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HSN/211/2021
Kostnader för IVPA (I Väntan På Ambulans)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med Räddningstjänsten i Jämtland
haft ett avtal avseende IVPA (I väntan på ambulans). IVPA innebär ett avtal om
första hjälpen i väntan på ambulans enligt 3 kap 2§ lag (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter. Avtalet ska säkerställa att den som utför IVPA-uppdrag
kan ge första hjälpen med enkla hjälpmedel, ge den vårdbehövande trygghet och
hålla kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen i den ambulans som är kopplad
till uppdraget.
Saving more lives in Sweden (SAMS) innebär ett avtal om utlarmning och DHLR vid hjärtstopp eller misstanke om hjärtstopp. Syftet är att
kvalitativ hjärtlungräddning skall startas så tidigt som möjligt varför ingen tidsvinst
skall tas i beaktande av larmoperatör.
Räddningstjänsten inkom under slutet av 2019 med en uppsägning av avtalet.
(HSN/100/2020). Räddningstjänsten sade upp avtalet för omförhandling då
Räddningstjänstförbundet inte erhållit full kostnadstäckning enligt det gamla
avtalet, och vill likrikta avtalet med Region Jämtland Härjedalen på likvärdigt sätt
som de avtal som finns mot Räddningstjänstens ägarkommuner. Avtalet blir som en
konsekvens av detta, vid oförändrad volym avseende uppdrag (ca 600 st) ca
800 000 kronor – kronor dyrare än det gamla avtalet, vilket medför en årlig
kostnad på ca 1 600 000 kronor. Utöver kostnader som tillkommer för
Räddningstjänstförbundet hanteras Räddningstjänsten Åre enligt motsvararande
finansieringsprincip vilket motsvarar ca 200 000 kr.
Tidigare avtal har hanterats inom hälso- och sjukvårdsnämndens ordinarie
budgetram men finansiering av en utökad kostnad för IVPA ligger utanför
nämndens budget och kräver beslut om tilläggsfinansiering.

Regiondirektörens förslag
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden begär av regionstyrelsen en omfördelning av
budget för ökade kostnader för IVPA totalt 1 000 000 kronor.
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2. Under förutsättning att ökade medel erhålls får regiondirektören i uppdrag
att ta fram och teckna nytt avtal med Räddningstjänsten ang. IVPA
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