Räddningstjänsterna i Skåne

AVTAL

Avtal mellan Räddningstjänsterna i Skåne och Region Skåne
Avtal mellan Räddningstjänsterna i Skåne och Region Skåne angående Räddningstjänstens
deltagande vid I Väntan På Ambulans-larm (IVPA)- larm (enligt utalarmeringskriterier, se nedan Insats
- uppdrag) samt vid övrig assistans till ambulanssjukvården i Region Skåne.

Parter
Region Skåne
Genom Hälso- och sjukvårdsnämnden
291 89 Kristianstad
Organisationsnummer 232100‐0255

Räddningstjänsten
Räddningstjänst

Organisationsnummer

Grundförutsättningar för avtalet
Detta avtals syfte är att beskriva samverkan avseende det uppdrag som Region Skåne har enligt
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt det uppdrag räddningstjänsterna har enligt Lag om skydd
mot olyckor (2003:778). Regleringen i de olika lagstiftningarna utgör förutsättningar för
kärnverksamheten och detta avtal utgör en grund för tjänster som räddningstjänsten ska leverera
utöver grunduppdraget enligt Lag om skydd mot olyckor. Bakgrunden till avtalet är att genom ett
samhällsekonomiskt resursutnyttjande skapa samproduktion i de situationer då det föreligger vissa
akuta livshotande lägen eller behov av första hjälpen.
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Lagen om skydd mot olyckor är till för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö
mot olyckor. Ansvaret ligger på stat, kommun och enskilda företag. Lagen reglerar hur samhället ska
organisera räddningstjänsten och innehåller också krav på förebyggande åtgärder. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) är central myndighet på området, men varje kommun har
tillsynsansvar och ansvar för räddningstjänsten i den egna kommunen.
Region Skåne är huvudman för all hälso- och sjukvård i Skåne och Region Skånes kommuner har
ansvar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskekompetens. Ambulanssjukvården i Skåne är
uppdelad geografiska områden.
Räddningstjänsten förbinder sig genom detta avtal att delta i, samt följa Region Skånes
rekommendationer gällande samverkan och medverkan i IVPA-larm, mot ekonomiska ersättningar
från Region Skåne. Detta innebär vidare att Räddningstjänsten förbinder sig att följa Region Skånes
riktlinjer och direktiv om kompetenskrav, utbildning och behandling. Region Skåne förbinder sig att
löpande informera räddningstjänsterna om förändringar som kan ha betydelse för avtalets
uppfyllande. Kommunikationskanalen för sådan information är Region Skåne hemsida ”Vårdgivare
Skåne”: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/ambulanssjukvard/ivpa-sjukvardslarm/. Vid behov
informeras enskild räddningstjänst direkt till av räddningstjänsten utsedd person eller till chef.
Räddningstjänsten ansvarar för att informera Region Skåne avseende aktuella kontaktuppgifter.
Utöver vad som regleras i detta avtal skall samverkan mellan räddningstjänst och ambulanssjukvård
ske vid olika typer av olycksfall som kräver gemensamma insatser för att rädda liv, minska lidande
och hindra och begränsa skador (enligt Lagen om Skydd mot Olyckor 2003:778), t ex trafikolyckor och
bränder. Räddningstjänsten kan även bistå sjukvården i första hjälpen insatser förutsatt att
beredskapsläget/beredskapsproduktionen medger så.

Avtalad överenskommelse
Överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna.

Insats - uppdrag
Räddningstjänsten förbinder sig att delta vid;
•
•

Hjärtstoppslarm – vid hjärtstopp ingår defibrillering i första hjälpen.
IVPA-larm - IVPA avser att ge första hjälpen med enkla hjälpmedel, ge den vårdbehövande
trygghet och hålla kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal i ambulansen.

Riktlinjer finns på Vårdgivare Skånes hemsida:
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/ambulanssjukvard/ivpa-sjukvardslarm/.
Utalarmering
Räddningstjänsten utlarmas vid hjärtstopp eller misstanke därom, då räddningstjänsten av SOS Alarm
bedöms vara på plats före första ambulans.
Räddningstjänsten utlarmas på IVPA larm vid prioritet 1 larm. Tidsvinsten ska bedömas vara minst 15
minuter i förhållande till att första ambulans kan vara på plats. Något av följande kriterier ska finnas
med i utlarmningen, risk för ofri luftväg, större blödning samt risk för nedkylning.
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Medicinskt ansvar
Vid behov av medicinskt ansvarig läkare för verksamheten tillhandahålls detta av Region Skåne.
Utbildning
Utbildning av personal som kan komma att vidta åtgärder inom ramen för hjärtstopp och IVPAuppdrag, skall följa HLR – rådets nationella riktlinjer och Region Skånes utfärdade direktiv.
Grundutbildning sker på året innan bestämda dagar av utbildare som ställs till förfogande genom
Region Skånes försorg. Lokal för utbildningarna löses genom samverkan mellan Region Skåne och
räddningstjänsterna. Region Skånes ersätter faktiska kostnader för deltidspersonal och utbildare.
Årlig obligatorisk repetitionsutbildning kan komma att ske via webbaserad utbildning, respektive
räddningstjänst ansvarar för att personalen genomgår denna.
Räddningstjänsterna ansvarar för att deras medarbetare har tillräcklig reell medicinsk kompetens.
Utrustning
Sjukvårdsutrustning att medföras vid sjukvårdslarm skall följa av Region Skåne utfärdade riktlinjer.
Utrustning som tillhandahålls av Region Skåne ägs av Region Skåne och underhålls av Region Skåne.
Utrustning som tillhandahållits av Region Skåne skall återlämnas vid avtalets upphörande.
Erforderligt sjukvårdsmaterial (förbrukningsartiklar) ombesörjer räddningstjänsten själv att
tillhandahålla. Avrop kan ske från den av Region Skåne upphandlade leverantör till de av Region
Skåne upphandlade priser.
Dokumentation, sekretess och avvikelser
Dokumentationen om insats skall upprättas i form av sjukvårdsrapport vilken insänds i särskilt system
till Region Skåne enligt lokalt direktiv. Sekretess för vårdtillfället gäller.
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/ambulanssjukvard/ivpa-sjukvardslarm/.
Landstinget ska löpande följa upp vad som gäller patientsäkerhet och dokumentation enligt SOSFS
2009:10. Förutsättning för sådan statistik är att dokumentation från räddningstjänsten sker på ett
korrekt sätt.
Det åligger räddningstjänsten att ha ett fungerande avvikelsesystem där alla avvikelser rapporteras
till Region Skåne. Samtliga avvikelser ska skickas till Region Skåne enligt särskilda rutiner, se vidare på
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/ambulanssjukvard/ivpa-sjukvardslarm/.
Verksamhetsansvarig chef inom räddningstjänst ansvarar för att namngivna personer utses att
administrativt hantera rapporter/avvikelser. Dessa omfattas av samma sekretessregler som inom all
annan hälso- och sjukvård. Vid behov kan medicinskt ansvarig läkare från Region Skåne delta i analys.

Ersättning
Region Skåne svarar för kostnader kring avtalet enligt följande:
Utbildningskostnader för grundutbildning som består dels av kostnader för utbildare, dels av
personalkostnader som kan uppstå för dem som skall utbildas, gällande deltidspersonal. Kostnader
för utbildare hanteras antingen genom att Region Skåne ställer utbildare till förfogande eller att
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räddningstjänsten har egen godkänd utbildare. Region Skåne ersätter för uppkomna faktiska
kostnader. Samråd ska ha skett mellan aktuell räddningstjänst och Region Skåne kring kostnaderna,
innan utbildningen påbörjas. Extra kostnader för utbildare kan accepteras då utbildningen störs av
larm enligt LSO. Personalkostnader, för deltidspersonal, ersätts av Region Skåne per timme kopplat
till fastställd utbildningsplan enligt gällande timlön inklusive sociala avgifter. Övertidsersättning
utbetalas ej.
Räddningstjänstens hel- och deltidskårer deltar i uppdrag enligt ovanstående premisser mot en
schabloniserad timersättning, enligt Skåne-Blekinge Brandbefälsförenings prislista, (motsvarar 3 x
timarvodet) vid respektive larm. Region Skåne uppdaterar och utsänder prislistan i anslutning till
årsskiftet. Minimiersättning gäller en (1) timme, därefter ersättning per påbörjad timme. Ersättning
för fordonskostnader och återställning av utrustning utbetalas ej.
I de fall resurser/heltidspersonal medverkar i ett första hjälpen hjärtstopp eller IVPA- larm och då
beredskapen i en insatszon måste tillgodoses genom inkallning från deltidskapacitet, utbetalas
ersättning i enlighet med överenskommelsen.
Ersättningen inkluderar för uppdraget erforderligt sjukvårdsmaterial (förbrukningsmaterial). Se även
under Utrustning.
Att observera är att ersättning inte utgår för uppdrag i samband med sådana larm som normalt utgör
primäruppdrag enligt Lagen om Skydd mot Olyckor för räddningstjänsten (t ex trafikolyckor och
bränder).
Övrig assistans till ambulanssjukvården
Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (2003:778) kap 3 § 1 ska räddningstjänsten bistå
ambulanssjukvården med till exempel bärhjälp, samt dörrforcering enligt fastställda kriterier.
Rättsläget beträffande ansvar i samband med dörröppning vid sjukvårdslarm framgår av bilaga 1,
finns även här: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.vardriktlinjer/ambulanssjukvard/ivpa/avtal/bilaga-ansvar-i-samband-med-dorroppning-vidsjukvardslarm.pdf
Räddningstjänsten kan genomföra terrängtransport i de kommuner där det finns utrustning och
möjlighet och då sådant behov särskilt påkallas av ambulanssjukvården via SOS Alarm.
Dokumentation för utfört uppdrag krävs för ersättning av Region Skåne för de faktiska kostnaderna.

Samverkan
Parterna kommer kontinuerligt att kommunicera och det är alla parters ansvar att upprätthålla
kontakt för god samverkan.

Kvalitetsuppföljning, utvärdering och statistik
Kunskapsinhämtning och kunskapsutbyte samt arbete som sker på mer strukturell nivå (lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt), utgör en viktig del av avtalet. Räddningstjänsten skall delta i
forsknings- och kvalitetsprojekt kopplat till uppdraget enligt direktiv från Region Skåne.
Kvalitetsuppföljning av överenskommelser enligt detta avtal skall ske årligen i en gemensam
analysgrupp med representanter utsedda av Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och SOS Alarm.
Region Skåne är sammankallande.
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Region Skåne ska halvårsvis erhålla statistik över totalt antal av räddningstjänsten genomförda
uppdrag i enlighet med detta avtal. Inrapportering ska följa inrapportering i nationella system (MSB).
Statistiken ska levereras enligt överenskomna rutiner:
•
•

Kommunvis
Fördelad på avtalets uppdrag (hjärtstopp, IVPA, dörrforcering, bärhjälp inklusive
terrängtransport)

Fakturering
Räddningstjänsten skall varje månad lämna fakturor för insatser enligt avtalet. I fakturaunderlaget
skall det tydligt framgå genomförda insatser där typen av uppdrag beskrivs. Ersättningen grundas på
orsak till utlarmning. Fakturering ska ske enligt avtalade riktlinjer och innehålla begärda uppgifter,
otydlig fakturaspecifikation återsändes för komplettering.
Fakturering av utbildning skickas till Region Skåne efter avslutad utbildningsinsats.
Faktureringsavgift eller andra avgifter får ej uttagas. Fakturering får inte överlåtas på tredje part utan
skriftligt godkännande av Region Skåne.
Länk till e-faktura: https://www.skane.se/organisation-politik/Att-gora-affarer/faktura/

Betalningsvillkor
Region Skåne utbetalar ersättning för verksamhet som redovisats enligt § 6 senast 30 dagar efter
fakturans mottagande.

Justering av ersättning
Justering i ersättningsnivåerna skall följa förändringar i Skåne-Blekinge Brandbefälsförenings prislista
respektive förändringar i deltidsbrandmännens kollektivavtal. Förändringar aviseras Region Skåne av
Kommunförbundet Skåne.

Avtalstid
Avtalsstart är 20xx-xx-xx och förlängs automatiskt årsvis.

Omförhandling
Region Skåne har ensidig rätt till omförhandlingar av avtalet om sådana förhållanden inträffar som
väsentligt påverkar eller förändrar förutsättningarna för detta avtal, häri inbegripet - men icke
begränsat till politiska beslut, allmänt förändrad prisbild på marknad eller liknande händelse eller
volymförändringar. Meddelande om tid och plats för sådan omförhandling ska vara motparten
tillhanda senast fyra (4) veckor innan förhandlingen.
Region Skåne förbehåller sig rätten att justera uppdragets innehåll om politiska beslut fattas eller
organisatoriska förändringar sker som påverkar eller förändrar förutsättningarna för uppdragets
innehåll.

Uppsägning av avtal
Parterna har rätt att säga upp gällande avtal med sex (6) månaders varsel. Sådan uppsägning ska vara
skriftlig där uppsägningstiden är sex (6) månader.
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Tvist
Tvist rörande tillämpning och tolkning av detta avtal skall avgöras av avtalsparterna. Om
överenskommelse ej kan nås hänskjuts frågan till berörd politisk nivå.

Giltighetstid
Detta avtal gäller från och med 20xx-xx-xx

Underskrifter
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original.

Ort…………………Datum…………

Ort…………………Datum…………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

Räddningschef/motsvarande

Region Skåne

Kommun/Kommunförbund

Hälso- och sjukvårdsdirektör
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