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Plan för finansiering och utveckling av Rakel
Ärendebeskrivning
Rakel betyder radiokommunikation för effektiv ledning och är ett gemensamt
radiokommunikationssystem för alla organisationer i Sverige med funktioner inom
områdena allmän ordning, säkerhet och hälsa. Region Jämtland Härjedalen har använt
Rakel sedan 2011 och det infördes initialt i ambulanssjukvården för
”blåljuskommunikation”. Fortfarande är ambulanssjukvården de stora användarna av Rakel
i regionen. Övriga funktioner som tillkommit och använder Rakel i regionen är Tjänsteman i
beredskap (TiB), Regional krisledning, hälsocentralerna i Åre och Funäsdalen samt egen
vaktpersonal.
När Rakel infördes i landstingen fanns fram till 2012 ett avgiftstak för abonnemang för att
främja en bred anslutning. För Jämtlands läns landsting låg detta avgiftstak på 304 000
kr/år. De ekonomiska förutsättningarna ändrades radikalt, då avgiftstaket togs bort 2012.
From 2013 mer än fördubblades kostnaderna för landstingen som följd. Den
kostnadsökning som uppstod samt Regionens ekonomiska förutsättningar har inneburit att
utvecklingen av Rakel stannat av.
Det finns idag ingen inomhustäckning på sjukhuset vilket är en allvarlig brist. Förutom att
det är ett hinder för utveckling och utbyggnad av systemet så skapar det problem för vakter
samt räddningstjänst och polis och ambulans vid insatser på sjukhuset.
I primärvården är det endast Åre och Funäsdalen som har infört Rakel. Planering finns även
för Strömsund, Sveg och Bräcke (ev Hammarstrand). Önskemål finns även för Lugnviks HC,
då den planeras att kunna användas vid allvarliga händelser.
Region Jämtland Härjedalen saknar en plan för utveckling och budget för finansiering vilket
uppmärksammades av Regionstyrelsen vid uppföljning av krisberedskaps- och
säkerhetsarbetet för 2017. Regiondirektören fick i februari i uppdrag att utarbeta en plan för
finansiering av Rakel samt en planering för utveckling av Rakelanvändandet inkluderat
behoven i primärvården.
Sammantaget finns oprioriterade behov på ca 1 358 500 kr. Högst prioriterat för åtgärd är
inomhustäckningen för sjukhuset. Krisberedskap föreslår därför att en förstudie görs under
2018. Detta bedöms kräva ett utökat budgetanslag på 500 000 kr till krisberedskap.
Ansvariga på krisberedskap bör ges uppdraget. Resursperson från ambulanssjukvården
behöver lånas in på 40% för att hålla i förstudien vilket också kräver finansiering.
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Förstudiens resultat får sedan beaktas i utarbetande av finansplanen 2019–2021. Beslut om
genomförande av inomhustäckning behöver tas och det bör vara åtgärdat senast 2020.
Vidare föreslås att införande i primärvården genomförs hösten 2018 i Strömsund, Sveg och
Bräcke (ev Hammarstrand). För Lugnviks HC krävs mer utredning. Inlånad resursperson
från ambulanssjukvården får ansvara för införandet samt att utbildning genomförs. Övriga
primärvården avvaktas tills arbetet med civilt försvar kommit längre. För
ambulanssjukvården har inköp gjorts av 19 nya Rakelenheter 2018 och det är viktigt med
komplettering med inköp av monofoner och hörsnäckor. Det behöver också tas höjd för
utbyte av rakelenheter i alla fordon inför 2019–2020.

Regiondirektörens förslag
1. Plan för utveckling och finansiering av Rakel godkänns.
2. Kostnader för förstudie avseende inomhustäckning för Rakel på Östersunds
sjukhus ca 580 000 kr, inköp raklar 85 000 kr, ökade driftskostnader 2018 för
krisberedskap avseende abonnemang på 122 500 kr samt installation av Rakel
på Svegs HC och Näva för 90 000 kr, inköp i ambulanssjukvården för 293 000
kr bekostas via Regionstyrelsens anslag. Totalt 1 170 500 kr.
3. Kostnader för installation av inomhustäckning på sjukhuset (ännu ej
kostnadsberäknat), ökade abonnemangskostnader 122 500 samt utbyte av
fordonsenheter kräver ökat budgetanslag till krisberedskap under 2019 – 2020
samt 200 000 kr till akutområdet och ska beaktas och prioriteras vid
framtagande av förslag till Finansplan 2019–2021.
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