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SAMMANFATTNING 
 
Samhällets utveckling i kombination med förändringar inom hälso- och sjukvården ökar 
risken att drabbas av en allvarlig händelse. Hälso- och sjukvården måste därför anpassas för 
att kunna hantera situationer med ett stort skadeutfall, i samma utsträckning som en oväntad 
minskning av tillgänglig kapacitet, till exempel vårdplatsbrist. Genom att hitta svagheter i 
verksamheten så ökar möjligheterna att åtgärda dessa och därmed förmågan att kunna 
upprätthålla de ordinarie målen för vård och behandling av patienter vid en allvarlig händelse. 
Syftet med denna studie var att utveckla och testa en arbetsmetod för att systematiskt kunna 
analysera och utvärdera katastrofmedicinsk beredskap, samt identifiera, orsaksbestämma, 
åtgärdsanalysera och mäta förmågan att hantera de för Landstinget i Östergötland (LiÖ) 
väsentliga områdena av katastrofmedicinskt beredskap. För detta ändamål utvecklades en 
arbetsmetod genom att kombinera en av Katastrofmedicinskt Centrum skapad strukturmall 
med den metod som Patientsäkerhetsenheten inom LiÖ använder sig av vid riskanalyser. 
Strukturmallen utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2005:13) om vad 
Hälso- och sjukvården särskilt bör uppmärksamma i relation till vad dess verksamhet skall 
baseras på. Resultatet visar att strukturmallen i kombination med patientsäkerhetsmetoden ger 
möjlighet att systematiskt utföra riskanalyser inom de identifierade områdena av 
katastrofmedicinsk beredskap. Arbetsmetoden bidrog till en samsyn om olika begrepps 
betydelse, samt identifiering och värdering av för den katastrofmedicinska beredskapen 
förekommande risker. En fortsatt utveckling av metoden krävs för att kunna analysera och 
utvärdera effekter av riskminskande åtgärder.  
 
 
 
Nyckelord: Katastrofmedicin, Riskanalys, Hälso- och sjukvårdsbehov 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
The aim of the study was to develop and test a new methodology for a systematic analysis of 
disaster preparedness in the County Council of Östergötland. The aim was also to identify, 
categorise and create measurability of the surge capacity within important fields of the 
disaster preparedness of the County Council of Östergötland. 
 
The methodology is based on the use of a template developed by the Centre for Teaching and 
Research in Disaster Medicine and Traumatology (KMC), in combination with a validated 
patient risk assessment tool. The KMC template is based on national regulations and 
guidelines issued by the Swedish National Board of Health and Welfare. The template 
includes, in accordance with the board, what disaster preparedness should pay particular 
attention to in the planning process, in relation to the different components of disaster 
preparedness.  
 
The results demonstrate that the template in combination with the risk assessment tool made it 
possible for an expert group to systematically conduct risk analysis within the identified areas 
of the disaster preparedness. Future development of this methodology will be needed in order 
to analyse and evaluate the effects of risk mitigation measures. 
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Introduktion 
Hälso- och sjukvårdens verksamhet har under de senaste åren genomgått stora förändringar. I 
Sverige har spetskompetens och resurser samlats på allt färre vårdinrättningar och detta har 
medfört färre akutsjukhus och vårdplatser (1). Vårt högteknologiska samhälle gör att vi blir 
mer och mer beroende av IT och elektricitet som fungerar dygnet runt vilket innebär nya 
risker för verksamheten. Entreprenörer med driftansvar blir allt vanligare inom Hälso- och 
sjukvården och det ställer höga krav på de avtal som upprättas mellan verksamheten och 
entreprenören. I denna allt mer komplexa situationen med centralisering, teknikberoende och 
drift på entreprenad förväntas verksamheten ha kvar sin förmåga att ta emot drabbade vid en 
händelse där antingen mängden drabbade vida kan överstiga den vardagliga aktiviteten eller 
där förutsättningarna för att bedriva vård plötsligt försämras. 
 
Samlingstermen för dessa typer av situationer är allvarlig händelse och Socialstyrelsen 
definierar detta som inträffad händelse eller befarad händelse som är så omfattande eller 
allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt (2). Samhällets 
utveckling i kombination med förändringar inom Hälso- och sjukvården ökar risken att 
drabbas av en allvarlig händelse och måste därför anpassas för att kunna hantera till exempel 
vårdplatsbrist samtidigt som ett stort skadeutfall (3). För att klara av det behövs en särskild 
sjukvårdsledning som är förberedd för att leda och organisera arbetet vid en allvarlig händelse 
(2). I Hälso- och sjukvårdslagen(1982:763) står att målet är vård på lika villkor för hela 
befolkningen och den person som har störst behov av Hälso- och sjukvård ska ges företräde 
och att landstingen skall planera sin verksamhet så att en katastrofmedicinsk beredskap 
upprätthålls(2002:452) (4).  
 
Inom den katastrofmedicinska verksamheten innebär detta att prioritera i den faktiska 
händelsen, utifrån medicinska behov men även utifrån de förutsättningar som finns i 
organisationen. Genom att i förväg hitta svagheter i organisationen och korrigera dessa innan 
en allvarlig händelse inträffar, så ökar möjligheterna att kunna upprätthålla de ordinarie målen 
för vård och behandling av patienten och minskar risken för en allvarlig händelse. 

 

Risk och sårbarhetsanalyser 

I förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap (5) står angivet att varje 
myndighet ska utföra risk och sårbarhetsanalys inom sitt ansvarsområde. Målet är att utröna 
om det finns sårbarhet, risker eller hot som påverkar förmågan. Socialstyrelsen är en av flera 
myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen och redovisar risk- och 
sårbarhetsanalyser och planerade åtgärder till regeringen (5). Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap har som uppgift att samordna och utveckla krisberedskapen i det svenska 
samhället. Detta görs genom ett krishanteringssystem som dels innebär ett indelande i 
sektorsansvar, dels i områdesansvar. Ett sektorsansvar innehar en myndighet eller 
organisation som till exempel Hälso- och sjukvården, livsmedelsverket och polismyndigheten. 
Områdesansvar innebär att det finns en utpekad myndighet som vid kris ansvarar för sitt 
geografiska område. På nationell nivå är det regeringen, på regional nivå är det länsstyrelsen 
och på lokalnivå är det kommunerna (6). Dessa nivåer skall dock inte förväxlas med 
sjukvårdens ledningsnivåer, som senare kommer att beskrivas.  
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Förutom de traditionella kommunikationsolyckorna har Socialstyrelsen i sin risk- och 
sårbarhetsanalys 2008 (7) identifierat ett antal faktorer som exempel på händelser som kan 
försämra verksamheters förmåga inom Socialstyrelsen ansvarsområde: Omfattande olyckor, 
attentat med kemiska och nukleära ämnen, extrema vädersituationer, naturkatastrofer såsom 
översvämningar, jordskred etc., terrordåd, spridning av smittsamma sjukdomar, allvarliga 
smittsamma djursjukdomar och smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur 
och människor, förorening av dricksvatten, katastrofer i utlandet med många svenskar 
inblandade och slutligen störningar i kritisk infrastruktur för försörjning av el, vatten, värme 
och kommunikation (7).  
 
I Hälso- och sjukvårdens ledningssystem för allvarlig händelse finns tre nivåer. Den 
nationella ledningsnivån utgörs av den myndighet regeringen utser till exempel 
Socialstyrelsen. Regional ledningsnivå utgörs av sjukvårdshuvudman, vanligen ett landsting 
men det kan även vara en region eller en kommun. Den lokala ledningsnivån utgörs av en 
sjukvårdsinrättning som sjukhus eller vårdcentral, skadeplats eller sjuktransportorganisation 
till exempel ambulans (8). När en allvarlig händelse eller katastrof inträffar, sker det 
vanligtvis i en geografiskt avgränsad del av samhället. Oavsett händelsens typ och storlek är 
hälso- sjukvårdens uppgift att rädda liv och minimera lidande. Den lokala nivån behöver ha 
god kännedom om vilka resurser som finns att tillgå, inte bara lokalt, utan även om vilka 
resurser som finns regionalt och nationellt (9). För att kunna genomföra åtgärder och ta beslut 
att omfördela eller möjlighet att skapa resurser är det viktigt med en tydlig ledning på alla 
nivåer, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för 
kvalitet och patientsäkerhet i Hälso- och sjukvården (10). 
 
För att Hälso- och sjukvården ska kunna tillämpa kunskapen från nationella risk- och 
sårbarhetsanalyser behöver motsvarande analys av förmåga till verksamhet utföras även där 
verksamhet bedrivs på grupp- och individnivå.  
 

Förmågeanalys 

Vad innebär det att ha förmåga och vilken förmåga har den katastrofmedicinska beredskapen? 
Begreppet katastrofmedicinsk förmåga är inte definierad i litteraturen eller i Socialstyrelsens 
termbank (11) och det finns inte heller några godkända mått på effektivitet kopplat till 
begreppet förmåga. Däremot menar Socialstyrelsen att förmåga innebär ”att kunna utföra ett 
visst uppdrag under vissa preciserade betingelser med tillgång till de resurser som krävs” (12). 
Om katastrofmedicinsk planering i Hälso- och sjukvården sker med utgångspunkt att det finns 
tillgång till de resurser som krävs, kommer det inte att kunna avgöras vad som är 
gränssättande för hur bra eller dåligt dess verksamhet hanterar allvarliga händelser. Det är inte 
heller rimligt att anta att det som krävs alltid finns tillgängligt (i rätt mängd och på rätt plats 
vid rätt tidpunkt) vid en allvarlig händelse. Ska den katastrofmedicinska planeringen kunna 
utvärdera och bedöma sin förmåga gäller snarare att kunna utföra ett visst uppdrag under vissa 
preciserade betingelser med tillgång till de resurser som finns tillgängliga.  
 
Traditionellt sett har den katastrofmedicinska beredskapen fokuserat på omhändertagande av 
masskadesituationer och traumapatienter, men planerar nu även för andra typer av händelser 
som till exempel influensapandemier och störningar i samhällets infrastruktur som kan ha 
sekundär påverkan på Hälso- och sjukvårdens förmåga. Socialstyrelsen definierar 
katastrofmedicinsk beredskap som ”den beredskap som krävs för att omhänderta drabbade 
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och minimera de somatiska och psykiska följdverkningarna vid allvarlig händelse”(11).  De 
situationer och händelser som, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2005:13) (2), beredskapen särskilt ska uppmärksamma är följande: a) situationer som uppstår 
hastigt, oväntat och utan förvarning b) situationer som kräver brådskande beslut och 
samverkan med andra samhällsorgan c) situationer som allvarligt påverkar Hälso- och 
sjukvårdens funktionsförmåga eller tillgången på nödvändiga Hälso- och sjukvårdsresurser, 
och d) kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser (2).  

 

Katastrofmedicinsk planering 

Det katastrofmedicinska planeringsarbetet har bland annat följande frågor att förhålla sig till: 
Hur många drabbade kan tas om hand på ett sådant sätt som innebär att liv räddas och/eller 
risken för bestående handikapp minskas eller elimineras? Hur kan effekterna av störningar i 
infrastruktur minimeras så att påverkan på sjukvården blir så liten som möjligt? Vilken grad 
av beredskap är rimlig i förhållande till identifierade risker och hur stor störning kan vi 
hantera utan att Hälso- och sjukvården påverkas?  
 
Idag saknas riktlinjer för hur stort antal drabbade Hälso- och sjukvården förväntas kunna 
hantera med normala medicinska kvalitetskrav. Adini m.fl. åskådliggör i en pyramid (13), ett 
antal delar som de anser vara nödvändiga för att kunna upprätthålla beredskap. Planverk och 
riktlinjer är de komponenter som utgör grunden i pyramiden och ovanpå dessa finns 
ytterligare delar som utrustning och infrastruktur, personalens kunskap, och slutligen träning 
och övning. En katastrofmedicinsk plan är nödvändig för att hålla samman och utgöra den 
grundstruktur som är nödvändig för alla typer av händelser, men ska ändå inte ses som en 
färdig produkt, utan som en pågående process där olika aktiviteter sker. Beredskapen ska 
kunna utvärderas utifrån de olika delar som ingår i den katastrofmedicinska planen såsom 
kommunikation, träning och övning, i vilken grad sjukhusen kan öka sin kapacitet, personal, 
utrustning, lager av medicinskt material, och laboratorieverksamhet. Adini m.fl. menar att för 
att säkerställa beredskapen krävs en strukturerad metod som möjliggör en objektiv 
bedömning. Eftersom det varken finns en generell metod eller generella kvalitetsindikatorer 
inom beredskap är detta något som måste utvecklas om det ska gå att objektivt bedöma 
katastrofmedicinsk beredskap (13).  
 
I dagsläget finns inte någon vetenskaplig evidens för hur katastrofmedicinsk beredskap ska 
eller bör ske. Eftersom själva begreppet katastrofmedicinsk beredskap inte är entydigt 
definierat så står Hälso- och sjukvården inför utmaningen att identifiera de delar som är av 
betydelse för det katastrofmedicinska arbetet. För att åstadkomma en förändring och 
möjliggöra utvärdering och uppföljning som vilar på en vetenskaplig grund, behöver 
validerade system skapas (14).  Detta synsätt stöds genom lagen om yrkesverksamhet på 
Hälso- och sjukvårdens område (1998:531), där det anges att vården ska ha sin grund i 
vetenskap och beprövad erfarenhet (15).  
 

Surge capacity 

I engelsk och amerikansk litteratur används begreppet “surge capacity” (som inte har någon 
vedertagen svensk översättning) vilket innebär Hälso- och sjukvårdens behov och förmåga att 
ge vård vid ett ökat inflöde av drabbade. Surge capacity kan ses utifrån olika perspektiv och 
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områden som till exempel prehospital eller intrahospital sjukvård. Inom de olika 
verksamheterna existerar i sin tur olika nivåer av surge capacity beroende på vilken typ av 
händelse som har inträffat och vilka resurser som är nödvändiga (16).  
 
American College of Emergency Physicians (ACEP) definierar surge capacity utifrån ett antal 
antaganden (17). ACEP anser att surge capacity är ett mått på Hälso- och sjukvårdens 
förmåga att hantera en plötsligt uppkommen, eller snabb ökning av patient tillströmning, med 
tillgängliga resurser vid en given tid (genom att utgå ifrån de resurser som finns tillgängliga 
kan en utvärdering ske om huruvida resurserna var tillräckliga eller inte). Surge capacity 
måste behållas genom hela vårdkedjan i alla typer av händelser där det finns ett snabbt ökat 
behov, och sjukvården måste vid dessa händelser vara införstådd med att möjligheterna till 
övrig sjukvård blir begränsad. ACEP menar att akutmottagningar alltid kommer att behöva 
hantera situationer med otillräckliga resurser som kan komma att äventyra patientsäkerheten, 
och att en begränsande faktor för surge capacity är platsbrist på sjukhus och belastning på 
akutmottagning. ACEP anser att ekonomiska resurser måste skapas för att kunna utveckla 
surge capacity avseende planering, utbildning, övning, träning, utrustning och 
processbeskrivningar (rutiner) på lokal, regional och nationell nivå. ACEP lyfter även fram 
den juridiska aspekten av surge capacity och dess konsekvenser, och anser att lagstiftningen 
bör stödja Hälso- och sjukvården i ansvarsfrågor i de fall kapaciteten överskrids utan att dess 
verksamhet kan påverka detta (17). 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla människor erbjudas vård på lika villkor (4). Vid en 
allvarlig händelse är det nödvändigt att prioritera vem som ska få hjälp först. Denna lag 
riskerar att frångås om resurser inte finns tillgängliga i tillräcklig omfattning så att vård på 
lika villkor kan erbjudas. Situationer då detta är aktuellt benämns som katastrofer och har 
hittills i Sverige endast inträffat vid några få tillfällen. 
 
I Sverige är inte surge capacity något vedertaget begrepp inom katastrofmedicinsk beredskap 
men ACEP:s antaganden om surge capacity stämmer väl överens med de komponenter som, 
enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13), beredskapen ska 
baseras på: 1) planering 2) utrustning 3) utbildning, träning och övning 4) särskild 
sjukvårdsledning 5) uppföljning och utvärdering (2) . 
 

Landstinget i Östergötlands arbete med risk och sårbarhetsanalyser 

Sjukvårdshuvudmännen ställer krav utifrån lagen om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) att utföra risk 
och sårbarhetsanalyser (18). Landstingen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa i landstinget och hur dessa händelser kan komma att påverka den egna 
verksamheten. Som exempel finns Socialstyrelsens ”Projekt storstad” i samarbete med Västra 
Götalandsregionen (19), Region Skåne (20) och Stockholm läns landsting (21) för att 
sammanställa den katastrofmedicinska förmågan i våra största städer. Metoden som användes 
i de tre projekten utgick från olika scenarier och analyserades sedan utifrån för ändamålet 
framtagna värderingskriterier. Resultaten för samtliga projekt Storstad, oavsett vissa olikheter 
i förutsättningar visade bland annat att särskild sjukvårdsledning bör utvecklas och stärkas 
både på lokal och på regional nivå (19, 20, 21).  
 
Arbetet med risk och sårbarhetsanalyser i Landstinget i Östergötland (LiÖ) sker bland annat 
genom medverkan i ”Regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor” (RKS) under 
ledning av Länsstyrelsen i Östergötland (22). Som en del av risk och sårbarhetsanalysarbetet 
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har LiÖ tidigare utfört en förmågeanalys av den katastrofmedicinska beredskapen (23). 
Metoden som användes baserades på simuleringar av realistiska händelseförlopp vid tre olika 
typer av allvarliga händelser som sedan analyserades utifrån mätbara kvalitetsmål. Resultatet 
visade bland annat på brister i ledning, rutiner och lokaler vid en allvarlig händelse med 
många drabbade.  
 
Det finns flera olika metoder för att genomföra riskanalyser med det gemensamma syftet att 
hitta orsaker, eliminera, reducera och när det är möjligt kontrollera eller minska 
konsekvenserna av risken. Riskanalyser kan genomföras både på övergripande nivå och även 
på lokal och regional verksamhetsnivå. Med övergripande nivå menas här allt som innefattas 
inom katastrofmedicinsk beredskap och som fortsättningsvis benämns katastrofmedicinsk 
huvudprocess (bilaga 1).  
 
I patientsäkerhetsarbetet inom LiÖ används en metod som inspirerats av metoden Healthcare 
Failure Mode Effect Analysis (HFMEA) (24). Riskanalysen följer alltid samma steg: initiera 
analys, utarbeta en processbeskrivning, identifiera risker, bedöma riskens storlek, identifiera 
bakomliggande orsaker, utarbeta åtgärdsförslag och slutligen utarbeta en slutrapport. För att 
kunna mäta en förändring efter att en risk åtgärdats krävs att mätmetoder och valida 
mätinstrument finns, och inom de områden det är möjligt standard eller andra 
kvalitetsindikatorer. Vanligtvis används riskanalyser av patientsäkerhetsenheten inom LiÖ 
(25) i processer där frekventa avvikelser rapporterats eller inför förändringar eller införande 
av ny organisation. Genom att använda sig av samma metod inom den katastrofmedicinska 
beredskapen som inom patientsäkerheten ges möjlighet dels att, på ett systematiskt sätt 
identifiera risker, dels att kunna ge dessa risker ett numeriskt värde av angelägenhetsgrad men 
även skapa förutsättningar för att ange standarder för vad som är önskvärt. Ytterligare en 
effekt är att metoden ger en möjlighet för en omfattande genomlysning, analys och 
problematisering av den katastrofmedicinska beredskapen. 
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Syfte 
Syftet var att utveckla och testa en ny arbetsmetod för att systematiskt kunna analysera och 
utvärdera katastrofmedicinsk beredskap samt identifiera, orsaksbestämma, åtgärdsanalysera 
och mäta förmågan att hantera de för LiÖ väsentliga områdena av katastrofmedicinskt 
beredskap.  
 

Metod 
Utveckling av den arbetsmetod som utvärderades för att systematiskt kunna analysera 
katastrofmedicinsk beredskap genomfördes i projektform. Inledningsvis utsågs en 
projektledare och projektgrupp. Projektledaren är beredskapssamordnare på lokal nivå med 
erfarenhet av sjukvårdsledning på både lokal och regional nivå och utsågs utifrån sin kunskap 
om den katastrofmedicinska organisationen. I den ordinarie projektgruppen ingick deltagare 
med arbetsområdet katastrofmedicin från det egna landstinget. I samband med genomförande 
av riskanalyser utökades gruppen med deltagare från tre andra landsting (kallas 
fortsättningsvis för utökad projektgrupp). Personerna från de tre landstingen tillfrågades om 
deltagande utifrån sin respektive roll och kunskap inom ämnesområdet katastrofmedicin för 
att täcka in befintlig kompetens och erfarenhet inom de områden som katastrofmedicinsk 
verksamhet bedrivs på både lokal och regional nivå. Strukturmallen (26) har skapats av 
Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping (KMC) (27) för att åskådliggöra de områden inom 
vilka det finns behov av katastrofmedicinsk beredskap och som förekommer inom LiÖ (tabell 
1). Strukturmallen utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2005:13) om vad 
Hälso- och sjukvården särskilt bör uppmärksamma i relation till vad dess verksamhet skall 
baseras på (2).  
 
Tabell 1. Strukturmall för att åskådliggöra inom vilka områden katastrofmedicinsk verksamhet bedrivs inom 
Landstinget i Östergötland. Varje område av de 20 förekommer på både lokal och regional nivå och summan blir 
därför 40 områden. Detta framgår även i processbeskrivningen (bilaga 1).   
 
 Planering Utrustning Utbildning,  

träning & 
övning 

Särskild  
Sjukvårds-
ledning 

Uppföljning 
&  
utvärdering 

Händelser som  
sker hastigt, oväntat 
och utan förvarning 

 
område 

 
område 

 
område 

 
område 

 
område 

Händelser som  
kräver brådskande 
beslut och samverkan 

 
område 

 
område 

 
område 

 
område 

 
område 

Händelser som  
allvarligt påverkar 
funktionsförmågan 

 
område 

 
område 

 
område 

 
område 

 
område 

 
CBRN-händelser 
(kemiska, biologiska,  
radiologiska och 
nukleära 
händelser) 
 

 
område 

 
område 

 
område 

 
område 

 
område 

 
För områdena under kolumnerna ”planering”, ”utrustning” och ”utbildning, träning & 
övning”, fanns representation av beredskapssamordnare och personer med kunskap och 
erfarenhet av katastrofmedicinsk beredskap på både lokal och regional nivå. Dessa personer 
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hade också kunskap och erfarenhet av de olika typer av allvarliga händelser som särskilt ska 
uppmärksammas. Det fanns även representation från sjukvårdens driftorganisation dvs. den 
organisation som bland annat ansvarar för funktionssäkerhet inom vatten, värme, el och IT. 
För område i kolumnen ”särskild sjukvårdsledning” fanns personer med erfarenhet av ledning 
vid allvarliga händelser och för området i kolumnen ”uppföljning & utvärdering” 
representerades av personer från KMC (27) där forskning pågår inom ämnesområdet 
katastrofmedicin. Deltagarna i den utökade projektgruppen tillfrågades om sin medverkan 
både genom brev och genom muntlig kontakt. Tidsåtgången var planerad till tre halvdagar för 
den utökade projektgruppen. 
 
Inledningsvis presenterades strukturmallen som åskådliggör identifierade områden där 
katastrofmedicinsk beredskap bedrivs inom LiÖ (tabell 1). Projektledaren och KMC hade 
sedan tidigare arbetat fram tolkningar av de begrepp om vad Hälso- och sjukvården särskilt 
bör uppmärksamma och de begrepp om vad dess verksamhet skall baseras på och som 
diskuterades och gavs exempel på i den utökade projektgruppen (se tabell 4 och 5 under 
resultat). Samtliga projektdeltagare hade även fått både strukturmallen och tolkningarna för 
instudering i förväg. Arbetsmetoden utvecklades genom att kombinera strukturmallen med 
den metod som Patientsäkerhetsenheten inom LiÖ använder sig av vid riskanalyser (28).  
 

Riskanalys 

Strukturmallen åskådliggjordes i en processbeskrivning (bilaga 1). Under ledning av en 
resursperson från Patientsäkerhetsenheten LiÖ (25) med lång erfarenhet av projektledning vid 
riskanalyser, gjordes en analys av var och ett av de identifierade områdena i strukturmallen 
(tabell 1). Varje område analyserades även utifrån två nivåer: regional och lokal nivå. 
Avgränsning gjordes mot den prehospitala sjukvårdsprocessen eftersom denna inte kan 
analyseras enbart med ett sjukvårdsperspektiv utan är en komplex process i samverkan med 
till exempel räddningstjänst och polis. Sammantaget blev det 40 områden (20 områden utifrån 
två nivåer) som analyserades. I riskanalysen användes befintliga planverk, PM och andra 
styrande dokument på akutmottagning, lokal och regional sjukvårdsledning och 
projektdeltagares ämneskunskaper. 
 
Den utökade projektgruppen arbetade gemensamt med att formulera frågeställningar att 
riskanalysera. Varje område genomlystes och allt som gruppen uppfattade som kunde utgöra 
en väsentlig del av den katastrofmedicinska beredskapen formulerades som ett påstående som 
inleddes med ”risk för att …..” och skrevs in i ett analysschema (bilaga 2).  
Varje ”riskpåstående” analyserades utifrån en av LiÖ modifierad version av HFMEA 
metoden (24,25) (tabell 2 och 3). Den maximala scoren för en risk var 16 (4x4) och den 
minsta 1(1x1). Risker som skattades till åtta eller mer ansågs utgöra så stor risk att de 
bakomliggande orsakerna ansågs borde identifieras. För de risker som skattades lägre 
avgjorde den utökade projektgruppen om analysen ändå skulle hanteras vidare.  
 
Gruppen angav först en trolig nivå på sannolikheten för att den angivna risken skulle inträffa 
och sedan vilka konsekvenser det skulle kunna medföra om risken inträffade.   
De två frammodellerade siffrorna multiplicerades med varandra och om risken var ≥8 
noterades detta särskilt. I nästa steg gjordes en orsaksanalys. Gruppen ställde frågan ”vad är 
den bakomliggande orsaken till att..?” inför var och en av de identifierade riskerna ≥8 och 
avslutade först när gruppen ansåg att de bakomliggande orsakerna var identifierade. Efter 
genomförandet av risk- och orsaksanalyserna avslutades arbetet tillsammans med den utökade 
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projektgruppen och den ordinarie projektgruppen fick själva gå igenom materialet för att 
försöka hitta samband och lämna övriga synpunkter på det som framkommit som 
bakomliggande orsaker. Sambanden och synpunkterna sammanställdes sedan av 
projektledaren. 
 
Tabell 2. Värdet av allvarlighetsgrad och konsekvens om den identifierade risken inträffar.  
Allvarlighetsgrad  Exempel på konsekvenser 

4: Katastrofal  • dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning (sensorisk, 
motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk) 

3: Betydande 
 

•  kvarstående måttligt nedsatt funktionsnedsättning (sensorisk,  
                motorisk, fysiologisk intellektuell eller psykologisk). 

•  kirurgiskt ingrepp krävs 
•  förlängd vårdtid* för tre eller fler patienter 
•  högre vårdnivå för tre eller fler patienter 

2: Måttlig  
 

•  övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk 
                intellektuell eller psykologisk) 

•  förlängd vårdtid* för en eller två patienter 
•  högre vårdnivå för en eller två patienter 

1: Mindre 
 

•  obehag eller obetydlig skada 
                

*) med förlängd vårdtid avses att hela vårdepisoden förlängs inom 
                sluten vård och/eller öppenvård           

 
Tabell 3. Värdet av sannolikhetsgrad för att den identifierade risken ska inträffa. 
Sannolikhetsgrad Exempel  

4: Mycket ofta 
förekommande 
 

Inträffar när som helst eller 
inom kort tid  
(kan inträffa flera gånger 
under ett år) 

3: Ofta förekommande 
 

Inträffar troligen  
(kan inträffa någon gång under 
1 till 2 år) 

2: Sällan 
förekommande 
 

Inträffar möjligen   
(kan inträffa någon gång under 
2 till 5 år) 

1: Mycket sällan 
förekommande 
 

Kommer sannolikt inte att 
inträffa   
(kan inträffa någon gång under 
5 till 30 år) 
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Resultat 

Utveckling av arbetsmetod 

Projektdeltagarna kände till varandras kunskaper och arbetsområden sedan tidigare och var 
medvetna om sin roll i sammanhanget. Exempel och förslag på tolkningar av ”de händelser 
och situationer beredskapen särskilt ska uppmärksamma”(tabell 4) och ” de komponenter 
beredskapen ska baseras på” (tabell 5) som deltagarna tilldelats i förväg diskuterades och 
förtydligades med ytterligare exempel och tolkning där det ansågs nödvändigt utan att ändra 
något av de ursprungliga förslagen. Samtliga var införstådda med strukturmallen och 
processbeskrivningen innan riskanalyserna påbörjades. 

Tabell 4. Projektdeltagarnas exempel och tolkningar av de händelser och situationer beredskapen särskilt ska 
uppmärksamma enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13)(2).  
 
De händelser och situationer 
beredskapen särskilt ska 
uppmärksamma: 

Tolkning: Exempel: 

Händelser som  
sker hastigt, oväntat 
och utan förvarning 

Allvarliga händelser,  
utom kemiska, biologiska, 
radiologiska och nukleära 
händelser. 

Olika trafik händelser 
(kommunikationssystem som buss, 
bil, tåg, flyg etc.) bränder och/eller 
arbetsplatsolyckor.  

Händelser som  
kräver brådskande 
beslut och samverkan 

Allvarliga händelser där 
landstinget, för att lösa sin uppgift, 
är beroende av andra myndigheter, 
organisationer och/eller annan 
sjukvårdshuvudman.  
 

Händelser som kräver samverkan 
med bland annat polismyndighet, 
räddningstjänst, kommunens 
POSOM-grupp (2)hjälp från annat 
landsting, försvarsmakten eller 
andra. Hotsituationer som av 
polismyndighet eller annan 
myndighet anses som allvarlig, 
inom polismyndigheten Särskild 
händelse.  

Händelser som  
allvarligt påverkar 
funktionsförmågan 

Allvarlig händelse där störningar i 
stödprocesser (med stödprocesser 
avses de processer som stödjer en 
huvudprocess, i det här fallet 
sjukvård) eller oväntad nedgång i 
kapacitet påverkar huvudprocessen 
sjukvård.   

Vårdplatsbrist, och/eller 
personalbrist. Olika typer av 
driftstörningar och/eller 
kontaminering av sjukhusbyggnad. 
 

CBRN- händelser 
(kemiska, biologiska,  
radiologiska och nukleära 
händelser) 
 

Inslag av kontaminerade ämnen Stort behov av sjukvård och/eller 
sanering. 
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Tabell 5. Projektdeltagarnas tolkningar av det som beredskapen ska baseras på enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13)(2). 
 
De komponenter beredskapen ska 
baseras på: 

Tolkning: 

Planering Planverk, avtal, rutiner, 
åtgärdskalendrar och styrande 
dokument. 

Utrustning Materiel, teknisk utrustning och 
lokaler. 

Utbildning, träning och övning Som bedöms nödvändig och/eller 
önskvärd 

Särskild sjukvårdsledning Upprättas på lokal och regional 
nivå när en händelse är så 
omfattande att sjukvården måste 
ledas av en särskild 
sjukvårdsledning. 

Uppföljning/utvärdering System för att granska, analysera 
och återkoppla erfarenheter och 
kunskap till den 
katastrofmedicinska beredskapen 
på ett sätt som medger mätbara 
jämförelser. 

 

Resultat av riskanalyser 

Den utökade projektgruppen genomförde riskanalyser utifrån de rekommendationer och den 
handbok LiÖ använder inom patientsäkerhet (25). Strukturmallen åskådliggjordes i en 
processbeskrivning (bilaga 1) och en riskidentifiering gjordes för att identifiera risker samt 
tillhörande orsaker. Riskbedömning genomfördes med metoden ”allvarlighetsgrad (tabell 2) 
och sannolikhet (tabell 3)” och slutligen lämnades åtgärdsförslag för att minimera eller 
eliminera identifierade risker, på de risker som bedömts vara av mycket allvarlig eller 
allvarlig art, eller där projektdeltagarna ansett det varit relevant av andra skäl. 
Utgångspunkten för formuleringarna var endast de förhållanden som råder inom LiÖ, men det 
framkom inget från deltagarna utanför LiÖ i den utökade projektgruppen att riskpåståendena 
var annorlunda inom gruppdeltagarnas egna organisationer.  
 
För att skatta riskens storlek användes en riskmatris där en sammanvägning av värdena av 
konsekvensens allvarlighetsgrad och sannolikhet för det inträffande gjordes genom att 
multiplicera dessa två värden (tabell 2 och 3).  
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Vissa risker bedömdes direkt kopplade till huvudprocessen och poängbedömdes inte men 
dokumenterades av projektledaren för att finnas med i analysfasen (tabell 6).  
 
Tabell 6: Risker som bedömdes direkt kopplade till huvudprocessen (n= 8). 
Risk kopplad till huvudprocessen: Deltagarnas kommentarer och exempel: 
Risk för personalbrist  Syftar på vardagens personalbrist. 
Risk för låg förståelse och kunskap  Syftar på generell om katastrofmedicinska principer 

och processer inom sjukvården. 
Risk att andra aktiviteter går före, ämnet har låg prioritet, Omorganisation av en verksamhet.  
Risk att planverket är otydligt utformat så att nya risker 
uppstår. 

Inget exempel gavs här 

 Risk att surge capacity (ett högt inflöde eller hög 
belastning i förhållande till verksamhetens kapacitet)inte 
beaktas. 

Neddragningar av förrådsmateriel 

Risk att Socialstyrelsen ger anvisningar och ekonomisk 
styrning som är ”stuprörsbevarande 

Socialstyrelsen tar inte hänsyn till annat än ett 
avgränsat område. 

Risk att styrd ekonomi från Socialstyrelsen påverkar 
planeringsarbetet. 

Till exempel händelser inom CBRN-området. 

Risk för brist i larmfasen mellan vardag och allvarlig 
händelse.  

Det kan vara svårt att bedöma när och vad som är en 
allvarlig händelse till exempel hur och när påverkas 
patienter av ett elavbrott på sjukhus. 

 
Riskidentifieringen utfördes för varje riskområde enligt processbeskrivningen (bilaga 1) och  
identifierade 222 antal risker kopplade till de olika områdena (bilaga 2). Totalt 62 risker 
bedömdes som allvarliga med en riskscore ≥8 poäng varav 43 risker var kopplade till lokal 
nivå och 19 risker var kopplade till regional nivå (tabell 7 och 8). Två risker bedömdes som 
allvarliga trots att de hade riskscore 6: Risk att medarbetare inte nås tillräckligt fort och risk 
att regional nivå inte larmas vid en allvarlig händelse på lokal nivå. Bakomliggande orsaker 
identifierades för de 72 riskerna (62+8+2). 150 risker med riskscore ≤8 poäng 
orsaksanalyserades inte. Samtliga risker (utom de som ansågs vara direkt kopplade till 
huvudprocessen) bakomliggande orsaker och åtgärdsförslag redovisas i ett analysschema 
(bilaga 2). De samband den ordinarie projektgruppen identifierade mellan de bakomliggande 
orsakerna delades in i tre huvudkategorier: 1) samband med utbildning 2) samband med låg 
förståelse hos beslutsfattare och 3) samband med brister i dokumentation.  
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Tabell 7. Strukturmallen visar fördelning av antal risker ≥8 inom respektive område på lokal nivå (n= 43). 
 
 Planering Utrustning Utbildning,  

träning & 
övning 

Särskild  
Sjukvårds-
ledning 

Uppföljning 
&  
utvärdering 

Händelser som  
sker hastigt, oväntat 
och utan förvarning 

 
      5 

 
       1 

 
        6 

 
        5 

  
        4 

Händelser som  
kräver brådskande 
beslut och samverkan 

 
     0  

 
       1 

 
        0 

 
         0 

 
         0 

Händelser som  
allvarligt påverkar 
funktionsförmågan 

   
      6 
        

 
      1  

 
        1 

  
        1 

 
        3 

 
CBRN-händelser 

 
       3 

 
        1 

 
        1 

 
       1 

 
         3 

 
 
Tabell 8. Strukturmallen visar fördelning av antal risker ≥8 inom respektive område på regional nivå (n= 19 ). 
 
 Planering Utrustning Utbildning,  

träning & 
övning 

Särskild  
Sjukvårds-
ledning 

Uppföljning 
&  
utvärdering 

Händelser som  
sker hastigt, oväntat 
och utan förvarning 

 
      0 

 
       2 

 
        1 

 
        2 

  
        1 

Händelser som  
kräver brådskande 
beslut och samverkan 

 
      2 

 
       0 

 
        0 

 
         0 

 
         1 

Händelser som  
allvarligt påverkar 
funktionsförmågan 

   
      2  
        

 
       0 

 
        1 

  
       0 

 
        1 

 
CBRN-händelser 

 
       3 

 
        0 

 
        1 

 
       0 

 
         2 

 

Tidsåtgång 

Den utökade projektgruppen genomförde riskanalyser under tre halvdagar, sedan arbetade den 
ordinarie projektgruppen under ytterligare tre dagar med att slutföra riskanalyserna. Den 
ordinarie projektgruppen fick sedan enskilt analysera och kommentera analysschemat, vilket 
sammanställdes vid ett möte med den ordinarie projektgruppen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Genom att utgå ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2005:13) (2) om vad 
Hälso- och sjukvården särskilt bör uppmärksamma i kombination med vad dess verksamhet 
skall baseras på, har ett ramverk utvecklats. Detta gör det möjligt att kunna identifiera 
områden inom Hälso- och sjukvårdens verksamhet där katastrofmedicinsk beredskap sker 
(tabell 1). Det kan inte uteslutas att det finns fler områden som ingår i katastrofmedicinsk 
beredskap till exempel kunskapsimplementering, men som Socialstyrelsen i nuläget inte 
uttrycker föreskrifter och allmänna råd som något som bör uppmärksammas eller skall utgöra 
basen för den katastrofmedicinska beredskapen. Katastrofmedicinsk planering sker på både 
lokal och regional nivå, vilket åskådliggörs genom en processkartläggning (bilaga 1) där 
katastrofmedicinsk planering är huvudprocessen. Målsättningen var att genom denna 
arbetsmetod kunna hitta brister inom dessa identifierade områden och kunna åtgärda dem 
innan en allvarlig händelse inträffar.  
 
För att täcka in så stort kunskapsområde som möjligt från verksamheten där arbetsmetoden 
ska användas valde vi att arbeta i projektform. En utökad projektgrupp med deltagare från 
andra landsting bidrog till möjligheten att jämföra om katastrofmedicinsk beredskap sker på 
liknande eller på annat sätt i andra landsting.   
 
För att få en gemensam syn och uppfattning om vad dessa bör och skall betyder inom 
verksamheten, diskuterades dessa rubriker först av allt. Flera typer av allvarliga händelser kan 
passa in under flera rubriker. Därför var det positivt och nödvändigt att bearbeta dessa innan 
själva riskanalyserna genomfördes. De flesta av deltagarna kände till varandra sedan tidigare 
och det blev därför en avslappnad och öppen atmosfär. Tidsåtgången planerades utifrån det 
som var brukligt vid riskanalysarbete inom patientsäkerhetsenheten inom LiÖ. Metoden var 
mer tidskrävande än planerat vilket medförde att det var den ordinarie projektgruppen som 
fortsatte under ytterligare tre dagar efter de tre halvdagarna med riskanalyser. De kompetenser 
som deltog hade alla mycket erfarenhet av ämnesområdet katastrofmedicin och några 
deltagare hade även använt sig av den metod som används inom LiÖ vid genomförande av 
riskanalyser i patientsäkerhetsarbetet. Projektdeltagarna hade god kunskap om de behov som 
uppstår inom olika verksamheter när allvarliga händelser inträffar och det bidrog till att 
diskussionerna blev ”verksamhetsnära”. En av slutsatserna i en studie om validering av 
riskanalysmetoden menar att förutsättningen för att få en hög överensstämmelse är att 
personer med relevant kunskap ingår i analysarbetet (29). Även om riskanalyserna 
genomfördes med en för LiÖ vedertagen och väl använd metod hittades inga fler 
vetenskapliga studier där metoden utvärderats. 
 

Metodens tillförlitlighet och användbarhet 

Den utökade projektgruppen ansåg att metoden var en bra hjälp och att riskerna fick relevanta 
poäng, men att sannolikhet och konsekvens var svårt att hantera och värdera. Den utökade 
projektgruppen upplevde metoden som en total genomlysning av den katastrofmedicinska 
beredskapen. Tillförlitligheten i det arbete som utförts baseras på vilka händelser 
Socialstyrelsen anser att katastrofmedicinsk beredskap bör uppmärksamma och vad 
katastrofmedicinsk beredskap ska utgå ifrån. Projektdeltagarna diskuterade igenom och var 
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överens om innebörden av olika begrepp och tolkningar innan riskanalyserna utfördes och det 
är projektdeltagarna med sina kunskaper som avgör hur förhållandena inom 
katastrofmedicinsk beredskap ser ut. Den gemensamma uppfattningen om innebörden av 
olika begrepp och tolkningar dokumenterades och fanns tillhands vid alla tillfällen som 
riskanalyserna genomfördes. Riskanalyserna genomfördes med en inom LiÖ vedertagen 
metod. Under riskanalyserna deltog en resursperson med lång erfarenhet av riskanalyser och 
det fanns hela tiden möjlighet att diskutera eventuella oklarheter vilket medförde att 
projektdeltagarnas bedömningar skedde utifrån en gemensam uppfattning. 
  

Resultatdiskussion 

Genom att tolka händelser och begrepp som Hälso- och sjukvården har att följa när det gäller 
katastrofmedicinsk beredskap och låta dessa ingå i strukturmallen blir det möjligt att placera 
allvarliga händelser inom LiÖ i ett sammanhang. Ingenting framkom som tyder på att 
tolkningarna skulle bli väsentligt annorlunda inom något annat landsting.  Däremot skulle 
förmodligen resultatet av riskscore bli annorlunda eftersom varje landsting har sina egna 
förutsättningar, inte utifrån regelverk, men utifrån geografisk placering och den 
katastrofmedicinska organisationens förutsättningar. Tolkningarna medförde även 
diskussioner om hur formuleringarna angående de händelser som särskilt ska 
uppmärksammas har utformats. Händelserna beskrivs i allmänna ordalag och inte som 
specifika händelsetyper med undantag av CBRN – händelser. Det försvårade riskanalyserna 
eftersom CBRN – händelser även kan förekomma inom de övriga händelserna. Ett dokument 
från Socialstyrelsen eller annan myndighet med förklaringar omkring begreppen skulle 
sannolikt bidra till en nationell samsyn och underlätta arbetet med riskanalyser.  
 
För att skatta riskens storlek användes en riskmatris där en sammanvägning av värdena av 
konsekvensens allvarlighetsgrad och sannolikhet för det inträffande gjordes genom att 
multiplicera dessa två värden. Riskmatrisen var inte anpassad utifrån definitionen av 
allvarliga händelser, vilket medförde återkommande diskussioner om sannolikhetsbegreppet 
inom det katastrofmedicinska området. Inom den katastrofmedicinska beredskapen har vi att 
ta hänsyn till att sannolikheten för att en allvarlig händelse ska inträffa är liten men om den 
inträffar blir konsekvensen stor.  
 
Riskanalysen gjordes utifrån LiÖ:s förutsättningar och 222 risker identifierades, vilket 
tydliggör vikten av avgränsning. Vissa risker var svåra att placera in i något område och 
placerades därför som kopplade till huvudprocessen. Det skulle eventuellt ha kunnat avhjälpas 
med ytterligare en identifierad nivå.   
 
I resultatet av riskanalysen kan utläsas att de flest skattade riskerna ≥8 dels finns i området 
”planering av händelser som allvarligt påverkar funktionsförmågan”(n= 5) dels i området 
”utbildning, träning & övning av händelser som sker hastigt, oväntat och utan 
förvarning”(n=6), båda på lokal nivå.  
 
Inom LiÖ har det relativt nyligen inträffat en allvarlig händelse på grund av ett elavbrott 
vilket kan förklara det höga antalet risker. Funktionsförmåga är ett förhållandevis nytt 
kunskapsområde för den katastrofmedicinska beredskapen men som börjat uppmärksammas 
allt mer. I orsaksanalysen framkom oklarheter i larmfasen och kunskapsbrist både hos 
sjukvårdspersonal och hos driftpersonal hur en driftstörning kan komma att påverka 
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sjukvården. Mer utbildning behöver ske och de katastrofmedicinska planverken på lokal nivå 
behöver tydliggöras för att minska riskerna inom detta område. 
 
Bakomliggande orsaker för ett högt antal risker inom området ”utbildning, träning & övning 
av händelser som sker hastigt, oväntat och utan förvarning” på lokal nivå, ansågs bero på att 
den katastrofmedicinska kunskapen har lägre prioritet i förhållande till övriga konkurrerande 
krav i verksamheterna, utbildningarna är för tidskrävande och kunskapen om ämnet är låg. 
  
På den lokala nivån fick även områdena ”särskild sjukvårdsledning vid händelser som sker 
hastigt, oväntat och utan förvaring”(n=5) och ”uppföljning & utvärdering vid händelser som 
sker hastigt, oväntat och utan förvarning”(n=4 ) ett högt antal risker.  
 
Vid händelser som sker hastigt och utan förvarning kan det på lokal nivå vara svårt att 
etablera en sjukvårdsledning tillräckligt fort, bland annat på grund av att de personer som 
innehar utbildning och kompetens för sjukvårdsledning vid en allvarlig händelse är relativt få. 
Dessa funktioner blir också lätt involverade i direkt patientarbete vilket ytterligare försvårar 
möjligheten att snabbt upprätta en sjukvårdsledning. På lokal nivå saknas system för 
uppföljning och utvärdering efter allvarlig händelse till skillnad mot regional nivå där 
sjukvårdsledningen dokumenterar utifrån en mall som även möjliggör jämförelser mellan 
allvarliga händelser.  
 
På den regionala nivån var det ”planering för CBRN- händelser” som fick flest antal risker 
(n=3). För CBRN- händelser saknas tydliga planverk, checklistor och rutiner. Den nationella 
nivån anses prioritera CBRN- händelser genom riktade ekonomiska bidrag vilket i den 
utökade projektgruppen ansågs öka risken för en mer invecklad hantering och få mer 
uppmärksamhet än övriga allvarliga händelser som vanligtvis handläggs. CBRN- händelser 
ansågs även vara svårt att formulera planverk omkring eftersom det är ett stort område som 
sjukvården inte har tillräckligt mycket kunskap om. 
 
Fördelningen visar avsaknad av skattade risker ≥8 i området ”särskild sjukvårdsledning och 
händelser som kräver brådskande beslut och påverkan” på regional nivå. En orsak till det kan 
vara att organisationen är relativt nyligen reviderad och att flera utbildningssatsningar och 
övningar gjorts inom området de senaste åren.  

 

Slutsats 
• Den strukturmall som skapats utifrån katastrofmedicinsk beredskap i kombination 

med vedertagen metod för patientsäkerhetsarbete möjliggör systematiska riskanalyser.  
• Detta arbetssätt kan komma att bidra till en generell samsyn om olika begrepps 

betydelse för verksamheten.  
• Risker som framkommit har värderats och därigenom har möjlighet skapats att åtgärda 

dessa efter angelägenhetsgrad.  
• Fortsatt utveckling av metoden krävs för att kunna analysera och utvärdera mätbara 

effekter av riskminskade åtgärder.  
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Processkartläggning 
Processkartan utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2005:13) 2 om vad 

beredskapen ska baseras på och de situationer som landstingen särskilt ska uppmärksamma. 

De två ledningsnivåerna inom LiÖ:s katastrofmedicinska organisation återfinns som lokal 

respektive regional nivå i processen. Helheten benämns som den katastrofmedicinska 

huvudprocessen. 
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Analysschema för riskanalys       

Titel på 
riskanalys:         
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            Resultat / uppföljning         
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uppföljnin
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åtgärdens 
resultat 
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hänvisning

ar till 
eventuella 
underlag  

1.1.1 Planering för händelser som sker hastigt, oväntat 
och utan förvarning     
LOKAL NIVÅ 

1.1.1.1. Risk för att planverken inte är kända av berörda på sjukhusnivå.  

3 3 9 

Bristande intresse, 
introduktion, utbildning 
intresse, arbetsledning, 
pedagogik, kunskap, lågt 
prioriterat ämne 

Påvisa patientnyttan, hitta 
kvalitets indikatorer, 
påvisa goda exempel, 
hitta mätbarhet för 
utvärdering och 
uppföljning, utveckla 
pedagogiken, krav på 
introduktion i en checklista 
för ny personal. 
Webbaserad utbildning. 
Ekonomiska styrmedel, 
egen utbildning och 
påfyllnad 

        

    1.1.1.2 Risk för att planverken är bristfälliga. 3 1 3             

    1.1.1.3 Risk för att papperskopian inte är aktuell. 
2 

 
2  

4   
          

    1.1.1.4 Risk för att det inte finns en papperskopia utskriven när det sker ett datahaveri.. 

3 1 3   

          

    1.1.1.5 Risk för att det inte finns en systemförvaltare av planen. 3 1 3             

    1.1.1.6 Brist av avsatta resurser för att uppdatera planen. 2 1 2             

    1.1.1.7 Risk för att planverken är inaktuella (omorganisationer). 2 1 2             

    1.1.1.8 Risk för att kunskapen ang. planeringsarbetet är personbunden. 3 2 6             

    1.1.1.9 Icke heltäckande avtal med entreprenörer/tolkning. 
3 3 9 

Medvetenhet hos 
beställaren. Vem har 
tolkningsföreträde? 

Förklara muntligen. Dialog 
med entreprenörerna.  

        

    1.1.1.10 Risk för att tolka interna rutinfrågor olika.  3 1 3             

    1.1.1.11 Risk för att planverken inte är kända hos entreprenörerna.  
3 3 9 Bristande kunskap och 

tillgänglighet. 

Förklara muntligen. Dialog 
med entreprenörerna.  

        

    1.1.1.12 Otillräcklig kunskap om egen och andras åtgärdskalendrar. 2 3 6             

    1.1.1.13 Bristfälliga/icke funktionella åtgärdskalendrar. 2 2 4             

    1.1.1.14 Avsaknad av åtgärdskalendrar. 2 2 4             

    1.1.1.15 För många/detaljerade åtgärdskalendrar.  1 1 1             

    1.1.1.16 Bristande förståelse av planverkets innehåll. Misstolkningar av planverket. 

3 3 9 

Bristande intresse, 
introduktion, utbildning 
intresse, arbetsledning, 
pedagogik, kunskap, lågt 
prioriterat ämne 

Påvisa patientnyttan, hitta 
kvalitetsindikatorer, påvisa 
goda exempel, hitta 
mätbarhet för utvärdering 
och uppföljning, utveckla 
pedagogiken, krav på 
introduktion i en checklista 
för ny personal. 
Webbaserad utbildning. 
Ekonomiska styrmedel, 
egen utbildning och 

        

0



   

 

påfyllnad 

    1.1.1.17 Bristande förståelse för andra styrande dokument (föreskrifter, PM etc.) 2 1 2             

    1.1.1.18 Risk för att andra högprioriterade patientgrupper får sämre omhändertagande 

4 2 8 

Personal på AKM har 
påtalat att andra pat. fått ett 
sämre omhändertagande. 
Gamla rutiner ligger kvar. 
Gamla missförstånd och 
synsätt. 

Stärka upp planverken. 
Tydliggöra ansvariga, 
funktioner. Skriva 
avvikelser med åtgärd. 
Mätbarhet övriga pat. vid 
en allvarlig händelse. 

        

    1.1.1.19 Risk att vardagsrutiner missas initialt? Till exempel larmpanel/ för stort trauma används inte/ska inte användas vid höjd 
beredskapsnivå på sjukhus ViN? LIM? 4 1 4   

          

1.1.2 Planering för händelser som sker hastigt, oväntat 
och utan förvarning  
REGIONAL NIVÅ 

1.1.2.1 Risk för att planverken inte är kända av berörda på regional nivå.  

4 1 4   

          

    1.1.2.2 Risk för att planverken är bristfälliga. 3 1 3             

    1.1.2.3 Risk för att det inte finns en systemförvaltare av planen. 
3 

 
1  

3   
          

    1.1.2.4 Brist av avsatta resurser för att uppdatera planen. 2 1 2             

    1.1.2.5 Risk för att planverken är inaktuella (omorganisationer). 2 1 2             

    1.1.2.6 Risk för att kunskapen ang. planeringsarbetet är personbunden. 3 1 3             

    1.1.2.7 Icke heltäckande avtal med entreprenörer. Tolkning? 3 2 6             

    1.1.2.8 Risk för att planverken inte är kända hos entreprenörerna.  3 2 6             

    1.1.2.9 Otillräcklig kunskap om egen och andras åtgärdskalendrar. 3 1 3             

    1.1.2.10 Bristfälliga/icke funktionella åtgärdskalendrar. 4 1 4             

    1.1.2.11 Avsaknad av åtgärdskalendrar. 4 1 4             

    1.1.2.12 Bristande förståelse av planverkets innehåll. Misstolkningar av planverket. 4 1 4             

    1.1.2.13 Bristande förståelse för andra styrande dokument (föreskrifter, PM etc.) 4 1 4             

1.2.1 Planering för händelser som kräver brådskande 
beslut och samverkan  
LOKAL NIVÅ 

1.2.1.1 Risk att lokal nivå inte vet hur kommunen kontaktas, t.ex. Posomgrupp,  

2 2 4   

          

    1.2.1.2 Risk för oklara rutiner vid registrering av drabbade 2 2 4             

1.2.2 Planering för händelser som kräver brådskande 
beslut och samverkan  
REGIONAL NIVÅ 

1.2.2.1 Risk att våra samverkande myndigheter inte förstår vår regionala organisation 

3 3 9 

Kunskapsbrist. Oklarheter. 
Oklart syfte/rutiner. 
Bristande marknadsföring.  

Återkommande 
information och 
utbildningsinsatser. 
Återföring av händelser. 
Problembeskrivning. 

        

    1.2.2.2 Risk att den regionala nivån inte förstår "ingången" till de samverkande organisationerna/myndighet 3 2 6             

    1.2.2.3 Risk för oklarheter omkring omhändertagande av avlidna i en händelse 

3 3 9 

Luddigt regelverk.  Skriva regionala (egna) 
överenskommelser. 
Besluta vem som gör vad. 

        

    1.2.2.4 Risk att den regionala nivån inte förstår samverkande organisationer/myndighet 2 2 4             

    1.2.2.5 Risk för svårigheter att identifiera samverkanspartner vatten, båt, hav,fartyg -händelse 2 2 4             

    1.2.2.6 Risk för svårigheter att identifiera samverkanspartner vid utlandsuppdrag (SNAM?) 2 2 4             

    1.2.2.7 Risk för oklar samverkan socialstyrelsen  2 2 4             

    1.2.2.8 Risk för informationsbrist, svårigheter att delta i samverkansmöten på annan plats  3 2 6             

    1.2.2.9 Risk att olika budskap kablas ut, svårighet att få konsensus i samverkan till exempel information till media 2 3 6             

    1.2.2.10 Störning i hela samhället pga. elavbrott 4 1 4             

1.3.1 Planering för händelser som allvarligt påverkar 
funktionsförmågan  
LOKAL NIVÅ 

1.3.1.1 Risk vid vårdplatsbrist pga. Pandemi. Ingen tydlig gräns för vad som anses som säker/acceptabel sjukvård 
3 1 3   
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    1.3.1.2 Risk för oklarheter i larmfasen, störning/avbrott el 

4 3 12 

Brist i utbildningen hos 
larmgivare och mottagare 

Utbildning/övning. 
Tydliggöra rutiner. 
Uppföljning. Lyft i 
funktionsäkerhetsrådet. 
Utnyttja elavbrottet. 
Förstå/tydliggöra 
ansvaret. Elektronisk 
kunskapskontroll. Vem? 

        

    1.3.1.3 Risk för att reservrutinerna inte är kända. 

4 3 12 

Brist i utbildningen hos 
berörda. Introduktion. Brist 
på träning/övning. 

Utbildning/ 
övning. Tydliggöra rutiner. 
Uppföljning. Lyft i 
funktionsäkerhetsrådet. 
Utnyttja elavbrottet. 
Förstå/tydliggöra 
ansvaret. Översyn av RH-
check? Elektronisk 
kunskapskontroll. Vem? 

        

    1.3.1.4 Risk för oklarheter i larmfasen, störning/avbrott gas  3 2 6             

    1.3.1.5 Risk för att det finns en driftberedskap med otillräcklig kompetens  3 1 3             

    1.3.1.6 Risk för oklarheter i larmfasen, störning/avbrott i fast telefoni 3 1 3             

    1.3.1.7 Risk för oklarheter i larmfasen, störning/avbrott vatten  4 1 4             

    1.3.1.8 Risk för oklarheter i larmfasen, störning/avbrott IT 

3 3 9 

Brist i utbildningen hos 
berörda. Introduktion. Brist 
på träning/övning. 

Utbildning/övning. 
Tydliggöra rutiner. 
Uppföljning. Lyft i 
funktionsäkerhetsrådet. 
Utnyttja elavbrottet. 
Förstå/tydliggöra 
ansvaret. Översyn av RH-
check? Elektronisk 
kunskapskontroll. Vem? 

        

    1.3.1.9 Bristande planverk vid evakuering av sjukhus tex pga rökutveckling, brand, terrorhot, antagonistisk handling Risk finns för otydlighet.  

4 2 8 

Bristande planverk. Uppdatera planverk          

    1.3.1.10 Risk för ledningsplatsen ur funktion vid interna händelser 

4 2 8 

2 av 4 har ingen alt. plats. Inventera alternativa 
ledningsplatser. Rutin för 
att skapa en tillfällig 
ledningsplats. 

        

    1.3.1.11 Risk när patientgrupper med spec. behov ex. barn är skadade eller involverade, vilket medför speciella behov? 

3 2 6   
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    1.3.1.12 Bristande planering för alternativ transport eller alternativa åtgärder inom sjukhusen vid elavbrott 

4 2 8 

Övertro på att hissar och el 
alltid fungerar. 

Helikoptersyn när något 
händer. 
Sjukhusövergripande 
riskanalyser utifrån 
patientsäkerheten. 
Översyn av RH-check 

        

    1.3.1.13 Risk för att hänsyn inte tas till den katastrofmedicinska aspekten vid ny- eller ombyggnad 

3 3 9 

Bristande vetskap.  Standards och PM om 
verksamhetens behov. 

        

1.3.2 Planering för händelser som allvarligt påverkar 
funktionsförmågan  
REGIONAL NIVÅ 

1.3.2.1 Bristande planverk för evakuering av patienter från ett sjukhus 

4 1 4   

          

    1.3.2.2 Risk för bristande kommunikation akutmottagningen-lokal-regional ledning vid intern händelse på ett sjukhus 

3 3 9 

Bristande utbildning/analys 
av händelsen. 
Personbundet. Fel person 
satt att ha ansvar. Brist på 
samsyn vid rekrytering till 
larmmottagare/ledningsfun
ktion.. 

Mål: Larmmottagare US = 
TiB. Gemensam 
kravspecifikation på 
larmmottagare. Förtydliga 
vikten av rollen för 
arbetsledningen.  

        

    1.3.2.3 Risk för brister vid avbrott/störning i fast telefoni som påverkar kommunikationen 3 1 3             

    1.3.2.4 Störning/avbrott el  2 2 4   En UPS som stöder en 
dator 

        

    1.3.2.5 Störning/avbrott IT 2 2 4             

    1.3.2.6 Risk för oklarheter i larmfasen, Störning/avbrott i mobil telefoni 
4 2 8 

Bristande reservrutiner. Rakel. Tydliggöra 
reservrutiner.  

        

1.4.1 Planering CBRN-händelser  
LOKAL NIVÅ 

1.4.1.1 Risk för kunskapsbrister, rutiner om behandling och egen säkerhet vid CBRN-händelse på akutmottagningen 

3 3 9 

Svårt och krångligt. Kräver 
mycket av 
vardagsorganisationen, 
svårt område utan att ha så 
tydliga kopplingar i 
vardagen 

 tydliga åtgärdsplaner för 
vardagssjukvården som 
kan användas vid allvarlig 
händelse 

        

    1.4.1.2 Risk att det är oklart vem som tar beslut om medicinskt omhändertagande vid CBRN-händelse på akutmottagningen 

3 3 9 

I vardagen finns ingen 
utpekad 
beslutsfattarebeslutsfattare 
vid allvarlig händelse har ej 
utb. 

 Tydliggöra för 
vardagssjukvården att det 
identifierats brister i hur 
området förmedlats och 
uppfattats. Ta fram och 
tydliggöra rutiner och 
ansvar. 

        

    1.4.1.3 Risk för bristande planering för att skydda sjukhuset Till exempel möjlighet att låsa ingångar. 2 3 6             

    1.4.1.4 Risk för att planeringen blir tillkrånglad jmf med andra allvarliga händelser 

3 3 9 
Att nationell nivå styr 
inriktningen i ett separat 
spår, ekonomi etc. 

Tydliga regionala 
instruktioner för hur varje 
sjukhus ska hantera 
CBRN-händelser. 

        

1.4.2 Planering CBRN-händelser  
REGIONAL NIVÅ 

1.4.2.1  Risk för brister i utlarmning av särskild utrustning?  

3 3 9 

Vi vet inte/har inte bestämt 
vad som behövs i 
planverket. Bristande 
checklistor, bristande 
rutiner.  

Förbättra checklistor, ge 
exempel på särskild 
utrustning i samband med 
olika typhändelser, gå 
till... 

        

    1.4.2.2 Risk för bristande beslutsstöd till exempel RIB, giftinformationen GIC, läkemedelsboken 

3 3 9 Svårigheter att installera 
inom landstinget. 

Hitta annan lösning, i 
förväg utsedda datorer 
eller TiB/CRSL dator. 
Ladda hem 
läkemedelsboken 

        

    1.4.2.3 Risk för att planeringen blir tillkrånglad jmf. med andra allvarliga händelser 
3 2 6 

Att nationell nivå styr 
inriktningen i ett separat 
spår, ekonomi etc. 

          

    1.4.2.4 Risk för bristande planläggning i samverkan med övriga aktörer vid en CBRN-händelse 3 2 6             

    1.4.2.5 Risk för bristande planläggning och struktur inom LiÖ vid en CBRN-händelse. 

4 2 8 Ej tydlig plan, ansvar 
fördelningsnycklar 

Förbättra planen regionalt 
med fokus på 
svårigheterna inom 
CBRN-händelser 
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2.1.1 Utrustning för händelser som sker hastigt, 
oväntat och utan förvarning     
LOKAL NIVÅ 

2.1.1.1 Risk att andra rum än akutrum har sämre utrustning vilket försvårar arbetet för personalen 

3 2 6   

Kopplat till en funktion 
som tar fram förberett 
material 

        

    2.1.1.2 Risk för att materiel tar slut på akutmottagningar/IVA/op 
4 1 4 Vårdnära service minskar 

förråd och lager av material 

          

    2.1.1.3 Risk för att britsar tar slut på akutmottagningarna 3 2 6   Kontrollera extra sängar i 
förråd 

        

    2.1.1.4 Risk för att läkemedel tar slut på akutmottagningarna 

3 2 6 

Det finns ingen 
jourhavande farmaceut 
spec. i Norrköping, Motala? 
Tilltro till andra 
avdelningars 
läkemedelsförråd 

Kontrollera rutin och 
tillgång inventera 
normalnivå och sätt 
standard 

        

    2.1.1.5 Bristande möjlighet för dokumentation i dator/paratus på akutmottagning, underlag? 2 2 4   Pågående arbete         

    2.1.1.6 Risk för brist på ventilatorer på AnOp och iva-kliniker 4 1 4             

    2.1.1.7 Risk för brist på utrustning i alternativ ledningscentral (telefoni, radio, paratus, faxar) 2 1 2             

    2.1.1.8 Risk för brister i utrustning för att märka och spärra av område 
1 1 1   

Se över skyltar, press, 
anhöriga etc 

        

    2.1.1.9 Risk för att lokalerna inte räcker till (akutmottagning, annat?)och är inte funktionella vid ett större patientflöde än normalt. 

3 3 9 
Låg katastrofmedicinskt 
hänsynstagande vid ny- 
och ombyggnad 

Tydliggöra de 
katastrofmedicinska 
kraven vid ny- och 
ombyggnation. Ta fram 
rutin för att kunna 
expandera 
akutmottagningen. 

        

2.1.2 Utrustning för händelser som sker hastigt, 
oväntat och utan förvarning   
REGIONAL NIVÅ 

2.1.2.1 Risk för att det inte finns kommunikationsutrustning (radio, paratus, telefoni, faxar) 

3 1 3   

          

    2.1.2.2 Risk för att TiB:s telefon blir överbelastad initialt 

2 4 8 Beroende på var TiB 
befinner sig 

Inkommande till TiB 
telefon, utgående från 
egen mobil eller annan 
linje 

        

    2.1.2.3 Risk för brister i systemet vid förändringar i landstingets utrustning(lokaler, IT osv.) och infrastruktur som möjliggör att den 
katastrofmedicinska beredskapen får vetskap om förändringar 

3 3 9 

Ekonomi styr 
verksamheternas behov, 
de katastrofmedicinska 
behoven kommer i 
skymundan 

Ytterligare påvisa 
problemet för LtBKK, bygg 
och landstingsledningen 
identifiera vem som är 
representant för 
huvudprocessen sjukvård 
vid om- och ny 
byggnationer inom LiÖ 

        

2.2.1 Utrustning för händelser som kräver brådskande 
beslut och samverkan    
LOKAL NIVÅ 

2.2.1.1  Risk för otillräcklig mängd externa telefonlinjer/telefoner 

2 2 4   

          

    2.2.1.2 Risk för svårighet att hitta rätt telefonnummer 

3 3 9 

Telefonlistor finns på olika 
ställen tillexempel 
saneringsbanan, till lokal 
sjukvårdsledning, TiB. 
Hvd:n på LISA är svår att 
söka i.  

Utökade sökord i Hvd:n. 
Papperstelefonkatalog. 
Telefonlista i 
katastrofplaner. Ta upp i 
funktionsäkerhetsområdet
. Snabbtelefoni/allanrop? 

        

2.2.2 Utrustning för händelser som kräver brådskande 
beslut och samverkan  
REGIONAL NIVÅ  

2.2.2.1 Risk finns att datorprogram inte är installerade/ uppdaterade? Ex.WIS, RIB  

2 2 4   

          

    2.2.2.2 Risk för missad information pga. att samverkande myndigheter använder andra informationssystem (WIS) 2 2 4             

2.3.1 Utrustning för händelser som allvarligt påverkar 
funktionsförmågan   
LOKAL NIVÅ 

2.3.1.1 Risk för brist gällande utrustning för att hantera större avbrott gällande el/tele/gas/vatten/värme, exempelvis ficklampor, batteridrivna 
lm.pumpar o liknande  

3 3 9 

Riskanalyser inte gjorda, 
eller gjorda ut fel 
perspektiv. Brist på 
kännedom i 
verksamheterna om i vilken 
utsträckning påverkan sker. 
Oklara ansvarsförhållanden 
-koppling till vardag 

Standard från driften mer 
anpassad till lokal 
verksamhet. Ett exempel 
kan vara att 
rekommendera 
ficklampor, instruktion hur 
och vem som kan hantera 
lås som inte fungerar. Vid 
vattenbrist, vad ska 
tänkas på i första hand 
osv. 

        

    2.3.1.2 Risk att inte nå medarbetare tillräcklig snabbt. 

2 3 6 

Sökarsystemet är 
bristfälligt, alla har inte 
sökare på sig. Tidsaspekt. 
Svårt att hitta i hvd:n. 
Personal på vårdavd har 
inte alltid LISA igång, tittar 
inte på TV, lyssnar inte på 
radio.  

Snabbtelefoni.         

  Utrustning för händelser som allvarligt påverkar 
funktionsförmågan  
REGIONAL NIVÅ 

2.3.2.1 Risk finns för otillräckligt med utrustning för att hantera större avbrott gällande el o tele, exempelvis ficklampor 

2 2 4   

Ficklampor i regional 
ledning. Externa 
telefoner? 
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2.4.1 Utrustning för CBRN-händelser  
LOKAL NIVÅ 

2.4.1.1 Risk för felaktigt antal skyddsdräkter?  

3 3 9 Det finns ingen 
rekommendation 

Efterfråga 
rekommendation till 
regional/nationell nivå. 
Räkna på rimliga tider och 
ta beslut efter det. 

        

    2.4.1.2 Risk för bristande saneringsmöjlighet med tillhörande utrustning 

3 3 9 

Motala lasarett har ett tält. 
Nationella 
rekommendationer är 
otydliga  

Efterfråga 
rekommendationer, andra 
rutiner? Dusch i 
ambulanshall? Motala 
alltså... 

        

    2.4.1.3 Risk för avsaknad av indikeringsutrustning Bo C 2 2 4 Finns för RN           

    2.4.1.4 Risk för att lm och/eller antidoter saknas och/eller tillräcklig mängd 3 1 3            

    2.4.1.5 Risk för brist på andningsstödjande utrustning tex. ventilatorer och cpap 4 1 4             

  Utrustning för CBRN-händelser  
REGIONAL NIVÅ  

2.4.2.1 Risk för felaktigt antal skyddsdräkter. 
2 3 6 Finns ingen 

rekommendation 

          

    2.4.2.2 Risk för brist på andningsstödjande utrustning tex. ventilatorer och cpap 3 1 3             

    2.4.2.3 Risk för bristande saneringsmöjlighet med tillhörande utrustning 2 3 6             

3.1.1 Utbildning, träning och övning för händelser 
som sker hastigt, oväntat och utan föraning. 
LOKAL NIVÅ 

3.1.1.1 Risk för att utbildning/träning/övning prioriteras ner i förhållande till andra aktiviteter/ekonomiska krav 

3 3 9 

Många konkurrerande krav 
på personal. 
Katastrofmedicin är för 
osynligt, finns inte med 
som en del av 
verksamheterna 

Synliggöra 
katastrofmedicin genom 
att: Region-dag? 
Landstingsdag? Ny 
pedagogik? 
Webblösningar? Riktad 
information till chefer. 

        

    3.1.1.2 Risk för bristande motivation hos personalen  2 1 2             

    3.1.1.3 Risk för bristande motivation hos  arbetsledning 

3 3 9 

Många konkurrerande krav- 
inte samma enhet som 
"sår", och som sedan får 
"skörda" 

Landstingsledningen 
måste hjälpa till. 
Övergripande processer 
måste tydliggöras. 

        

    3.1.1.4 Risk för bristande kvalité i utbildningar på KMC 

3 2 6 

Flera konkurrerande 
uppdrag. Inte alltid fokus på 
det egna landstingets 
behov. Ekonomin är 
styrande. 

Uppvärdering av kmc:s 
roll i landstinget. 

        

    3.1.1.5 Brist på kvalité och standardisering i utbildning på sjukhusnivå 

2 3 6 fokus ligger oftare regionalt 

Utveckling av 
utbildningskoncept. Mer 
inriktat på surge capacity. 

        

    3.1.1.6 Brist på kunskap om i vilken grad personalen har fått utbildning 
3 3 9 Bristande målvärden.  

Definiera standards, Vad 
ska respektive.personal 
kunna? 

        

    3.1.1.7 Risk för bristande synkning mellan utbildning och verksamhetens behov 3 2 6             

    3.1.1.8 Risk för bristande rutiner för handhavande av kommunikationsradio på akutmottagning och lokal sjukvårdsledning 

3 3 9 Bristande utbildning, och 
bristande rutin för övning 

Återinföra återkommande 
träning till exempel 
radiokommunikation en 
dag i veckan 

        

    3.1.1.9 Risk för bristande rutiner för handhavande av paratus i lokal sjukvårdsledning 

3 3 9 Bristande utbildning, och 
bristande rutin för övning 

Webb baserad träning och 
fram till dess 
standardiserad utbildning 
och träning 

        

    3.1.1.10 Risk för att inte tillräcklig mängd personal är utbildad och övad.  
4 2 8 Konkurrerande krav. 

Tidskrävande,  

Standards. Olika typer av 
övningar tex ETS 

        

3.2.1 Utbildning, träning och övning för händelser 
som sker hastigt, oväntat och utan föraning. 
REGIONAL NIVÅ 

3.2.1.1 Brist på långsiktigt strategisk planering för utbildning utgående från nationell norm. 

3 3 9 KMC får information sent 
från den nationella nivån. 

KMC:s behov måste 
tydliggöras till 
Socialstyrelsen/MSB. 

        

    3.2.1.2 Risk för bristande motivation hos personalen  3 2 6             

    3.2.1.3 Risk för bristande motivation hos arbetsledning 3 2 6             

    3.2.1.4 Bristande kvalité i utbildningar på KMC 3 1 3             

    3.2.1.5 Risk för bristande synkning mellan utbildning och verksamhetens behov 2 1 2             

  Utbildning, träning och övning för händelser 
som kräver brådskande beslut och samverkan 
LOKAL NIVÅ 

3.2.1.1 Risk för att samverkanspartners (ex.polis) inte involveras i lokala övningar. 

2 2 4   

          

    3.2.1.2 Risk för att samverkanspartners(ex.polis) inte involverar lokal nivå på ett korrekt sätt, risk för missuppfattningar 

3 2 6 Hela beslutskedjan blir inte 
tydliggjord 

Planverk för övningar? 
Alltid involvera regional 
nivå på ngt sätt 

        

    3.2.1.3 Risk för att inte alla aktörer övas 

3 2 6 Anhörigupplysning, Coor 
(skyltning etc.) krisstöd 

Tydliggöras i avtal. Nya 
utbildningskoncept. 
Skräddarsy övningar som 
involverar målgruppen. 

        

  Utbildning, träning och övning för händelser 
som kräver brådskande beslut och samverkan 
REGIONAL NIVÅ 

3.2.2.1 Risk för bristande information om varandras övningar.  

2 2 4   

Informera om vår 
verksamhet. Medverka 
när vi kan. 

        

    3.2.2.2 Risk för att samverkanspartners(ex.polis) inte involverar regional nivå på ett korrekt sätt, risk för missuppfattningar 
3 2 6   

Informera om vår 
verksamhet. Medverka 
när vi kan. 
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    3.2.2.3 Risk för att inte alla aktörer övas 2 2 4             

3.3.1 Utbildning, träning och övning för händelser 
som allvarligt påverkar funktionsförmågan  
LOKAL NIVÅ 

3.3.1.1 Risk för bristande kunskap om vad/vem vi utbilda oss i.  

3 3 9 
Bristande kunskaper om 
hur stödprocesserna 
påverkar sjukvården 

Dialog och gemensamma 
utbildningar 

        

    3.3.1.2 Risk för brister i utbildningskoncept/utbud 2 2 4             

3.3.2 Utbildning, träning och övning för händelser 
som allvarligt påverkar funktionsförmågan 
REGIONAL NIVÅ 

3.3.2.1 Risk för bristande kunskap om vad vi ska utbilda oss i och av vem. 

3 3 9 
Bristande kunskaper om 
hur stödprocesserna 
påverkar sjukvården 

Dialog och gemensamma 
utbildningar 

        

    3.3.2.2 Risk för brister i utbildningskoncept/utbud 2 2 4             

3.4.1 Utbildning, träning och övning för CBRN-
händelser  
LOKAL NIVÅ 

3.4.1.1 Risk för bristande handhavande av utrustning tex. dräkter, saneringsbanan 
3 2 6   

          

    3.4.1.2 Risk för att utbildning/träning/övning prioriteras ner i förhållande till andra aktiviteter/ekonomiska krav trots att det finns ett utbud på 
nationell och regional nivå 4 2 8 Kontrollera tidigare orsaker.  

Tydliggjord regional 
planering 

        

3.4.2 Utbildning, träning och övning för CBRN-
händelser  
REGIONAL NIVÅ 

3.4.2.1 Risk för att utbildn/trän/övn prioriteras ner i förhållande till andra aktiviteter/ekonomiska krav trots att det finns ett utbud på nationell 
och regional nivå 

4 2 8 

Den nationella normen 
motsvarar inte 
vardagssjukvården. Den 
upplevs som orealistisk  

Ta fram/förbättra den 
regionala planeringen/ 
skapa standards, normer. 
Sätta upp realistiska mål 
för deltagande i 
utbildningar och förankra 
mot landstingsledning. 
Skapa ett uppföljning 

        

    3.4.2.2 Risk för förvirring om utbildning CBRN, katastrofmed.omr till exempel first responder och PS 3 2 6             

4.1.1 Särskild sjukvårdsledning för händelser som 
sker hastigt, oväntat och utan förvarning  
LOKAL NIVÅ 

4.1.1.1 Risk att inte beslutsfattare (kir. bakjour motsv.) larmas 

3 3 9 
Bristande underlag för att 
uppmärksamma och 
vidarebefordra larm 

Skriva checklista till 
larmmottagare, AKM. 
Utbildning/uppföljning.  

        

    4.1.1.2 Risk för brister i beslut om åtgärder 

3 3 9 
konkurrerande 
arbetsuppgifter, låter beslut 
dröja 

Utbildning och träning. 
Checklistor. Stå i plan att 
man ska analysera och 
värdera. Samarbetet med 
beredskaps höjande 
läkare och 
larmmottagande ssk 
måste stärkas. 

        

    4.1.1.3 Risk att sjukvårdsledning etableras sent 

3 3 9 Kunskapsbrist. Rädsla för 
kritik.  

Utbildning och träning. 
Checklistor. Stå i plan att 
man ska analysera och 
värdera. Samarbetet med 
beredskaps höjande 
läkare och 
larmmottagande ssk 
måste stärkas. 

        

    4.1.1.4 Risk för dålig intern funktionaliteten i sjukvårdsledningen 2 3 6 Ej samövade, bristande 
stabsmetodik 

          

    4.1.1.5 Risk för brister i inhämtande av beslutsunderlag 
2 2 4 Checklistor saknas för alla 

funktioner 

          

    4.1.1.6 Risk att beslut inte kommuniceras i egen nivå 3 3 9 Står inte uttryckligen på 
checklistor 

Skriva in i checklistor         

    4.1.1.7 Risk att beslut inte kommuniceras till regional nivå 2 2 4 Ömsesidigt ansvar           

    4.1.1.8 Risk att beslut inte följs upp 

3 3 9 

Tydliga medicinska 
inriktningsbeslut omsätts 
inte. Har förekommit i 
övningar.  

Hjälp av tekniskt 
stödsystem. 
Dokumentation av tagna 
beslut och åtgärder. Rutin 
för uppföljning ska stå i 
checklistor. 

        

    4.1.1.9 Risk för bristande analys och omfallshantering 3 2 6             

4.1.2 Särskild sjukvårdsledning för händelser som 
sker hastigt, oväntat och utan förvarning 
REGIONAL NIVÅ 

4.1.2.1 Risk att inte TiB larmas 

4 1 4   

          

    4.1.2.2 Risk att larmet är otydligt 3 2 6             

    4.1.2.3 Risk för brister i beslut om åtgärder 3 2 6             

    4.1.2.4 Risk att CRSL är svår att nå 2 1 2             

    4.1.2.5 Risk för brister i att få/inhämtande av beslutsunderlag 

3 3 9 

Sjukvårdsledning på 
skadeplats är inte 
medveten om vikten av 
rapporter 

Utbildning och 
kvalitetsuppföljning. 

        

    4.1.2.6 Risk att beslut inte kommuniceras till politisk nivå 1 2 2             

    4.1.2.7 Risk att beslut inte kommuniceras till lokal nivå/sjukhus 4 1 4             

    4.1.2.8 Risk att beslut inte kommuniceras till lokal nivå/skadeområde 4 1 4             

    4.1.2.9 Risk att beslut inte följs upp. 

3 3 9 
Återkoppling från 
verksamheter kan vara 
bristfällig. Snabba förlopp 

Utveckling av digitala 
stödsystem. 
Återkommande i 
checklistor. 

        

    4.1.2.10 Risk för bristande analys och omfallshantering 2 3 6             
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  Särskild sjukvårdsledning för händelser som 
kräver brådskande beslut och samverkan  
LOKAL NIVÅ 

4.2.1.1 Risk för oklarhet i att identifiera samarbets-/samverkanspartners.  

2 2 4 
Lätt att missa någon aktör. 
Bristande checklistor och 
rutiner. 

Följ checklistor och 
åtgärdsförslag. 

        

    4.2.1.2 Risk för att man inte förstår att man inte har samverkansansvar på lokal nivå. 2 2 4 Bristande kunskap.           

  Särskild sjukvårdsledning för händelser som 
kräver brådskande beslut och samverkan 
REGIONAL NIVÅ 

4.2.2.1 Risk för oklarhet i att identifiera samarbets-/samverkanspartners.  

3 1 3   

          

    4.2.2.2 Risk att sjukvården inte kan hävda sig i beslutsfattande från till exempel räddningstjänst 2 1 2             

    4.2.2.3 Risk att sjukvården inte tydliggör gränssättande verksamhet för samverkanspartner. 

2 1 2 

Ett exempel är att polisen 
begär sjukvårdsgrupp. Det 
finns en övertro på 
sjukvårdens resurser. 

          

  Särskild sjukvårdsledning för händelser som 
allvarligt påverkar funktionsförmågan   
LOKAL NIVÅ 

4.3.1.1 Risk  att larmet inte tolkas rätt, att inte den lokala nivån förstår att det kan vara en lokal påverkan på sjukvården. 

3 3 9 

Otydliga larm. Okunskap. 
Bristande stöd i 
beslutsfattande. Komplexa 
frågor.  

Spetskompetens för 
larmmottagare. Checklista 
för larmmottagare.  

        

    4.3.1.2 Risk att regional nivå inte larmas vid lokal händelse 

3 2 6 

Lokal nivå larmas först vid t 
ex driftstörning. Bristande 
kunskap hos 
larmmottagare.  

Checklistor. Information 
om händelser som inte 
är/blev allvarlig händelse 

        

    4.3.1.3 Risk  att inte lokal sjukvårdsledning känner till de processer som sker inom stödfunktionerna. 
3 2 6 Brister i kunskap om till 

exempel el, IT, rtg 

Via checklistor till 
Regional ledning. 

        

    4.3.1.4 Risk för att experter inte är tillgängliga på lokal nivå (IT) 1 1 1             

  Särskild sjukvårdsledning för händelser som 
allvarligt påverkar funktionsförmågan   
REGIONAL NIVÅ 

4.3.2.1 Risk att inte regional nivå blir larmad vid lokal händelse 

3 2 6 

Lokal nivå larmas först vid t 
ex driftstörning. Bristande 
kunskap hos 
larmmottagare.  

Checklistor. Information 
om händelser som inte 
är/blev allvarlig händelse 

        

    4.3.2.2 Risk att inte regional sjukvårdsledning känner till de processer som sker inom stödfunktionerna och hur de påverkar sjukvården 
3 1 3   

          

4.4.1 Särskild sjukvårdsledning för CBRN-händelser 
LOKAL NIVÅ 

4.4.1.1 Risk för bristande kunskap och kompetens 

3 3 9 Inte prioriterat område, 
svårt och krångligt ämne 

Utpekad funktion, 
spetskompetens. I 
checklistorna på 
akutmottagning och lokal 
sjukvårdsledning 
förtydliga var beslutstöd 
finns, hänvisningar. 

        

4.4.2 Särskild sjukvårdsledning för CBRN-händelser 
REGIONAL NIVÅ 

4.4.2.1 Risk för bristande kunskap och kompetens 
3 2 6 Svårt och krångligt ämne 

Kravställa TiB och CRSL 
att veta var beslutsstöden 
finns. 

        

5.1.1 Uppföljning och utvärdering av händelser som 
sker hastigt, oväntat och utan förvarning  
LOKAL NIVÅ 

5.1.1.1 Risk för bristande dokumentationsunderlag 

3 3 9 Bristande system för 
uppföljning 

Dokumentation i paratus, 
lathundar 

        

    5.1.1.2 Risk för bristande målbild  

3 3 9 

Otydligt inriktningsbeslut. 
Svårt att formulera en 
målbild. Medarbetare 
känner inte till målbilden. 

Tydligt inriktningsbeslut. 
Sätt standard för METTS 
eller ge annan 
standard/avvika. Definition 
på kommunikationsväg av 
målbild.  

        

    5.1.1.3 Risk för brister i analys av resultat 2 3 6             

    5.1.1.4 Risk för brister i beslut om åtgärder 

3 3 9 

Inte tydliggjorda mandat 
och ansvar. Beslut vid 
lokala kommittéer inte 
funktionellt? Bristande 
beslutsunderlag?  

Ta fram mall för beslut. 
Korta ner beslutsvägarna? 

        

    5.1.1.5 Risk för brister i återkoppling till planverk 2 3 6             

    5.1.1.6 Risk för brister i återkoppling till utbildning/övning 

3 3 9 

Utbildningen fokuseras på 
den regionala nivån. "Doer" 
nivån kommer i 
bakgrunden. 

Konkretisera viktiga 
lärdomar i utbildning och 
övning. 

        

    5.1.1.7 Risk för brister i "controller" funktionen dvs.  Hur följs beslutade åtgärder upp? 2 2 4 Funktionen är inte 
tydliggjord 

          

5.1.2 Uppföljning och utvärdering av händelser som 
sker hastigt, oväntat och utan förvarning    
REGIONAL NIVÅ 

5.1.2.1 bristande dokumentationsunderlag 

3 1 3   

          

    5.1.2.2 Risk för bristande målbild  

4 2 8 

Otydligt inriktningsbeslut. 
Svårt att formulera en 
målbild. Medarbetare 
känner inte till målbilden. 

Tydligt inriktningsbeslut. 
Sätt standard för METTS 
eller ge annan 
standard/avvika. Definition 
på kommunikationsväg av 
målbild.  

        

    5.1.2.3 Risk för brister i analys av resultat 3 1 3             

    5.1.2.4 Risk för brister i beslut om åtgärder 
3 2 6 Beroende på händelsen. 

Lång tid mellan mötestider.  

          

    5.1.2.5 Risk för brister i återkoppling till planverk 3 1 3             

    5.1.2.6 Risk för brister i återkoppling till utbildning/övning 3 2 6             
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    5.1.2.7 Risk för brister i "controller" funktionen dvs.  Hur följs beslutade åtgärder upp? 3 2 6 Det är"rörligt mål", svårt att 
vara i fas. 

utnyttja KC som 
kunskapskälla 

        

  Uppföljning och utvärdering av händelser som 
kräver brådskande beslut och samverkan  
LOKAL NIVÅ 

5.2.1.1 bristande dokumentationsunderlag 

1 2 2   

          

    5.2.1.2 Risk för bristande målbild  1 1 1             

    5.2.1.3 Risk för brister i analys av resultat 1 1 1             

    5.2.1.4 Risk för brister i beslut om åtgärder 
1 1 1 

Lokala variationer? 
Kommunen/landsting/sjukh
us 

          

    5.2.1.5 Risk för brister i återkoppling till planverk 1 1 1             

    5.2.1.6 Risk för brister i återkoppling till utbildning/övning 1 1 1             

    5.2.1.7 Risk för brister i "controller" funktionen dvs.  Hur följs beslutade åtgärder upp? 
2 2 4 

Viktigt att ha uppföljning, 
svårt att identifiera 
samverkanspartners 

          

5.2.2 Uppföljning och utvärdering av händelser som 
kräver brådskande beslut och samverkan  
REGIONAL NIVÅ 

5.2.2.1 bristande dokumentationsunderlag 

3 1 3   

          

    5.2.2.2 Risk för bristande målbild  

3 3 9 

Otydligt inriktningsbeslut. 
Svårt att formulera en 
målbild. Medarbetare och 
samverkanspartners 
känner inte till målbilden. 
Sjukvårdens roll oklar i 
händelser som initieras av 
annan myndighet. 

Tydligt inriktningsbeslut. 
Sätt standard. Definition 
på kommunikationsväg av 
målbild.  

        

    5.2.2.3 Risk för brister i analys av resultat 2 2 4             

    5.2.2.4 Risk för brister i beslut om åtgärder 2 3 6             

    5.2.2.5 Risk för brister i återkoppling till planverk 2 1 2             

    5.2.2.6 Risk för brister i återkoppling till utbildning/övning 3 1 3             

    5.2.2.7 Risk för brister i "controller" funktionen dvs.  Hur följs beslutade åtgärder upp? 1 1 1             

5.3.1 Uppföljning och utvärdering av händelser som 
allvarligt påverkar funktionsförmågan   
LOKAL NIVÅ 

5.3.1.1 bristande dokumentationsunderlag 

2 3 6   

          

    5.3.1.2 Risk för bristande målbild kopplad till huvudprocess sjukvård 

3 3 9 Ser inte konsekvenserna 

Händelseanalyser. 
Huvudprocessen sjukvård 
måste vara representerad. 

        

    5.3.1.3 Risk för brister i analys av resultat 2 1 2             

    5.3.1.4 Risk för brister i återkoppling till planverk 

3 3 9 Oklar gräns mellan vardag 
och allvarlig händelse.  

Checklistor som följs upp 
även om det inte är en 
allvarlig händelse. Lokala 
funktionsäkerhetsråd följer 
upp. Levande planverk.  

        

    5.3.1.5 Risk för brister i återkoppling till utbildning/övning 3 1 3             

    5.3.1.6 Risk för brister i "controller" funktionen dvs.  Hur följs beslutade åtgärder upp? 

4 3 12 

Oklara ansvarsförhållanden 
mellan drift, säkerhet, 
beredskap, vardag. 
Bristande info till 
beredskapssamordnare 

Checklistor som följs upp 
även om det inte är en 
allvarlig händelse. Lokala 
funktionsäkerhetsråd följer 
upp. Levande planverk. 
Dialog med drift, säk och 
beredskap.  

        

5.3.2 Uppföljning och utvärdering av händelser som 
allvarligt påverkar funktionsförmågan   
REGIONAL NIVÅ 

5.3.2.1 bristande dokumentationsunderlag 

3 3 9 Underlag hämtas från lokal 
nivå 

Checklista larmmottagare. 
Logg/dagbok lokal 
sjukvårdsledning, AKM. 

        

    5.3.2.2 Risk för bristande målbild  

3 2 6 

Finns viss målbild tex. UPS 
räcker x antal, reservrutiner 
finns som ska vara igång 
inom en viss tid etc. 

          

    5.3.2.3 Risk för brister i analys av resultat 2 1 2             

    5.3.2.4 Risk för brister i återkoppling till planverk 2 2 4             

    5.3.2.5 Risk för brister i återkoppling till utbildning/övning 3 1 3             

    5.3.2.6 Risk för brister i "controller" funktionen dvs.  Hur följs beslutade åtgärder upp? 

2 3 6 

Oklar gräns när det gäller 
det egna sjukhusets 
bestämmanderätt jmf med 
regionalt ansvar 

          

5.4.1 Uppföljning och utvärdering av CBRN-
händelser LOKAL NIVÅ 

5.4.1.1 Risk för bristande målbild   

3 3 9 Bristande evidens 

Nationell utvärderings 
funktion som återkopplar 
till verksamheterna 

        

    5.4.1.2 Risk för bristande dokumentationsunderlag 

3 3 9 
Vad ska dokumenteras 
särskilt vid CBRN 
händelser?  

Nationell utvärderings 
funktion som återkopplar 
till verksamheterna 
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    5.4.1.3 Risk för brister i analys av resultat 

2 3 6 Få händelser, 
kunskapsbrist 

Nationell utvärderings 
funktion som återkopplar 
till verksamheterna 

        

    5.4.1.4 Risk för brister i beslut om åtgärder 2 2 4 Få händelser, 
kunskapsbrist 

          

    5.4.1.5 Risk för brister i återkoppling till planverk 2 2 4             

    5.4.1.6 Risk för brister i återkoppling till utbildning/övning 3 2 6             

    5.4.1.7 Risk för brister i "controller" funktionen dvs.  Hur följs beslutade åtgärder upp? 

3 3 9 
Få händelser, 
kunskapsbrist, låg 
expertkunskap 

Nationell utvärderings 
funktion som återkopplar 
till verksamheterna 

        

5.4.2 Uppföljning och utvärdering av CBRN-
händelser  
REGIONAL NIVÅ  

5.4.2.1 Risk för bristande målbild   

3 3 9 

Bristande evidens, 
kunskap, stort område 
komplicerade processer 
och flöden, medicinska 
frågeställningar 

Tydliggöra målbild-
inriktningsbeslut. nationell 
utvärderings funktion som 
återkopplar till 
verksamheterna.  

        

    5.4.2.2 Risk för bristande dokumentationsunderlag 

3 3 9 
Vad ska dokumenteras 
särskilt vid CBRN 
händelser?  

Dokumentera tid. nationell 
utvärderings funktion som 
återkopplar till 
verksamheterna.  

        

    5.4.2.3 Risk för brister i analys av resultat 

2 3 6 Få händelser, 
kunskapsbrist 

Nationell utvärderings 
funktion som återkopplar 
till verksamheterna 

        

    5.4.2.4 Risk för brister i beslut om åtgärder 2 2 4             

    5.4.2.5 Risk för brister i återkoppling till planverk 2 2 4             

    5.4.2.6 Risk för brister i återkoppling till utbildning/övning 2 2 4             

    5.4.2.7 Risk för brister i "controller" funktionen dvs.  Hur följs beslutade åtgärder upp? 2 3 6             
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