
Katastrofmedicinsk
beredskap

Katastrofmedicinsk beredskap innebär att sjukhuset 
har en förberedd organisation och en ”fungerande 
plan” som kan hantera mottagande av ett stort 
antal skadade eller sjuka och detta är reglerat i 
lagar och föreskrifter. 

Katastrofplanering ingår som en del i sjukhusets 
uppdrag att tillhandahålla en god hälso- och 
sjukvård.

Återkommande övningar för personalen 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. 



Organisation
Sjukhusets katastrofmedicinska 
beredskap berör följande områden:
 Händelse med högt inflöde av skadade
 Händelse med farliga ämnen
 Händelse där del av eller hela sjukhuset  
behöver evakueras
 Händelse med smitta/epidemi/pandemi 
 Händelse som innebär hot mot det robusta 
sjukhuset (driftstörningar)
 Särskild sjukvårdsledning och stabsmetodik
 Krisstöd
 Civilt försvar
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Särskild sjukvårdsledning: 
En särskilda sjukvårdsledning etableras och leder 
verksamheten på en ledningsplats. Primära 
uppgifter är att omfördela resurser för att 
möjliggöra mottagandet av skadade och sjuka. 
Operationssalar och IVA platser bemannas och görs 
tillgängliga. 

Krisstöd 
En särskild lokal och telefonmottagning 
öppnas där krisstöd finns för anhöriga 
och närstående till skadade. 

Mottagande av patienter 
Akutmottagningens larmmottagare tar emot larm 
om en händelse och kontaktar beslutsfattaren på 
sjukhuset som beslutar om beredskapshöjning och 
en larmkedja aktiveras. Arbetet följer sedan 
katastrofplanen och manualer som gäller vid 
beredskapshöjning i syfte att ta emot drabbade på 
bästa sätt.  



Om Capio
– översikt
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Vårt fokus 
under 2022
Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete har beredskapsarbetet fokuserat på att:

• sjukhusets kvalitetsmål enligt avtal uppnås och avser bland 
annat larm- och uppstartsövningar för sjukhusets särskilda 
sjukvårdsledning samt ledningsfunktioner på akutmottagningen 
och anestesikliniken

• skapa en utbildnings- och övningsplan för lokal 
katastrofmedicinsk beredskap

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

• erbjuda verksamheten simuleringsövningar vilket innebär att 
sjukhuset kan öva scenarion utan att störa verksamheterna 
frånsett den personal som deltar i övningen, se bilder. 

Obs endast 
Platshållarbild –
byt ut



Om Capio
– översikt

Ännu bättre 
under 2023
Under 2023 kommer beredskapen att ha extra fokus på:

• Uppbyggnaden av civilt försvar för Capio S:t Görans sjukhus 
• Genomföra en större sjukhusövergripande övning 
• Utbilda fler instruktörer i simuleringssystem 
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Vill du veta mer? Kontakta sjukhusets Beredskapssamordnare 
monica.radestad@capiostgoran.se.  

Obs endast 
Platshållarbild –
byt ut
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