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Räddningstjänsten i Göteborgsoch Bohus län ./. Ambulanssjukvården i Norra Bohuslän

Bärhjälp i samband med sjuktransport
Kommunförbundet i Göteborgs och Bohus län har begärt räddningskostnadsnämndens utlåtande i två fall där räddningstjänsten anlitats för bärhjälp
i samband med sjuktransport. Betalning för begärd hjälp har inte erlagts under åberopande av att det varit fråga om räddningstjänst i terräng.
Parterna i fråga, räddningstjänsten i Göteborgs och Bohus län samt Ambulanssjukvården i Norra Bohuslän, har förklarat sig villiga att följa det utlåtande räddningskostnadsnämnden avger.
Det första fallet gällde bärhjälp av en överviktig person som bodde på andra
våningen i en hyresfastighet. Ambulansen placerades intill dörren vid
trappuppgången.
Det andra fallet gällde en etylpåverkad yngre man som ramlat ut genom ett
fönster på tredje våningen ned på ett utskjutande platt garagetak. Patienten
hade klagat på ryggsmärtor och var därför inbäddad i vaccummadrass.
Räddningstjänsten anlitades för hjälp med att bära ned patienten från garagetaket (ca 2 m).
Ambulanssjukvården i Norra Bohuslän, som beretts tillfälle att inkomma
med yttrande, har uppgett att de är väl medvetna om att ifrågavarande sjuktransporter inte är terrängtransporter och inte heller räddningstjänst enligt
räddningstjänstlagen. Ambulanstjänstens utgångspunkt då de har begärt
hjälp av räddningstjänsten är att räddningstjänsten haft kortare väg till
olycks- eller insjuknandeplatsen än ambulans från annan station. Räddningstjänsten är i många fall bättre skickad och tränad att utföra lyft under besvärliga förhållanden, som t ex nedtransport från tak till mark via stege. Ambulanstjänsten har gjort bedömningen att den insats som räddningstjänsten har
gjort för att tryggt förflytta patient från insjuknandeplats till ambulansen falller under begreppet samverkan. Samverkan har ju också förts fram som ett
honnörsord vid andra former av samarbete, t ex vid större olyckor. Insatser
måste kunna ske utan ”interndebitering” mellan räddningstjänst och ambulans.
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Räddningskostnadsnämnden gör bedömningen att den bärhjälp som beställts
i ovan nämnda fall varken är att hänföra till räddningstjänst i terräng eller
räddningstjänst enligt 2 § räddningstjänstlagen. Betalningsansvar föreligger
därför för Ambulanssjukvården i Norra Bohuslän. Om beloppens storlek råder inte tvist.
Räddningskostnadsnämnden instämmer i att det är angeläget att räddningstjänsten och sjukvården samarbetar kring frågor gällande sjuktransporter,
bärhjälp och förstahjälpeninsatser (s.k. Prio 1 larm) m.m. Samverkansarbetet
underlättas om formerna kring arbetet finns reglerade i avtal där frågor om
resurser, personal, utbildning och utrustning m.m. bestäms på förhand och
där ersättning kan uttas för insatserna genom ett årligt schablonbelopp.
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