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Informationsflöde Prehospital Händelse/Situation
1 Bakgrund/Inledning

Vid prehospitala händelser som kan förväntas påverka Region Kronobergs
verksamheter krävs att god samverkan etableras tidigt. Ansvaret för detta åligger
samtliga aktörer. Syftet med denna samverkan är att tidigt optimera sjukvårdens
resurser och möjliggöra planering av övrig verksamhet.
Vid följande kriterier kommer Ledningsansvarig sjuksköterska på akutmottagning
(LAS) och Tjänsteman i beredskap (TiB)1 att larmas:



Händelser där 3 eller fler personer misstänks vara skadade.
Händelser med förväntat stort skadeutfall.

2 Ambulanssjukvården
2.1 Förvarning till LAS, akutmottagning vid kort transportsträcka.
Förvarna på vida indikationer, redan under framkörning, när drabbad misstänks
vara kritiskt sjuk/skadad och transportsträckan är kort. Akutmottagningarna har
begränsade resurser under jourtid, ex. kan särskild medicinsk kompetens befinna
sig i hemmet och behöva ringas in.
2.2 Prehospitala rapporter
Det är av största vikt att de rapporter som sjukvårdsledare förväntas ge, kommer i
rätt tid och med rätt innehåll och på korrekt talgrupp enligt befintliga rutiner. Om
kriterierna för LAS medverkan inte är uppfyllda vid utlarmningen kom ihåg vikten
av tidig förvarning till LAS vid svårt skadade/sjuka patienter för att
akutmottagningen ska kunna förbereda och planera verksamheten.
Vid händelser där LAS och TiB förväntas medverka bör sjukvårdsledaren
säkerställa att dessa har uppfattat informationen i verifieringsrapporten. Detta
görs lämpligen genom att, direkt efter lämnad rapport, och på aktuell talgrupp
(Sjv-Ins X) etablera kontakt med LAS och TiB. ”Har LAS och TiB uppfattat denna
rapport?”

3 Akutmottagning

Vid larm enligt kriterier under punkt 1 förväntas LAS att följa händelsen via
Rakel. När första framkomstrapport lämnats i RAPS, oavsett av vilken
verksamhet (polis, räsddningstjänst, ambulans), övergår LAS till Sjv-Ins x. LAS
ska där anmäla sin närvaro, detta för att det ska vara tydligt för sjukvårdsledaren
att LAS lyssnar och förväntar sig information.
1

TiB får utöver kriterierna ovan även larm enligt framtaget KBA-index, Kris Beredskaps
Avdelningen SOS Alarm. Se direktivdokument Region GHK.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4 TiB

Vid larm enligt kriterier under punkt 1 förväntas TIB att följa händelsen via Rakel.
När första framkomstrapport lämnats i RAPS, oavsett av vilken verksamhet
(polis, räsddningstjänst, ambulans), övergår TIB till Sjv-Ins x. TIB ska där anmäla
sin närvaro, på aktuell talgrupp (Sjv-Ins X), detta för att det ska vara tydligt för
sjukvårdsledaren att TIB lyssnar och förväntar sig information.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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