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Avtal med kommunerna om första 
hjälpen-åtgärder 
Dnr 86-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. Regiondirektören får i uppdrag att erbjuda samtliga länets kommuner att 

teckna avtal om första hjälpen-åtgärder.  

2. Division Länssjukvård 1 kompenseras för tillkommande kostnader för 

avtalet från och med 2022. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Samverkan med kommunerna är en viktig förutsättning för genomförandet 

av regionens hälso- och sjukvårdsuppdrag i länets samtliga delar. Regionsty-

relsen vill därför tillmötesgå kommunernas önskemål om en utvidgning av 

avtalet om första hjälpen-åtgärder till länets samtliga kommuner.  

Sammanfattning 
Regionen har tagit fram ett nytt avtal om köp av första hjälpen-åtgärder från 

kommunernas räddningstjänster. Avtalet ska ersätta det tidigare IVPA-

avtalet samt överenskommelsen om Hjärtstoppslarm. 

Ärendet 
Regionen har sedan tidigare avtal och överenskommelser med kommunernas 

räddningstjänster om första hjälpen insatser samt transport av ambulansper-

sonal i väglösa områden. Denna samverkan är uppdelad på följande avtal. 

 Transport i terräng (2004) – avser hjälp med transport av ambulansper-

sonal till en drabbad i väglöst land (14 kommuner). 

 Transport i skärgård – avser hjälp med transport av ambulanspersonal i 

skärgård.  

 IVPA (i väntan på ambulans) (2011) – insatser med första hjälpen m.m. 

på orter där det är långt till närmaste ambulansstation (9 kommuner och 

13 orter). 

 Hjärtstoppslarm (2014) – insatser med hjärt-lungräddning i länets tätor-

ter om ambulanserna där skulle vara upptagna (6 kommuner). 

Översyn av avtalen 

Transport i terräng 

Under hösten 2020 genomfördes i samverkan med kommunerna en översyn 

av avtalet om transport i terräng och ett nytt avtalsförslag togs fram våren 

2021. 

Transport i skärgård  
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För södra kuststräckan finns sedan tidigare avtal med Sjöfartsverket om 

transport i skärgård. Ett förslag till avtal för östra kuststräckan har tagits 

fram tillsammans med Kalix kommun och Haparanda stad.  

IVPA (I väntan på ambulans) 

Delar av det nuvarande IVPA-avtalet behöver justeras eftersom regelverk 

och ansvarsförhållanden ändrats de senaste åren. Därför har medicinskt an-

svariga tillsammans med regionens jurist och ansvarig för patientsäkerhet 

tagit fram ett nytt förslag till avtal under hösten 2021. Det nya avtalet be-

nämns Avtal om första hjälpen-åtgärder och inkluderar även insatser som 

idag finns i överenskommelsen om hjärtstoppslarm.  

Nytt förslag till avtal om första hjälpen-åtgärder 

I samband med att de nya avtalen tagits fram har kommunerna framfört öns-

kemål om att avtalet om första hjälpen-åtgärder (tidigare IVPA) ska utvidgas 

från dagens 9 kommuner till länets samtliga kommuner. Kommunerna avser 

att behandla avtalen samlat och ser ovanstående utvidgning som en förut-

sättning för undertecknande av övriga nämnda avtal.  

Inom nuvarande IVPA-avtal uppgår antalet larm till ca 50 per år. Bedöm-

ningen är att volymen kommer att öka avsevärt när alla kommuner omfattas. 

Regionen har därför sett över behovet av dessa tjänster i länet och föreslår att 

det nya avtalet om första hjälpen-åtgärder utvidgas till samtliga kommuner 

och att ersättningen regleras enligt följande upplägg.  

 Regionen ersätter kommunerna med 1600 kr per uppdrag på orter med 

deltidsstationer eller räddningsvärn. Ingen ersättning utgår till heltidstat-

ioner i tätortskommunerna. 

Ekonomiska konsekvenser 

Eftersom det nya avtalet om första hjälpen-åtgärder föreslås omfatta samtliga 

länets kommuner kommer det medför en viss kostnadsökning för regionen. 

Det är svårt att förutsäga hur stor den totala kostnaden för avtalet blir men 

uppskattningsvis kommer den uppgå till mellan 200-300 tkr per år.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschef Länssjukvård 1 

Divisionschef Länssjukvård 2 

Divisionschef Nära 

Divisionschef Funktion 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Ekonomidirektör 
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