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1 Jakobstad 20 Haldin Annica
   Pietarsaari (Vikström Mona)

19208 Suojoki Marcus
(Yli-Pelkola Kim)

Kronqvist Bengt
(Björklund Lars)

2 Kaskö 2 Lundenius Jan-Anders
1246 (Mangs Carl-Gustav)

3 Korsholm 20 Lithén Carola
   Mustasaari (Jungerstam Susanne)

19448 Salin Ulla-Maj
(Ahlbäck Linda)

Luther Michael
(Hildén Ulf)

4 Korsnäs 3 Holmqvist Katarina
2077 (Juthborg Johanna)

Kronqvist Anna-Lena
(Båssar Christina)

5 Kristinestad 7 Ragnäs Patrick
   Kristiinankaupunki (Kindt Christina)

6486 Perjus Mikael
(Ingves Sari-Milla)

6 Laihela 9 Lampinen-Tuomela Mari
   Laihia (Aro Erkki)

8017 Knuuti Teemu
(Latva-Nikkola Heikki)

Salo-Somppi Säde
(Vettenranta Marja)

7 Larsmo 6 Svenlin Daniel
   Luoto (Hjulfors Andreas)

5417 Bredbacka Bernhard
(Enbär Anders)

8 Malax 6 Brolund Lili-Ann
  Maalahti (Uthardt Lorenz)

5475 Skinnar Sture
(Vesterback Kristina)

9 Nykarleby 8 Willman Gösta
   Uusikarlepyy (Frostdahl Roger)

7464 Palm Maria
(Frostdahl-Blomqvist Siw)

10 Närpes 10 Smeds-Nylund Ann-Sofie 
    Närpiö (Nyqvist-Mannsén Marianne)

9479 Granlund Gun

(Westerlund Thorolf)

Eriksson Jim

(Häggblom Björn)

11 Pedersöre 12 Forsblom Greger

11081 (Lillqvist Anja)

Berger Helena

(Vik-Hästbacka Carita)

Kock Viktor

(Pettersson David)

12 Vasa 44 Karppi Päivi

    Vaasa (Heimo Hokkanen)

67636 Moisio Harri 

178/4=44,5 max. 1/4 (Moisio Päivi)

Erickson Sture

(Öhman Thomas)

Nilsson-Väre Marit

(Somppi Sari)

Hellman Per

(Englund Nils-Johan)

Silander Juha

(Kiviniemi Mirja)

13 Vörå 7 Heir Kjell

     Vöyri (Bystedt Rainer)

6461 Jusslin Gunilla

(Ohlis Carita)
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ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSAMKOMMUNS BESLUT OM SERVICENIVÅN INOM DEN
PREHOSPITALA AKUTSJUKVÅRDEN FÖR TIDEN 1.1.2021–31.12.2021

Uppgjorts och godkänts i styrgruppen för centralen för prehospital akutsjukvård i Åbo
universitetssjukhus specialupptagningsområde: 9.10.2020

Godkänt i styrelsen för samkommunen:

Godkänt i fullmäktige för samkommunen:

1. Verksamhetsmiljö

Beslutet om servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården omfattar den
prehospitala akutsjukvård som sker i det område som omfattas av samkommunen för
Österbottens välfärdsområde (senare samkommun) och för vilken samkommunen bär ett
organiseringsansvar. Måluppställningen är enhetligt uppgjord och har i enlighet med 39
§ i hälso- och sjukvårdslagen godkänts i specialupptagningsområdets styrgrupp för
centralen för prehospital akutsjukvård. Basuppgifterna för området presenteras i tabell 1
och specialupptagningsområdets riskklasser presenteras i bilaga 1. Den prehospitala
akutsjukvården har årligen cirka 19 000 uppdrag i samkommunens område.

Tabell 1. Basuppgifter för området (1. Sotkanet.fi 31.12.2019, 2. Lantmäteriverket
1.1.2020, 3. CGI 2020)

2. Organiseringen av den prehospitala akutsjukvården

Samkommunen tillhandahåller den prehospitala akutsjukvården i sitt område i
samarbete med räddningsverken (Österbotten räddningsverk, Mellersta Österbottens
och Jakobstadsområdets räddningsverk ). Samarbetsavtalen är i kraft tillsvidare.

3. Den prehospitala akutsjukvårdens innehåll

Den prehospitala akutsjukvården omfattar de uppdrag som fastställs i 40 § i hälso- och
sjukvårdslagen och i 2 § i förordningen om den prehospitala akutsjukvården 585/2017.
Den prehospitala akutsjukvården omfattar första insatser, prehospital akutsjukvård på
bas- och vårdnivå samt fältchefsverksamhet inom den prehospitala akutsjukvården
samt en läkarenhet på tjänstetid. Samkommunen har en läkare som ansvarar för den
prehospitala akutsjukvården. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt upprätthåller en
akutläkarjour i specialupptagningsområdet dygnet runt.

Sjukvårdsdistriktets namn Österbottens välfärds skn
Invånarantalet i slutet av föregående år 1 169 495
0 – 14 1 17,1 %
15 – 64 1 59,9 %
65 – 1 22,9 %
THL:s icke ålderskorrigerade prevalensindex 2016 1 88,2
Områdets totala areal 2 17 081,1 km2

Varav vatten- eller havsområde 2 10 393,0 km2

Antalet och fördelningen av riskområdesceller3 (km2)
Centralort 15 stycken, 0,2 %
Annan tätort 818 stycken, 10,3 %
Bebodd landsbygd 1 888 stycken, 23,8 %
Övriga områden 5 227 stycken, 65,8 %
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Fältcheferna för den prehospitala akutsjukvården ansvarar för den operativa
ledningen under Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområdes jourhavande
akutvårdsläkare och den läkare som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården i
samkommunen.

4. Utbildningskrav som ställs på personal inom den prehospitala akutsjukvården

4.1 Enheter för första insatsen

I en enhet för första insatsen ska minst två personer ha en utbildning och
behörighet som lämpar sig för första insatser.

Enhet inom prehospital akutsjukvård på basnivå

I en enhet inom den prehospitala akutsjukvården på basnivå ska det finnas minst
en person med en behörighet som avses i förordningen om prehospital
akutsjukvård (585/2017). Emellertid ska det i enheten finnas minst en sådan
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och som har en
utbildning som är inriktad på prehospital akutsjukvård.

Enhet inom prehospital akutsjukvård på vårdnivå

Manskapet i en enhet inom den prehospitala akutsjukvården på vårdnivå ska med
iakttagande av övergångsbestämmelserna ha den behörighet som avses i
förordningen om prehospital akutsjukvård (585/2017).

En enhet inom prehospital akutsjukvård bestående av en person

En person med behörighet på vårdnivå kan enligt 3 a-punkten i 8 § av den
förordning som utfärdats om den prehospitala akutsjukvården eller en
legitimerad yrkesperson inom hälso- och sjukvården kan enligt
övergångsbestämmelserna i 11 § utgöra en sådan enhet inom den prehospitala
akutsjukvården som avses i punkt 4 i 8 § av förordningen och till vars uppgifter
det hör att bedöma patienternas vårdbehov, inleda omedelbar vård och bistå de
andra enheterna inom den prehospitala akutsjukvården. Till en sådan enhets
uppgifter hör inte transport av patienter.

Fältchef för den prehospitala akutsjukvården

En fältchef för den prehospitala akutsjukvården ska uppfylla de behörighetskrav
som ställs ovan på en förstavårdare på vårdnivå. Dessutom ska fältchefen ha
tillräcklig administrativ och operativ kompetens inom prehospital akutsjukvård
och den erfarenhet som krävs för uppdraget. Fältchefen ska ha god förmåga att
i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.

Akutvårdsläkare

Specialistläkare ska enligt behörighetskraven ha specialläkarrättigheter inom en
lämplig specialitet och en djup förtrogenhet med prehospital akutsjukvård och en
tillräcklig kompetens i anestesiologi. Läkare under specialistutbildning ska enligt
behörighetskraven vara legitimerade läkare samt ha en tillräcklig erfarenhet av
undersökningen och vården av patienter inom olika specialiteter. För att kunna
vara verksam i en FinnHEMS-enhet förutsätter man dessutom att personen
uppfyller de kriterier som fastställts av FinnHEMS Ab och som ställs på
flygverksamhet.



Avvikande från de utbildningskrav som ställs på personalen

I situationer där den prehospitala akutsjukvården är utsatt för hög belastning och
i specialsituationer kan man tillfälligt avvika från de utbildningskrav som ställs på
personal i enheter för första insatsen samt i enheter inom den prehospitala
akutsjukvården på basnivå och vårdnivå.

5. Målen för insatstider

Målen för insatstiderna har presenterats i tabell 2. Insatstiden definieras som tiden
från det att ansvaret för uppdraget överförts till den prehospitala akutsjukvården till
dess att enheten meddelar att den är på plats.

Tabell 2. Tillgången till service i den dagliga verksamheten angivet
per områdesklass.

A- och B-uppdrag

C- och D-uppdrag

En rapport över den prehospitala akutsjukvårdsverksamheten avges kvartalsvis på
det sätt som fastställts i förordningen.

6. Transporter som hör till den prehospitala akutsjukvården

I enlighet med 40 § i hälso- och sjukvårdslagen omfattar den prehospitala
akutsjukvården förflyttningar i samband med plötsligt insjuknade eller skadade
patienters fortsatta vård när patienten behöver krävande och kontinuerlig vård eller
övervakning under förflyttningen.

De ambulanstransporter som inte omfattas av den prehospitala akutsjukvården
kommer att konkurrensutsättas. Tilldess kommer dessa förflyttningar att skötas
av den prehospitala akutsjukvårdsservicen.

7. Övriga väsentliga angelägenheter som anknyter till organiseringen av
den prehospitala akutsjukvården

Vid uppdrag som överskrider samkommunens gränser och då den prehospitala
akutsjukvården är utsatt för hög belastning och i specialsituationer kommer
fältcheferna för den prehospitala akutsjukvården överens om tillvägagångssätten
från fall till fall.

I den prehospitala akutsjukvårdsservicen följer man nationella (Duodecim:
Ensihoito-opas), anvisningar som sammanställts av centralen för den prehospitala
akutsjukvården och/eller godkänts av den läkare som ansvarar för den prehospitala
akutsjukvården i samkommunen.

Områdesklass Median 90 %
Stadskärna 6 minuter 9

minuter
Annan tätort 8 minuter 17

minuter
Bebodd landsbygd 15 minuter 26

minuter

Hela landskapet 90 %
C 30

minuter
D 120

minuter
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SAMARBETSAVTAL OM VERKSTÄLLANDE AV PERHOSPITAL AKUTSJUKVÅRD OCH

FÖRSTA INSATSER INOM ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERKS VERKSAMHETSOMRÅDE I

SAMKOMMUNEN FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

1. PARTER

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde (senare samkommun)

Affärsverket Österbottens räddningsverk/Vasa stad (senare räddningsverk)

2. AVTALETS SYFTE OCH DISPOSITION

Med detta samarbetsavtal överenskommer man i enlighet med det som fastställts i § 39 av hälso- och

sjukvårdslagen (1326/2010) om hur den prehospitala akutsjukvården ska organiseras i samarbete med

räddningsväsendet inom Österbottens räddningsverks verksamhetsområde i samkommunen för

Österbottens välfärdsområde.

Avtalet består av ett huvudavtal och ett kompletteringsavtal. I huvudavtalet överenskommer man om de

allmänna linjer och principer som gäller för den administration, personal och ekonomi som hänför sig till

dessa tjänster. I kompletteringsavtalet fastställs innehållet inom den operativa prehospitala akutsjukvården.

Kompletteringsavtalet kan ändras utan att huvudavtalet ändras.

3. FÖREMÅL FÖR AVTALET

Med den prehospitala akutsjukvård och första insats som är föremål för detta samarbetsavtal, avses den

service som fastställts i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och förordningen om

prehospital akutsjukvård (585,2017) samt den verksamhet som definierats närmare i samkommunens beslut

om servicenivå och detta avtal.

4. ÖVERVAKNING AV BESLUTET OM SERVICENIVÅ OCH SAMARBETSAVTALET FÖR DEN

PREHOSPITALA AKUTSJUKVÅRDEN

I det beslut om servicenivå som uppgjorts av samkommunen fastställs hur den prehospitala akutsjukvården

ska organiseras, den prehospitala akutsjukvårdens innehåll, utbildningen av den personal som deltar i den

Bilaga § 42/1
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prehospitala akutsjukvården, insatstiderna inom vilka den prehospitala akutsjukvården ska nå patienterna

och övriga nödvändiga omständigheter som anknyter till organiseringen av den prehospitala akutsjukvården

i området.

Det samarbetsforum som skapats av avtalsparterna för uppföljning och utveckling av innehållet i

samarbetsavtalet och verkställandet av detsamma sammankommer åtminstone en gång per år.

I samarbetsforumet representeras samkommunen av den prehospitala akutsjukvårdens ansvarsläkare,

fältchefen för den prehospitala akutsjukvården, chefsöverläkaren  och samkommunens direktör.

Räddningsverket representeras av räddningschefen och akutvårdsmästaren.

Samkommunens representant fungerar såväl som ordförande för samarbetsforumet som sammankallare av

forumet. Nödvändiga sakkunniga kallas till samarbetsforumet utgående från de ärenden som ska behandlas.

Samarbetsforumet sammanträder på våren för att behandla bokslutet och för att uppgöra ramdirektiv för

nästa års verksamhetsplan och budget.

5. SAMKOMMUNENS CENTRALA UPPGIFTER INOM RAMEN FÖR SAMARBETET

· Svarar för organiseringen och övervakningen av den prehospitala akutsjukvården i det egna

området.

· Sörjer för de ekonomiska resurserna som hänför sig till den prehospitala akutsjukvården.

· Upprätthåller fältchefsverksamheten.

· Sörjer för att nödcentralen får enheternas larmanvisningar.

· Sörjer för att personalen inom den prehospitala akutsjukvården och den första insatsen får skriftliga

vård- och verksamhetsanvisningar, samt möjliggör konsultation.

· Fastställer kompetenskrav och vårdskyldighet för den personal som deltar i den prehospitala

akutsjukvården och den första insatsen.

· Ger anvisningar i samband med anskaffning av fordon som behövs inom den prehospitala

akutsjukvården.

· Tillställer de fältledningssystem och  patientdatasystem som samkommunen förutsätter att ska

användas samt ordnar utbildningar som anknyter till dessa system.

· Levererar och svarar för de datorer och program som används i ambulanser.

· Levererar och svarar mobiltelefoner och telefonanslutningar som används i ambulanser.
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· Verkställer anskaffningar av vårdutrustning som behövs inom den prehospitala akutsjukvården och

ansvarar för det årliga underhållet av vårdutrustningen.

· Expedierar de läkemedel, det medicinska syre, de vätskor och det engångsmaterial som behövs i

enheterna inom den prehospitala akutsjukvården (inklusive enheterna för första insatsen).

· Expedierar och svarar för de datorer och program som används i anslutning till den prehospitala

akutsjukvårdens e-arbetsrum, statistikföring och fakturering.

· Ordnar ett lämpligt utrymme för den prehospitala akutsjukvårdens lägescentral.

· Expedierar och svarar för den ICT-konfiguration som används i den prehospitala akutsjukvårdens

lägescentral.

· Arrangerar fortbildning för räddningsverkets personal inom den prehospitala akutsjukvården.

6. RÄDDNINGSVERKETS CENTRALA UPPGIFTER INOM RAMEN FÖR SAMARBETET

· Sörjer för enheternas larm- och verksamhetsberedskap samt för personalen och fordonen, stationer

samt reservbilar.

· Deltar i vidmakthållandet av den medicinska beredskapen inför storolyckor.

· Verkställer anskaffningar av fordon som behövs inom den prehospitala akutsjukvården, inklusive

ERP01 och ERP00/012.

· Ansvarar för anskaffningen och underhållet av fordon och förstavårdarnas Virve-terminaler.

· Sörjer för att fältchefen dagligen kl. 8–20 har tillgång till ett arbetspar på vårdnivå.

· Ordnar med ett varmt garage för samtliga insatsenheter inom den prehospitala akutsjukvården.

o Inklusive ERP136, ERP236, ERP336 (samt ERP081)

o Om ERP131 omfattas av insatsen så måste man omvärdera var ERP081 ska stationeras,

eftersom det finns begränsat med varma garage på brandstationen i Vasa.

o Exklusive ERP01 och ERP00/ERP012

· Sörjer för arbetsgivaråligganden gentemot den personal som är i dess tjänst men även för

nödvändiga rekryteringar.

· Svarar för anskaffningen och underhållet av förstavårdarnas personliga utrustning.

· Ser till att personalen inom ramen för de överenskomna ekonomiska ramarna deltar i de

utbildningar som angivits av samkommunen, och ansvarar för den interna utbildningen av den egna

personalen.

· Rapporterar till samkommunen om upptäckta avvikelser i den beredskap som beskrivs

kompletteringsavtalet.

· Ser till att den prehospitala akutsjukvården har en förmansresurs även på stationen i Jakobstad.
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· Sörjer för att FPA, patienter, försäkringsbolag, kommuner och vårdinrättningar faktureras för

prehospitala akutsjukvårds- och första insatsuppdrag.

· Deltar tillsammans med samkommunen i beredningen av budgeten för den prehospitala

akutsjukvården.

· Ansvarar för grundutbildningen och fortbildningen av enheterna för första insatsen.

· Ansvarar för handledningen av studerande, och för den eventuella fakturering som hänför sig till

handledningen.

· Upprätthåller den personal- och ekonomiförvaltning som behövs för tillhandahållandet av

prehospitala akutsjukvårstjänster samt upprätthåller den personalresurs som behövs för anskaffning

och underhåll av fordon.

7. EKONOMI

Räddningsverket strävar inte efter ekonomisk vinst med den prehospitala akutsjukvårdsservicen.

Verksamheten ordnas enligt självkostnadsprincipen. Österbottens räddningsverk verkar inom Vasa stads

förvaltning som ett kommunalt affärsverk med separat bokslut. Räddningsverksamheten och den

prehospitala akutsjukvårdsservicen har avskilts till egna resultatområden.

Förslaget till budget och ekonomiplan för den prehospitala akutsjukvården samt förslaget till

verksamhetsmässiga och ekonomiska mål uppgörs i enlighet med beslutet om servicenivå för den

prehospitala akutsjukvården och samkommunens ramplaner på så sätt att de motsvarar de verkliga

kostnaderna. Budgeten för den prehospitala akutsjukvården godkänns av samkommunens fullmäktige.

Samkommunen ska föra fram verksamhetsförändringar (t.ex. gällande enheters beredskapstider och antal)

som berör nästa budgetperiod till räddningsverket i enlighet med den tidtabell som fastslagits för

budgetberedningen.

Samkommunen betalar budgetenliga nettokostnader för tillhandahållandet av den prehospitala

akutsjukvården till räddningsverket. Budgeten omfattar driftsutgifter och investeringskostnader.

Driftsutgifterna omfattar kostnaderna för den prehospitala akutsjukvårdsberedskapen, utbildningen,

administrationen och stödfunktionerna.
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På basis av faktureringen erlägger samkommunen en 1/12-del av den uppskattade summan för budgetenliga,

årliga kostnader på den 15:e dagen varje månad. Eventuellt bokslutsmässigt underskott faktureras av

samkommunen efter fastställt bokslut. Eventuellt överskott återbördas.

Första insatsservicen uppföljs med hjälp av en separat kostnadsplats som en verksamhet som omfattas av

räddningsverksamheten. Kostnaderna för första insatsuppdrag faktureras av samkommunen kvartalsvis

enligt de förverkligade utryckningarna. Taxan för första insatsuppdrag är 240 €/uppdrag. För att ersättning

ska erläggas måste det vara fråga om ett första insatsuppdrag som larmats av nödcentralen.

Räddningsverket avger en ekonomirapport över den prehospitala akutsjukvården till samkommunen

kvartalsvis. Räddningsverket uppgör ett bokslut över sin verksamhet, vilket tillställs samkommunen för

kännedom.

8. PERSONAL

Räddningsverkets personal inom den prehospitala akutsjukvården står i arbets- eller tjänsteförhållande till

Vasa stad.

9. FORDON OCH FASTIGHETER

Räddningsverket besitter den fordonspark som behövs för den prehospitala akutsjukvården.

Räddningsverket ordnar utrymmen för den prehospitala akutsjukvården primärt i de fastigheter som den

besitter. Vid behov kan räddningsverket hyra utrymmen för verksamheten av utomstående.

10. UNDERLEVERANS

Räddningsverket kan för förverkligandet av den första insatsen använda sig av underleverantörer, såsom

t.ex. avtalsbrandmän och FBK samt sjöräddningsföreningen. Räddningsverket ansvarar för

underleverantörernas arbete på samma sätt som för det egna arbetet och ansvarar för att servicen

tillhandahålls i enlighet med beslutet om servicenivå.
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11. AVTAL

Detta avtal ersätter vid ikraftträdandet det tidigare samarbetsavtal som trädde i kraft 1.1.2019 mellan

samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Österbottens räddningsverk.

12. ÄNDRINGAR I AVTALET

Nödvändiga förändringar i avtalet görs i skriftligen genom detta samarbetsavtal. Samarbetsavtalets innehåll

och ändamålsenlighet granskas i samarbetsforumet.

13. AVTALETS GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

Detta samarbetsavtal träder i kraft 1.1.2021, varefter det är i kraft till 31.12.2021. Avtalet kan inte sägas upp

under avtalsperioden. Ett nytt samarbetsavtal mellan Välfärdssamkommunen och räddningsverket träder i

kraft från och med 1.1.2022.

14. MENINGSSKILJAKTIGHETER

Meningsskiljaktigheter som anknyter till detta samarbetsavtal avgörs i mån av möjlighet med förhandlingar.

15. AVTALETS ANSVARSPERSONER

Österbottens välfärdssamkommuns ansvarsperson är Taneli Väyrynen som är ansvarig läkare för den

prehospitala akutsjukvården. Österbottens räddningsverks ansvarsperson är räddningsdirektör Tero Mäki.

16. BILAGA

Kompletteringsval x.x.2020

17. UNDERSKRIFTER

Detta samarbetsavtal jämte bilagor har uppgjorts i två (2) likalydande exemplar, ett för vardera avtalspart.

Vasa, x.x.2020
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_________________________ _________________________

Marina Kinnunen Tero Mäki

Direktör Räddningsdirektör

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde Österbottens räddningsverk
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Kompletteringsavtal

DEN OPERATIVA BEREDSKAPEN INOM DEN PREHOSPITALA AKUTSJUKVÅRDEN OCH

DESS INNEHÅLL

PREHOSPITAL AKUTSJUKVÅRD

Den prehospitala akutsjukvårdsberedskapen verkställs i enlighet med beslutet om servicenivå. Avvikelser

från personalens behörighetsvillkor kan göras om det inte finns tillräckligt med personal på vårdnivå, likväl

ska V+V enheter uppnå minst en V+B nivå. En V+B-enhet kan tillfälligt sänkas till B+B-nivå i lägen där den

målorienterade beredskapen på vårdnivån i hela området är minimal och ingen resurs på vårdnivå kan

erhållas trots vidtagna åtgärder.

Fordonen och fordonens utrustning uppfyller giltiga bestämmelser. Fordonen uppfyller kraven i

Fordonslagen 1090/2002 21v§ och standarden EN 1789 A2. Fordonsanskaffningar planeras i samråd av

sjukvårdsdistriktet och räddningsverket. Själva anskaffningen verkställs av räddningsverket. Såväl

sjukvårdsdistriktet som räddningsverket deltar i planeringen av karossen av det fordon som ska anskaffas.

Med prehospitala akutsjukvårdsenheter bistår man i enlighet med den ömsesidigt överenskomna

ledningsmodellen räddningsväsendets uppgifter i lägen som kräver raska spanings- och evakueringsåtgärder

och första släckningsinsatser, utan att äventyra beredskapen inom den prehospitala akutsjukvården. En

prehospital akutsjukvårdsenhet deltar i uppgift som leds av räddningsväsendet (t.ex. i samband med en

byggnadsbrand), där räddningsmanskapets arbetssäkerhet förutsätter att en ambulans är i beredskap på

plats. Larmanvisningarna för räddningsverkets uppdrag uppgörs i samråd av sjukvårdsdistriktet och

räddningsverket.

Räddningsverket upprätthåller fullständigt utrustade reservambulanser på basnivån på det sätt som

fastställs i huvudavtalet. Eventuella extra ambulanser tillgodogörs enligt ett på förhand överenskommet sätt

och med iakttagande av beredskapen bl.a. för första insatsen och som transportfordon i storolyckor och som

resurs i övriga lägen när den prehospitala akutsjukvården är trängd. I dylika lägen fakturerar

räddningsverket de förverkligade kostnaderna av sjukvårdsdistriktet.

Bilaga § 42/2
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Kompletteringsavtal

Enheternas beredskapstid, stationeringsort och nivå

Enhet Beredskapstid Nivå Stationeringsort

RP121 24/7 60 sek. V+V VASA, brandstationen

RP122 24/7 60 sek. V+B VASA, brandstationen

RP125 24/7 60 sek. V+B VASA, brandstationen

RP131 12/7  60 sek. B+B VASA, brandstationen

RP123 24/7 60 sek. V+B LAIHELA,

brandstationen

RP124 24/7 60 sek. V+B KVEVLAX,

brandstationen

RP223 24/7 60 sek. V+B NYKARLEBY,

brandstationen

RP224 24/7 60 sek. V+B ORAVAIS,

brandstationen

RP321 24/7 60 sek. V+B NÄRPES,

brandstationen

RP324 24/7 60 sek. V+B NÄRPES,

brandstationen

RP322 24/7 60 sek. V+B KRISTINESTAD,

brandstationen

RP323 24/7 60 sek. V+B MALAX, brandstationen

RP136 Reservbil VASA, brandstationen

RP236 Reservbil NYKARLEBY,

brandstationen

RP336 Reservbil NÄRPES,

brandstationen

RP081 Enhet för

specialsituationer

VASA, brandstationen

RP01 Fältchefen för den

prehospitala

akutsjukvården

VASA, VCS
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Kompletteringsavtal

RP00/RP012 Läkarenhet/fält-

chefens reservbil

VASA, VCS

Förkortningar:

V = förstavårdare på vårdnivå

B = förstavårdare på basnivå

FÖRSTA INSATSEN

Räddningsverket tillhandahåller den första insatsen för sina medlemskommuner inom sjukvårdsdistriktet

med totalt 24 enheter för första insatsen. Dessutom har räddningsverket ett avtal om första insatsen med

Vasa frivilliga sjöräddningsförening, vilket omfattar en enhet. En enhet för första insatsen består åtminstone

av två personer som utbildats som akuthjälpare (585/2017).

Första insatsuppdrag kan utföras om de inte äventyrar räddningsverkets lagstadgade räddningsverksamhet.

Enheterna för första insatsen stöder sig på brandstationerna i området. Utrustningen och utbildningen av

personalen i enheter för första insatsen fastställs precisare i sjukvårdsdistriktets instruktion om den

prehospitala akutsjukvården.

Räddningsverket svarar för att akuthjälparna ges fortbildning två gånger per år.

Räddningsverket fakturerar sjukvårdsdistriktet i enlighet med huvudavtalet. Sjukvårdsdistriktet och

räddningsverket kommer tillsammans överens om grundande av nya enheter för första insatsen.

Enheter för första insatsen:

Enhet för första insatsen Stationering Verksamhetstid

Kristinestad, Lappfjärd 24/7

Närpes, Närpes centrum, Pörtom 24/7

Korsnäs Korsnäs centrum 24/7

Malax Malax centrum, Bergö 24/7

Laihela Laihela centrum 24/7

Vasa Vasa centrum, Lillkyro 24/7

Vasa Sjöräddningsföreningen,

Kutterhamnen

vid separat angiven tidpunkt

Korsholm Kvevlax, Replot, Solf och

Helsingby

24/7



24.11.2020

4 (4)

Kompletteringsavtal

Vörå Vörå centrum, Oravais centrum,

Maxmo centrum, Särkimo

24/7

Nykarleby Nykarleby centrum, Jeppo,

Munsala

24/7

Pedersöre Bennäs, Esse, Purmo 24/7
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Kompletteringsavtal

DEN OPERATIVA BEREDSKAPEN INOM DEN PREHOSPITALA AKUTSJUKVÅRDEN OCH

DESS INNHÅLL

PREHOSPITAL AKUTSJUKVÅRD

Den prehospitala akutsjukvårdsberedskapen verkställs i enlighet med beslutet om servicenivå. Avvikelser

från personalens behörighetsvillkor kan göras om det inte finns tillräckligt med personal på vårdnivå, likväl

ska V+V enheter uppnå minst en V+B nivå. En V+B-enhet kan tillfälligt sänkas till B+B-nivå i lägen där den

målorienterade beredskapen på vårdnivån i hela området är minimal och ingen resurs på vårdnivå kan

erhållas trots vidtagna åtgärder.

Fordonen och fordonens utrustning uppfyller giltiga bestämmelser. Fordonen uppfyller kraven i

Fordonslagen 1090/2002 21v§ och standarden EN 1789 A2. Fordonsanskaffningar planeras i samråd av

sjukvårdsdistriktet och räddningsverket. Själva anskaffningen verkställs av räddningsverket. Såväl

sjukvårdsdistriktet som räddningsverket deltar i planeringen av karossen av det fordon som ska anskaffas.

Med prehospitala akutsjukvårdsenheter bistår man i enlighet med den ömsesidigt överenskomna

ledningsmodellen räddningsväsendets uppgifter i lägen som kräver raska spanings- och evakueringsåtgärder

och första släckningsinsatser, utan att äventyra beredskapen inom den prehospitala akutsjukvården. En

prehospital akutsjukvårdsenhet deltar i uppgift som leds av räddningsväsendet (t.ex. i samband med en

byggnadsbrand), där räddningsmanskapets arbetssäkerhet förutsätter att en ambulans är i beredskap på

plats. Larmanvisningarna för räddningsverkets uppdrag uppgörs i samråd av sjukvårdsdistriktet och

räddningsverket.

Räddningsverket upprätthåller fullständigt utrustade reservambulanser på basnivån på det sätt som

fastställs i huvudavtalet. Eventuella extra ambulanser tillgodogörs enligt ett på förhand överenskommet sätt

och med iakttagande av beredskapen bl.a. för första insatsen och som transportfordon i storolyckor och som

resurs i övriga lägen när den prehospitala akutsjukvården är trängd. I dylika lägen fakturerar

räddningsverket de förverkligade kostnaderna av sjukvårdsdistriktet.

Bilaga § 42/3
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Kompletteringsavtal

Enheternas beredskapstid, stationeringsort och nivå

Enhet Beredskapstid Nivå Stationeringsort

RP221 24/7 60 sek. V+V Jakobstad,

brandstationen

RP222 24/7 60 sek. V+B Jakobstad,

brandstationen

RP231 8/7 60 sek. B+B Jakobstad,

brandstationen

Förkortningar:

V = förstavårdare på vårdnivå

B = förstavårdare på basnivå

FÖRSTA INSATSEN

Räddningsverket tillhandahåller den första insatsen i sina medlemskommuner inom sjukvårdsdistriktet med

tre enheter för första insatsen. En enhet för första insatsen består av åtminstone två personer som utbildats

som akuthjälpare (585/2017).

Första insatsuppdrag kan utföras om de inte äventyrar räddningsverkets lagstadgade räddningsverksamhet.

Enheterna för första insatsen stöder sig på brandstationerna i området. Utrustningen och utbildningen av

personalen i enheter för första insatsen fastställs precisare i sjukvårdsdistriktets instruktion om den

prehospitala akutsjukvården.

Räddningsverket svarar för att akuthjälparna ges fortbildning två gånger per år.

Räddningsverket fakturerar sjukvårdsdistriktet i enlighet med huvudavtalet. Sjukvårdsdistriktet och

räddningsverket kommer tillsammans överens om grundande av nya enheter för första insatsen.

Enheter för första insatsen:

Enhet för första insatsen Stationering Verksamhetstid

Jakobstad, Jakobstads brandstation 24/7

Larsmo Larsmo centrum, Bosund 24/7
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SAMARBETSAVTAL OM VERKSTÄLLANDE AV PERHOSPITAL AKUTSJUKVÅRD OCH

FÖRSTA INSATSER INOM ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERKS VERKSAMHETSOMRÅDE I

SAMKOMMUNEN FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

1. PARTER

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde (senare samkommun)

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk/Karleby stad [senare räddningsverk]

2. AVTALETS SYFTE OCH DISPOSITION

Med detta samarbetsavtal överenskommer man i enlighet med det som fastställts i § 39 av hälso- och

sjukvårdslagen (1326/2010) om hur den prehospitala akutsjukvården ska organiseras i samarbete med

räddningsväsendet inom Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverks

verksamhetsområde i samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Avtalet består av ett huvudavtal och ett kompletteringsavtal. I huvudavtalet överenskommer man om de

allmänna linjer och principer som gäller för den administration, personal och ekonomi som hänför sig till

dessa tjänster. I kompletteringsavtalet fastställs innehållet inom den operativa prehospitala akutsjukvården.

Kompletteringsavtalet kan ändras utan att huvudavtalet ändras.

3. FÖREMÅL FÖR AVTALET

Med den prehospitala akutsjukvård och första insats som är föremål för detta samarbetsavtal, avses den

service som fastställts i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och förordningen om

prehospital akutsjukvård (585,2017) samt den verksamhet som definierats närmare i samkommunens beslut

om servicenivå och detta avtal.

4. ÖVERVAKNING AV BESLUTET OM SERVICENIVÅ OCH SAMARBETSAVTALET FÖR DEN

PREHOSPITALA AKUTSJUKVÅRDEN

I det beslut om servicenivå som uppgjorts av samkommunen fastställs hur den prehospitala akutsjukvården

ska organiseras, den prehospitala akutsjukvårdens innehåll, utbildningen av den personal som deltar i den

Bilaga § 42/4
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prehospitala akutsjukvården, insatstiderna inom vilka den prehospitala akutsjukvården ska nå patienterna

och övriga nödvändiga omständigheter som anknyter till organiseringen av den prehospitala akutsjukvården

i området.

Det samarbetsforum som skapats av avtalsparterna för uppföljning och utveckling av innehållet i

samarbetsavtalet och verkställandet av detsamma sammankommer åtminstone en gång per år.

I samarbetsforumet representeras samkommunen av den prehospitala akutsjukvårdens ansvarsläkare,

fältchefen för den prehospitala akutsjukvården, chefsöverläkaren  och samkommunens direktör.

Räddningsverket representeras i samarbetsforumet av räddningsdirektören.

Samkommunens representant fungerar såväl som ordförande för samarbetsforumet som sammankallare av

forumet. Nödvändiga sakkunniga kallas till samarbetsforumet utgående från de ärenden som ska behandlas.

Samarbetsforumet sammanträder på våren för att behandla bokslutet och för att uppgöra ramdirektiv för

nästa års verksamhetsplan och budget.

5. SAMKOMMUNENS CENTRALA UPPGIFTER INOM RAMEN FÖR SAMARBETET

· Svarar för organiseringen och övervakningen av den prehospitala akutsjukvården i det egna

området.

· Sörjer för de ekonomiska resurserna som hänför sig till den prehospitala akutsjukvården.

· Upprätthåller fältchefsverksamheten.

· Sörjer för att nödcentralen får enheternas larmanvisningar.

· Sörjer för att personalen inom den prehospitala akutsjukvården och den första insatsen får skriftliga

vård- och verksamhetsanvisningar, samt möjliggör konsultation.

· Fastställer kompetenskrav och vårdskyldighet för den personal som deltar i den prehospitala

akutsjukvården och den första insatsen.

· Ger anvisningar i samband med anskaffning av fordon som behövs inom den prehospitala

akutsjukvården.

· Tillställer de fältledningssystem och patientdatasystem som samkommunen förutsätter att ska

användas samt ordnar utbildningar som anknyter till dessa system.

· Levererar och svarar för de datorer och program som används i ambulanser.

· Levererar och svarar för mobiltelefoner och telefonanslutningar som används i ambulanser.
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· Verkställer anskaffningar av vårdutrustning som behövs inom den prehospitala akutsjukvården och

ansvarar för det årliga underhållet av vårdutrustningen.

· Expedierar de läkemedel, det medicinska syre, de vätskor och det engångsmaterial som behövs i

enheterna inom den prehospitala akutsjukvården (inklusive enheterna för första insatsen).

· Expedierar och svarar för de datorer och program som används i anslutning till den prehospitala

akutsjukvårdens e-arbetsrum, statistikföring och fakturering.

· Ordnar ett lämpligt utrymme för den prehospitala akutsjukvårdens lägescentral.

· Expedierar och svarar för den ICT-konfiguration som används i den prehospitala akutsjukvårdens

lägescentral.

· Arrangerar fortbildning för räddningsverkets personal inom den prehospitala akutsjukvården.

6. RÄDDNINGSVERKETS CENTRALA UPPGIFTER INOM RAMEN FÖR SAMARBETET

· Sörjer för enheternas larm- och verksamhetsberedskap samt för personalen och fordonen, stationer

samt reservbilar.

· Deltar i vidmakthållandet av den medicinska beredskapen inför storolyckor.

· Verkställer anskaffningar av fordon som behövs inom den prehospitala akutsjukvården.

· Ansvarar för anskaffningen och underhållet av fordon och förstavårdarnas Virve-terminaler.

· Ordnar ett varmt garage för samtliga insatsenheter inom den prehospitala akutsjukvården.

· Sörjer för arbetsgivaråligganden gentemot den personal som är i dess tjänst men även för

nödvändiga rekryteringar.

· Svarar för anskaffningen och underhållet av förstavårdarnas personliga utrustning.

· Ser till att personalen inom ramen för de överenskomna ekonomiska ramarna deltar i de

utbildningar som angivits av samkommunen, och ansvarar för den interna utbildningen av den egna

personalen.

· Rapporterar till samkommunen om upptäckta avvikelser i den beredskap som beskrivs

kompletteringsavtalet.

· Deltar tillsammans med samkommunen i beredningen av budgeten för den prehospitala

akutsjukvården.

· Ansvarar för grundutbildningen och fortbildningen av enheterna för första insatsen.

· Ansvarar för handledningen av studerande, och för den eventuella fakturering som hänför sig till

handledningen.
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· Upprätthåller fen personal- och ekonomiförvaltning som behövs för tillhandahållandet av

prehospitala akutsjukvårstjänster samt upprätthåller den personalresurs som behövs för anskaffning

och underhåll av fordon.

7. EKONOMI

Räddningsverket strävar inte efter ekonomisk vinst med den prehospitala akutsjukvårdsservicen.

Verksamheten ordnas enligt självkostnadsprincipen. Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets

räddningsverk verkar inom administrationen för Karleby stad med ett separat bokslut.

Räddningsverksamheten och den prehospitala akutsjukvårdsservicen har avskilts till egna resultatområden.

Förslaget till budget och ekonomiplan för den prehospitala akutsjukvården samt förslaget till

verksamhetsmässiga och ekonomiska mål uppgörs i enlighet med beslutet om servicenivå för den

prehospitala akutsjukvården och samkommunens ramplaner på så sätt att de motsvarar de verkliga

kostnaderna. Budgeten för den prehospitala akutsjukvården godkänns av samkommunens fullmäktige.

Samkommunen ska föra fram verksamhetsförändringar (t.ex. gällande enheters beredskapstider och antal)

som berör nästa budgetperiod till räddningsverket i enlighet med den tidtabell som fastslagits för

budgetberedningen.

Samkommunen betalar budgetenliga nettokostnader för tillhandahållandet av den prehospitala

akutsjukvården till räddningsverket. Budgeten omfattar driftsutgifter och investeringskostnader.

Driftsutgifterna omfattar kostnaderna för den prehospitala akutsjukvårdsberedskapen, utbildningen,

administrationen och stödfunktionerna.

På basis av faktureringen erlägger samkommunen en 1/12-del av den uppskattade summan för budgetenliga,

årliga kostnader på den 15:e dagen varje månad. Eventuellt bokslutsmässigt underskott faktureras av

samkommunen efter fastställt bokslut. Eventuellt överskott återbördas.

Första insatsservicen uppföljs med hjälp av en separat kostnadsplats som en verksamhet som omfattas av

räddningsverksamheten. Kostnaderna för första insatsuppdrag faktureras av samkommunen kvartalsvis

enligt de förverkligade utryckningarna. Taxan för första insatsuppdrag är 240 €/uppdrag. För att ersättning

ska erläggas måste det vara fråga om ett första insatsuppdrag som larmats av nödcentralen.
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Räddningsverket avger en ekonomirapport över den prehospitala akutsjukvården till samkommunen

kvartalsvis. Räddningsverket uppgör ett bokslut över sin verksamhet, vilket tillställs samkommunen för

kännedom.

8. PERSONAL

Räddningsverkets personal inom den prehospitala akutsjukvården står i arbets- eller tjänsteförhållande till

Karleby stad.

9. FORDON OCH FASTIGHETER

Räddningsverket besitter den fordonspark som behövs för den prehospitala akutsjukvården.

Räddningsverket ordnar utrymmen för den prehospitala akutsjukvården primärt i de fastigheter som den

besitter. Vid behov kan räddningsverket hyra utrymmen för verksamheten av utomstående.

10. UNDERLEVERANS

Räddningsverket kan för förverkligandet av den första insatsen använda sig av underleverantörer, såsom

t.ex. avtalsbrandmän och FBK samt sjöräddningsföreningen. Räddningsverket ansvarar för

underleverantörernas arbete på samma sätt som för det egna arbetet och ansvarar för att servicen

tillhandahålls i enlighet med beslutet om servicenivå.

11. AVTAL

Detta avtal ersätter vid ikraftträdandet det tidigare samarbetsavtal som trädde i kraft 1.1.2019 mellan

samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets

räddningsverk.

12. ÄNDRINGAR I AVTALET

Nödvändiga förändringar i avtalet görs i skriftligen genom detta samarbetsavtal. Samarbetsavtalets innehåll

och ändamålsenlighet granskas i samarbetsforumet.
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13. AVTALETS GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

Detta samarbetsavtal träder i kraft 1.1.2021, varefter det är i kraft till 31.12.2021. Avtalet kan inte sägas upp

under avtalsperioden. Ett nytt samarbetsavtal mellan Välfärdssamkommunen och räddningsverket träder i

kraft från och med 1.1.2022.

14. MENINGSSKILJAKTIGHETER

Meningsskiljaktigheter som anknyter till detta samarbetsavtal avgörs i mån av möjlighet med förhandlingar.

15. AVTALETS ANSVARSPERSONER

Österbottens välfärdssamkommuns ansvarsperson är Taneli Väyrynen som är ansvarig läkare för den

prehospitala akutsjukvården. Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverks ansvarsperson

är räddningsdirektör Jaakko Pukkinen.

16. BILAGA

Kompletteringsval x.x.2020

17. UNDERSKRIFTER

Detta samarbetsavtal jämte bilagor har uppgjorts i två (2) likalydande exemplar, ett för vardera avtalspart.

Vasa, x.x.2020

_________________________ _________________________

Marina Kinnunen Jaakko Pukkinen

Direktör Räddningsdirektör

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets

räddningsverk


