UDKAST: Aftale mellem Region Syddanmark, Stadt
Flensborg, Kreis Schleswig-Flensborg og Kreis Nordfriesland
om samarbejde ved større uvarslede hændelser
Aftalens partnere og geografiske område
Aftalen er indgået mellem Region Syddanmark, Stadt Flensborg, Kreis
Schleswig-Flensborg og Kreis Nordfriesland. Aftalen dækker over samme
geografiske område.
Aftalens formål
Grænseoverskridende indsatser i sundhedsberedskabet kan ske ved større og
mere komplekse eller ekstraordinære hændelser. Ved den større uvarslede
hændelse kan der være behov for afgivelse af flere beredskaber til indsats på
et skadested, under ledelse af en etableret præhospital indsatsledelse, på den
anden side af grænsen (i Tyskland).
Aftalens mål
Samarbejdsaftalen skal sikre en hurtig og effektiv præhospital indsats ved
større uvarslede hændelser nær den dansk tyske grænse, hvor end det måtte
være relevant at inddrage det præhospitale beredskab fra nabolandet, til gavn
for de tilskadekomnes liv og førlighed, således at borgeren får den bedst
mulige hjælp med de mest velegnede ressourcer – uanset skadestedets
placering.
Definition af begreber
I aftalen anvendes følgende begreber:
ISL SUND: Betegnelsen står for ”Indsatsleder SUND” for det præhospitale
beredskab jf. retningslinjer for indsatsledelse.
OrgL/EL RD: Betegnelsen står for ”organisatorisk indsatsleder” for det
præhospitale beredskab. OrgL er ikke læge.
LNA: Betegnelsen står for ”ledende akutlæge” for det præhospitale beredskab.
Større uvarslet hændelse: En større uvarslet hændelse er en hændelse, der
uventet forårsager flere tilskadekomne og hvor hændelsen ikke kan håndteres
i det almindelige daglige beredskab.
Afgivende part: Den region, der afsender præhospitale resurser til anden
region.
Tilgående part: Den region, hvor hændelsen sker og hvor der efter anmodning
modtages præhospitale resurser til håndtering af en større uvarslet hændelse.

Operationel støtte: Ved en større uvarslet hændelse kan indsatsen være
langstrakt og indebære flere opgaver for samme præhospitale enhed. Således
kan der opstå behov for afgivelse af flere præhospitale beredskaber fra AMK
RSYD/KRLSN til en skadestedsledelse hos den modtagende part.
AMK RSYD: Akut Medicinsk Koordinationscenter.
KRLSN: Kooperative Regionalleitstelle Nord er den tyske alarm- og vagtcentral
for Stadt Flensborg, Kreis Schleswig-Flensborg og Kreis Nordfriesland.
Aktivering af aftalen – assistanceanmodning
Både AMK RSYD, KRLSN, ISL SUND, OrgL og LNA kan i den konkrete situation
anmode om assistance til en opgave og således aktivere aftalen. En
anmodning om assistance skal imødekommes.
Assisterende enheder der afsendes til assistance skal afsendes sammen med
en præhospital leder (ISL SUND/OrgL), som skal være bindeled til den
præhospitale indsatsledelse på skadestedet.
Assisterende enheder afsendes normalt direkte til skadestedet eller et udpeget
opmarchområde.
Vagtcentralerne er point-of-entry for assistanceanmodning efter denne
samarbejdsaftale.
Assisterende enheder indsat efter denne samarbejdsaftale, skal frigives
hurtigst muligt.
Samarbejde mellem aftaleparterne
Aftaleparterne integrerer samarbejdsaftalen i sundhedsberedskabsplanerne.
Vagtcentralerne skal sikre at der er tilrettelagt procedurer og alarmeringsveje
der kan anvendes til at rekvirere assistance.
Når der pågår en assistance, orienterer den afgivende parts vagtcentral
ligeledes den tilgående part om tilgængelig behandlingskapacitet på
hospitalerne.
I tilfælde, hvor en aftalepart anmoder om præhospitale beredskaber er
vagtcentralerne enige om at samarbejde om at håndtere hændelsen effektivt,
samt understøtte hinanden bedst muligt.
Hændelsen håndteres efter de retningslinjer, som gælder i det ramte
geografiske område.

Visitation af patienter skal ske efter tilgående parts instrukser. Den
præhospitale indsatsledelse visiterer patienterne og sørger for at tilgående
styrker transporterer patienterne, til relevante sygehuse.
Patientbehandling samt særlig medicin og udstyr under lægefaglig
ordination
Patientbehandling- og transport foregår jf. den tilgående regions retningslinjer.
Dokumentation af patientbehandlingen foretages snarest muligt jf. gældende
journalføringsbekendtgørelse. Livredende undersøgelse og behandling,
herunder triagering, må ikke tilsidesættes pga. journalføring. Eventuelle
forskelle i kompetencer mellem sundhedspersonale fra tilgående regioner kan
løses ved mundtlig lægelig ordination, som snarest muligt dokumenteres af
sundhedspersonale i patientens journal i henhold til
journalføringsbekendtgørelsen.
Kommunikation
Aftaleparterne er enige om at TETRA (SINE/DigitalFunk), anvendes som
kommunikationsmiddel på skadestedet. Hvis der ikke er dækning af eget
radionet anvendes EURO DMO kanal 1 (indsatsledelsen) og EURO DMO kanal 5
(præhospitale enheder). Præhospitale ledere der er indsat udenfor dækning af
eget radionet holder telefonisk kontakt til sin egen vagtcentral.
Kommunikationsprocedurerne skal genbehandles når der laves en permanent
løsning (integration) omkring kommunikation på skadesteder nær grænsen.
Øvelser
Aftaleparterne er enige om at afholder årlige procedure-, dilemma- eller
samarbejdsøvelser med repræsentation af den præhospitale indsatsledelse fra
alle aftaleparter.
Aftaleparterne er enige om at invitere observatører fra alle aftaleparter med til
fuldskalaøvelser.
Afregning for udførelse af opgaver for en aftalepart
Assistance kan afregnes mellem parterne efter de aktuelle gældende takster,
som findes i bl.a. takstblade og gældende aftaler med sygeforsikringskasserne
og operatørerne.
Samarbejds-, koordinations- og evalueringsudvalg
Aftaleparterne er enige om at der nedsættes et samarbejds-, koordinations- og
evalueringsudvalg med repræsentanter fra aftaleparternes præhospitale
ledelse, samt repræsentanter fra vagtcentralerne.

Der skal afholdes et årligt koordinationsmøde, der skal sikre at oplysninger
omkring det grænsenære præhospitale beredskab og de dertil hørende planer,
er ajourført.
Der skal afholdes et evalueringsmøde, senest to måneder efter planen har
været aktiveret. I lige år arrangeres det årlige møde på vagtcentralen i
Danmark, i ulige år arrangeres mødet på vagtcentralen i Tyskland.
Ændringer, opløsning og/eller udtræden af samarbejdsaftalen
Indholdet af samarbejdsaftalen kan ændres, når aftaleparterne er enige om
det. Aftalen er løbende, men alle parter kan anmode om at udtræde af aftalen
med 12 måneders varsel.
Aftalens ikrafttræden
Aftalen træder i kraft den xx.xxxx.xxxx

