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Uppdrag - Organisation - Arbetssätt
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvårdens insat-
ser vid stor olycka, katastrof eller extraordinär händelse. 
Sjukhuset skall snabbt kunna höja sin beredskap och bli mot-
tagande sjukhus när som helst på dygnet, årets alla dagar. 
Det grundläggande ansvaret för den katastrofmedicinska 
beredskapen regleras i avtal mellan Region Stockholm genom 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten för Katastrofmedi-
cinsk beredskap och sjukhuset. Capio S:t Görans Sjukhus ska 
i sin planering följa Regional katastrofmedicinsk beredskaps-
plan för Region Stockholm. 

Capio S:t Görans lokala Beredskapssamordnare ingår i Chef-
läkar- och Utvecklingsgruppen med ansvar för sjukhusets 
övergripande arbete inom katastrofmedicinsk planering och 
utbildning. I detta ingår att initiera utbildningsverksamhet, pla-
nera och genomföra övningar samt leda katastrofkommitténs 
arbete tillsammans med kommitténs ordförande.

Capio S:t Görans katastrofmedicinska beredskapsplan (kata-
strofplan) revideras fortlöpande. För att pröva och utvärdera 
planen och dess rollinnehavare erbjuds och genomförs regel-
bundet övningar under verklighetsliknande former. Återkom-
mande övningar bidrar till sjukhusets förmåga att vara väl 
förberedd för sin uppgift att leda och organisera en allvarlig 
händelse. Att skapa ökad medvetenhet hos all berörd personal 
gällande katastrofplanens olika delar och förstå innebörden av 
att ha en specifik funktion i planen ingår i planeringsarbetet. 
 

Förbättringsarbeten/projekt
• Sjukhusets kvalitetsmål enligt avtal har uppnåtts och avser 

bland annat larm- och uppstartsövningar för lokal särskild 
sjukvårdsledning samt ledningsfunktioner på akutmottag-
ningen. 

• En utbildnings- och övningsplan för lokal katastrofmedi-
cinsk beredskap finns och revideras fortlöpande. De flesta 
övningar under 2020 blev dock inställda pga. covid-19 
pandemin. 

• Ett projekt för regionala E-utbildningar har initierats och 
startar upp 2021. 

• Utbildning/fortbildning inom katastrofmedicinsk beredskap 
omfattar bl.a. introduktionsutbildning för nyanställda 
medarbetare. Nyanställda ST-läkare får en mer grundlig 
introduktion. ST-läkarutbildningen kommer erbjudas mer 
simuleringsövningar med Emergo Train System® (ETS) ett 
pedagogiskt simuleringsverktyg. Sjukhuset har utbildade  

 
 
instruktörer i simuleringssystemen ETS® och MACSIM®.

• Ledningssjuksköterskor på akutkliniken och ledningsläkare/
primärjourer samt ledningsteam på röntgen, anestesikli-
niken, akutvårdsavdelningar och krisstöd övas och utbildas 
i sin funktion med stöd av ETS.

• Enheter som förväntas aktiveras snabbt vid en händelse 
övas regelbundet med stöd av ”uppstartsövningar”. 
Uppstartsövningar genomförs på ledningsplats, 
akutmottagningen, anestesi-, operation - och intensivvårds-
avdelningen, röntgen samt akutvårdsavdelningar. Syftet är 
att träna specifika funktioner i att vara väl förberedda för sin 
uppgift vid beredskapshöjning. 

• Utbildning/fortbildning/övning inom området händelse med 
farliga ämnen sker regelbundet för personal på akutmot-
tagningen. Akutmottagningen har en nyckelroll när det 
gäller att säkerställa förmågan att hantera dessa händelser. 
Sjukhuset har utbildade keminstruktörer och genomför 
regelbundet kemsaneringsövningar. 

• Katastrofplanen med bilagor uppdateras och testas fortlö-
pande för att anpassas till sjukhusets förändringar och till 
de krav som ställs i avtalen gällande sjukhusets uppdrag. 

Fokusområden 2021
Sjukhuset fortsätter med att följa upp kvalitetsmål samt ini-
tiera nya i sitt kvalitetsarbete för katastrofmedicinsk bered-
skap. Webbutbildning för nyanställda kommer skapas och 
uppstartsövningar på fler enheter kommer införas. 

Omställningar till följd av Covid-19
Under 2020 har sjukhuset haft en central roll att ta emot covid-
patienter. Vi har lärt oss mycket om att snabbt ställa om vår-
den och förändra våra arbetssätt. Lärdomar som kommer tas 
till vara i sjukhusets epidemiberedskapsplan och finnas med i 
nästa revidering.   
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