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Plan för höjd beredskap
Ärendebeskrivning
Som ett resultat av det försämrade omvärldsläget har Sveriges försvarsförmåga inför och vid
ett angrepp behövts stärkas. Ett viktigt led i denna utveckling är en sammanhängande
planering för totalförsvaret. Under högsta beredskap är totalförsvar all den
samhällsverksamhet som ska bedrivas. Totalförsvar består av militärt försvar och civilt
försvar. Regionens ansvar avser civilt försvar. Hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik är
särskilt prioriterat.
Plan för höjd beredskap utgör en förutsättning för att Region Jämtland Härjedalen ska
kunna utföra sitt uppdrag inom totalförsvaret under höjd beredskap. Den ska också inrikta
Regionens verksamhet inför och under höjd beredskap samt vara ett övergripande ramverk
för Regionen. Det fredstida arbetet med krisberedskap utgör grunden för allt arbete med
civilt försvar och planering inför höjd beredskap. Plan för höjd beredskap är därför ett
komplement till Regionens kris- och katastrofmedicinska beredskapsplaner. Regionen ska
skapa en förmåga att hantera alltifrån särskilda händelser till extraordinära händelser och
ytterst krig eller krigsliknande situationer. Planeringen behöver därför vara
sammanhängande. Det betyder bl.a. att Regionens fredstida krisledningsorganisation
behöver kunna ställas om till en krigsledningsorganisation. Det behöver också vara tydligt
hur Regionens politiska nivå kan fatta beslut och leda verksamheten under höjd beredskap.
Inför och vid höjd beredskap råder särskilda planeringsförutsättningar, vilka beskrivs
övergripande i planen. I planen beskrivs regionens krigsorganisation, d.v.s. den verksamhet
som Regionen ska bedriva vid höjd beredskap. Det saknas reglering om vilken verksamhet
som Regionen ska prioritera framför en annan vid höjd beredskap. Regionen måste därför
själv göra medicinska och verksamhetsmässiga prioriteringar kopplat till den situation som
råder. Vissa verksamheter kommer inte att kunna bedrivas medan andra kan tillkomma.
Vissa verksamheter kommer att behöva öka i omfattning medan andra kommer att minska.
Beroende på situationen kommer begränsade resurser behöva användas där de gör störst
nytta för så många som möjligt. Det innebär att svåra prioriteringar behöver göras. Höjd
beredskap innehåller två nivåer. Om regeringen beslutar om skärpt beredskap är
krigsorganisationen den verksamhet som Regionen på en lägsta nivå ska klara av att
bedriva. Vid högsta beredskap är krigsorganisationen den enda verksamhet som Regionen
ska bedriva.
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