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Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan
Ärendebeskrivning
Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan utgör en grund för Region Jämtland
Härjedalens kris- och katastrofmedicinska beredskap och är styrande för såväl regionalt som
lokalt arbete med krisberedskap.
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och vid höjd beredskap, ska kommuner och landsting upprätthålla
beredskap för extraordinära händelser. I enlighet med samma lag har Regionen inrättat en
Krisledningsnämnd bestående av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, som ska fullgöra
uppgifter vid extraordinär händelse. Regionens katastrofmedicinska beredskap utgår
primärt från Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (2013:22) Katastrofmedicinsk beredskap. Målet för Regionens
katastrofmedicinska beredskap är att minimera konsekvenserna för de somatiska och
psykiska följdverkningar som kan uppstå vid stor olycka, katastrof, hot, extraordinär
händelse eller krig.
Planen har reviderats utifrån de senaste årens utveckling i omvärlden som inneburit en
förändrad och mer komplex hotbild. Återupptagandet av arbetet med civilt försvar har
påverkat Regionens arbete med säkerhet och beredskap. Bland annat har det inneburit
ökade krav inom områden som säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Regionen har
också att tillämpa Säkerhetsskyddslag (2018:585), Säkerhetsskyddsförordning (2018:658),
Säkerhetspolisens säkerhetsföreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS
2019:2) samt Lag (2009:400) om offentlighet- och sekretess så att det säkerhetsskydd som
behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter finns.
Säkerhetsskyddet är också en grundläggande del i arbetet med civilt försvar, därför sker
arbetet integrerat och samordnat. Regionens ansvar gällande civilt försvar avser att uppnå
målen att; värna civil befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt
bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.
Kompletterade och förtydligade punkter i planen är:
 2.2 Samhällsviktig verksamhet
 4.1 Allmän säkerhet
 4.4.1 Riskområden
 4.7 Förmågebedömning
 4.10 Informationssäkerhet
 4.11 Säkerhetsskydd
 4.12 Planering för höjd beredskap (civilt försvar)

Tjänsteskrivelse

I Region Jämtland Härjedalen saknas i nuläget beslut och inriktning för vilken lagerhållning
och uthållighet som ska finnas för samhällsviktig verksamhet. Detta är ett
förbättringsområde som den regionala kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen bör
stärkas upp med inför nästa års revidering. Ett sådant beslut bör föregås av nuläges- och
behovsanalys samt utredning.

Regiondirektörens förslag
1. Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan antas.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda vilken lagerhållning och krav på
uthållighet Region Jämtland Härjedalen ska ha för sin samhällsviktiga
verksamhet för att klara avbrott i leveranser och omfattande
samhällsstörningar. Uppdraget ska återredovisas till regionstyrelsen senast
augusti 2020.
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