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1. Inför en kris eller katastrof 
 

1.1 Bakgrund 

Vårt moderna samhälle är sårbart. Ständigt påminns vi om stora olyckor och katastrofer 
i vår omvärld. Det gäller allt från olyckor med exempelvis färjor, flyg och tåg till svåra störningar 
på samhällsstrukturen.  
 
Landstingen ska alltid erbjuda god och lättillgänglig hälso- och sjukvård. En förutsättning för att 
det ska vara möjligt vid stora olyckor och katastrofer är att det finns en katastrofberedskap med 
planläggning, utbildning och övning. Landstingets ansvar regleras i lagar och förordningar som 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt i Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför 
höjd beredskap (SOSFS 2013:22 M).  (Se Bilaga 1) 
Landstingets Blekinges krisberedskap och katastrofmedicinska planering ska ligga till grund för 
att kunna hantera händelser på hela hotskalan.  
Landstinget Blekinge har i Landstingsfullmäktige tagit beslut gällande en regional kris - och 
katastrofplan som ska gälla för landstinget Blekinge. I den regionala kris och katastrofplanen är 
det beslutat att det ska finnas katastrofplaner inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 
landstingsservice.  
 

1.1.1 Civilt försvar 

2015 fattade regeringen ett antal beslut som rör planeringen inför höjd beredskap. Ett av dessa 
beslut som rör civila myndigheter i närtid var att återuppta planering för civilt försvar. Planerings-
förutsättningarna för landstingen utgår från centrala myndigheters inriktningsbeslut. Landstingets 
Blekinges krisberedskap och katastrofmedicinska planering ska ligga till grund för att kunna 
hantera händelser på hela hotskalan. Detta inkluderar planering för återtagande av landstingets 
förmåga som en del i det civila försvaret vid höjd beredskap och krig. 
 
 

1.2 Avgränsning 

Denna plan ska beskriva organisation och planering som gäller för Primärvårdsförvaltningen 
före, under och efter en kris eller allvarlig händelse. Följande delar ska ingå: 

- Organisation för riskhanteringsråd 
- Ansvar och uppdrag för Primärvårdsförvaltningen och dess verksamhet. 
- Ramar för kris- och katastrofmedicinska planeringen för Primärvårdsförvaltningen 
- Särskilt beslutade regionala resurser och rutiner för den organisationen. 

 
 

1.3 Omfattning 
Omfattning av kris- och katastrofplanen rör all verksamhet inom förvaltningen. Samt de delar 
som rör samordning med landstingsdirektörens ledningsstab och det förvaltningsövergripande 
administrativa stödet. 
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1.4 Syfte 
Syftet med den katastrofmedicinska beredskapsplanen är att den ska ge en tydlig inriktning och 
grund för Primärvårdsförvaltningens verksamhet i arbetet inför, under och efter en kris eller 
katastrof.  
 
 

1.5 Mål 
Målet för Primärvårdsförvaltningens kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanering är att 
kunna upprätthålla vård med god medicinsk kvalitet för alla drabbade av en kris- eller 
katastrofmedicinsk händelse inom primärvårdens organisation. 
Primärvårdsförvaltningen ska kunna mobilisera en organisation som kan minimera de negativa 
konsekvenserna efter allvarliga händelser. 
Vid hot om eller vid en inträffad allvarlig händelse är målet: 

 Att kunna larma och aktivera nödvändiga funktioner och resurser så att optimala 
medicinska kvalitetskrav upprätthålls. 

 Att kunna leda och samordna primärvårdens verksamheter vid en allvarlig händelse samt 
samverka med andra aktörer. 

 Att initiera åtgärder som minskar faran utifrån risk- och sårbarhetsanalyser och 
kontinuitetsplanering för stora skadehändelser och katastrofer i länet.  

 Att kunna återföra och sprida kunskap och information om katastrofmedicinska insatser 
och övningar.  

 
 

1.6 Ansvar vid en kris 
Alla medarbetare har ansvar för att minska konsekvenserna av en kris och att vara förberedda när 
en kris eller katastrof inträffar. Det är en rättighet för varje anställd att veta sin roll i det fall en 
allvarlig händelse inträffar. Det är en skyldighet för chefer på olika nivåer att se till att såväl de 
själva som deras medarbetare får denna kunskap. 
 
Landstinget Blekinges krisberedskap vilar på tre principer: 
 
Ansvarsprincipen: den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha 
det även under en kris. 
 
Likhetsprincipen: verksamhetens lokalisering och organisation ska i så stor utsträckning som 
möjligt vara densamma under krisförhållanden som den är normalt sett. 
 
Närhetsprincipen: kriser bör i första hand hanteras där de inträffar och av dem som är närmst 
berörda. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lokal kris- och katastrofplan, Primärvårdsförvaltningen    2017-08-16                                           6                                                                       
 

2. Risker och hot 
Hotbilder och risker måste regelbundet inventeras, analyseras, konsekvensbeskrivas och värderas. 
Landstingets olika förvaltningar ansvarar för risk- och sårbarhetsanalyser inom den egna 
förvaltningen. Utgångspunkt för detta arbete är den landstingsövergripande risk- och 
sårbarhetsanalysen. En sårbarhetsanalys ska vara baserad på den sårbarhet och de risker som kan 
identifieras och urskiljas inom Landstinget Blekinges egen organisation och det geografiska 
området, som till exempel: 
 

- Allvarliga händelser vid publika evenemang 
- Allvarliga händelser med kommunikationsmedel, t ex bil, buss, tåg, flyg eller båt 
- Brand/explosion t ex i bostäder, vårdinrättningar, publika lokaler eller i industrier som 

handhar farliga ämnen 
- Svåra störningar i infrastrukturen och svåra störningar i tekniska system som allvarligt 

påverkar hälso- och sjukvårdens funktionsförmåga 
- Naturhändelser som bl.a. vind, kyla, nederbörd och skred 
- Allvarlig händelse vid industri med farliga ämnen och vid transporter av sådana 
- Konsekvenser av inträffad händelse med nukleära eller radiologiska ämnen 
- Allvarlig smitta som vid epidemi, pandemi eller uppsåtlig spridning av biologiska ämnen 
- Annan allvarlig händelse som kan ha påverkan på hälso- och sjukvården eller personalen 
- Antagonistiska aktiviteter, t ex terrorism eller sabotage 

 
Med risk avses sannolikheten för en händelse och konsekvenserna av denna. Med 
riskidentifiering avses ett systematiskt faktainsamlande om risker för allvarliga händelser med 
konsekvenser för ekonomi, miljö, människors fysiska och psykiska hälsa. Ur ett kris- och 
katastrofperspektiv analyseras konsekvenserna av identifierade risker som ställs i relation till 
hälso- och sjukvårdens såväl befintliga resurser som gränssättande resurser. Med utgångspunkt 
från riskanalysen vidtas åtgärder i syfte att skapa förmåga att hantera situationer som uppstår 
hastigt, oväntat eller utan någon form av förvarning.  
 
 

3. Säkerhetsskydd 
Sekretess åvilar det som gäller förberedande planering i enlighet med säkerhetsskyddslagen och 
planering inför civil beredskap som bedöms innefattas av försvarssekretessen. Detta regleras i 
landstingets handlingsplan för säkerhetsskydd och följs upp av Landstinget Blekinges säkerhets-
skyddschef. 
 
 

4. Förberedelser inför en kris eller katastrof  

 

4.1 Förvaltningsnivå - lokal kris och katastrofplan 
Inom Primärvårdsförvaltningen ska det finnas en förvaltningsövergripande kris- och 
katastrofplan. Planen utgår från landstingets övergripande kris- och katastrofplan. Planeringen 
ska ge verksamheterna inom Primärvårdsförvaltningen förutsättningar för vidare 
verksamhetsplanering, samt beskriva hur förvaltningen ska organiseras och ledas vid en allvarlig 
händelse. 
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Primärvårdsförvaltningens kris- och katastrofplan ska revideras minst vartannat år och beslut 
inom förvaltningar ska anpassas utifrån den beslutade kris och katastrofplanen. Planerna ska vara 
välkända inom förvaltningarnas verksamheter. 
 
Tabell 1; Förvaltningarnas ansvar och mål gällande beredskapsplanering 

Områden Beskrivning Ansvar Mål 
Katastrofmedicinsk 
planering  

Varje förvaltning/vårdcentral 
ansvarar för att planering finns 
utifrån beslutade kriterier (se 
nedan) inom förvaltningens 
verksamhetsområden. 
 

Förvaltningschef 
 
 

All verksamhet ska ha 
planering utifrån beslutade 
kriterier  
 
Personal ska ha regelbunden 
och återkommande 
utbildning och information 
samt övas utifrån den 
beslutade planeringen. 
 

Planering för interna 
och externa allvarliga 
händelser. 

Varje förvaltning ska säkerställa 
att det finns rutiner för att 
hantera driftstörningar som kan 
påverka respektive förvaltning.  

Förvaltningschef 
 
 

All verksamhet ska säkerställa 
lokalt verksamhetsanpassad 
kontinuitetsplanering vid 
driftstörningar 
 
Åtgärder ska vara vidtagna 
för att möta upp den 
planering som föreligger i så 
stor utsträckning som möjlig 
 
 

 
Varje förvaltning ska ta fram en plan som finns tillgänglig i skrift och digitalt format enligt 
följande punkter för all verksamhet inom respektive verksamhetsinriktning: 

 
- Plan för ledning och samordning av verksamheten vid allvarlig händelse 
- Kontinuitetsplanering för verksamheter vid allvarlig händelse 
- Inventering och beskrivning av gränssättande resurser 
- Beskrivning av hur förvaltningens resurser kan ställas till landstingets förfogande vid en 

allvarlig händelse 
- Beskrivning av förvaltningsinternt arbete med mätbara mål (se punkt 4.5) 

 
Planeringen inom förvaltningarna ska beskriva förvaltningens organisation, ansvar, ledning och 
planering i perspektiven före, under och efter en allvarlig händelse.  
 
 

4.2 Primärvårdsförvaltningens ansvar för katastrofmedicinsk 
planering 
 
I enlighet med den regionala kris- och katastrofplanen för landstinget Blekinge ska varje 
vårdcentral ta fram en plan enligt följande punkter för all verksamhet inom respektive 
verksamhetsinriktning: 

 Plan för ledning och samordning av verksamheten vid beredskapshöjning 

 Larmvägar inom förvaltningen och vårdcentralens verksamhet inklusive förvaltnings- och 
verksamhetsledning 

 Telefon och larm listor för inkallning av personal 
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 Checklistor för alla utpekade funktioner som ingår i den katastrofmedicinska beredskapen  

 Inventering av gränssättande resurser 

 Rutiner för registrering och journalföring av skadade 

 Planering för mottagande och fördelning av patienter vid en allvarlig händelse 

 Planering för psykosocialt omhändertagande av drabbade, anhöriga och personal 

 Planering för åtgärder vid ett större personalbortfall t.ex. vid pandemi 

 Planering för allvarlig och längre driftstörning 
 
Ovanstående planering ska finnas tillgänglig skriftligt. 

 

4.2.1 Lokalt riskhanteringsråd 

 
Primärvårdsförvaltningens riskhanteringsråd sammanträder en gång per termin i samband med 
ordinarie primärvårdsledningsmöte (PVL). 
 
Primärvårdsförvaltningens riskhanteringsråd har som huvudsaklig uppgift att se till att en god 
säkerhet och krishanteringsförmåga upprätthålls inom förvaltningen. Riskhanteringsrådet ska 
bestå av förvaltningens ledningsgrupp samt särskilt utvalda funktioner inom förvaltningen som 
beslutas av förvaltningschefen. Säkerhet-, beredskap- och brandsamordnare kan adjungeras in till 
mötena.  
 
Riskhanteringsrådet ansvarar för att en lokal kris- och katastrofplan upprättas och att den hålls 
aktuell och följer övergripande beslut och riktlinjer. 
 
Utöver detta ska de lokala riskhanteringsråden tillgodose följande områden: 
 

- Se till att riskinventeringar och risk- och sårbarhetsanalyser genomförs inom den egna 
förvaltningen och att resultatet från denna leder till åtgärder som minskar faran för stora 
olyckor och katastrofer 

- Initiera kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom kris- och katastrofområdet 
- Följa upp och bedöma resultat och kvalitet av genomförda insatser 
- Se till att utbildnings- och övningsbehovet inventeras och planläggs och redovisas i den 

övergripande kommittén 
- Intern och extern samverkan 
- Se till att förmågeanalyser genomförs, följs upp och utvärderas 
- Fortlöpande ta del av forsknings- och utvecklingsresultat inom kris- och katastrofområdet 

 
 

4.3 Planering inför drifttekniska störningar 
Det ska finnas reservrutiner för hur verksamheten ska fortgå vid allvarlig påverkan på den 
drifttekniska infrastrukturen. De lokala reservrutinerna ska utgå från landstingsservice centrala 
rutiner vid drifttekniska störningar.  
 
 

4.3.1 Checklistor 

Checklistor ska vara ett stöd för verksamheten att avveckla ordinarie verksamhet och mobilisera 
för en allvarlig händelse. 
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4.3.2  Mall för checklistor 

För att checklistor ska bli likriktade och jämförbara ska vissa krav uppfyllas vad det gäller 
utformning och innehåll.  

- Överskådliga 
- Lättillgängliga 
- Uppdaterade 

 
För att uppnå erforderlig likriktning och kvalitetssäkring skall checklistorna ifyllas elektroniskt 
och därefter skrivas ut för att förvaras på avdelningen. 
 
På följande adress ska ni fylla i er avdelnings checklistor: 
https://intranet.ltblekinge.org/planeringochstyrning/Sakerhetochberedskap/Krisberedskap2/Sid
or/default.aspx 
 

4.4 Utbildning och övning 
Personal som ingår i Landstinget Blekinges kris- och katastroforganisationen och som ska delta i 
insatser vid allvarliga händelser ska utbildas och övas regelbundet, detta regleras i 6 Kap. SOSFS 
2013:22. Identifierade nyckelfunktioner och verksamheter ska övas eller utbildas minst en gång 
per år. 
 
All personal inom Primärvårdsförvaltningen ska vara väl förtrogen med den katastrofmedicinska 
organisationen. Förvaltningschefen ansvarar för att personalen får återkommande information, 
utbildning och övning som är nödvändig för att hantera allvarliga händelser i verksamheten. 
 

4.5 Mätbara mål 
För att kunna uppnå en god kris- och katastrofmedicinsk beredskap ska förvaltningarnas 
planering följas upp mot mätbara mål. De mätbara målen är enligt nedan: 
 

Mätbara mål Mål Ansvarig 
Genomgång av verksamhetsspecifik 
kontinuitetsplanering och 
tillhörande åtgärder vid allvarlig 
händelse 

Årligen för 90 % av 
personalen 
 

Verksamhetschef eller motsvarande 
 

Information om Landstinget 
Blekinges krisberedskaps- och 
katastrofmedicinska planering. 

Årligen för 90 % av 
personalen 
 

Verksamhetschef eller motsvarade 

All verksamhet inom Landstinget 
ska ha krisberedskap och katastrof-
medicinsk planering utifrån 
beslutade kriterier 

100 % ska redovisa detta på 
årlig basis med revidering 
vb. 

Förvaltningschef 
 

Information, utbildning eller övning 
för katastrofmedicinska 
förstärkningsresurser i form av 
upplysningscentral. 

Årligen 100 % för personal 
som ingår i dessa 
verksamheter 

Förvaltningschef 
 

Information, utbildning eller övning 
för särskild sjukvårdsledning samt 
förvaltningars 
ledningsorganisationer vid allvarlig 
händelse 

100 % varje år 
 

Landstingsdirektör 

 

https://intranet.ltblekinge.org/planeringochstyrning/Sakerhetochberedskap/Krisberedskap2/Sidor/default.aspx
https://intranet.ltblekinge.org/planeringochstyrning/Sakerhetochberedskap/Krisberedskap2/Sidor/default.aspx
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De mätbara målen ska följas upp i årsredovisning från respektive förvaltning och delges 
landstingets säkerhetschef för sammanställning i landstingets säkerhets- och krisberedskaps 
årsredovisning. 

 

5. Arbete under en kris eller katastrof 

 

5.1 Beredskapsgrader 

I hälso- och sjukvårdslagen, § 3-4, stadgas det att landstinget ska kunna hantera situationer där 
det uppstår obalans mellan behov och tillgängliga resurser. Utifrån ett normalläge ska sjukvården 
utan dröjsmål gradvis kunna stegra sin förmåga för att bemöta det akut uppkomna behovet.  
 

Stabsläge Utlöses vid lägen där man kan misstänka/bekräfta att en allvarlig händelse 
har inträffat och håller sig informerad om händelseutvecklingen.  

Förstärkningsläge  
 

Utlöses vid händelser där det finns en konstaterad obalans mellan 
tillgängliga resurser och förväntat behov men där det ändå kan räcka med 
en begränsad resursförstärkning. 

Katastrofläge Utlöses vid händelser där det finns en konstaterad stor obalans mellan 
tillgängliga resurser och förväntat behov.  

 
Vid varje händelse anpassas beredskapsnivån till den aktuella händelsen. Bedömning och beslut 
om beredskapsnivå vid larm åvilar tjänsteman i beredskap (TiB).  
 
Dessutom kan förhöjt beredskapsläge råda för ex. enskild förvaltning. Enskild förvaltning är 
lägsta organistoriska nivå för förhöjt beredskapsläge. Förhöjt beredskapsläge förutsätter 
etablering av den särskilda sjukvårdsledningen som övergripande ansvariga. Till dess att den 
särskilda sjukvårdsledningen är etablerad ligger fullständiga beslutsmandat hos TiB. Då den 
särskilda sjukvårdsledningen är aktiv ansvarar denna för att eventuellt ändra beredskapsnivå eller 
helt gå tillbaka till normalläge. 
  
 

5.2 Initial särskild sjukvårdsledning – Tjänsteman i beredskap (TiB) 
I Landstinget Blekinge finns en organisation med tjänsteman i beredskap (TiB) dygnet runt, årets 
alla dagar. TiB är landstingets larmmottagare och som vid en allvarlig händelse eller vid risk för 
sådan händelse har till uppgift att: 
 
1. Ta emot larm 
2. Verifiera uppgifter 
3. Larma vidare 
4. Initiera och samordna det inledande arbetet  
5. Informera om händelsen 
 
TiB larmas bland annat via SOS Alarm utifrån fastställda kriterier. TiB ska vara verksam inom tre 
minuter. TiB har landstingsdirektörens mandat att ta landstingets samlade resurser i anspråk. TiB 
beslutar om åtgärder, information och eventuellt förhöjt beredskapsläge och är initial särskild 
sjukvårdsledning (sjukvårdsledare) till dess att särskild sjukvårdsledning anser sig vara etablerade. 
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5.3 Särskild sjukvårdsledning 
Enligt SOSFS 2013:22 ska det finnas särskild sjukvårdsledning i varje landsting. Kris- och 
katastrofmedicinsk ledning kan utövas på olika nivåer. Ledning bedrivs enligt olika principer; 
normativt, strategiskt och operativt. Alla komponenterna kan ingå i ledningsarbetet på alla nivåer. 
(Se bilagor 1,2,3) 
 

Normativ ledning Tolkning av organisationens uppgift och ansvar 
 

Strategisk ledning Beslut om ramar och inriktning för insatsen, bedömning av resursbehov 
och 
resursfördelning på kort och lång sikt, resursprioritering, samordning av 
insatsen 

Operativ ledning Genomföra beslutade aktiviteter, ledning av insatsen inom tilldelad ram 
 

 
I Landstinget Blekinge ska det finns en särskild sjukvårdledning på landstingsövergripande nivå. 
Med landstingsövergripande ledning avses en förberedd organisation för att leda landstingets 
(inklusive förvaltningarna som leds i linjeorganisationen) insatser vid en allvarlig händelse. 
Grundläggande för den särskilda sjukvårdsledningen är att sjukvårdsledaren är chef och har det 
yttersta organisations- och resursansvaret. I medicinska frågor bistås chefen av en medicinskt 
ansvarig som prioriterar och fattar medicinska beslut.  
 
Den särskilda sjukvårdsledningen etableras enligt förutbestämda funktioner och arbetar enligt 
särskild stabsarbetsplan och kommunikationsplan. 
 
Den särskilda sjukvårdsledningen har befogenhet och ska ha förmåga att: 
1. Samordna och stödja verksamheterna 
2. Prioritera insatser 
3. Leda personal 
4. Omdisponera resurser 
5. Mobilisera resurser som inte finns omedelbart tillgängliga 
6. Förflytta patienter och evakuera vårdenheter samt 
7. Samverka med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå 
 
Bemanning av särskild sjukvårdsledning vid förhöjt beredskapsläge 

Stabsläge Larmet informeras till särskild sjukvårdsledning som i samråd med TiB avgör 
etablering av lämpliga funktioner.  

Förstärkningsläge Alla funktioner i den särskilda sjukvårdsledningen ska larmas engageras och 
infinna sig i sjukvårdsledningscentralen. 

Katastrofläge Alla funktioner i den särskilda sjukvårdsledningen ska larmas engageras och 
infinna sig i sjukvårdsledningscentralen. 
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5.4  Förvaltningsnivå - lokal nivå  
I varje förvaltning ska det finnas en organisation för att planera, samordna, leda och säkerställa 
förmåga för kris- och katastrofberedskapen inom förvaltningen. Vid en allvarlig händelse ska 
förvaltningen ledas i linjeorganisationen underställd TiB eller särskild sjukvårdsledning då den är 
etablerad. För att kunna utföra uppdraget krävs det att förvaltningen har planering utifrån 
uppställda kriterier. Att detta verkställs åligger respektive förvaltningschef. 

  
Vid en allvarlig händelse har förvaltningsledningen har bl.a. till uppgift att:  

- Fördela och leda arbetet inom respektive förvaltning 
- Inventera förvaltningens resurser 
- Samverka med TiB och särskild sjukvårdsledning 
- Informera om förvaltningens arbete 
- Samordna information till särskild sjukvårdsledning 
- Vidta nödvändiga åtgärder för att kunna hantera händelsen 

 
Utifrån funktion och roll inom Primärvårdsförvaltningen föreligger även olika former av ledning.  
 
Nedan redogörs ledningsfunktioner som förekommer inom Primärvårdsförvaltningen. 

Ledningsnivå Funktioner 

Lokal ledning Förvaltningschef 
Chefsläkare 
Verksamhetsstrateg 
Personalchef 
Ekonomichef 
Verksamhetscontroller 

 
Den operativa ledningens huvuduppdrag är att planera och samordna vårdcentralernas initiala 
resurser för mottagande och fördelning av patienter vid en katastrofmedicinsk händelse. Vid 
övriga händelser är uppdraget att tillse att reservrutiner verkställs och att eventuella begränsningar 
i verksamheten bedöms utifrån aktuell händelse. 
 
Den operativa ledningen består av ordinarie ledningsstruktur vid respektive vårdcentral. Samband 
ska snarast etableras med den lokala ledningen för gemensamt formulera inriktningsbeslut. Initialt 
kan det även bli aktuellt att från vårdcentral ha kontakt med TiB för att gemensamt besluta om 
åtgärder och vidare informationsspridning t. ex till lokal ledning. 
 
Varje funktion ansvarar för att dokumentera i respektive befattning. Som förslag på händelser att 
dokumentera ses:  

 Inkomna rapporter via SOS Alarm eller skadeplats  

 Inriktningsbeslut  

 Fördelning av patienter och övriga vidtagna åtgärder 
 
Sjukvårdsledarens rapporter från skadeområdet kommuniceras till ledningsansvarig i operativ 
ledning. När den lokala ledningen på Blekingesjukhuset är inrättad kommunicerar denna med 
ledningsansvarig och medicinskt ledningsansvarig i operativ ledning.  
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De funktioner som ska finnas i primärvårdsförvaltingens ledning vid allvarlig händelse och 
rangordning i beslutsrätt är: 
 

Ordinarie Ersättare 
Förvaltningschef  Stf Förvaltningschef 

Chefsläkare Primärvårdsförvaltningen Chefläkare annan förvaltning alt 
Särskilt beslutad VC i primärvården 

Verksamhetsstrateg Personalchef 

 
 

5.4.1 Lokal ledning i Primärvårdsförvaltningen                                                                                                                               
Primärvårdsförvaltningens lokala ledning har till syfte att fördela och tillskapa resurser för att 
kunna möte det förväntade behovet av förvaltningens resurser. 
 
Lokal ledning etableras successivt vid höjd beredskapsnivå. De initiala åtgärderna ska syfta till att 
etablera kontakt med berörda vårdcentraler samt inhämta den information TiB har för att 
införskaffa en lägesuppfattning och identifiera det akuta behovet av stöd och samordning. 
Detta ska ske oavsett vilka personer som anländer. Detta innebär att de som anländer först till 
den förutbestämda ledningscentralen kan behöva inträda en annan funktion som är högre 
prioriterad och utföra dessa arbetsuppgifter tills dess att man kan återgå till sin ordinarie funktion 
då ytterligare bemanning till lokal och regional ledning mobiliserats.  
 
Den lokala ledningen larmas via växeln efter beslut av TiB. Då växeln inte får tag på ordinarie 
funktion i den lokala ledningen ska de omedelbart söka vidare efter utsedd ersättare. Efter det att 
växeln larmat ledningen ska statusrapport lämnas till TiB och växeln meddela vilka som kommer 
att inställa sig. Tills dess att någon bemannat sjukvårdsledarfunktionen är TiB sjukvårdsledare. 
 
Vid utlöst beredskapshöjning för lokal ledning avgör TiB i samråd med förvaltningschefen vilka 
funktioner som ska aktiveras. 
 
Verksamhetschef eller ställföreträdare vid berörd vårdcentral kontaktas av den lokala ledningen 
vid larm. På varje enhet finns det fastställd telefonlista som anger telefonlarmkedjans flöde. 
Lokala checklistor för respektive vårdenhet finns framtagna för ledning av arbetet vid kris – och 
katastrofsituation. 
https://intranet.ltblekinge.org/planeringochstyrning/Sakerhetochberedskap/Krisberedskap2/Sid
or/default.aspx 
 

Ledning Ansvar Lokaliserad 
Lokal ledning Leder händelsen utifrån påverkan på 

förvaltningen 
 

Operativ ledning Leder arbetet på vårdcentralen och 
fördelning av patienter samt hantering av 
reservrutiner vid driftstörningar. 
 

Respektive vårdcentral 

 
 

https://intranet.ltblekinge.org/planeringochstyrning/Sakerhetochberedskap/Krisberedskap2/Sidor/default.aspx
https://intranet.ltblekinge.org/planeringochstyrning/Sakerhetochberedskap/Krisberedskap2/Sidor/default.aspx
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5.5 Katastrofmedicinska förstärkningsresurser 

5.5.1 Upplysningscentral 

Frågor från allmänheten avseende drabbade vid en stor olycka, allvarlig händelse eller katastrof 
kan besvaras av en upplysningscentral då denna upprättats. Upplysningscentralen lyder under och 
aktiveras av den särskilda sjukvårdsledningen. För att upplysningscentralen ska kunna fullfölja sitt 
uppdrag krävs att informationen om inkommande drabbade samordnas ifrån olika mottagande 
enheter. Berörda förvaltningar (Blekingesjukhuset och primärvårdsförvaltningen) har i uppdrag 
att i samverkan säkerställa förmåga att etablera en upplysningscentral vid allvarlig händelse. 
(Se bilaga 4) 

 

5.5.2  Alternativ akutmottagning inom primärvården samt mobilisering av 
övriga vårdcentraler 

Vid allvarlig händelse kan man behöva flytta ordinarie akutmottagningsverksamhet till annan 
plats. Alternativ akutmottagning syftar till att säkerställa akut omhändertagande av lindrigt och 
måttligt sjuka/skadade patienter. De verksamheter som ska fungera som alternativa 
akutmottagningar är  

 Jourcentralen i Karlskrona (Wämö vårdcentral)  

 Lyckeby vårdcentral 
 
Aktivering av alternativ akutmottagning beslutas av TiB alternativt särskild sjukvårdsledning. 
 
Samtliga vårdcentraler i Blekinge ska oavsett tid på dygnet kunna öppna upp för att säkerställa 
mottagande av drabbade och lindrigt skadade vid en allvarlig händelse. 
 

5.5.3 Krisstödssamordning 

I Landstinget Blekinge finns en särskild beslutad organisation för hantera ett akut uppkommet 
behov av krisstöd ur ett katastrofmedicinskt perspektiv. Ansvaret för organisationen åvilar 
psykiatri- och habiliteringsförvaltningen men ska vara förvaltningsövergripande.  
 
Krisstödssamordning syftar till att samordna krisstödsinsatser till drabbade samt till de som 
riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Ansvaret gäller de som ankommer till sjukvårdsinrättning, 
drabbade, nära anhöriga m.fl.  
 
Krisstödsgrupper ska kunna vara aktiva inom 30 minuter dygnet runt. Krisstödssamordning 
aktiveras av Tjänsteman i Beredskap (TiB) eller lokal kris- och katastrofledning. 
 
Uppgifter för samordnare av krisstöd 

 Leda, planera och samordna det psykosociala omhändertagandet 

 Samverka med krisstödsgrupper i annat landsting eller region  

 Samverka med annan liknande verksamhet, ex. POSOM och kyrkan  

 Delta i uppföljningen av medarbetare som gjort insatser i samband med händelsen 

 Ansvara för att drabbade och anhöriga får uppföljning 

 Planera för uthållighet 

 Sammanfatta, analysera och utvärdera insatserna efter händelsen 
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Resurspersoner för krisstödsgruppen 
För det faktiska omhändertagandet av människor i kris har krisstödgruppen till sin hjälp 
resurspersoner som genomför krisstödsinsatser.  
 

Krisstödresurs Tidsaspekt Bemannas av  
Psykiatrin Inom 30 minuter dygnet runt Personal från psykiatrin eller 

psykiatriavdelningen i Karlshamn 

Blekingesjukhuset Snarast möjligt  Särskilt beslutade funktioner 
inom Blekingesjukhuset t.ex. 
kuratorer, psykologer. 

Primärvården Snarast inom 60 minuter om en 
vårdcentral blir enhet för 
mottagande av patienter 

Funktioner inom det 
psykosociala området inom 
primärvården. 

Övriga resurser Snarast möjligt Sjukhuskyrkan 
Övriga psykosociala funktioner 

 
Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen ska initialt kunna bemanna två krisstödsgrupper med 
totalt sex personer. Vid utdragna händelser ska ytterligare resurser kunna mobiliseras utifrån 
ovanstående fördelning.  
 
Blekingesjukhuset ska kunna stötta verksamheten om krisstödsinsatserna kommer pågå under 
längre tid. Detta ska ske genom särskilt utpekade funktioner inom Blekingesjukhuset. 
 
Vårdcentraler där psykosociala stödfunktioner finns tillgängliga ska även ha möjlighet att 
genomföra krisstödinsatser detta gäller under ordinarie öppettider samt om beslut tas om att 
vårdcentralen ska öppnas upp. 

 
Lokaler för krisstödsorganisationen 
Resurspersoner för krisstöd kan genomföra insatser i hela Blekinge. Det finns dock ett antal, i 
förväg, utpekade lokaler där krisstödresursen kan bedriva sin verksamhet. 
 

Ort Var 
Karlskrona Torhamnssalen 

Hovmästaren 
Matsalen 

Karlshamn Elfsbergsgården 
Vårdcentraler Det ska finnas möjlighet att genomföra 

stödinsatser vid alla vårdcentraler 
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6. Personalplanering 

6.1 Rutin för inkallning av personal 
All verksamhet ska ha uppdaterade och aktuella telefonlistor samt rutin för inkallning av personal 
vid allvarlig händelse. Vid behov av personalförstärkning ska varje verksamhet ha klara rutiner för 
att verkställa detta omedelbart.  
 

6.2 Rutin för inkallning av katastrofmedicinska ledningsfunktioner 
Inkallning av katastrofmedicinska ledningsfunktioner kallas in via växeln efter beslut från TiB 
eller särskild sjukvårdsledning. 
 

6.3 Planering för händelse av stort personalbortfall 

Vid ett stort bortfall av personal är primärvårdsförvaltningens verksamhet mycket sårbar. Det är 
viktigt att situationen hanteras tidigt i skede. Omfördelning av personalresurser mellan 
vårdcentralerna sker utifrån fastställd åtgärdsplan. Länk till plan finns på  
https://intranet.ltblekinge.org/planeringochstyrning/Sakerhetochberedskap/Krisberedskap2/Sid
or/default.aspx 

 

7. Specifika resurser för primärvårdsförvaltningen 

7.1 Vårdcentral som mottagande enhet under jourtid 
Samtliga vårdcentraler i Blekinge ska oavsett tid på dygnet kunna öppna upp för att säkerställa 
mottagande av drabbade och lindrigt skadade vid en allvarlig händelse efter beslut av TiB. Det är 
TiB som beslutar och meddelar beslutet till förvaltningschef 

 

7.2 Alternativ akutmottagning inom primärvården 
Vid allvarlig händelse kan man behöva flytta ordinarie akutmottagningsverksamhet till annan 
plats. De verksamheter som ska kunna fungera som alternativa akutmottagningar är: 
 

Karlskrona 

Jourcentralen Karlskrona  

Lyckeby vårdcentral 

 
Detta beslutas av TiB alternativt särskild sjukvårdsledning utifrån varje enskild händelse och det 
särskilda behovet. 
 
Vårdenheterna som aktiveras för mottagning av patienter utanför ordinarie öppettider för att 
motta patienter relaterade till en allvarlig händelse ska i första hand bemannas av egen personal. 
Det kan även bli aktuellt med tillfällig omplacering till annan vårdenhet för att enheten ska klara 
av sitt åtagande. (Se bilaga 5) 
 
Vid förhöjt beredskapsläge ska primärvårdens jourläkare i beredskap informeras och vid behov 
träda i tjänst. Jourläkaren kallas in av sjukvårdsrådgivningen till öppnad alternativ akut-
mottagning. 

https://intranet.ltblekinge.org/planeringochstyrning/Sakerhetochberedskap/Krisberedskap2/Sidor/default.aspx
https://intranet.ltblekinge.org/planeringochstyrning/Sakerhetochberedskap/Krisberedskap2/Sidor/default.aspx
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8. Mottagande av patienter  

8.1 Prioritering 
Prioritering sker enligt med RETTS konceptet. (Se bilaga 6) 

 

8.2 Registrering av skadade på skadeplats 
Sjukvårdspersonalen på skadeplats förser de skadade med prioriteringskort och skadekort samt 
förtecknar skadade vid uppsamlingsplatsen eller vid avtransport. 

 

8.3 Fördelningsnyckel 

Vid en allvarlig händelse med många skadade finns det behov av att, ifrån skadeplatsen, snabbt 
kunna fördela patienterna till adekvat vårdinstans.  
 
För att få en enhetlig bedömning av patienternas tillstånd ska alla patienter som är involverade i 
en allvarlig händelse prioriteras i enlighet med prioriteringskonceptet RETTS.  
 

Initial fördelningsnyckel för landstinget Blekinge 
Sjukhuset Karlskrona 5 patienter som är prioriterade röda enligt RETTS 

Sjukhuset Karlshamn 0 patienter som är prioriterade röda enligt RETTS 

 
Fördelningsnyckel gäller patienter prioriterade som röda enligt RETTS med livshotande skador 
och med behov av tidskritiskt omhändertagande. Fördelningsnyckeln är initial och gäller till dess 
att TiB eller bakjour kirurgi meddelar annat. 
 
Rödprioriterade patienter, upp till fem stycken, transporteras till Karlskrona. Initialt ska inga röd-
prioriterade transporteras till Karlshamn eller angränsande län.  
 
Övriga patienter fördelas mellan sjukvårdsinrättningarna. Vid behov av transport till primärvård 
kontaktas TiB. 
 
 

8.4 Mottagande av patienter på vårdinrättning 
Mottagande enhet inom landstinget Blekinge akutmottagningen och dagakutmottagningen. Men 
även primärvården ska efter beslut från TiB eller lokal ledning kunna öppna för att ta emot 
lindrigt skadade. (Se bilaga 8) 
 
Vid mottagande enheter ska det etableras följande funktioner: 

- Prioriteringsenhet  
- Akut lag 
- Dokumentationsfunktion 

 
 
Patienter som inkommer ska journalföras och överskådlig förteckning ska delges krisledningen. 
Denna förteckning ska innehålla: 
Antal omhändertagna patienter 
Identifiering 
Prioritet 
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Typ av skador 
Vilken avdelning patienten befinner sig på 
Övrigt 

 

8.5 Registrering av patienter  
Samtliga drabbade ska registreras i en patientförteckning vid ankomsten oavsett mottagande 
enhet. Uppgifterna i patientförteckningen ska på lämpligt sätt översändas till operativ ledning 
alternativt särskild sjukvårdsledning.  
 
Både skadekortsnummer, samt patientens identitet, om den är känd, ska registreras. Akutjournal 
ska användas för alla skadade. Skadekortet som medföljer patienten ska bifogas akutjournalen.  
(Se bilaga 7 och 9) 
 
 

9. Kriskommunikation 
Riktlinjer för kriskommunikation ska tas fram av kommunikationsdirektören. Denna plan ska 
bl.a. innehålla klarläggande om lokaler för presskonferens och presscenter och samverkan kring 
informationshantering med andra myndigheter och organisationer vid allvarlig händelse samt 
rutiner och beskrivningar av tekniska möjligheter för spridandet av information, internt och 
externt. 
 

9.1 Informationshantering 
Vid överhängande allvarligt hot om eller vid en allvarlig händelse ställs snabbt krav på en väl 
fungerande informationsverksamhet. Behovet av information ska bedömas utifrån händelsens 
karaktär. Den särskilda sjukvårdsledningen svarar för samordning och framtagande av 
övergripande regional information, både internt till sjukvårdsinrättningar, landstingsledning och 
externt till samverkande myndigheter, organisationer och massmedia m.fl. 
 
Förvaltningarnas ledningsgrupper ska kontinuerligt informera den särskilda sjukvårdsledningen så 
att en samordnad och samstämmig information om landstingets totala förmåga därmed kan 
säkerställas. Informationsfunktion ingår i särskild sjukvårdsledningen och denna funktion bör 
även tas i beaktan vid bemanning av förvaltningarnas ledningsgrupper. 
 
 

10. Uppföljning och utvärdering  
Stora olyckor, allvarliga händelser och katastrofer med påverkan på landstingets organisation eller 
verksamhet ska följas upp och utvärderas av i första hand av berörd förvaltning med stöd av 
säkerhetsfunktionen. Utvärderingen ska ske skriftligt med rapportering till berörda funktioner.  
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Bilaga 1; Lagar och förordningar  
 

- Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)  
- SOSFS 2013:22  
- Smittskyddslagen (2004:168) 
- Sekretesslagen (1980:100) 
- Patientdatalagen 2008:355 
- Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Bestämmelser om landstingens beredskapsplanering och ansvar inför höjd beredskap 
regleras 
bland annat i: 

- Lag om totalförsvar och höjd beredskap (1992:1403) 
- Lag om totalförsvarsplikt (1994:1809) 
- Säkerhetsskyddslag (1996:627) 
- I lag om skydd mot olyckor (2003:778) beskrivs ansvaret för samhällets räddningstjänst 

som delas av staten och kommunerna. 
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Bilaga 2; Bemanning av landstingets särskilda sjukvårdsledning 
 
Särskild sjukvårdsledning 
Tills dess att någon bemannat sjukvårdsledarfunktionen är TiB sjukvårdsledare i den särskilda 
sjukvårdsledningen. Samtliga funktioner i den särskilda sjukvårdsledningen kallas vid 
förstärknings och katastrofläge. Vid utlöst stabsläge informeras den särskilda sjukvårdsledningen 
av TiB som i samråd avgör vilka funktioner som eventuellt ska besättas. 
 
De funktioner som ska finnas i den särskilda sjukvårdsledningen. Markerade funktioner kallas 
initialt. 
 

Funktion Ordinarie Ersättare 
Sjukvårdsledare Landstingsdirektör Stf Landstingsdirektör 

Stabschef  TiB  TiB 

Medicinskt ansvarig Särskilt utpekad läkare Särskilt utpekad läkare  

Kommunikation Kommunikationsdirektör Kommunikatör 

Analysfunktion Planeringsdirektör  Administrativ chef 

Personalfunktion Personaldirektör Stf personaldirektör 

Dokumentation Beredningssekreterare Beredningssekreterare 

Övrig Övriga funktioner kallas in efter behov. De som kan bli aktuella är expertfunktioner, 
samverkansfunktion, förvaltningschefer t.ex.  

 

Aktivering av särskild sjukvårdsledning 
Den särskilda sjukvårdsledningen etableras successivt vid höjd beredskapsnivå. De initiala 
åtgärderna ska syfta till att etablera kontakt med skadeplatsledning och förvaltningarnas 
ledningsgrupper samt inhämta den information TiB har för att införskaffa en lägesuppfattning 
och identifiera det akuta behovet av stöd och behov. Detta ska ske oavsett vilken funktion man 
normalt bemannar. 
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Bilaga 3; Definitioner 
 

Allvarlig händelse  
 

Händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna 
måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt 
 

Beredskap Tillstånd att vara beredd på kommande händelse 
 

Extraordinär händelse 
 

Händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk 
för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting 

  
Hälso- och sjukvård Åtgärder som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) 
Höjd beredskap Beredskap att stärka Sveriges försvarsförmåga 

 
Katastrof Allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i 

förhållande till det akuta behovet 
och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots 
adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas 
 

Katastrofmedicinsk 
beredskap 

Beredskap som krävs för att omhänderta drabbade och 
minimera de somatiska och psykiska följdverkningarna vid 
allvarlig händelse 
 

Katastrofmedicinsk plan Fastställd plan som beskriver hur hälso- och sjukvården ska 
organiseras vid allvarlig händelse 
 

Larmcentral Plats där ingående larm tas emot och vidarebefordras till 
berörda instanser 
 

Ledning Aktivitet som syftar till att definiera en verksamhets uppgift 
och se till att tillgängliga resurser samordnas och nyttjas på 
bästa sätt för den uppgift som ska lösas 
 

LTS Landstingsservice 
 

Medicinskt ansvarig Den ur hälso- och sjukvårdspersonalen som prioriterar och 
beslutar om medicinska åtgärder 
 

Personlig skyddsutrustning Skyddsutrustning som är avsedd att användas av en person till 
skydd mot en eller flera hälsorisker eller säkerhetsrisker 
 

Krissamordning Avsedd att leda och samordna det psykiatriska 
och psykosociala krisstödet till drabbade, anhöriga och 
personal vid allvarlig händelse 
 
 
 

POSOM-grupp Grupp som verkar inom kommunen och som är avsedd att 
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leda och samordna det psykologiska och sociala krisstödet till 
drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse 
 

Prehospital akutsjukvård Omedelbara medicinska insatser som görs av hälso- och 
sjukvårdspersonal utanför sjukhus 
 

Regional sjukvårdsgrupp Sjukvårdsgrupp som kan nyttjas vid allvarliga händelser över 
hela landstinget Blekinge 

Risk Möjlighet att en negativ händelse ska inträffa 
 

Sjuktransport Transport av patient från hämtplats till destination med 
transportmedel särskilt inrättat för ändamålet 
 

Sjukvårdsgrupp Grupp bestående av hälso- och sjukvårdspersonal med särskild 
katastrofmedicinsk utbildning som är utrustad för arbete inom 
skadeområde 
 

Sjukvårdsledare Person i hälso- och sjukvården som administrativt leder 
sjukvårdens arbete 
 

Skadehändelse Händelse som orsakar skador på människor, miljö eller 
egendom 
 

Skadekort Journalhandling som används av hälso- och sjukvårdspersonal 
vid arbete inom skadeområde 
 

Skadeplats Plats där skadehändelse har inträffat 
 

Stor olycka Allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i 
förhållande till det akuta behovet, men där det genom 
omfördelning av resurser och förändrad teknik är möjligt att 
upprätthålla normala kvalitetskrav 
 

Särskild sjukvårdsledning Förberedd organisation för att leda hälso- och sjukvårdens 
insatser vid allvarlig händelse 

Tjänsteman i beredskap Person i beredskap som kan ta emot larm vid allvarlig händelse 
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Bilaga 4  

 

Åtgärdsplan vid etablering av upplysningscentral.  

 

Upplysningscentral- 

Frågor från allmänheten avseende drabbade vid en stor olycka, allvarlig händelse eller 
katastrof kan besvaras av en upplysningscentral då denna upprättats. Upplysningscentralen 
lyder under och aktiveras av den särskilda sjukvårdsledningen. För att upplysningscentralen 
ska kunna fullfölja sitt uppdrag krävs att informationen om inkommande drabbade 
samordnas ifrån olika mottagande enheter. Berörda förvaltningar (Blekingesjukhuset och 
primärvårdsförvaltningen) har i uppdrag att i samverkan säkerställa förmåga att aktivera en 
upplysningscentral vid allvarlig händelse. 

 
Etablering- 
När beslut tagits om att etablera upplysningscentral, ska primärvårdens förvaltningschef utse 
en medarbetare inom förvaltningsstaben som ansvarar för inkallelse av personal till 
funktionen. 
 

Bemanning-  
Två sjuksköterskor från Nättraby vårdcentral, ska infinna sig skyndsamt till anvisad plats.  
 

 
Uppdraget-  
Förvaltningschefen meddelar när upplysningscentralen ska avvecklas. 
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Bilaga 5 

 
Åtgärdsplan vid förhöjt beredskapsläge (allvarlig händelse) - 
vårdcentral tilldelas ansvar att bli mottagande enhet för drabbade 
patienter och anhöriga. 
 
Den operativa ledningens huvuduppdrag är att planera och samordna vårdcentralernas 
initiala resurser för mottagande och fördelning av patienter vid en katastrofmedicinsk 
händelse. Vid övriga händelser är uppdraget att tillse att reservrutiner verkställs och att 
eventuella begränsningar i verksamheten bedöms utifrån aktuell händelse. 
 
Den operativa ledningen består av ordinarie ledningsstruktur vid respektive vårdcentral. 
Samband ska snarast etableras med den lokala ledningen (förvaltningsledningen) för att 
gemensamt formulera inriktningsbeslut. Initialt kan det även bli aktuellt att från vårdcentral ha 
kontakt med TiB för att gemensamt besluta om åtgärder och vidare informationsspridning. 
 

Samarbete mellan vårdcentraler- 
Alla vårdcentraler delas in i par och skall samverka vid förhöjt beredskapsläge när en 
vårdcentral tilldelas ansvar att bli mottagande enhet för drabbade patienter. Följande 
indelning gäller: 

 
o Sölvesborg VC – Olofström VC 

o Brunnsgårdens VC – Samaritens VC 

o Kallinge/Bräkne Hoby VC – Ronneby VC 

o Jämjö VC – Lyckeby VC 

o Trossö VC – Wämö VC 

o Rödeby VC – Nättraby VC 

 

Verksamhet-  
Endast akut verksamhet skall bedrivas på de vårdcentraler som involveras tills annat 
meddelas av primärvårdsförvaltningens lokala ledning. 
 

Bemanning-  
All verksamhet ska ha uppdaterade och aktuella telefonlistor samt rutin för inkallning av 
personal vid allvarlig händelse. Vid behov av personalförstärkning skall varje verksamhet ha 
rutiner för att verkställa detta omedelbart.  
 
Vårdenheterna som aktiveras för mottagning av patienter utanför ordinarie öppettider ska i 
första hand bemannas av egen personal. Det kan även bli aktuellt med tillfällig omplacering 
till annan vårdenhet för att enheten ska klara av sitt åtagande. 
 
Vid förhöjt beredskapsläge (allvarlig händelse) ska följande personal stanna kvar för att 
upprätthålla grundläggande akutverksamhet:  

 1 läkare, 

 1 sjuksköterska,  

 1 undersköterska alternativt 1 biomedicinsk analytiker, 

 1 medicinsk läkarsekreterare,  

 1 receptionist.  
Övrig personal ska förberedas att snarast bege sig till den vårdcentral som är mottagande 
enhet.  

 



 
 

Lokal kris- och katastrofplan, Primärvårdsförvaltningen    2017-08-16                                           26                                                                       
 

Callback- 
ska stängas på berörda enheter med hänvisning av akuta sökande till annan vårdcentral.  
Hänvisningen ska styras till närmast geografiskt belägna vårdcentral.  

 

 
Kontakt mellan enheter-  
vid kontakt mellan berörda enheter gäller följande telefonnummer: 

Vårdcentral Telefonnummer 

  

Olofström  

Sölvesborg  

  

Samariten  

Brunnsgården  

  

Ronneby  

Kallinge/ Bräkne-Hoby  

  

Nättraby  

Rödeby  

  

Wämö  

Trossö  

  

Jämjö  

Lyckeby  

Fel! Ogiltig länk. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilaga 6 
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Bilaga 7; Akutjournal för vårdcentralerna 
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Bilaga 8; Fördelningslista arbetsuppgifter på vårdcentral 

  
                                FÖRDELNINGSLISTA 

          

  

Följ aktionskorten  Först anländ 
personal/larmmottagare Namn Namn Namn Namn Namn 

      

  

Följ aktionskorten  Avdelningschef/    arbetsledande 
sjuksköterska 

Namn Namn Namn Namn Namn 
      vb om möjligt schemalagd SSK Triagesköterska Namn Namn Namn Namn Namn 
      vb om möjligt schemalagd SSK Callback sköterska  Namn Namn Namn Namn Namn 
      

utses 1 - 3 stycken Undersköterskor Namn Namn Namn Namn Namn 
      

utses 

en person, Kanslist, usk eller 
sekr Reception Namn Namn Namn Namn Namn 

      

utses en ssk+ en usk + en läkare Sorteringsteam Namn Läkare Namn SSK Namn USK Namn Namn 
      

utses en läkare + en ssk Arbetslag - Grön Namn Läkare Namn SSK Namn Namn Namn 
      

vb en läkare + en ssk Arbetslag - Gul Namn Läkare Namn SSK Namn Namn Namn 
     

  

vb en läkare + en ssk Arbetslag - Blå Namn Läkare Namn SSK Namn Namn Namn 
      

vb en läkare + en ssk Arbetslag - Brun Namn Läkare Namn SSK Namn Namn Namn 
      

vb en läkare + en ssk Arbetslag - Vit Namn Läkare Namn SSK Namn Namn Namn 
      

1-5 vb oavsett vårdyrke  
Övrig personal/ 
Evakueringsberedskap Namn Namn Namn Namn Namn 

      

vb övriga             
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Bilaga 9; Förteckning över skadade 
 

Förteckning över skadade 
Mailas till ansvarig TiB 

Datum: Insänd från: 

   

Katastrof 
nr 

ID nr 
(MIMS + person 
nr) 

Ankomst 
tid (kl) 

Namn Skada Rum Överförs till Kl 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
Blankett förteckning över skadade, kris och katastrofplan 
Fastställd av primärvårdsförvaltningen Landstinget Blekinge 2017-08-16 
Revideras senast 2018-10-31 eller vid behov 
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Bilaga 10; Förteckning Evakueringslista 
 

Evakueringslista Datum: 

  

Namn Person nr 
 

Ankomst 
tid (kl) 

Gick till hem/sjukhus/annan 
inrättning 

Kl Anhörig telefon nr 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
Blankett evakueringslista, lokal kris- och katastrofplan 
Fastställd av primärvårdsförvaltningen Landstinget Blekinge 2017-08-16 

 
 
 

Revideras senast 2018-10-31 eller vid behov 


