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Plan för utbildning, träning och övning inom krisberedskap
och katastrofmedicin i Region Jämtland Härjedalen 20192022
Ärendebeskrivning
Regionen har ansvar för att förtroendevalda och anställda får den
utbildning och övning som krävs för att utföra sina uppgifter vid allvarliga
och extraordinära händelser. Planen utgår primärt från den regionala
kris-

och

katastrofmedicinska

beredskapsplanen

samt

gällande

författningskrav. Planen inriktar utbildning, träning och övning för en hel
mandatperiod. En mer långsiktig planering ska ge överblick men också
möjlighet till tillfällig behovsstyrning. Planen utgör ett stöd för att uppfylla
gällande författningskrav.
Den övergripande målsättningen för mandatperioden 2019–2022 är att
regelbundet utbilda, träna och öva den personal som ingår i regionens
beredskapsorganisation samt den personal som ska delta i insatser vid
allvarlig händelse så att den kris- och katastrofmedicinska beredskapen
upprätthålls. Under kommande period ska även personal i regionens
krigsorganisation övas för att kunna verka under höjd beredskap.
Förtroendevalda ska utbildas och övas för sina roller vid extraordinär
händelse och höjd beredskap. Region Jämtland Härjedalen ska också
delta i övningar i samverkan med andra aktörer på regional och nationell
nivå i en omfattning som bedöms rimlig.
Planen beskriver vilka målgrupper som ska utbildas och övas. Chefer med
ansvar för dessa målgrupper ska säkerställa att målsättningen uppnås
genom att möjliggöra för medarbetarna att genomgå den utbildning och

Tjänsteskrivelse

övning som krävs för att de ska kunna lösa sina uppgifter på ett
yrkesmässigt sätt. Som ett led i att uppnå målsättningen i den
övergripande planen ska årliga mer praktiskt inriktade utbildnings- och
övningsplaner tas fram som stöd för arbetet. Beredskapschefen ansvarar
för att sådana planer utarbetas.

Regiondirektörens förslag
Plan för utbildning, träning och övning inom krisberedskap och katastrofmedicin i
Region Jämtland Härjedalen 2019 - 2022 antas.
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