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Vardgivare
Ambulansverksamheten vid Region Vastemon-land.

Arendet
Tillsyn for att granska patientsakerheten avseende hj art- och
lungraddning inom ambulansverksamheten Region Vasternorriand.

Beslut
Inspektionen for vard och omsorg (IVO) har inte uppmarksammat
nagra brister inom de omraden som tillsynen omfattat. IVO avslutar
darfor arendet.

Skalen for beslutet
IVO har via media tagit del av uppgifter som gjorde gallande att
ambulanspersonal anstallda vid Region Vasternorrland inte har utfort
hj art- och lungraddning under ambulanstransport pa grund av att
personal inte kunnat vara baltad. Mot bakgrund av dessa uppgifter
valde IVO att inleda en tillsyn for att granska patientsakerheten
avseende hj art- och lungraddning vid ambulansverksamheten Region
Vasternon-land.

Av IVO:s utredning framkommer att ambulanspersonal har skrivit
avvikelser bland annat pa grund av att de utfort hj art- och lungraddning
obaltade under ambulanstransport. Dessa avvikelser ar skrivna pa grund
av de inte har kunnat uppfylla kraven i Arbetsmiljoverkets beslut om
forbud att i samband med ambulanstransport utfora hj art- och
lungraddning pa personer over 1 8 ar om inte sakerhetsbalte eller
motsvarande skyddsutrustning anvands. Arbetsmiljoverket har under
utredningens gang upphavt ovan namnda beslut. I och med att beslutet
numera ar upphavt anser IVO att det finns forutsattningar for att
ambulanspersonalen ska kurma arbeta i enlighet med vetenskap och

beprovad erfarenhet enligt 6 kap. 1 § patientsakerhetslagen (2010:659),
PSL vad avser hjart- och lungraddning under pagaende
ambulanstransport.
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Handlingar fran vardgivaren
Vardgivaren har skickat in tre avvikelser till IVO avseende hj art- och
lungraddning under ambulanstransport. I tva avvikelser framgar att
ambulanspersonalen utfort HLR under transport obaltade i strid mot
Arbetsmiljoverkets da gallande beslut. Avseende den tredje avvikelsen
farms det enligt yttrande fran ambulansoverlakare Fredrik Granholm
inga medicinska grunder for att utfora HLR.
I insanda handlingar framkommer att Region Vasternon-land fran

Arbetsmiljoverket hade erhallit ett forbud och forelaggande med vite att
efter den 31 mars 2019 i samband med ambulanstransport utfora hjartoch lungraddning pa personer over 18 ar om inte sakerhetsbalte eller
motsvarande skyddsutrustning anvands. Sedan beslutet fran
Arbetsmiljoverket inkommit till vardgivaren har Region Vastemorrland
inforskaffat brostkompressionsutrustning samt reviderat och

implementerat behandlingsriktlinj er.
Arbetsmiljoverket har den 18 december 2019 upphavt sitt beslut
avseende forbud och forelaggande att i samband med
ambulanstransport utfora hj art- och lungraddning pa personer over 18
ar om inte sakerhetsbalte eller motsvarande skyddsutrustning anvands.
IVO:s sammantagna bedomning ar att Arbetsmiljoverkets davarande

beslut stod i strid med mojligheten att bedriva en god och saker vard
vid HLR under ambulanstransport. Mot bakgrund av att
ambulanspersonalen har utfort HLR utan balte nar detta har varit
nodvandigt sa ar IVO:s bedomning att patientsakerheten inte har varit
hotad i nagon av de handelser som ingatt i IVO:s utredning.
IVO forutsatter att vardgivaren tillser att HLR utfors vid
cirkulationsstopp aven vid de tillfallen ambulanspersonal inte kan sitta
baltad under transport. Det ar vardgivaren som har det yttersta ansvaret
att det i verksamheten bedrivs en god och saker vard. Av 3 kap. 2 §
PSL kan bland annat utlasas att vardgivaren ska vidta de atgarder som
behovs for att forebygga att patienter drabbas av vardskor.

Ytterligare information
I de behandlingsriktlinjer for hjart- och lungraddning som Region
Vasternorrland har faststallt noterar IVO att det framgar att
brostkompressionsutrustning ska anvandas aven till barn. IVO vill
darfor uppmarksamma vardgivaren pa att brostkompressionsutrustning
inte ska/kan anvandas till mindre barn. IVO fomtsatter att
behandlingsriktlinjerna uppdateras avseende detta forhallande.
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Underlag
• Avvikelserapporter avseende hjart- och lungraddning fran 2017 t.om.

2019.
• Riktlinjer avseende hjartstopp, trauma och hypotermi
• Yttrande fran Anders Lundin, lansverksamhetschef akutmottagning/
ambulans, Region Vasternon-land.

• Yttrande fran Fredrik Granholm, ambulansoverlakare, Region
Vasternorrland.

• Beslut 2018/0 17445 avseende forbud och forelaggande med vite fran
Arbetsmilj overket.

Beslut 2018/017445 avseende upphavande av beslut fran
Arbetsmilj overket

Beslut i detta arende har fattats av enhetschefen Gitte Larsson.

Inspektoren Eleanor Hedberg har deltagit i den slutliga
handlaggningen. Inspektoren Carina Kvarnstrom har varit
foredragande.
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