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Avtal om trobectomi mellan Vasa sjukvårdsdistrikt och
Västerbottens läns landsting(302354) (0)
1 Bakgrund
Vasa Centralsjukhus (VCS) och Norrlands Universitetssjukhus (NUS) har på
uppdrag av styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt och landstingsledningen i
Västerbottens läns landsting(VLL) tagit fram en rutin för mekanisk
trombectomi av patienter från VCS vid NUS vid cerebrovaskulär sjukdom
(stroke). Mekanisk trombectomi vid NUS har efter fullskaleövning februari
2018 visats kunna minska tiden från insjuknande till intervention med upp till
90 minuter jämfört med trombectomi vid universitetssjukhuset i Tammerfors
där varje insparad minut är värdefull ur prognostisk synpunkt. Under 90 % av
tid över dygnet finns neurointerventionist tillgänglig på NUS. Vissa hela
veckor saknas dock neurointerventionist. Intentionen är att under senare
delen av 2018 uppnå 90 -100 % täckning 24/7/365.

2 Avtalsparter
Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt och Västerbottens läns landsting

3. Omfattning
Uppskattad volym upp till 20 personer per år.

4 VLL:s åtaganden








Radiologi
Bildöverföring Sectralösning med bildöverföring inklusive namn
och personnummer men utan journaldata.
Transport
Ambulanstransport med flygplan från Vasa till Umeå,
ambulanstransport från Umeå flygplats till NUS
Intrakraniell endovaskulär trombectomi
Eftervård och hemtransport
Övervakning på NUS efter trombectomi. Hemtransport till Vasa,
i första hand ambulansflyg Umeå-Vasa, i andra hand färja
Umeå-Vasa

5 Avtalstid
Avtalet gäller från 2019-01-01 och tills vidare. Uppsägningstid ett år.
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6 Medicinskt ansvar
Avsändande läkare har det medicinska ansvaret för patienten till dess att
mottagnde läkare tar över ansvaret. Respektive sjukhus medicinskt
ansvarige läkare har ansvar för åtgärder som den egna sjukvårdspersonalen
utför.

7 Dokumentation
Sjukvårdspersonalen ska dokumentera ärende- och patientuppgifter samt
medicinska uppgifter som bedömningar och åtgärder i den egna
organisationens journalhandlingar. I händelse av anmälningsfall ska
journalen kunna bifogas som underlag i den andra nationens utredning.

8 Försäkringar och tillstånd
Avtalsparterna ansvarar för att den egna sjukvårdspersonalen har de
försäkringar och tillstånd som krävs.
Avtalsparterna ansvarar för att patientförsäkringen även gäller när åtgärder
genomförs av sjukvårdspersonal från den andra nationen.

9 Begränsningar
Om ambulansflyg för transport från Vasa inte kan vara tillgängligt inom 75
minuter på Vasa flygplats, startas inte processen för trombektomi vid NUS.
I de fall Västerbottens läns landstings resurser är upptagna kan insatserna
försenas eller i sämsta fall utebli. Vid förutsebar försening från beställning på
mer än 120 minuter startas inte processen.

10 Ekonomi
Etableringskostnad radiologi initialt 30 000 SEK per sjukhus , årskostnad 45
000 SEK per sjukhus.
Parterna ersätter varandra enligt gällande taxor för de faktiska kostnader
som uppkommit vid insatsen.
Kostnaderna faktureras motparten efter varje uppdrag och specificeras med
tidpunkt och plats för händelsen samt de kostnader som är förenade med
hjälpinsatsen.
Inga avgifter ska debiteras den enskilde patienten.

Faktureringsrutiner
VLL ansvarar för att fakturera Vasa sjukvårdsdistriktför varje utfört uppdrag.

Faktureringsvillkor
Ersättning utbetalas efter faktura.
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Betalningsvillkor
Betalningsvillkor 30 dagar netto förutsatt godkänd faktura. Om anledning till
anmärkning mot faktura eller verkställd leverans inte föreligger, erläggs
betalning inom 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag.

Dröjsmålsränta
Om Vasa sjukvårdsdistrikt inte betalar faktura i rätt tid utgår dröjsmålsränta
enligt räntelagens bestämmelser.

Fakturaspecifikation och faktureringsadress
VLL ansvarar för att varje fakturera specificerats enligt överenskommelse.

11 Samverkan
Parterna ska tillsammans bilda en samverkansgrupp för årligen följa upp
avtalet, utveckla rutiner samt hantera avvikelser.
Samverkan ska även ske med berörda larmcentraler.

12 Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras i
samverkansgruppen. Om parterna inte kan enas hänskjuts frågan till berörd
politisk nivå. Ifall parterna inte kan göra upp i godo, ska tvist hänskjutas till
svensk allmän domstol i Umeå, för avgörande enligt svensk rätt.

13 Underskrifter
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna erhållit
var sitt.
För Västerbottens läns landsting

För Vasa sjukvårdsdistrikt

Ort och datum
Umeå 2018-

Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Anders Sylvan

