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Lagrum och styrande förutsättningar 

Patientdatalagen SFS 2008:355 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 

personuppgifter i hälso- och sjukvården 

Syfte 

Upprätthålla patientsäkerheten och dokumentationsskyldighet under driftstörning-

ar/datastopp i VAS och Aweria. 

Omfattning 

Gäller AVP, Sunderby sjukhus. 

Ansvarsfördelning 

Akutmottagningen har den reservdator där man kan få ut akutjournalen från 

Aweria. LANS ansvarar för att vid behov ta ut journaler för akutsjukvårdsenhetens 

räkning vid driftstörningar. 

Akutsjukvårdsenheten ansvarar för att hämta akutjournalen på akutmottagningen. 

Beskrivning arbetsgång 

 

Före/under stoppet (Aweria) 

 Vid planerat stopp går det att ta ut en liggare genom att skriva ut 
från aktiv liggare i Aweria innan stoppet. Välj Obs och ”Utskrift Lig-
gare”, ändra så att den skrivs ut liggande i format och i färg. Journa-
lerna går också att skriva ut i förväg. Färgskrivare finns på akuten i 
LANS-expeditionen och heter su_akfarg2. 
 

 Vid planerade stopp, med läsläge i VAS fungerar Aweria. Det går 
att dokumentera som vanligt och kontext till VAS fungerar. 
 

 Vid oplanerade stopp kan det vara både Aweria och VAS som har 
driftstörning. I båda fallen får man en störning i Aweria. I dessa fall 
måste man ta ut liggare och akutjournaler från reservdatorn på aku-
ten. 
 

 I lådan för datastopp skall det finnas reservliggare, akutjournaler, 
laboratorieremisser (kem och bakt), röntgenremisser, läkemedelslis-
tor, konsultremisser, operationsanmälan samt narkosjournal. 
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 Fortsätt dokumentera på en akutjournal. Märk den med pati-
ent-id och häfta ihop med Aweriajournalen. 
 

 Patienter som kommer till enheten under driftstoppet skrivs in 
på reservliggaren. Ange tid för ankomst, klinik och vilken lä-
kare som är ansvarig. 
 

 Ta kopia på Akutjournalen om patienten går till avdelning. 
Spara kopian för dokumentation efter stoppet.  
 

 

Efter stoppet 

1. Om möjligt gör en sammanfattning av vitalparametrar och om-
vårdnad, dokumentera det under fliken Omvårdnad – Om-
vårdnadsstatus. 
Åtgärder kan man också dokumentera under Omvårdnadsåt-
gärder och ange rätt tid för åtgärden ex BS.  
Dokumentera Läkemedel, vem som ordinerat och ange tid för 
administrering. 
 

2. Kryssa i - Journalen innehåller historiskt inmatade värden och 
Avvikande processflöde under fliken Besöksadmin i rutan 
Övrigt. 
 

3. Skriv ut de patienter som fanns i Aweria innan stoppet och 
som gått hem eller blivit inlagda. 
 

4. Patienter som kommit under stoppet:  
Meddela LANS att skriva ut patienten till Obs (AVP) om det 
inte är gjort. Dokumentera enligt punkt 1. Har patienten läm-
nad enheten skrivs patienten ut. 
 

5. Om stoppet varit under längre tid och omfattande dokumentat-
ion är gjord, lämna journalen för inskanning till vår sekreterare 
(fack finns i LANS exp). Skriv tydligt eller stämpla journalen 
med inskanning. Lämna även reservliggaren till sekreteraren. 

 

Patientetiketter 

 Fungerar ej under driftstopp VAS. Fungerar under läsläge. 

 

Reservnummer 

 Patienter som fått reservnummer under driftstoppet och där 
identiteten är känd skall hopslagning av personnummer och 
reservnummer göras. Det går att byta namn till rätt namn i 
VAS på reservnumret och uppdatera Aweria då det inte går att 
uppdatera till rätt personnummer. Patienten skall ha ett id-
band med reservnummer och ett med personnummer till dess 
att patienten går hem eller blir inlagd på avdelning. 
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Röntgen 

 Digitala röntgen remisser fungerar ej under driftstopp. 

 Lämna ut information från röntgen till jourläkarna (finns i 
datastoppspärmen) 

 Röntgen remiss skrivs på pappersremiss ”Katastrofremiss”. 

 Svaren kommer på papper. 

 Bilder kan ses uppe på röntgen. 

 

Lab 

 Digitala lab remiss fungerar ej under driftstopp.  

 Använd pappersremisser som finns i datastopp-backen.  

 Fyll i önskade analyser, klinik och vårdgivare. 

 Svaren kommer i rörposten alt. i blodhissen. 

 

Remisser  

 Fungerar ej under driftstopp.  

 Konsult eller andra remisser än ovan skrivs på manuell remiss 
finns i pärmen datastoppslådan.  

Ekg 

 Om mobimed fungerar så går det att spara nya EKG.  

 Gamla Ekg kan ej tas fram via VAS. Fungerar under läsläge. 
 
 
Inskrivning på vårdavdelning  

 Fungerar ej med inläggningsjournal och läkemedelslista under 
driftstopp.  

 Använd pappers inläggningsjournal och läkemedelslista, finns 
i datastopp-lådan.  

 

Vid läsläge i VAS kan man läsa all historik men inte skicka 

remisser mm. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


