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First respons - definition

• First respons är det fråga om då någon 
annan än representanter för 
hälsovårdsmyndighet (ambulans, 
läkarhelikopter) rycker ut för att sköta en 
patient, och når patienten snabbare än 
närmaste ambulans. 

• I Finland utförs de flesta first respons 
uppdragen av räddningstjänsten, men även 
gränsbevakningen (på land och till sjöss) och 
polisen utför en del uppdrag.

Historia

• Efter besök i USA på 1980 talet, 
började man i början på 1990 talet med 
first respons i Helsingfors och Vanda

• I Helsingfors planerade man 
brandbilarna för släckning-, räddning-
samt medicinsk räddningsverksamhet.

• Efter detta började idén sprida sig i 
landet
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Problem
• I början var verksamheten inte reglerad i 

medicinskt syfte – man började själva 
marknadsföra verksamheten utan att på
förhand ha konsulterat medicinska 
myndigheten (ledande läkare).

• Styrningen av verksamheten var mycket 
varierande, dvs. vilka mediciner man fick 
använda, lov att defibrillera osv.

• Läkarnas inställning var ofta negativ, vilket 
ofta berodde på bristande information om 
vad first respons egentligen innebär.

Problem forts.

• Utrustningen köptes med 
räddningstjänstens pengar, eller med 
insamlade pengar för de frivilliga 
kårerna.

• Kommunerna gjorde i vissa fall dåliga 
ambulansavtal eftersom man räknade 
med att ”brandkåren sköter det ändå”
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Problem forts.
• Då vi övergick till de statliga, gemensamma 

nödcentralerna, tog 
hälsovårdsmyndigheterna ansvaret för 
uppgörandet av alarmplanen för first respons 
och ambulanserna. 

• Det kunde innebära att man t.o.m. enligt 
alarmplanen skickade en räddningsenhet 
som first respons till en hälsostation!!

• Hälsovårds personal får inte använda samma 
mediciner eller göra ingrepp i first respons 
som de får göra i sitt yrke.

Alarmuppdragen för räddningsverken under åren 1976-2004 samt prognos till 2015
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Hur ser det ut idag?
• Vi har ett system med first respons på två nivåer; 

grundnivån som erbjuds av heltidspersonal med 
ambulanskompetens och ”FBK-nivå” (frivillig eller 
deltidsanställd personal)

• De flesta räddningstjänsterna har ett avtal med 
hälsovårdsmyndigheterna om att producera tjänsten, 
dvs. vi fakturerar för verksamheten.

• Vanligtvis ligger summan mellan 120-150 €/uppdrag.
• I avtalet har man även bestämt hur verksamheten 

övervakas. 
• Man har även avtalat vilka mediciner man får 

använda, vem som får och när man får defibrillera
mm.

Hur ser det ut idag?

• Läkarkåren ställer sig överlag positivt till 
verksamheten.

• Då vi fakturerar för verksamheten har 
de onödiga uppdragen tagit slut.

• Inom RVÖN finns det klara regler över 
obligatorisk utbildning som samtidigt 
fungerar som kvalitetssäkring
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Vad är det som kostar?

• Utbildningen av personalen
• Utrustningen
• Bilar, om man använder sk. First

respons bil
• Kläder
• Löner
• …..

Nyttan?
• Patienten har den största nyttan genom kortare 

insatstid för den andra länken i kedjan. Här har de 
gemensamma nödcentralerna en avgörande roll då
de genast kan alarmera den närmaste enheten (inte 
sjöbevakningen) 

• Personalen som utför first respons är också dom 
första som ser patienten och kan göra en bedömning 
av tillståndet.

• Resursmässigt kan man ofta ge återbud åt en 
helikopter eller en ambulans på väg, som sparar 
samhällets resurser och håller inte ambulanser 
onödigt reserverade.
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Nyttan?
• Vid situationer med 

högriskpatienter, har 
ambulanspersonalen extra 
par händer till sin hjälp.

• Den största nyttan har man i 
glesbygden och skärgården 
där det kan dröja länge 
innan en ambulans når den 
nödställde.

• First respons ger även 
brandpersonalen en större 
kunskap som kan utnyttjas 
även med traumapatienter 
vid olyckor

RVÖN

• I RVÖN använder vi tre olika 
faktureringsmodeller, beroende på vad 
kommunen tycker passar bäst;

• 1. 120 € / uppdrag
• 2. 2,55 € / invånare
• 3. I de fall där tex. En frivillig brandkår 

bjuder tjänsten på ett litet 
verksamhetsområde (by) är priset 4500 
€/år
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Framtiden?

• I den nya hälsovårdslagen kommer first 
respons att definieras.

• Vad det betyder för räddningstjänsten 
vet vi inte ännu, men vi väntar att den 
ger en möjlighet att kunna koncentrera 
oss på verksamheten och inte på
byråkratin.


