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Åtgärdslista vid IT-avbrott 

 

Vid ett längre IT-avbrott ska IT-enheten ge ut skriftlig information med en 
lägesbeskrivning.  

Nedanstående åtgärdslista förutsätter att: 

- Rutin för dataavbrott  och Rutin för utskrift av omvårdnadsjournal inför 
eventuellt dataavbrott och dokumentation under ev. dataavbrott  
efterföljs. 

- Larmlistor med mobilnummer måste hållas uppdaterade.  
- Vikarieböcker måste vara uppdaterade 
- Uppdaterade och utskrivna adress- och telefonlistor till 

brukare/klienter/anhöriga 
- Dokumentmallar ska finnas utskrivna, t ex blanketter inför 

tvångsomhändertaganden 
- Mobiltelefoni fungerar men att övrig IT- tillgänglighet är avbruten.  

 

Meny av åtgärder vid IT-avbrott (beroende på omfatt ningen av avbrottet) 

 
• Socialchef el dennes ställföreträdare bedömer om socialtjänstens 

krisledningsorganisation ska träda i kraft eller om ordinarie verksamhet kan 
hantera avbrottet 

• En kontaktperson utses som fungerar som informationshämtare/spridare i 
förvaltningen, kontaktpersonen kan om behov finns, viss tid varje dag, vara 
stationerad i informationscentralen för allmänhet och internt 

• Socialtjänstens hemsida kan hållas uppdaterad via alternativt nätverk 
förutsatt att IT-enheten ”öppnar” brandväggen mot Skövde kommun 

• Information om avbrottet och ev beslut som fattats kopieras upp och lämnas 
ut till enheterna 
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• Information om avbrottet och ev effekter på verksamheten kopieras upp till 
allmänheten, informationen kan lämnas ut via informationscentralen. Viktig 
information är t ex att barnavårdsanmälningar inte kan ske via mail till 
kommunen 

• Viss patientinformation kan hämtas ut via vårdcentral. 
• För patienter med apodos finns möjlighet att hämta ut nya medicinlistor via 

annan internetansluten dator alternativt via apotek eller vårdcentral. 
• Journalföring sker på papper enligt  Rutin för utskrift av 

omvårdnadsjournal inför eventuellt dataavbrott och dokumentation 
under ev. dataavbrott   

• Information ska ges till samverkanspartners t ex Skaraborgs sjukhus och 
vårdcentraler om IT-avbrott så att t ex samordnad vårdplanering kan 
hanteras 

• Nyckelskåp i verksamheterna; Reservnycklar finns, rutin vid IT/el-avbrott 
ska finnas vid nyckelskåpen 

• Vad gäller låsning av dörrar/nyckelskåp mm 
o  kommunhuset och Allégården har reservkraft som ska fungera i 7 

dygn. Om nätverket går ned så finns det undercentraler i 
verksamheten vilket gör att allt ska fungera som vanligt med lås och 
medicinskåp. Försvinner strömmen finns det batteribackup som klarar 
4-6 timmar beroende på hur ofta skåpen/rummen öppnas. 

o Brittgården och Bäckliden – det finns en undercentral som sköter 
låsning av dörrar, detta fungerar även om strömmen går. Vad gäller 
nyckelskåpet på Bäckliden finns en batteribackup.  
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