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Uppföljning av krisberedskaps- och säkerhetsfrågor
Ärendebeskrivning
Det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget har bidragit till att arbetet med
säkerhetsskydd och civilt försvar har prioriterats inom krisberedskap och säkerhet. Statliga
medel och uppdrag har tilldelats regionen. En projektledare anställdes i februari 2018 och
arbetet med Civilt försvar bedrivs i projektform under 2018–2019. Kommande år behöver
beslut tas hur arbetet ska fortsätta efter projektavslut.
Krisberedskaps- och säkerhetsarbetet har i stort bedrivits enligt plan, men allt som
planerades har inte hunnits med och några saker flyttas därmed över till kommande år.
Implementeringen av signalskydd och uppbyggnad av signalskyddsorganisation är
genomfört. Säkerhetsanalysen är slutförd och ska beslutas i början av 2019,
säkerhetsskyddsplan beslutades under 2018. Arbetet med plan för höjd beredskap är
påbörjat och beräknas slutföras i en första version under 2019. Den planerade analysen
utifrån så kallad gråzonsproblematik har inte hunnits med utan kommer att läggas in i
planeringen för Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) inför kommande mandatperiod. Under
2018 har analys gjorts avseende klimatförändringar inom RSA.
Ingen större övning planerades eller har genomförts under året, de katastrofmedicinska
utbildningar som planerades har genomförts. Planering inför Totalförsvarsövning 2020 är
uppstartad. Planerings och förberedelsearbete för sjukvårdens beredskap och säkerhet har
genomförts inför de två VM arrangemangen som går av stapeln i början av 2019.
En mängd förbättringsförslag framkom i efterarbetet av den tragiska bussolyckan 2017. Ett
kontinuerligt förbättringsarbete har pågått sedan dess. Haverikommissionens utredning
blev klar 2018 och visade att den medicinska kompetensen på skadeplats har varit hög och
att den prehospitala sjukvårds- och räddningsinsatsen utförts på ett mycket bra sätt.
En förstudie avseende inomhustäckning för Rakel på sjukhuset har genomförts, åtgärd av
inomhustäckning planeras genomföras under kommande år. Rakel har installerats och
implementerats i primärvården i Sveg, Strömsund och Bräcke. Arbetet med att möjliggöra
samverkan via Rakel och Nödnet med Norge har fortsatt och driftsättning av detta planeras i
början av kommande år. En förstärkning med ytterligare Rakelenheter har skett i
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ambulanssjukvården så att den prehospitala sjukvårdsledaren nu har möjlighet att sköta
kommunikationen på ett bättre sätt.
Den mest omfattande händelsen i Jämtland län under året var sommarens allvarliga
skogsbränder. Region Jämtland Härjedalens verksamheter påverkades dock inte i någon
större utsträckning av bränderna och inga allvarliga skador inträffade. Vid sex tillfällen har
TiB tagit beslut om Allvarlig händelse och inrättat särskild sjukvårdsledning (krisledning),
det har handlat om händelser med storm, influensa och ansträngt vårdplatsläge,
kontaminerat vatten och trafikolycka.
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