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1. Allmänt 
Detta avtal syftar till att reglera olika typer av uppdrag som räddningstjänster inom 
Räddsam F (nedan kallat räddningstjänsten) och Region Jönköpings län (nedan kallat 
Regionen) utför åt varandra. Avtalet är begränsat till nedan beskrivna uppdragstyper. 

Detta avtal ersätter tidigare avtal mellan parterna för de typer av uppdrag som finns 
beskrivna i avtalet. 

2. Uppdrag 

2.1 IVPA- Hjärtstoppsassistans  
Allmänt 
Räddningstjänsten åtar sig att respondera på larm om hjärtstopp med förmåga till D-
HLR.  

Omfattning 
Vid behov av hjärtstoppsassistans ska SOS Alarm larma ut räddningstjänsten enligt detta 
avtal.  Följande kriterium gäller:  

• Vid misstänkt eller konstaterat hjärtstopp, hos vuxen eller barn, larmas 
räddningstjänsten ut omedelbart, förutsatt att räddningstjänstresursen kommer 
fram före 2:a ambulansresurs, så snart SOS Alarm tagit ställning till uppdraget. 
 

Räddningstjänstens åtagande 
Insats  
Räddningstjänsten åtar sig att vid larm genomföra hjärtstoppsassistans hos vuxna och 
barn förutsatt att räddningstjänsten bedömer att beredskapsläget så tillåter. 
Användning av defibrillator ingår i uppdraget.  

Hjärtstoppsassistans utförs av den räddningsstyrka som är närmast patienten. 

Kompetens  
Räddningstjänstens personal ska ha den kompetens och kunskap som behövs för att 
kunna utföra insats vid hjärtstoppsassistans.  

Utrustning och materiel  
Räddningstjänsten säkerställer att defibrillatorn uppfyller svensk standard och ansvarar 
för att det material som behövs finns tillgängligt för att utföra uppdraget. 
Räddningstjänsten säkerställer distribution av sjukvårdsmaterial till sina stationer. 
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Regionens åtagande 
Larmplan 
Regionen ansvarar för upprättande och information av larmplan i operativ rutin till SOS 
Alarm med direktiv om larmkriterier och rutiner vid utlarmning.  

Utrustning och materiel 
Se kapitel ”Materiel för sjukvårdsinsatser”. 

Kompetens och fortbildning 
Detta regleras i sin helhet i kapitel ”Sjukvårdsutbildning för räddningstjänstpersonal” 

Ekonomiska villkor 
Räddningstjänsten erhåller ingen ersättning från Regionen för genomförda 
hjärtstoppslarm utan bekostar själva personal och fordon. Regionen bekostar medicinskt 
förbrukningsmaterial enligt kapitel ”Materiel för sjukvårdsinsatser”. 

 

2.2 Medicinsk oxygen och naloxon  
Omfattning 
Gäller de inom räddningstjänsten som årligen genomgått utbildning och 
kunskapskontroll gällande oxygen respektive naloxon. 

Kompetens och fortbildning 
Detta regleras i sin helhet i kapitel ”Sjukvårdsutbildning för räddningstjänstpersonal” 

Räddningstjänstens åtagande 
Tillhandahåller syrgasutrustning 

Regionens åtagande 
Ansvarar för utbildning och kunskapskontroll. 

Medicinskt ledningsansvarig läkare inom ambulanssjukvårdens ansvarar för ordination 
enligt generellt läkemedelsdirektiv samt lämnar vid behov intyg till syrgasleverantör. 

Utdelning av överdos-kit(Naloxon/Nyxoid nässpray) till patienter som är 
opioidberoende/vistas i miljöer där överdos av opioider förekommer.  

Hälso- och sjukvårdpersonal 
HSLF-FS 2018-38: Den personal som inom ramen för ett IVPA-avtal ger behandling med 
läkemedel anses som hälso- och sjukvårdspersonal och omfattas av Inspektionen för 
vård och omsorgs tillsyn. 

Ekonomiska villkor 
Se kapitel ”Materiel för sjukvårdsinsatser”. 
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2.3 Bär- och lyfthjälp 
Omfattning 
Räddningstjänstens stödjer Regionens ambulanssjukvård med bär- och lyfthjälp vid 
akuta händelser som ej sker i samband med räddningstjänstuppdrag förutsatt att 
räddningstjänstresursen kommer fram före 2:a ambulansresurs. 

Grundnivå för bär- och lyfthjälp i terräng:   5 personer 
Grundnivå i bostad i tätort eller motsvarande: 2 personer 

Räddningstjänstens åtagande 
Stödjer med bär- och lyfthjälp då beredskapsläget så tillåter. 

Regionens åtagande 
Begär utlarmning via SOS Alarm i de fall sjukvården inte kan lösa uppgiften inom egen 
organisation, exempelvis via 2-bilslarm.  

Ekonomiska villkor 
Ersättning för fordon och personal utgår enligt RäddSam F-taxan. 

 

 

2.4 Sjuktransporter i terräng 
Omfattning 
Räddningstjänsten stödjer Regionens ambulansverksamhet med sjuktransport i terräng 
fram till farbar väg där ambulans- eller i förekommande fall helikopterbesättning kan ta 
vid. Med terräng avses förutom land även öppet och isbelagt vatten samt oframkomliga 
vägar vid till exempel snöoväder. 
Transport av sjuk eller skadad person från riskområde omfattas inte av detta avtal utan 
ingår inom ramen för lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

Räddningstjänstens åtagande 
Bistår vid sjuktransport med räddningstjänstens ordinarie fordon då beredskapsläget så 
tillåter. 

Regionens åtagande 
Begär transportstöd via SOS Alarm där det ska framgå vilken typ av transport 
(terränggående fordon, båt etc) som situationen kräver. 
Sjukvårdspersonal ger råd och anvisningar inför sjuktransporten. 

Ekonomiska villkor 
Ersättning för fordon och personal utgår enligt RäddSam F-taxan. 
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2.5 Transport av materiel och sjukvårdspersonal 
Omfattning 
På begäran av Regionen kan räddningstjänsten efter larm från SOS Alarm bistå med 
transport av sjukvårdsutrustning och /eller sjukvårdspersonal i de fall regionen inte kan 
lösa uppgiften inom egen organisation och akut behov finns. På begäran kan 
Räddningstjänsten även bistå ambulanssjukvården med att köra ambulans in till sjukhus 
, inom gällande trafikregler. 

Räddningstjänstens åtagande 
Stödjer med transporter då beredskapsläget så tillåter. 

Regionens åtagande 
Beställer transport via SOS Alarm med beskrivning av vad som ska transporteras och vart 
det ska transporteras.  

Ekonomiska villkor 
Ersättning för fordon och personal utgår enligt RäddSam F-taxan. 

 

 

2.6 Uppsamlingsplats för sjukvård i skadeområde 
Omfattning 
Avser tillgång till uppsamlingsplatser (sjukvårdstält, belysning, elverk, syrgas, bårar mm) 
placerade i Norrahammar, Bodafors samt Eksjö.  

Räddningstjänstens åtagande 
Ansvarar för uttransport, drift och återställning av uppsamlingsplatsen. 

Regionens åtagande 
Ansvarar för att begäran sker enligt fastställda larmplaner och rutiner. 

Ekonomiska villkor 
Ersättning för fordon och personal utgår enligt RäddSam F-taxan. Regionen bekostar 
medicinskt förbrukningsmateriel. Regionen bekostar 2 övningstimme per anställd och år 
på de berörda räddningsstyrkorna. 
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2.7 Fullständig personsanering 
Omfattning 
Regionen har ansvaret för att fullständig personsanering genomförs. 
Räddningstjänsten stödjer Regionen med fullständig personsanering av drabbade 
personer i samband med utsläpp av farliga ämnen. 

Räddningstjänstens åtagande 
Alla räddningsstyrkor i länet ska ha förmåga att genomföra fullständig personsanering 
enligt fastställda riktlinjer/rutiner. 

Regionens åtagande 
Regionen tillhandahåller 1 styck personsaneringsväska med material till varje 
räddningsenhet. Regionen utbildar räddningstjänstpersonalen i handhavandet av 
utrustningen enligt kapitel ”Sjukvårdsutbildning för räddningstjänstpersonal”. 

Ekonomiska villkor 
Ersättning för fordon och personal utgår enligt RäddSam F-taxan.  
Regionen bekostar personsaneringsväskor inklusive medicinskt förbrukningsmateriel. 

 

 

2.8 Dörrforcering vid sjukvårdsinsats 
Omfattning 
Vid sjukvårdsinsatser kan räddningstjänsten stödja ambulanssjukvården om tillträde till 
bostad/lokal måste skapas för att nå patient. 

Räddningstjänstens åtagande 
Stödjer med brytning av dörr eller annan lämplig metod för att tillse att 
ambulanssjukvården får tillträde till patient i låst bostad/lokal.  
Ansvarar för att om möjligt temporärt återställa uppkomna skador på dörr eller 
motsvarande.  
Ansvarar för att kontakta fastighetsägare eller annan ansvarig funktion att lämna över 
ansvaret för fortsatta åtgärder till. 

Regionens åtagande 
Beställer dörrforcering via SOS Alarm med beskrivning av vad för typ av utrymme som 
behöver skapas tillträde till. 
Ansvarar för uppkomna kostnader till följd av skador på forcerad dörr eller motsvarande 
vid hjärtstoppslarm eller andra typer av sjukvårdsinsatser där ambulanssjukvården 
beställt hjälp via detta avtal. 

Ekonomiska villkor 
Ersättning för fordon och personal utgår enligt RäddSam F-taxan. Kostnader för 
återställning av dörr eller motsvarande faktureras regionen. 
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3. Sjukvårdsutbildning för räddningstjänstpersonal 
Omfattning 
Avtalet syftar till att säkerställa ett gemensamt system för sjukvårdsutbildningar för all 
räddningstjänstpersonal. Systemet ska vara kvalitetssäkrat via medicinsk kompetens och 
tillgodose det behov av utbildning som krävs för de olika typer av uppdrag med 
sjukvårdsinslag som räddningstjänsten har att hantera. Utbildningen ska syfta till att 
vidmakthålla den nivå som erhålls vid MSB`s grundutbildning för brandman (GRiB) samt 
SMO utbildning för brandman del- och heltid.  

Utformning och fortlöpande utveckling av räddningstjänstens sjukvårdsutbildning ska 
ske partsgemensamt via utsedda funktioner/forum och nödvändiga 
styrdokument/riktlinjer/rutiner beslutas av ambulansöverläkare respektive Räddsam F:s 
styrgrupp 

Räddningstjänstpersonal ska årligen minst utbildas enligt följande matris.  

Kurssteg Tid 
(h) 

Räddnings-
personal 

Insatsledare, 
brandingenjör 

Räddningsstyrkor 
med 
sjukvårdslarm 

Fysisk utbildning 
på respektive 
brandstation 

Webbutbildning 
med test 

A1 HLR mm 3 Ja Ja Ja Ja  
A2 Svårt sjuk 3 Ja  Ja Ja  
A3 Trauma 3 Ja Ja Ja Ja  
Syrgas 
 

0,5 Ja  Ja  Ja 

Övriga 
webbutbildnings-
block 
 

0,5 Ja  Ja  Ja 

Sjukvård 1 
 

3   Ja Ja  

Sjukvård 2 
 

3   Ja Ja  

 

Räddningstjänstens åtagande 
Ansvarar i samverkan med Regionen för planering av utbildningsverksamheten. 
Håller med lokaler för både teoretisk och praktisk sjukvårdsutbildning. 
Håller med deltagare till AG Sjukvård 
Håller med instruktörer för block A1 

Regionens åtagande 
Ansvarar i samverkan med räddningstjänsten för planering av utbildningsverksamheten. 
Håller med en kontaktperson till AG sjukvård och som deltar minst en gång per halvår i 
AG sjukvård. 
Håller med instruktörer (kompetens enligt organisationsbeskrivning sjukvårdsutbildning) 
för block A2, A3, Sjukvård 1 samt Sjukvård 2 där årligen varje deltidsstyrka erhåller ett 
utbildningstillfälle per block och varje heltidsstyrka fyra utbildningstillfällen per block. 
Ansvarar för framtagande av webbutbildningar och tester. 
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Ekonomiska villkor 
Räddningstjänsten står för personaltid för den räddningstjänstpersonal som utbildas. 
Räddningstjänsten står för instruktörstid inklusive förberedelse/efterarbete samt 
nödvändig utbildningsutrustning för block A1. 
Räddningstjänsten står för lokal. 

Regionen står för instruktörstid inklusive förberedelse/efterarbete för block A2, A3, 
Sjukvård 1 samt Sjukvård 2. Regionen står för ambulansöverläkare avseende 
sjukvårdsutbildning och deltagande i AG Sjukvård. 
Regionen står för framtagande av nödvändiga webbutbildningar och tester. 
Regionen står för nödvändig utrustning och transportmedel för regionens instruktörer i 
samband med utbildningarna. 

 

 

3.1 Axamo 
Räddningstjänstens åtagande 
Räddningstjänsten skall avropa instruktör med god framförhållning (helst 9-12 månader) 
för att möjliggöra för Regionen att personalplanera utsedd instruktör. 

Regionens åtagande 
Regionens kontaktperson eller huvudinstruktör för sjukvårdsutbildning bistår 
räddningstjänsten med medicinska synpunkter vid framtagandet av den årliga 
utbildningen. Räddningstjänsten bereds möjlighet att köpa in instruktör av Regionen till 
genomförandet av de årliga utbildningsdagarna på Axamo.  

 

  



sid 10(14) 
2021-12-10 

Avtal mellan Räddningstjänster inom RäddSam F och Region Jönköpings län 

4. Materiel för sjukvårdsinsatser 
Omfattning 
För att underlätta samverkan såväl inom räddningstjänsten som med regionen skall det 
hos alla räddningsstyrkor och ledningsenheter finnas en miniminivå av 
sjukvårdsutrustning. 

Den sjukvårdsutrustning som innefattas i miniminivån ska vara anpassad för att kunna 
användas vid olika typer av uppdrag med sjukvårdsinslag. Exempel på uppdrag är IVPA- 
hjärtstoppsassistans, trafikolycka, drunkning, brand, olycka med farliga ämnen, 
pågående dödligt våld och masskadesituation. 

Förändring av utrustning som innefattas av miniminivån beslutas i samverkan mellan AG 
Sjukvård och Regionen. 

Sjukvårdsutrustning enligt miniminivå 
•  Sjukvårdsmidjeväska med standardiserad materiel  

o 4 styck per räddningsenhet  
o 1 styck per specialenhet, FIP och ledningsenhet, dock ej transportfordon 

samt besiktningsfordon och liknande 
• Personsaneringsväska ska finnas på varje räddningsenhet 
• Defibrillator samt förbrukningsmateriel ska finnas på varje räddningsstyrka. 
• Utrustning och förbrukningsmateriel för att ge syrgas bör finnas på varje 

räddningsstyrka/ räddningsenhet 

Eventuella högre ambitioner kring sjukvårdsutrustning än den gemensamt beslutade 
hanterar respektive räddningstjänst separat. 

Räddningstjänstens åtagande 
Tillhandahåller utrustning för att ge syrgas. 
Tillhandahåller utrustning för defibrillering 

Räddningstjänsten tillser att sjukvårdsmateriel sprids inom organisationen, underhålls 
och finns tillgänglig enligt beslutad nivå. 

Sjukvårdsutrustning i transportfordon, besiktningsfordon och liknande fordon som ej 
står i direkt utryckningstjänst hanteras av respektive räddningstjänst. 

Regionens åtagande 
Tillhandahåller sjukvårdsmidjeväskor med standardiserad materiel enligt miniminivå. 
Tillhandahåller personsaneringsväskor enligt miniminivå. 
Skall i direkt samband vid uppdrag ge räddningstjänsten nytt materiel som ersättning för 
det som de förbrukat. Exempel på förbrukningsmateriel är syrgasmask, förband, 
defibrilleringselektrod (förutsatt att det föreligger kompatibilitet med regionens 
utrustning). 
Tillhandahåller sjukvårdsutrustning till räddningstjänsten via centrala punkter i länet. 
Regionens medicintekniska avdelning (MTA) genomför periodiska kontroller/service på 
räddningstjänstens defibrillatorer enligt tillverkarnas riktlinjer. MTA kan bistå med 
felsökning på räddningstjänstens defibrillatorer. 
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Ekonomiska villkor 
Regionen står för sjukvårdsmidjeväska med standardiserad materiel, 
personsaneringsväska och förbrukningsmateriel för syrgasbehandling och defibrillering. 
Regionens står för periodiska kontroller/service på räddningstjänstens defibrillatorer 
enligt tillverkarnas riktlinjer.  
Regionen står för felsökning och åtgärd på räddningstjänstens defibrillatorer 
Räddningstjänsten står för inköp av defibrillator och utrustning för att ge syrgas. 
Se specificering, Sjukvårdsutrustning enligt miniminivå. 
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5. Ansvarsförhållanden 
Utalarmering  
SOS Alarm bedömer och ansvarar för utalarmering enligt gällande operativa rutiner.  

Patientskada  
Om en patient skadats vid IVPA-uppdrag ansvarar Regionen för eventuell ersättning 
enligt Patientskadelagen (1996:799).  

Uppföljning av avvikelser 
Båda avtalsparter ska ömsesidigt informera den andra parten om inträffade avvikelser 
vid uppdrag kopplade till detta avtal. 

 

6. Dokumentation 
Varje utfört IVPA-uppdrag ska dokumenteras. Den ska endast innehålla uppgift om 
ärendenummer, datum, tidpunkt och plats för uppdraget samt vidtagna åtgärder och 
vem som har vidtagit dem. 
Dokumentation ska överlämnas till hälso-och sjukvårdspersonal i ambulansen samtidigt 
med patienten. 
Regionen ansvarar för att en uppdaterad dokumentationsmall finns tillgänglig för 
räddningstjänsterna. 

Varje uppdrag ska skriftligen dokumenteras i räddningstjänstens system för 
händelserapportering. Regionen ska efter förfrågan kunna ta del av relevant information 
i händelserapporterna. 

 

7. Ekonomisk ersättning 
Allmänt 
Ersättning mellan parterna sker enligt ”Ekonomisk ersättning” för varje delområde samt 
enligt nedan beskrivna nivåer. 

Personal samt fordonskostnader debiteras enligt vid händelsen gällande Räddsam F-taxa 
(Dokument ”Ersättningsnivå för räddningstjänstsamverkan mellan kommunernas 
räddningstjänster i Jönköpings län” finns på Räddsam F:s hemsida) 

Fakturering och betalningsvillkor 
Räddningstjänsten fakturerar Regionen kvartalsvis för uppdrag utförda enligt detta avtal. 
Fakturaunderlaget ska innehålla datum, tidpunkt, händelsetyp samt ärendenummer för 
respektive fakturerad insats. Betalningstiden är högst 30 dagar. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen.  
Fakturaavgift får inte tas ut. 
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8. Avtalstid 
Detta avtal gäller från och med avtalets undertecknande. Avtalet förlängs därefter 
automatiskt årligen, med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Uppsägning ska 
göras skriftligt. Om enbart en part ingående i avtalet säger upp detsamma ska avtalet 
anses gälla för övriga parter som omfattas av avtalet. 

 

9. Behandling av personuppgifter 
Vid fullgörande av förpliktelser enligt detta avtal kommer behandling av personuppgifter 
att ske av räddningstjänsten och SOS Alarm AB för särskilt angivna ändamål. Grund för 
behandling av personuppgifter är för fullgörande av rättslig förpliktelse samt avtal 
mellan räddningstjänsten och SOS Alarm AB, enligt artikel 6 i Dataskyddsförordningen 
(EU 2016/679). Syfte för behandling av personuppgifter är för fullgörelse av åtaganden 
enligt detta avtal.  

Respektive part är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
part utför för egen räkning som ett led vid genomförande av förpliktelser enligt avtalet.  

Räddningstjänsten och SOS Alarm AB har ett tecknat personuppgiftsbiträdesavtal vilket 
innefattar ovanstående syfte.  

Region Jönköpings län och SOS Alarm AB har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal som 
reglerar behandlingar av personuppgifter. 

 

10. Tvist 
Tvist rörande tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand avgöras av 
parterna i avtalet. Som sista alternativ ska tvist med anledning av detta avtal avgöras i 
svensk allmän domstol. 

 

11. Uppföljning och utveckling 
Uppföljning av verksamheten ska ske minst två gånger per år och parterna ska verka för 
att löpande utvärdera och utveckla verksamheten. Sammankallande är Regionen. 

 

 

Detta avtal är upprättat i 12 likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 
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För Region Jönköpings län 
Regiondirektör 

 

………………………………………………………………….. 

Jane Ydman 

 

För RäddSam F 
 

Räddningstjänsten Aneby kommun 
 
………………………………………………………. 
Erik Linnå 
 

Räddningstjänsten Eksjö kommun 
 
………………………………………………………. 
Micael Carlsson 
 

Räddningstjänsten Gislaved och Gnosjö 
kommuner 
 
………………………………………………………. 
Johan Nilsson 
 

Räddningstjänsten Habo kommun 
 
 
………………………………………………………. 
Samuel Nyström 
 

Höglandets räddningstjänstförbund 
 
………………………………………………………. 
Jonas Petri 
 

Räddningstjänsten Jönköpings kommun 
 
………………………………………………………. 
Samuel Nyström 
 

Räddningstjänsten Mullsjö kommun 
 
………………………………………………………. 
Samuel Nyström 
 

Räddningstjänsten Sävsjö kommun 
 
………………………………………………………. 
Jonas Petri 
 

Räddningstjänsten Tranås kommun 
 
………………………………………………………. 
Henrik Nilsson 
 

Räddningstjänsten Vaggeryds kommun 
 
………………………………………………………. 
Fredrik Björnberg 
 

Räddningstjänsten Värnamo kommun 
 
………………………………………………………. 
Anders Björk 
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