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Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
1. Parter
Svenska Röda Korset (SRK), avdelning Hälsa och vård, Box 17 563, 118 91
Stockholm. Orgnr 802002-8711.
Region Västerbotten, 901 89 Umeå, orgnr 232100-0222

2. Överenskommelsen avser
Behandlings- och stödinsatser för personer som drabbats av traumatisering och
psykisk ohälsa till följd av tortyr, krig eller svåra flyktupplevelser.

3. Tidsperiod för partnerskapet
Överenskommelsen avser perioden 2021-01-01 till och med 2023-12-31. Vid
uppsägning gäller nio månaders uppsägningstid. Om ingen part skriftligen sagt upp
överenskommelsen inom ordinarie sluttid så förlängs den med 1 + 1 år.

3. Målgrupp
Målgruppen är personer med flyktingbakgrund som drabbats av PTSD eller annan
svår psykisk ohälsa till följd av tortyr, krig, systematisk förföljelse eller flykt.
Målgruppen omfattar personer över 16 år med uppehållstillstånd, medborgarskap,
asylsökande samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Personen kan tas
emot via en egen vårdbegäran. Personen kan också remitteras från verksamheter i
kommuner, regioner samt privata aktörer.

4. Verksamhet som partnerskapet omfattar
SRK tillhandahåller bl.a. bedömning, behandling (psykoterapi och/eller fysioterapi),
tortyrskadeutredningar och psykosocialt stöd. Arbetet kan äga rum individuellt
och/eller i grupp. Insatserna anpassas utefter patientens behov.
SRK:s behandlingsinsatser bedöms omfatta ungefär 600 behandlingstimmar för cirka
75 patienter årligen, varav cirka 50 är nybesök.
Utöver behandlingsinsatser ges anhörigstöd till både barn och vuxna som är
anhöriga till patienterna, samt psykopedagogiska, sociala och stödjande aktiviteter.
Denna verksamhet sker i samverkan med lokala rödakorsföreningar och frivilliga. Vid
behov av tortyrskadeutredningar konsulteras SRK:s frivilligläkare.

5.Bakgrund till överenskommelsen
Den idéburna sektorn är en aktör i välfärden genom att identifiera, uttrycka och möta
behov som kan vara svårmötta för offentliga eller kommersiella aktörer. Röda Korset
har en förankring och förtroende hos målgruppen, och kan vara ett stöd till det
offentliga för att öka delaktigheten i samhället och minska utanförskap, vilket ger ett
egenvärde till verksamheten som inte går att mätas med standardmått. Idéburet
offentligt partnerskap är en samverkansform som underlättar samverkan mot
gemensamma mål, där båda parter bidrar med resurser.
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Verksamheten som SRK bedriver inom ramen för partnerskapet är en del av SRK:s
stödjande roll till staten. Röda Korsets behandlingscenter har en lång erfarenhet av
arbete med målgruppen och en nationell samverkan för kunskapsutveckling inom
området. SRK har inget vinstintresse. Patienterna erlägger inga patientavgifter.
Regionens och Svenska Röda Korsets arbete, inom ramen för IOP, bidrar
gemensamt till att ge en bredd av insatser för målgruppen som respektive
organisation inte kan åstadkomma var och en för sig.

6. Syfte och mål med partnerskapet
Med ett offentligt idéburet partnerskap mellan Region Västerbotten och Röda Korsets
behandlingscenter i Skellefteå förstärks insatserna inom regionen för personer som
lider av psykisk ohälsa på grund av tortyr, krig och/eller flykt. Det betyder att båda
organisationerna, utifrån sina respektive uppdrag och mandat, kompletterar varandra
i rehabilitering av målgruppen

7. Värdegrund/förhållningssätt
Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet
och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet, förståelse samt respekt
för respektive aktörers mandat och uppdrag. Även långsiktighet, transparens och
återkoppling är centrala i värdegrunden som denna överenskommelse vilar på.
Vidare bygger överenskommelsen på varsam och respektfull hantering av de medel
som möjliggör verksamheten.
SRK:s och regionens värdegrund i det arbete som utförs enligt IOP:n vilar på en
humanistisk människosyn. En god vård ska ges des där personen och närstående är
delaktig och medskapande i vård och behandling. Tillsammans skapar vi bästa
möjliga förutsättningar för personen att leva i god hälsa. Gemensamt värderas en
inriktning på att arbeta för främjandet av jämlikhet och jämställdhet med målet att nå
en jämlik hälsa där alla i samhället har en rättvis möjlighet att uppnå sin fulla
hälsopotential. I arbetet ska barnperspektivet beaktas.

8. Åtagande
SRK står för lokaler där verksamheten bedrivs, material och tolkkostnader, samt
bidrar med egen delfinansiering av verksamheten, och söker andra externa bidrag.
SRK bidrar också med utbildning till regionernas personal, när detta efterfrågas, max
fyra halvdagar årligen, samt möjlighet till konsultation i konkreta ärenden.
Region Västerbotten står för ekonomisk delfinansiering (se samfinansiering).
Regionen ansvarar att informera om, samt bjuda in SRK till relevanta nätverksmöten
och liknande.

9. Samverkan
SRK och Region Västerbotten samverkar på de sätt som är relevanta för att ge en
adekvat och god vård. Samverkan sker också med relevanta kommunala
verksamheter och andra aktörer, samt med den idéburna sektorn. Denna samverkan
gäller även utveckling av sociala samt psykosociala insatser för målgruppen. Genom
att samverka i nätverk, kring utbildning samt konsultationer bidrar båda parter till det
preventiva folkhälsoarbetet.
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Samordnad individuell plan ska upprättas utifrån de befintliga rutiner som finns
mellan huvudmännen, regionen och kommunerna i Västerbotten

10. Lärandemål/gemensamt lärande
Att nå ökad kunskap om hur region och civilsamhälle kan samverka, för att öka
medvetenhet och kunskap om behoven och främja hälsan hos utsatta målgrupper.
Hitta sätt att främja dialogen mellan parterna, exempelvis genom att hitta lämpliga
kontaktytor och samverkansområden, och ta in kunskap och erfarenheter från andra
partnerskap.

11. Samfinansiering
Region Västerbotten står för ekonomisk delfinansiering omfattande 1 500 000 kr per
år. Uppräkning av ersättning sker årligen på ett liknade sätt som i Regionen med
LPIK ex läkemedel. Första uppräkningen sker i januari 2022 med den preliminära
LPIK exkl. läkemedel som publiceras i oktober månads EkonomiNytt via Sveriges
kommuner och regioner, SKR. Uppräkning utgår kolumnen för det år som
faktureringen avser. Priset avrundas till närmast hela krontal. Regionens regelverk för
sjukresor gäller för resor till Röda Korsets behandlingscenter.
SRK står för övrig finansiering av verksamheten genom egna samt andra externa
medel. SRK tillser att finansieringen följer gällande riktlinjer för IOP.

12. Fakturering
Region Västerbottens del av finansieringen sker genom att SRK fakturerar regionen
två gånger per år. Fakturan ska vara så specificerad att det klart framgår uppdrag,
beställarens kontaktperson och datum. Fakturan ställs ut till: Region Västerbotten, FE
5102, 838 77 Frösön, Referenskod EWHE01 Regionen betalar inte expeditions-,
faktura-, eller andra avgifter från leverantören eller tredje part. SRK ska inneha Fskattsedel

13. Försäkringar
SRK förbinder sig att ha företags- och ansvarsförsäkringar samt en patientförsäkring.

14. Dialog och uppföljning
Parterna är överens om att hålla samverkansmöten för dialog och uppföljning där de
informerar varandra om respektive verksamhetsutveckling, innehåll, planering,
förutsättningar och förändringar. Detta görs i samband med att SRK tertialvis lämnar
skriftliga uppföljningar. SRK ansvarar för att kalla till mötet.
SRK ska årligen, före första mars, lämna in en verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan samt patientsäkerhetsberättelse till utsedd kontaktperson i
Regionen.
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15. Vårdgivaransvar
SRK är vårdgivare och således skyldig att arbeta enligt de lagar och förordningar
som omfattar hälso- och sjukvården, samt de beslut som fattas inom regionerna och
berör verksamheten.

16. Arbetsgivaransvar
SRK är arbetsgivare och ansvarar för att gällande lagar, författningar och avtal följs.
SRK ska följa gällande kollektivavtal.

17. Underskrifter

Ort/datum

Ort/datum

…………………………………..
Ulrika Wickman
Avdelningschef Hälsa och vård
sjukvårdsnämnden
Svenska Röda Korset

……………………………..
Anna-Lena Danielsson
Ordförande Hälso- och

Ort/datum

………………………………..
Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Västerbotten

Region Västerbotten

4 (4)
HSN 276-2020

