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SIKO arbetsgrupp för
Samhällsservice, blåljus, brandvärn
.................................................................................................................
Medlemmar i gruppen (ansvarig fetmarkerad):
Jan-Evert (Jeje) Jäderlund, Rindö och Gunilla (Nilla) Söderqvist, Nämdö
AKTUELL SITUATION:
Uppdrag från SRF att kartlägga samhällsservice och blåljussituationen i SIKO:s område.
VIKTIGAST FRAMÖVER: Ta reda på hur många fastboende det finns i varje ö-område med hjälp av
SIKO:s medlemsföreningar m fl. Jeje jobbar på detta...
Se över excel -filen (filtrera och flytta om i kommunområden). Nilla jobbar på detta...
Fylla i under rubrikerna för varje ö-område:
BRAND: Tre ansvarsområden:
1. Räddningstjänsten, Norrtälje kommun: Yxlan, Blidö, Gräskö, Tjockö, Söderöra, Väddö m fl
2. Storstockholms brandförsvar: Kommuner med öbor:
Vaxholm: Rindö, Skarpö, Ramsö, Tynningö m fl
Värmdö: Många öar, de största är Möja, Runmarö och Nämdö med egna frivilliga
brandvärn.
Österåker - där även brandbåten har sin hemmahamn (Åkersberga): Ingmarsö, Ljusterö ...
3. Södertörns brandförsvar: Kommuner med öbor:
Haninge: Ornö, Utö (antar att även de har frivilliga brandvärn) och flera mindre öar
Nynäshamn: Landsort (Öja)
POLIS: Sjöpolisen (hemmahamn Nacka Strand)
AMBULANS: 112/helikopter/sjöräddningen
SJÖRÄDDNING: Stationer på Nynäshamn, Ornö, Dalarö, Möja, Räfsnäs och Österskär.
UBILDNING/ HJÄRTSTARTARE: Se www.hjartstartarregistret.se (troligtvis finns det fler utplacerade)
AKUT HEMSJUKVÅRD: Helikopter, basen nyligen flyttad från Värmdö till Norrtälje vilket kan förlänga
inställelsetiden betydligt till södra skärgården mot tidigare.
(Värmdö kommun: Läkarbåt stationerad på Djurö, se sid 2)
MÅL:




Ta den senaste inventeringen vidare till SRF:s arbetsgruppmöte fredag 27/10 2017 på Möja.
Rapportera resultat till SRF i januari 2017. Slutfört!
Informera Tidningen Skärgården vad vi kommer fram till.

DELMÅL:
 Nilla: Kolla med Djurö Vårdcentral hur Läkarbåten servar sitt område i Värmdö skärgård.
 Jeje: Börjar med Rindö/Waxholmsområdet och ev andra områden Jeje har kännedom om.
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Hur Stockholms läns landsting servar innevånarna vid akut hemsjukvård på öarna är en komplex historia.
Vid akuta sjukdomsfall/olyckor i på skärgårdsöarna larmas alltid helikopter vilket fungerar mycket bra i
skärgården förutsatt att vädret är ok. Annars larmas Sjöräddningen som har hemmahamn på Dalarö och
Möja. Det ska även finnas möjlighet att larma ut taxibåt men här är det lite oklart hur det fungerar i
praktiken.
Under vintern med mycket is kan en framkörning ta mycket längre tid ifall vädret är för dåligt för
helikopterutryckning.
Djurö vårdcentral, Värmdö kommun
På Djurö (en ö med broförbindelse i Värmdö kommun) finns en ”Läkarbåt” stationerad - Djurö
vårdcentral i anslutning till Djurös stationära vårdcentral. Under lågsäsong kör Läkarbåten med läkare
och distriktssköterska ombord enl följande schema - men endast efter förbokning:
Möja: Torsdagar ojämn vecka (läkarmottagning i kyrkviken på Möja).
Sandhamn: Onsdagar ojämn vecka (läkarmottagningen bakom Polisens lokaler).
Gällnö, Lådna, Svartsö: Tisdagar jämna veckor (läkarmottagning ombord i båten).
Nämdö: Torsdagar jämna veckor (läkarmottagning ombord i båten vid Sands brygga).
Runmarö: Tisdagar ojämna veckor (läkarmottagningen bakom skolan).
Man måste vara ”listad” på Djurö vårdcentral för att båten ska köra ut för en enda patient. Är den redan
bokad tar de även emot olistade patienter. De kör bara ut för läkarbesök men vaccinering och andra
enklare saker tas omhand om den ändå är bokad. Det här är ett problem då många väljer att lista sig på
andra vårdcentraler på fastlandet som många gånger upplevs som mer lättillgängliga.
På öarna med egna lokaler för mottagning kommer personalen ofta med waxholmsbåt istället för med
Läkarbåten. Under högsäsong har några av öarna dessutom mottagning en gång per vecka. Båten är
även jourbemannad vid storhelger som exempelvis midsommar då den används vid akutfall.
Läkarbåt har funnits länge i Värmdöskärgården och stod som förebild när TV-serien Skärgårdsdoktorn
spelades in. På den tiden ryckte båten ofta ut vid akuta fall (som i TV-serien) men nu är den gamla
läkarbåten såld (och kör numera som som taxibåt, med namnet Doc i samma område). Distriktssköterskan, som alltid körde den gamla båten (även hon förebild till TV-serien), jobbar nu på en
vårdcentral på fastlandet.
Efter att Landstinget beställde den nya läkarbåten, som är specialbyggd för ändamålet, kör den tyvärr
inte på akutfall i samma utsträckning längre. Men, som sagt, helikopterutryckningarna fungerar i regel
bra vid akutfallen.
 Nilla
070-797 17 36

