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Beredskap / Larmlista
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Status i Skåne 2019
”Kontorstid”: Sjukhusfysiker i tjänst
Övrig tid: Larm enligt gällande linjeorganisation (OC/EC..)

Status i Lund 2009, 
”Frivillig basis”

Fanns även Larmlista hos 
Länsstyrelsen i Halland



10 år på ”Larmlistan”

Trasigt paket på BMC, biologiskt avfall
MIBG patient, ev akut OP helg
Pulverbrev – assistans till polisen i 

Helsingborg
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Helsingborgs Dagblad, 
2015-01-14

RS-TIB
-Polisen i Helsingborg behöver 
hjälp, de har fått ett pulver brev
(här blir man orolig, -strålare….)

-Räddningstjänsten från Perstorp 
kommer,  
(Ok….. ?)

-De har instrument som kan mäta 
allt
(????? Vad har de som inte jag 

känner till ???)

-Men personen som kan 
instrumentet är på semester, kan ni 
bistå ?



10 år på ”Larmlistan”

Trasigt paket på BMC, biologiskt avfall
MIBG patient, ev akut OP helg
Pulverbrev – assistans till polisen i 

Helsingborg
Trasigt kolli, DHL; 192Ir-källa till SUS
Avfall på Sysav – kontaminerat från SUS
 Lu-177 patient till akuten, lördag em

6



Larmlista - Krisberedskap

Katastrof
 Katastrof betecknar 

en stor olycka med 
omfattande 
förstörelse

Beredskap
 ett tillstånd där man 

är förberedd att 
möta ett kommande 
tänkt läge, ofta av 
kritisk natur 

7



8

Allvarlig händelse 
händelse som är så omfattande eller allvarlig att 
resurserna måste organiseras, ledas och användas på 
särskilt sätt

Katastrofmedicinsk beredskap
att bedriva hälso- och sjukvård beredskap i syfte att 
minimera följderna vid allvarlig händelse

Katastrof (SOS FS 2005:13)
allvarlig händelse där tillgängliga resurser är 
otillräckliga i förhållande till det akuta behovet och 
belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots 
adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas

Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (2006:544) 
4 § Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 

SOS FS 2013:22



Myndigheter
Socialstyrelsen

• Medicinsk Expert Grupp (MEG)
 RN-MEG

Strålsäkerhetsmyndigheten
• Beredskapslabben

Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap
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Tjänsteman i Beredskap - TIB
 Alla myndigheter har en Tjänsteman i Beredskap

dvs, en person som kan nås 24-7
• Myndigheter

• Socialstyrelsen 
• Strålsäkerhetsmyndigheten
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

• Länsstyrelsen
• Region Skåne

• SUS
• Mfl…



Larmlista - Beredskap för vad?
 Normal sjukvård !!!

• Transportolycka, radioaktivt kolli

• Olycka vid Laboratoriearbete 
(lagligt/olagligt?)

 Katastrof
• Större händelse:

 Kärnkraftsolycka

• Terrorhandling:
 Många skadade
 Många oroliga
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Sjukvårdens behov ?
Normal ”sjukvårdskrävande” händelse

• Transportolycka ?
 Sjukvårdsgrupp till skadeplats ?
 Kontaminerad patient ?

• Olycka i laglig industri ?
…..

• Olycka vid olaglig hantering
• …..
• Patient som erhållit radiofarmaka
 Ökar i antal, bör finnas plan för hantering
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Inte en 
katastrof 

om enstaka 
personer



”Kända patienter”

Hur kommunicerar vi inom vården att 
patient erhållit radiofarmaka eller 
seeds?

Plan för omhändertagande av kända  
patienter
• Här kan vi ha i förväg upprättade 

handlingsplaner
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Olycka
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Indikering:
Inget utslag på explosimeter- mät joniserande
strålning runt hela föremålet: 
• 0,1-0,3 μSV/h normal bakgrundsstrålning. 
• >1 μSv/h Förhöjt värde. 
• >100 μSv/h Het zon. 

Räddningstjänst och Ambulanssjukvård

Farligt gods transporter

Begränsat med instrument
Räddningstjänsten Syd, 
köper in dosimetrar



Pre hospital sjukvård
 Kan bedrivas inom 

organisationen
 Kan vara externt 

upphandlade 
tjänster 
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Medicinskt omhändertagande

1. Syrgasmask 2. Halskrage

3. Spine board 4. Spänn fast 5. Bär ut



Grov sanering om möjligt



Handlingsplan



Stråldos till personal?
 Planerad verksamhet ?

 Personal
• Ska akutens/övrig personal klassas som ”allmänhet”?

• Ska personalen kategoriindelas?
 Vad är sannolikheten för dosbidrag under normal 

verksamhet?

 Mer än 1 mSv /år  ? 

Dosgräns 20 mSv/årJa

Nej, de är tilldelade en arbetsuppgift

Låg

Nej, inte normalt

Behöver inte vara kategoriindelade



Ett större scenario ?
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2016 Övning IVAN
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Räkna med ca 100-200 skadade
Ska fördelas på sjukhusen i regionen
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Arbete i sjukhusets Krisledningsgrupp

Psykologisk-psykiatrisk katastrofledning (PKL)

Krisstöd till allmänheten (POSOM)



CPD kurser

2014-03-28
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Tack! 


