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1 Bakgrund
Region Skånes Regionfullmäktige beslutade 2010 att anta en överenskommelse mellan
Region Skåne och den idéburna sektorn. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett
långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna
sektorn. Härigenom stärks demokratin, delaktigheten ökas och utanförskapet minskas. ”Den
idéburna sektorn” är ett samlingsbegrepp för organisationer som främjar ett värde, ett mål
eller en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset men som inte är ekonomiskt
vinstdrivande eller en del av staten eller en kommun. Det kan röra sig om till exempel ideella
föreningar, trossamfund eller stiftelser. Målet med överenskommelsen är att synliggöra och
stärka den idéburna sektorns självständiga och oberoende roll som röstbärare och
opinionsbildare samt att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig
aktör inom välfärdsutvecklingen. I linje med denna överenskommelse tecknade hälso- och
sjukvårdsnämnden sju överenskommelser om idéburet partnerskap med idéburna
organisationer för perioden 2013-2017, en av dessa tecknades med Svenska Röda Korset.

2 Parter
Region Skåne genom hälso- och sjukvårdsnämnden, 291 89 Kristianstad.
Organisationsnummer 232100-0255.
Kontaktperson: Bim Soerich, Avdelningen för Hälso- och
sjukvårdsstyrning bim.soerich@skane.se, 040-6753127
Svenska Röda Korset genom enheten Vård, Box 17 563, 118 91 Stockholm.
Organisationsnummer 802002-8711.
Kontaktperson: Anette Carnemalm, anette.carnemalm@redcross.se, 040-326532

3 Period för partnerskapet
Partnerskapet avser perioden 2018-01-01 – 2021-12-31. Överenskommelsen upphör utan krav
på föregående uppsägning. Överenskommelsen kan förlängas upp till 2 år. Ställningstagande
till förlängning skall tas 9 månader innan överenskommelsen upphör.

4 Den idéburna organisationens investering i
verksamheten
Svenska Röda Korset har genom sin verksamhet nationellt och internationellt ett förtroende
hos aktuell målgrupp och mångårig kunskap om målgruppens förhållande och behov. Utifrån
dessa behov har Röda Korset startat behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Röda
Korset finns över hela världen, i 190 länder, också i länder där krig och katastrofer pågår.
Inom organisationen finns många olika typer av verksamheter och hjälp, till exempel
asylrådgivning, efterforskning, familjeåterförening och återvändandestöd. Röda Korset är en
icke vinstutdelande verksamhet och tillför genom sin identitet en särart som ökar mångfalden
i behandling för målgruppen.

I Röda Korsets verksamheter lägger människor ner tid och engagemang i planerings- och
styrningsarbete som är nödvändigt för att vidmakthålla och utveckla verksamheten. Denna tid
är väsentligen att betrakta som oavlönad och ideell. Den typen av engagemang ger människor
mycket sällan till andra typer av aktörer, varken inom den offentliga sektorn eller inom
näringslivet. Denna tid och detta engagemang är en del av det egenvärde Svenska Röda
Korset investerar i denna överenskommelse. Överenskommelsens ekonomiska omfattning är
10 361 000 kronor 2018. Svenska Röda Korset delfinansierar verksamheten med 1 800 000
kronor per år.

5 Region Skånes investering i verksamheten
För Region Skåne syftar överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap till att
bibehålla en långsiktig relation med de ingående organisationerna. Dessa organisationer har
byggt upp ett förtroende och en tillit inom de mest utsatta målgrupperna som till stor del
utgörs av personer med nedsatt autonomi vilket möjliggör att hälso- och sjukvårdsbehoven
hos dessa medborgare kan bli tillgodosedda. Detta i sin tur bidrar till en förbättrad hälsa i
samhället. Överenskommelsens ekonomiska omfattning är 10 361 000 kronor 2018. Region
Skåne delfinansierar verksamheten med 8 561 000 kronor per år, dessutom bidrar Region
Skåne med kostnader för språktolkservice om tolk beställs via Region Skånes tolkförmedling.
Region Skånes del av finansieringen sker genom att Svenska Röda Korset fakturerar Region
Skåne två gånger per år.
5.1 ERSÄTTNINGENS JUSTERING

Uppräkning av Region Skånes del av finansieringen sker årligen från 2019 och framåt enligt
modellen nedan.
•

•
•

70 % justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s arbetskostnadsindex, AKI junijuni, för tjänstemän (preliminära indexserier med januari 2008 som basperiod),
redovisade för näringsgren P-S enligt SNI 2007.
15 % justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s konsumentprisindex, KPI junijuni, (totalindex med 1980 som basår).
15 % är fast.

6 Värdegrund för partnerskapet
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, öppenhet och en dialog
som karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för
kritik samt transparens och långsiktighet i samarbetet.

7 Målgrupp och uppdrag
Hälso- och sjukvården i Region Skåne ska vara personcentrerad, jämlik, säker, hälsoinriktad,
tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv. Verksamheten ska utgöra ett komplement till andra
utförare av hälso- och sjukvård. De hälso- och sjukvårdsinsatser som möjliggörs genom denna
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap sker inom det ansvar Region Skåne har

enligt nuvarande ansvarsfördelning med andra huvudmän såsom kommun eller stat och
innebär således ingen inskränkning i andra huvudmäns ansvar.
Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade har som uppgift att
rehabilitera och ge en god hälso- och sjukvård till krigsskadade och torterade flyktingar,
minska lidandet i sviterna av krig och tortyr samt att främja möjligheterna för patienten och
dennes familj att uppnå ett så normalt liv som möjligt. Patienter och närstående ska ses som
självklara aktörer i vården och ges möjlighet att vara delaktiga i och påverka de beslut som
fattas. Verksamheten ska arbeta aktivt med att förebygga självmord. Dessutom ingår att
synliggöra målgruppen och dess behov genom kunskapsförmedling, utbildning, handledning
och konsultationer till samverkansparter inom Region Skåne. Målgruppen är krigsskadade
och torterade flyktingar, asylsökande och papperslösa som lider av PTSD till följd av krigs-,
tortyr- och migrationsrelaterade trauman. Patienter kan söka via egenremiss eller remitteras av
annan vårdgivare.
Behandlingsarbetet sker antingen individuellt eller i grupp. Den individuella behandlingen
består av samtalsterapi hos psykolog/samtalsterapeut, ofta i kombination med behandling hos
fysioterapeut, samt utredning och vid behov medicinsk behandling av läkare. I många fall har
patienterna kontakt med läkare inom primärvård eller specialiserad psykiatri i dessa fall har
denna läkare det medicinska ansvaret vad gäller behandlingen vilket ger behov av samverkan
mellan organisationerna. Förebyggande hälsoarbete sker i form av hälsolektioner,
gruppträning och hälsoskola.
Personalgruppen består av legitimerade behandlare såsom terapeuter, fysioterapeuter och
läkare. Vårdgivaren ansvarar för att samtlig behandlingspersonal har tillräcklig kompetens för
att säkerställa att patienterna får ett optimalt omhändertagande, med grund i evidens och
beprövad erfarenhet.
7.1 ALLMÄN INFORMATION OM UPPDRAGET

Svenska Röda Korset förbinder sig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. Verksamheten ska bedrivas utifrån de krav som anges i Hälso- och
sjukvårdslagen, HSL, om en god vård för alla med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans värdighet. Vårdgivaren ska säkerställa att personer med störst
vårdbehov prioriteras. Verksamheten ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
och ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens
Författningssamling (SOSFS 2011:9). Verksamheten utförs av Svenska Röda Korset,
huvudsakligen i organisationens egna lokaler i Malmö och med målsättning att under
överenskommelsens första år implementera ett nytt behandlingsteam lokaliserat till
Helsingborg. Verksamheten har en huvudsaklig inriktning på insatser och åtgärder enligt
hälso- och sjukvårdslagstiftningen och angränsande regelverk. För verksamhet enligt hälsooch sjukvårdslagen (1982:763) är Svenska Röda Korset vårdgivare enligt 3 §
patientsäkerhetslagen (2010:659).
7.2 VERKSAMHETSCHEF

Verksamhetschef är Anette Carnemalm.

7.3 BARN SOM FAR ILLA, BARN SOM ANHÖRIGA SAMT VÅLD I NÄRA RELATIONER

Vårdgivaren ska, i enlighet med HSL 2 g §, uppmärksamma om barn bor tillsammans med
patient och särskilt beakta barnets behov av information, råd och stöd. Vårdgivaren ska
särskilt uppmärksamma tecken på våld i nära relationer samt att all personal omfattas av
anmälningsplikt, enligt kapitel 14 § 1 i Socialtjänstlagen, vid misstanke om att barn far illa
eller vid omsorgssvikt.

8 Samverkan
Svenska Röda Korset samverkar med de relevanta delar av hälso- och sjukvården som behövs
för att ge en adekvat och god vård. Vårdövergångar medför patientsäkerhetsrisker.
Vårdgivaren ska säkerställa att vårdövergångar sker med hög säkerhet och på ett för patienten
tryggt sätt. Samverkan sker också med relevanta kommunala institutioner och andra aktörer
samt med den idéburna sektorn. Genom denna samverkan utvecklas också sociala insatser för
målgruppen.

9 Utvärdering och uppföljning
Parterna är överens om att en till två gånger årligen informera varandra om verksamhetens
utveckling och innehåll. Ansvar för att kallelse sker till sådan uppföljning faller på Region
Skåne. Organisationen upprättar årligen en verksamhetsplan och vid årets slut en årsberättelse
som redogör för verksamheten under föregående år med uppföljning av plan.
Verksamhetsplanen ska innehålla aktiviteter och målsättning för året.

10 Marknadsföring
Parterna ska i de situationer som är lämpliga, beskriva att verksamheten och de insatser som
utförs, sker genom ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan.

11 Omförhandling och uppsägning
Parterna är överens om en långsiktig intention i partnerskapet men kan när som helst under
perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. Om tvister
uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan parterna. Vid uppsägning gäller 9
månaders uppsägningstid.
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var
sitt.
Ort/datum:

Ort/datum:

Sara Revell Ford

Anna-Lena Hogerud

Chef Nationell verksamhet, Svenska Röda Korset

Ordförande, Hälso- och
sjukvårdsnämnden, Region Skåne

