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Jeg har henvendt meg til Tom Erik Dønnestad, for å høre om det er mulig å få til en ordning med Søgne Røde
Kors, angående service/vedlikeholdsavtale på hjertestartere i Søgne Kommune.
Vedlagt følger et forslag som Tom Erik har sendt meg. Songdalen Kommune har denne avtalen. Jeg håper
ordfører kan få med kommunestyret, slik at vi kan få til en lignende avtale. Dette vil gjøre det trygt, slik at vi
alltid vet at det er god service, og at de virker når du trenger de.
Jeg ber derfor ordfører/rådmann, hvis kommunestyret er enige, gå i forhandlinger med Søgne Røde Kors, slik
at vi kan få til en god avtale for innbyggerne i kommunen. Dette er en vinn vinn for alle parter.
Vennlig hilsen
Roy Fardal
Uavhengig

Roy Fardal – Søgne kommunestyre.
royfardal@gmail.com

Søgne den 25. mars 2019

Hjertestarter – kontroll og vedlikehold
Viser til hyggelig telefonsamtale vedrørende kontroll og vedlikehold av hjertestartere i Søgne, der jeg
vil berømme initiativet i forhold til å bidra til å sikre at alle offentlig tilgjengelige hjertestartere til
enhver tid skal være operative og klar til bruk - «Rescue ready»
Utfra din forespørsel kan vi skissere følgende muligheter:
Søgne Røde Kors tilbyr en serviceordning hvor vi i forbindelse med avtalens inngåelse foretar en
kartlegging og registrering av alle hjertestartere som skal omfattes av ordningen. I denne
kartleggingen registreres type hjertestarter, når batterier og elektroder siste gangen er skiftet ut og
starterens plassering og tilgjengelighet. Det registreres også en lokal kontaktperson. De nødvendige
opplysninger registreres også i www.113.no . I de tilfeller hvor det ikke kan dokumenteres med
sikkerhet når batterier/elektroder utløper vil disse bli erstattet til selvkost, fakturert til
hjertestarterens eier. Det beregnes en kartleggingsavgift for denne operasjonen, i form av en
engangskostnad på kr 5.000,- for en komplett kartlegging av alle aktuelle hjertestartere.
Når kartlegging er gjennomført gjøres det en årlig kontroll av alle omfattede hjertestartere uavhengig
av bruk. I kontrollen sjekkes starterens funksjon og utløpsdato for batterier og elektroder. Ved behov
service/ettersyn av servicetekninger/autorisert verksted eller etter bruk av hjertestarter og behov for
etterfylling/erstatning av forbruksmateriell evt utskifting av hjertestarter vil det tilkomme en ekstra
kostnad – utfra det aktuelle behovet. Ny hjertestarter anskaffes via Søgne Røde Kors og
www.rodekorsforstehjelp.no i denne avtalen.
Søgne Røde Kors godtgjøres med kr 2.000 pr hjertestarter pr kalenderår. I denne godtgjørelsen ligger
årlig kontroll og utskifting av batterier/elektroder ved behov i forbindelse med ettersyn. Medgått
forbruksmateriell eller forbrukte elektroder/batteri tilkommer som ekstra kostnad. Hver hjertestarter
påføres klistremerke som angir siste kontroll. Avtalen gjelder landbaserte hjertestartere som er
tilgjengelig med kjøretøy. Evt Hjertestartere som er sjøbaserte eller plassert steder som ikke er
tilgjengelig med kjøretøy må vurderes individuelt.
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Vi håper denne skissen kan være av interesse og dermed danne grunnlaget for en videre drøfting
frem mot en avtale, og ser frem til å høre fra deg igjen.

Med hilsen

Tom Erik Dønnestad e.f.
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