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Överenskommelse om beredskap för katastrofmedicinska
insatser utomlands
Parter
Socialstyrelsen

Landstinget i XXXXX län

Bakgrund
Enligt lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands finns
möjlighet för ett landsting att bedriva hälso- och sjukvård utomlands, i syfte att stödja utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då många människor med hemvist i Sverige
drabbats av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet.
Av lagen framgår att Socialstyrelsen ska leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna
i nära samverkan med övriga berörda myndigheter och Socialstyrelsen får i övrigt besluta om
hur landstingens resurser ska användas vid sådana insatser. Socialstyrelsen har av regeringen
bemyndigats att meddela föreskrifter för att beredskapen för den katastrofmedicinska delen av
insatserna ska samordnas. Socialstyrelsen får vidare föreskriva om ersättning till landstingen
för kostnader som är direkt hänförliga till beredskap och insatser enligt lagen.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2010:xx) om landstingens
katastrofmedicinska beredskap ska landsting som upprätthåller beredskap, enligt lagen
(2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands, ingå skriftlig
överenskommelse med Socialstyrelsen avseende de närmare villkoren för sådan beredskap.
Denna överenskommelse avser att reglera den beredskap som landstinget åtagit sig och om
den ersättning landstinget kan erhålla.
På uppdrag av regeringen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen byggt upp en myndighetsgemensam stödstyrka. Dess
uppdrag är att snabbt kunna bistå personer med hemvist i Sverige som drabbats av en allvarlig
händelse utomlands. Inom 12 timmar efter beslut ska den kunna lämna Sverige för att stödja
utlandsmyndigheter och drabbade. I stödstyrkans organisation ingår personal från nämnda
myndigheter samt från organisationerna Rädda barnen, Röda korset och Svenska kyrkan.
Därtill har hälso- och sjukvårdspersonal rekryterats från olika landsting.

Landstingets åtagande
Rekrytering av personal till stödstyrkan
Landstinget ska rekrytera lämplig hälso- och sjukvårdspersonal för utbildning och övning med
stödstyrkan. Landstinget i XXXX län ska rekrytera följande personalresurser för utbildning
och övning med stödstyrkan:
(Exempelvis)
En sjukvårdsgrupp bestående av
• en läkare inom specialiteten akutmedicin, och
• två sjuksköterskor med vidareutbildning inom intensivvård.
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Krav på personal som ska ingå i stödstyrkan
Landstinget ska kontrollera och säkerställa att personal som är utsedd att ingå i stödstyrkan är
1. läkare med specialistkompetens eller sjuksköterska med vidareutbildning,
2. fullt frisk, dvs. inte lider av sådana sjukdomar, hälsotillstånd eller andra hälsorelaterade omständigheter som kan utgöra hinder för deltagande i utlandstjänstgöring,
3. vaccinerad och har ett relevant grundskydd mot i utlandet vanligen förekommande
sjukdomar, samt
4. har genomgått grundläggande utbildning avseende stödstyrkans verksamhet.
Utbildning och övning samt placering i stödstyrkans personalpool
Landstinget ska säkerställa att den personal som rekryterats för stödstyrkan också ges
möjlighet att delta i utbildningar och övningar som arrangeras för stödstyrkans personal.
Efter avslutad grundläggande utbildning om stödstyrkans verksamhet placeras landstingets
personal i stödstyrkans personalpool. Personal som placerats i personalpoolen ska därefter stå
till förfogande för katastrofmedicinska insatser utomlands med stödstyrkan.
Särskilt anställningsavtal
Landstinget ska ingå särskilt anställningsavtal med personal som placerats i stödstyrkans
personalpool. Avtalet ska innebära följande.
1. Personal som deltar i insats med stödstyrkan ska ha ett ändamålsenligt försäkringsskydd avseende utlandstjänstgöring.
2. Personal som deltar i insats med stödstyrkan har rätt till ett utlandstillägg med 1.000
kronor per påbörjat dygn.
3. Personalen har efter avslutad insats rätt till ledighet för återhämtning innan återgång
till ordinarie tjänst.
Informationsskyldighet
Landstinget ska skriftligen informera Socialstyrelsen om vilka personer som rekryterats för
utbildning och övning med stödstyrkan samt om tillgängligheten av den personal som är
placerad i stödstyrkans personalpool. Landstinget ska även informera Socialstyrelsen om
personal inte är tillgänglig för insats med stödstyrkan för en sammanhängande period som
överstiger åtta veckor.
Larm
Vid allvarlig händelse som innebär att stödstyrkan ska mobiliseras kommer landstingets
tjänsteman i beredskap att larmas via Socialstyrelsen. Vid larm om insats ska landstinget
säkerställa att utsedd personal ska kunna inställa sig på anvisad plats inom 12 timmar för
tjänstgöring med stödstyrkan.
Rätt ersättning för beredskap
Landstingets krav på ersättning för upprätthållande av beredskap för katastrofmedicinska
insatser utomlands ska skickas till Socialstyrelsen i form av en samlingsfaktura avseende visst
kalenderår.
Ersättning för lönekostnader avser inte traktamente, semesterersättning eller liknande
kostnader. Däremot kan ersättning för lönekostnader i samband med insats inbegripa ledighet
för personalens återhämtning.

Övrigt
Ändring och uppsägning
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Denna överenskommelse gäller till vidare. Ändring av överenskommelsen ska vara skriftlig
och godkännas av bägge parter. Överenskommelsen kan sägas upp av bägge parter, dock
gäller en uppsägningstid på sex månader.
____________________________
Ovanstående överenskommelser har idag den XXXXX träffats mellan parterna.
För Socialstyrelsen

För landstinget i XXXX län

________________________________
Namn

_________________________________
Namn

