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Transport
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PSYK & SOC OMHÄNDERTAGANDE

KRISSTÖD KRISSTÖDPOSOM

Operation ANNAT SJUKHUSPostOP

Vårdavdelning/
IMA

Röntgen

PREHOSPITAL FAS HOSPITAL FAS POSTHOSPITAL FAS

IVA

Försäkrings-
kassan

Sjukskriven

VC

Primärvård

Äldrevård

Slutenvård

Rehab Hemsjukvård

Larm om olyckan

Händelser

Första indikation om omfattning

112 kopplar över till PoD som i sin 
tur larmar räddningstjänst (RTJ) 
och polis

RTJ och/eller polis kontaktar 
POSOM via kommunal TiB

PoD samt larmcentral hos polis 
och RTJ larmar ut resurser till 
olycksplats

PoD larmar TiB, sjukvårdsgrupp 
samt prehospitala förstärk-
nings-enheter (ex helikopter, 
akutbil, katastrofenhet m.m)

Problem

Bedömning av omfattning på 
muntlig information

PoDs anteckningar ingår ej i 
patientens sammanhållna journal. 

Samma information registreras på 
flera ställen 

Olika terminologi

Resurser från andra län är inte 
alltid synliga på PoDs kartöversikt

Behov

Filma eller skicka bilder från 
skadeplats till 112 

Ledningscentralernas informa-
tionsstöd interagerar så att alla 
beslutsfattare kan ta del av 
nödvändig information samtidigt.

Akuten

Händelser

Katastrofledning etableras på 
sjukhus

Larm från prehospital enhet samt 
prehospital rapport

Bedömning, prioritering och 
triagering

Livräddande akuta insatser

Problem

Koppla patient till händelsen och 
personnummer

Informationsöverföring från 
ambulans sker idag manuellt

Papper kan försvinna och 
instruktioner misstolkas

Informationsöverföring om 
behandling till journal sker idag 
manuellt

Monitoreringsdata förs ej vidare

Patientens vårdhistorik svår att 
överblicka och ta del av

Behov

Visuellt se information om 
behandlingshistorik från 
inkommande ambulans i förväg

Sömlös monitorering av patient 
och uppdatering i journal

Tillgång till patientens läkeme-
delslista och vårdhistorik

Registering av både fysiskt 
skadade och potentiellt psykiskt 
skadade

Röntgen, OP, IVA, PostOP, 
Vårdavdelning

Händelser

Behandlingar sker på en eller flera 
avdelningar

Informationsöverföring 
(patienthistorik, läkemedel, 
tidigare vårdhistorik mm) och 
monitorering mellan avdelningar 
samt inom avdelningar

Muntlig rapportering av SBAR 
inom och mellan avdelningar

Monitorering

Vårdplanering (t.ex. inför 
hemgång, akuta eller elektiva 
operationer)

Kvalitetsregister

- lokala, nationella, forskning

Problem

Ej tillgång till patientens tidigare 
vårdhistorik från skadetillfället till 
ankomst, behandlingar, läkemedel 
etc.

Informationsöverföring mellan 
avdelningar och inom avdelningar 
sker manuellt

Monitoreringsdata förs ej vidare

Muntlig rapportering av SBAR 
inom avdelningar 

Behov

Sömlös monitorering och 
informationsuppdatering samt 
kontinuerlig uppföljning av journal

Tillgång till patientens läkeme-
delslista och vårdhistorik

Hem

Händelser

Rehabiliteringsplan, primärvård, 
slutenvårdsmottagning, psykiatrisk 
behandling, hemsjukvård, 
hjälpmedel, kontakt med Försäk-
ringskassan

Problem

Ej tillgång till patientens tidigare 
vårdhistorik, behandling, läkemedel 
etc.

Krisstödsmottagning primärvård

Information om läkemedel kartlagd 
och uppdaterad i läkemedelsregis-
ter

Behov

Möjlighet att se sin journal

Livet efter olyckan

Händelser

Fylla i patientenkät, forskning/upp-
följning, kontakt med patientnämnd 
eller IVO, händelseanalys, 
kvalitetsregister

Problem

Ej tillgång till hela vårdhistoriken från 
skadetillfället till behandling, 
läkemedel etc.

Behov

Tillgång till hela vårdhistoriken från 
skadetillfället till behandling, givna 
läkemedel etc.

Transport

Händelser

Transport till mottagande 
vårdenhet

Behandling och monitorering 
under transport

Muntlig SBAR (Situation, 
Bakgrund, Aktuellt, Rekommenda-
tion)

Förvarning mottagande enhet

Problem

Ej tillgång till patients tidigare 
vårdhistorik, behandling, 
läkemedel etc.

Historik från behandling i 
transport kan ej föras över 
automatiskt till mottagande enhet

Problem att föra över information 
från manuellt förda patientjourna-
ler (skadekort) till digital journal. 

Problem kring åtkomst och 
dokumentation i elektroniska 
journalsystem då flera län är 
inblandade

Behov

Kontinuerlig behov av information 
om lediga vårdplatser

Kristtöd under transport

Digital åtkomst till ambulansjour-
nal  innan patient ankommer till 
mottagande enhet

Dokumentera skadekort i 
ambulansjournal

Tillgång till patientens tidigare 
vårdhistorik

Sjukvårdsledning i skade-
område

Händelser

Vindruterapport samt därefter 
verifieringsrapport

Etablering av ledningsorganisa-
tion

Sjukvårdsledning ansvarar för 
säkerhet, dokumenterar beslut 
och, vid behov, kommunicerar 
med media

Samordning och priortering av 
vårdinsatser

Problem

Endast muntlig överföring av 
information

Ambulanser från olika vårdgivare 
kan ej dokumentera i samma 
journal enligt patientdatalagen

Saknas digitalt dokumentations-
stöd för stabsarbete (inkl 
samordning av resurser och antal 
patienter, typskador m.m) 

Behov

Komplettera återrapportering från 
skadeområdet med bild/video 

Digitalt dokumentationsstöd för 
sjukvårdsledning

TiB / RKML

Händelser

TiB beslutar initialt om beredskaps-
läge för Regional katastrofmedicinsk 
ledning (RKML)

RKML inkluderar stab med följande:

* TiB i landstinget

* Regional PKL-ledare

TIB/RKML fördelar patienter enligt 
fördelningsnyckel

Problem

Svårt att snabbt få överblick för att 
kunna besluta om rätt nivå för 
beredskapsläge

Behov

Gemensamt dokumentationsstöd 
för alla ledningsnivåer. Bör även vara 
möjligt att bifoga bild/video

Krisstöd

Händelser

TiB beslutar initialt om 
beredskapsläge för POSOM gör 
omfattningsbedömning, etablerar 
uppsamlingsplatser och lokala 
stödgrupper

POSOM kontaktar VC för fysiskt 
och psykosocialt omhänderta-
gande

Problem

Svårt att få överblick över behovet 
snabbt för att kunna sätta in stöd

Svårt att snabbt ta reda på var 
patienterna kommer från och 
etablera stöd inom hemkommun

Svårt att i efterhand/senare skede 
lokalisera alla som drabbats av 
händelsen

Kommunen har ingen skyldighet 
att journalföra

Behov

Uppdaterade kontaktlistor för 
stödgrupper digitalt

Tillse att händelsebegreppet (unikt 
nummer som skapas på PoD) 
finns med genom hela vårdförlop-
pet för att möjliggöra att alla 
patienter registreras

Vårdutförare i skadeområde

Händelser

Sållningstriage och sorteringstria-
ge

Transport av patienter inom 
skadeområdet

Behandling på skadeplats, 
uppsamlingsplats, hämtplats

Information till patienter om vad 
som har hänt och vad som 
kommer att hända

Monitorering av vitalparametrar

Problem

Dokumentation i realtid

Informationsdelning

Olika triagesystem prehospitalt 
och på sjukhus

Personal i sjukvårdsgrupp 
kommer från annan vårdgivare 
(sjukhus) och kan inte dokumente-
ra i ambulansens patientjournal

Samma utrustning för monitore-
ring används på flera patienter 
vilket kan leda till sammanbland-
ning av vitalparametrar i journal

Behov

Information om möjligheter till 
krisstöd att delge muntligt och 
skriftligt

Säkerställa att det inte sker en 
sammanblandning av vitalparame-
trar.

Enhetliga rutiner och tillhörande 
digitala beslutsstöd gällande 
triageringsmodeller inom 3R

Behov av sömlös överföring och komplettering 
av information i ett gemensamt system

Olika journalsystem
mellan prehospitala

vårdgivare

Insikter

Patienten har många instanser att förhålla sig till som 
inte har samlad information om patienten och övriga 
vårdgivares aktiviteter (tester, möten etc.). Remisshan-
teringen ineffektiv. 

Behov

Behov av ett team kring patienten + struktur för både 
diabetes och komplikationer.  

Behov av vården för snabbare remisser mellan 
vårdenheter. Inkl en konsultationsrutin (mellan 
vårdgivningsinstanser).

Långa väntetider för icke-akuta remisser pga brist på 
specialister.

Behov av bättre samarbete mellan specialister.

Brist på vårdplatser

Insikter

Patienten befinner sig ofta i chocktillstånd och kan ha svårt att ta till sig information. Tilldelningen 
av hjälpmedel (insulinpump och glukosmätare) skiljer sig åt i landet; alla patienter får inte samma 
möjlighet till hjälpmedel. Ofta långa väntetider på hjälpmedel.

Behov

Behov för patienter av individuellt anpassad information angående sjukdom samt egenvård och 
hjälpmedel. Behov av förenklad och patientanpassad kommunikation, tex eliminering av latinska 
termer.

Förbättrad tillgång på och snabbare tilldelning av hjälpmedel samt snabbare tillgång till förbättrade 
hjälpmedel.

Behov av förbättrad konsultationsmiljö där vårdgivare har en skärm infälld i bord alternativt en 
läsplatta  så att parterna sitter mitt emot varandra vid konsultation

Behov för vården av en gemensam informationsplattform för olika vårdinstanser (mellan 
avdelningar och mellan landsting, kommun, hemsjukvård etc.) och att patientdata är tillgänglig för 
hela vården i Sverige samt för patient och anhörig efter medgivande.

Vårdinformationsmiljö som stödjer automatiserade aktiviteter/events/trigger utifrån vårdprogram.

Behov av journalsystem/vårdinformationsmiljö med inbyggda säkerhetsspärrar för att förebygga 
vårdskador.

Behov av vårdinformationsmiljö/journalsystem som automatiskt identifierar och föreslår patienter 
för forskningsstudier baserat på journalinformation (länk mellan statistik/forskning).


