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Bakgrund
Hälso- och sjukvården ska vara väl förberedd för händelser där människor skadats eller
riskerar att skadas. Kris- och katastrofmedicinsk beredskap omfattar den beredskap i
Landstinget Sörmland som krävs för att hälso- och sjukvården effektivt och säkert ska kunna
ta hand om drabbade och minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna vid en allvarlig
och/eller extraordinär händelse.
Beredskapen ska baseras på;
 Planering
 Utrustning
 Utbildning, träning och övning
 Särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse
 Uppföljning och utvärdering
Enligt (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Katastrofmedicinsk beredskap
(SOSFS 2013:22 (M))
Beredskapen omfattar hela vårdkedjan – skadeområdet, ambulanssjukvården, sjukhusen och
primärvården – där man vid en allvarlig händelse ska kunna möta en obalans mellan behov
och tillgängliga resurser med ett optimalt patientomhändertagande.
För att skapa den kompetens och förmåga som krävs för att lösa en uppgift, i samband med
operativt och strategiskt arbete på en skadeplats eller på sjukhus krävs utbildning och övning.
Enheten för kris och katastrofmedicinsk beredskap upprättar utbildnings- och övningsplaner.
Den regionala kris-o katastrofkommittén fastställer årlig utbildnings- och övningsplan.
Enheten för kris- och katastrofmedicinsk beredskap stödjer verksamheterna med anpassad
utbildning och övning. Utbildning ska ske regelbundet av såväl ledningspersonal,
beslutsfattare och hälso- och sjukvårdspersonal prehospitalt, på sjukhus och inom
primärvården.

Syfte
Syftet med utbildningsplanen är att ge alla berörda medarbetare i Landstinget Sörmland en bra
grund för att kunna utföra sin del i arbetet inom kris- och katastrofmedicinsk beredskap.

Mål
Alla anställda inom Hälso- och sjukvård ska känna till kris- och katastrofmedicinska
organisationen och sin roll vid en inträffad allvarlig händelse när särskild sjukvårdledning är
upprättad.
Alla berörda nyckelpersoner inom kris- och katastrofmedicinsk beredskap ska känna sig
trygga i sina roller vid upprättad särskild sjukvårdsledning.
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Utbildningsplanens upplägg
Det gemensamma för alla kurser som tillhandahålls inom kris och katastrofmedicin i
Landstinget Sörmland är att det finns en kursplan, där syfte, mål och beskrivning av kursen
framgår. I planen står det hur lång kursen är samt inom vilken intervall repetition ska ske. De
framgår vilken kursliteratur som ingår samt ifall det ingår något test före eller efter. Dessa
kursplaner ska revideras minst vart annat år. Det kan vara olika verksamheter som har
ansvaret för respektive kurs, det finns även kurser som sker externt hos annan utbildare.
I tabellen på nästa sida presenteras huvudgrupper, kurser, målgrupp, vem som är ansvarig för
kursen samt tänkt upplägg. Planen är indelad i fem huvudgrupper som sedan innehåller ett
antal kurser inom gruppen.
De fem huvudgrupperna är:
 Operativt
 Särskild sjukvårdsledning
 CBRNE
 Krisstöd
 Information
Verksamhetscheferna ansvarar för att enhetens personal har kompetens att agera vid allvarlig
händelse och vid extraordinära händelser.

Utbildningstrappan
Egen hantering

Handlingskraft

Kompetens

Insikt

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

E-kurser
Film
Introduktionsmallar
Broschyrer

Verksamhetsanpassat
lärarledda utbildningar
E-Kurser
Övning

Åtgärdskort
Utbildning
Övning

Utbildning och övning
Egenkontroller
Uppföljningar
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Målgrupper
Nivå 1
Alla medarbetare i landstinget Sörmland ska ha kännedom om landstingets kris- och
katastrofmedicinska beredskapsplan samt följa utbildningstrappan.
Nivå 2
Alla medarbetare med uppdrag och specifika roller inom kris och katastrofmedicinska
beredskapsarbetet vid en allvarlig händelse ska ha kännedom om sin roll, åtgärdskort samt
lanstinget katastrofmedicinska organisation.
Nivå 3
Alla med specifik funktion vid en allvarlig händelse så som TiB, ACIB, sjukvårdsledare och
medicinskt ansvariga och krisledningsnämnd ska ha kunskap om sitt specifika uppdrag,
andras uppdrag vid särskild sjukvårdsledning, stabsmetodik samt åtgärdskort.
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Utbildningar
Huvudgrupp

Kurs
Grundkurs i kris- och
katastrofmedicinsk
beredskapsplan LtS

Målgrupp
Nivå 1

Arbete i skadeområde

Operativt

Särskildsjukvårdsledning

Landstinget Sörmland
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Ansvarig för
utbildningen
Kris- och
katastrofmedicinska
enheten

Upplägg
Film samt
ELLSA vid
anställningens början

Tidsåtgång samt
Intervall
Vid nyanställning
med upprepning
varje år

Nivå 2
Ambulanspersonal
Läkare som ingår i
sjukvårdsgrupp
Katastrofmedicinsk kurs Nivå 2
för blivande ST-läkare
ST-läkare i
Akutläkare, kirurgi,
akutsjukvård, anestesi
anestesi
och kirurgi
Primärvård med särskilt Nivå 2
uppdrag2
Vårdcentral:
Tunafors MSE
Åsidan NLN
Linden KSK

Ambulanssjukvården

Finns inte idag utan
ska tas fram

Katastrofmedicinskt
centrum i Region
Östergötland (KMC)

2 dagars extern
utbildning under STplacering

Engångsutbildning

Kris- och
katastrofmedicinska
enheten

Enligt
utbildningspaket, se
nedan

En gång per år

Tjänsteman i beredskap
(TiB)

Kris- och
katastrofmedicinska
enheten samt externa
utbildningar

Introduktion samt
extern utbildningar
inom TiB,
stabmetodik, särskild
sjukvårdsledning

Vid varje
nyanställning samt
upprepning och
träning av
stabsmetodik och
särskild
sjukvårdsledning

Nivå 3
De som har uppdrag
som TiB
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Prehospital
sjukvårdsledning samt
PS-refresh

Nivå 2
All ambulanspersonal

Ambulanssjukvården

Kurslitteratur:
Katastrofmedicinsk
beredskap
PS-grund: 2 dagar
(pretest/posttest)
PS-refresh: 1 dag
(pretest/posttest)

PS +

Nivå 3
Ambulanspersonal

KMC

Engångsutbildning
2 dagar

Ambulanschef i
beredskap (ACIB)

Nivå 3
De som har uppdrag
som ACIB

Ledningssjuksköterska
(LANS)

Nivå 3
Sjuksköterskor med
specialfunktion på
akutmottagningar
Nivå 3
Kirurg, medicin,
ortoped, barn, anestesi

Kris- och
katastrofmedicinska
enheten /
ambulanssjukvården
Kris- och
katastrofmedicinska
enheten

Ambulanspersonal
med utökat ansvar
som förstärkt
Sjukvårdsledning vid
allvarlig händelse.
Pretest/Posttest
TiB funktionen samt
särskild
sjukvårdsledning
Kurslitteratur:
Katastrofmedicinsk
beredskap, pretest
och posttest
Utbildningspaket
samt utifrån funktion
medicinskt ansvarig
eller sjukvårdsledare

1 dag grund
Repetition årligen
halv dag

Stabsmetodik och
särskild

Engångs
utbildning (KMC)

Bakjours utbildning

Lokal katastrof- ledning
(LKL)
Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

en gång per år.
2 dagar
grundutbildning
PS-refresh vart 3:e
år.

Nivå 3
All personal som har
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Kris- och
katastrofmedicinska
enheten
Kris- och
katastrofmedicinska

Vid varje
nyanställning

En gång per år
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en funktion i LKL

enheten

sjukvårdledning
KMC a 2 dagar.
genomgång av
uppdrag för de olika
funktionerna

med
årlig repetition
(Enheten)

Regionalkatastrofledning (RKL)

Nivå 3
All personal som har
en funktion i RKL

Kris- och
katastrofmedicinska
enheten

Stabsmetodik och
särskild
sjukvårdledning
KMC a 2 dagar.
Genomgång av
uppdrag för de olika
funktionerna

Engångs
utbildning (KMC)
med
årlig repetition
(Enheten)

Krisledningsnämnden

Nivå 3

Kris- och
katastrofmedicinska
enheten

Genomgång av
uppdrag för vid en
allvarlig händelse för
beslutsfattande

Årlig utbildning

Landstingsstyrelsen

Nivå 3

Kris- och
katastrofmedicinska
enheten

Genomgång av
Årlig utbildning
uppdrag för vid en
extra ordinär
händelse när det är
landstingstyrelsen
som fattar beslut och
inte
Krisledningsnämnden
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Samverkan CBRNE
Samverkan CBRNE

CBRNE

CBRN-utbildning för
sjukhus- Organisation,
rutiner och utrustning
vid händelser med
farliga ämnen
Sjukhus
Ledningsarbete
(fokus på ledning vid
CBRNE händelse)

Krisstöd

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Nivå 3
Ambulanssjukvårdens
CBRNE-instruktörer
Nivå 2
Ambulanspersonal i
samverkan med polis
och RTJ

KMC

3 dagar

Engångsutbildning

Ambulanssjukvårdens
CBRNE-instruktörer

Table Top med
samverkande
myndigheter

Denna utbildning
anordnas när
Räddningstjänst
och
Polismyndigheten
utbildar nya befäl.

Nivå 3
Saneringsansvariga på
länets
akutmottagningar

KMC

2 dagar

Engångsutbildning

Nivå 2
Personal
akutmottagning
Nivå 3
Ambulanspersonal
TiB
ACIB
LANS
LKL och RKL

Akutmottagningarnas
saneringsansvariga

Sker i verksamheten

Kris- och
katastrofmedicinska
enheten

Information och
utbildning. Lära av
händelser

1 gång per år

PKL/Kris- och
katastrofmedicinska
enheten

Krisstöd, ledning och
samordning vid
allvarlig händelse

Engångsutbildning
(KMC), repetition
1 gång per år

Psykologisk- psykiatrisk Nivå 3
katastrofledningsgrupp
All personal som har
(PKL) (fokus ledning)
en funktion i PKL
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KMC

(PKL/Enheten)

PKL/Kris- och
katastrofmedicinska
enheten ev. externa
föreläsare
PKL/Kris- och
katastrofmedicinska
enheten

Rollen som
krisstödjare

En gång per år

Enligt
utbildningspaketet

En gång per år

Stödpersoner inom
krisstöd

Nivå 2
All personal som är
krisstödjare

Anhörigupplysningen

All personal som har
en roll i funktionen

Nyanställda AT-läkare

Nivå 1
Alla nya AT-läkare

Kris- och
katastrofmedicinska
enheten

Enligt
utbildningspaket,
förkortad version

AT-introduktionen

Nivå 1
Alla nya
Sjuksköterskor och
undersköterskor

Kris- och
katastrofmedicinska
enheten

Enligt
utbildningspaket,
förkortad version

Introduktion för
nyanställda

Information Nyanställda
sjuksköterskor och
undersköterskor

Övningar
Övning

Målgrupp

Övning för Lokal katastrofledning

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

All personal som har en
funktionen i LKL
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Intervall
1 gång per termin
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enheten

Övning för Regional katastrofledning

All personal som har en
funktionen i RKL

Kris- och
katastrofmedicinska
enheten

många som svarar)
Uppstartsövning
(akuten, inringning
+ träff i lokal
påbörja arbete)
Tabletop
(falldiskussion) i
samband med lunch
Inringningsövning
(koll av hur många
som svarar)
Uppstarsövning
(akuten, inringning
+ träff i lokal
påbörja arbete) 1 x
per termin
Tabletop övning
(falldiskussion) i
samband med lunch
1 gång per år (2 h)

1 gång per termin

1 gång per år
1 gång per termin
1 gång per termin

1 gång per termin

Kända övningar vid planens framtagande
Samverkansövningar under åren där landstinget ska medverka



Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Övning Svea (Trafikverket) februari 2018
Övning försvarsmakten vecka 38 2018
Totalförsvarsövning 2020
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Utbildningspaket
Enheten för Kris- och Katastrofmedicinskt beredskap
Sker 1 gång per år

ÅTGÄRDSKORT
PRIORITET
FAS 1
Akutmottagning
Anestesiklinik
Läkargrupper:
Kirurgi
Ortopedi
Medicin
Radiologkliniken
Unilabb
Pediatriken
VC med särskilt uppdrag

FAS 2
Vårdavdelningar:
Kirurgi
Ortopedi
Medicin
Övriga Vårdavdelningar
Primärvården
Paramedicin
Behandlingsavdelningar
Ambulanssjukvården
FM & LSAB

Verksamheter inom FAS 2 som själva vänder sig till
enheten erbjuds bokning och planering av
utbildningspaket, Steg 1 & 2, och ges högre prioritet. Steg
3 planeras in efter verksamhetens behov

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: landstinget.sormland@dll.se

Presentation – Steg 1
av Landstingets beredskapsarbete gällande
kris- och katastrofmedicin samt genomgång
av aktuell arbetsplats åtgärdskort.
Sker med ledningsgrupp, APT eller liknande
forum.
Tidsåtgång: 1 h

Utveckling av Åtgärdskort
Plastkort

Åtgärdskort – Steg 2
Återträff med enhetschefer och annan
berörd personal för fördjupad diskussion
kring utformning av åtgärdskort.
Tidsåtgång: 1 h

Utveckling av åtgärdskort rörande det robusta
sjukhuset resiliens –kontinuitet
Identifiera funktioner och avdelningar som saknar
åtgärdskort.

Fördjupad utbildning och övning –
Steg 3
Verksamhetsspecifik utbildning med
uppdaterade åtgärdskort.
Tidsåtgång: 1 h
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