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Det svenska krisberedskapssystemet
En framgångsrikinsatsvid en händelsesom leder till en samhällsstörningi
fred, höjd beredskapoch krig byggerpå att RegionSörmlandtillsammans
med övriga samhällsaktöreråstadkommeren gemensaminriktning och
samordningföre, underoch efter en händelse.Krisberedskapssystemet
är
uppbyggtgenomatt aktörerinneharett sektors- och eller geografiskt
områdesansvar.
Det geografiskaområdesansvaret
finns till för att förbättra
tvärsektoriellsamordningtill stöd för de aktörersom inneharett
sektorsansvar
, RegionSörmlandinneharett sektorsansvar
för sin
verksamhet.Det geografiskaområdesansvaret
innehasav kommunen,
länsstyrelsenoch regeringenpå lokal, regionalrespektivenationellnivå och
den inträffadekrisensart kommeratt avgöravem som har det övergripande
geografiskaområdesansvaret
i händelsen.
Varje samhällsaktörhar olika ansvarmen en gemensamskyldighetatt
samverkaoch samordnasinaförmågorför att minimerade psykiskaoch
fysiskapåverkningarnaav de som drabbas,en samverkansom ledsav den
som innehardet geografiskaområdesansvaret
i händelsen.
Sverigeskrisberedskapreglerasi grundenav ansvars-, närhets- och
likhetsprincipen.Dessatre principerär inte fastställdai lag utan skall förstås
som en bakgrundtill det regelverksom f inns och de uppdragoch mandat
som var samhällsaktörinnehari en händelse.

Likhetsprincipen

Närhetsprincipen
Enhändelseskall
hanterasdär den
inträffar och av dem
som är närmast
berörda och
ansvariga

Regionens
verksamhetskallså
långt det är möjligt
fungerapå liknande
sätt i vardagenså
som vid en kris

Ansvarsprincipen
Densom ansvarar
för en verksamheti
vardagengör så
ävenunder en kris

Figur 1 De tre principernainom svenskkrisberedskap
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Organisation och ansvar för krisberedskap inom
region Sörmland
Region Sörmlands krisberedskap involverar alla Regionens verksamheter
där arbetet sammanhålls av Krisberedskapsenheten. Arbetet med
krisberedskap styrs av ett flertal lagar bland annat, Lagen om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
vid höjd beredskap (2006:544), Förordning om krisberedskap och höjd
beredskap (2006:942) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) samt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk
beredskap (SOSFS 2013:22). Ytterligare lagar som styr regionens
krisberedskap presenteras i bilaga 1.
Ansvar och uppdrag
Regionstyrelse

Regionstyrelsen är ytterst ansvarig för krisberedskapsarbetet i Region
Sörmland. Regionstyrelsen utför ägartillsyn och följer kontinuerligt upp att
regionens förmåga att följa författningskrav och att intern målsättning är
tillräcklig inom krisberedskapen.
Regiondirektör

Regiondirektör ansvarar för regionens krisberedskap enligt för
verksamheterna adekvata författningar, andra myndighetskrav och regionens
styrande dokument. Regiondirektören ansvarar för att verksamhetsansvariga
tilldelas resurser samt ges befogenheter och kompetens i tillräcklig mån.
Regiondirektören har delegerat detta ansvar till Hälso- och
sjukvårdsdirektör, verksamhetschef för Krisberedskapsenheten samt chef för
Regionservice.
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och sjukvårdsdirektören ansvarar för skapande och upprätthållande
av ändamålsenlig operativ förmåga av den katastrofmedicinska beredskapen
inom Hälso- och sjukvården i enlighet med för hälso- och sjukvården
adekvata författningar, andra myndighetskrav och regionens styrande
dokument. Ansvaret innebär även att formulera hälso- och sjukvårdens krav
på stödjande funktioner, exempelvis lägsta tolerabla nivåer på den tekniska
infrastrukturen, robusthet i försörjningen av läkemedel och
förbrukningsmaterial eller annat som riskerar påverka hälso- och
sjukvårdens förmåga att utföra sina uppdrag vid särskild händelse, höjd
beredskap eller krig. Tillse att lämpliga kompetenser uppdras att utgöra
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exempelvis särskild sjukvårdsledning på lokal- och regional nivå. Arbetet
sker i samverkan med Krisberedskapsenheten.
Chef för Regionservice

Chefen för Regionservice har ansvar för att det finns en etablerad process
för att omhänderta säkerhets- och beredskapskrav vid utformning,
uppförande och underhåll av regionens fastigheter, byggnader, lokaler,
försörjning av material, service med syfte att över tid bidra till att
upprätthålla en relevant nivå. Regionservice ska ha en god förmåga att
hantera krissituationer i fred, höjd beredskap och krig. Systematiskt se till
att infrastrukturen lägst uppfyller kraven på en grundläggande förmåga till
civilt försvar i enlighet med relevant adekvata författningar, andra
myndighetskrav och regionens styrande dokument eller andra
planeringsdirektiv från regeringen.
Verksamhetschef för Krisberedskapsenheten

Verksamhetschefen för Krisberedskapsenheten ansvarar för att utarbeta
regionala och lokala beredskapsplaner, utbildnings- och övningsplaner,
regionsövergripande aktiviteter, händelseanalyser samt se till att det finns
utrustning i enlighet med Krisberedskapens adekvata författningar, andra
myndighetskrav och regionens styrande dokument. Det ska finnas en
förmåga att agera utifrån verksamheternas vardag men vara applicerbar vid
en särskild händelse, extraordinär händelse, höjd beredskap och krig.
Enheten ska motta och säkerställa att Hälso- och sjukvårdens beställningar
av stödjande funktioner till den katastrofmedicinska beredskapen
omhändertas och utförs av relevanta utförare. Enheten ska i samverkan med
berörda inom Regionen utföra de förmåge- och risk-/sårbarhetsanalyser som
krävs enligt gällande författning. Verksamhetschefen ska se till att det finns
uppdragsbeskrivningar och faciliteter för särskild sjukvårdsledning på lokal
och regional nivå. Verksamhetschefen för Krisberedskapsenheten är
föredragande för Krisledningsnämnd i samverkan med utsedd
funktion/person från Hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår även ansvaret
för Funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) , Säkerhetsskydd samt arbete
med Civilt försvar.
Beredskapssamordnare

De lokala beredskapssamordnarna arbetar med de kris och
katastrofmedicinska frågorna på lokal nivå dvs inom respektive område,
södra länsdelen, norra länsdelen och västra länsdelen.
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Lokala beredskapssamordnare har till uppgifter är att erbjuda utbildning och
information gällande kris och katastrofmedicinsk beredskap till olika
verksamheter inom det geografiska området. I arbetet ingår det att revidera
och utveckla den lokala katastrofplanen, ansvara för ledningsplatserna samt
att åtgärdskort och larmlistor är uppdaterade. Beredskapssamordnaren ska
medverka och initiera händelseutredningar, uppföljning och utvärdering vid
förhöjt beredskapsläge på sjukhuset.
Katastrofmedicinskt ansvarig läkare

Katastrofmedicinskt ansvarig läkare (KAL) ansvarar för att stödja
Krisberedskapsenheten i ansvaret att tillse regionens efterlevnad av
adekvata författningar, andra myndighetskrav och regionens styrande
dokument. KAL ansvarar för medicinsk kvalitet i planeringsfasen av
regionens krisberedskap. KAL utses av hälso- och sjukvårdsdirektör i
samråd med verksamhetschef för Krisberedskapsenheten.
Chefer inom linjeorganisation och regionsägda bolag

Chefen har ansvaret för krisberedskap inom dennes verksamhet och skall se
till att de arbetsmetoder som används bidrar till en god krisberedskap och att
personal ges tillräckliga kunskaper, relevant utbildning och rätt anvisningar.
Medarbetare

Medarbetare har skyldighet att följa arbetsgivarens anvisningar i sin
yrkesutövning, vilket inom krisberedskap innebär att medverka i
utbildningar och följa instruktioner och planer. Medarbetare ansvarar för att
bidra i arbetet med att öka krisberedskapen genom att rapportera brister,
risker och incidenter till närmaste chef.
Forum för möten gällande krisberedskap och infrastrukturfrågor

Verksamhetschefen för Krisberedskapsenheten ansvar för att sammankalla
hälso- och sjukvårdsdirektör, chefen för Regionsservice, chefen för
Säkerhetsenheten, chefen för Patientsäkerhetsenheten samt
katastrofmedicinskt ansvarig läkare vid tre till fyra gånger per år för att följa
upp ovanstående ansvarsområden, resultat från risk- och sårbarhetsanalyser,
förmågeanalyser eller myndigheters krav gällande krisberedskap. Till mötet
kan sakkunniga experter adjungeras exempelvis chefen för
smittskydd/vårdhygien, Region Sörmland IT eller annan lämplig funktion
beroende på mötets agenda.
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Sjukhusråden för respektive sjukhus

Utifrån frågor inom krisberedskap som behöver diskuteras med samtliga
verksamheter tas dessa frågor upp på sjukhusråden på varje sjukhus.
Krisberedskap är en stående punkt på agendan till sjukhusråden.
Krisledningsnämnden

Vid extraordinära händelser kan Regionens krisledningsnämnd, som utgörs
av politiker från Regionstyrelsen, aktiveras vid behov. Nämndens uppdrag
finns angivet i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Krisledningsnämnden är normativ ledningsnivå och skall samverka och
kommunicera med särskild sjukvårdsledning på regional nivå och andra
politiska beslutsnivåer, samt ta beslut som rör stora avvikelser från
Regionens normala åtaganden.
Krisledningsnämnden övertar enligt Reglementet för Krisledningsnämnden
beslutsmandatet från övriga nämnder vid en extraordinär händelse. Vid
höjd beredskap och krig är det Regionstyrelsen som övertar
beslutsmandatet.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 10(34)

STYRANDE DOKUMENT

Handläggare

Giltig från

Dokumentnummer

Åsa Hessel
Krisberedskapsenheten

2019-10-22

21-2444
RS-LED19-2218-4

Processområde

Dokumentnivå

Hantera säkerhet och beredskap

Huvuddokument

Beslutad av

Regionfullmäktige den 22 oktober, § 176/19

Tjänsteman i beredskap
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
”katastrofmedicinsk beredskap och planläggning”, (SOSFS 2013:22) ska det
i varje landsting finnas en funktion som ständigt är bemannad och som vid
särskild händelse eller vid risk för sådan händelse har till uppgift att
1. ta emot larm
2. verifiera uppgifter
3. larma vidare
4. initiera och samordna det inledande arbetet
5. informera om händelsen.
Funktionen benämnas tjänsteman i beredskap (TiB).

Figur 2 TiB i Region Sörmland arbetar efter den nationellt framtagna TiB processen Källa:
Socialstyrelsen

I Region Sörmlands TiB uppdrag ingår det förutom lagkraven ovan att:
 Finnas tillgänglig dygnets alla timmar och besvara larm inom 5
minuter
 Inom en timme inställa sig på regional ledningsplats.
 Läsa och hantera inkommande e-post till funktionsbrevlådan
kontinuerligt.
 Fatta beslut om regional beredskapsnivå samt etablera regional
särskild sjukvårdsledning
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Ingå i regionalt samverkansmöte varje vecka med Länsstyrelsen och
Socialstyrelsen
Delta vid uppföljning av händelser som Krisberedskapsenheten
kallar till, ex. händelseanalys, lokalt, regionalt och nationellt
Samordningsansvar vid kontakt med andra myndigheter på regional
och nationell nivå vid en särskild händelse

Larmkriterier till TiB Region Sörmland
TiB larmas vid en händelse där det är tre eller fler drabbade. I ordet
drabbade ingår skadade och oskadade som är med om eller bevittnat
händelsen.
Ytterligare larmkriterier till TiB







Vid begäran då egna Regionen ber att få komma i kontakt med TiB.
Kan vara händelser såsom gasbortfall, el- värmeavbrott, vattenläcka,
brand/rökutveckling, IT/teleavbrott
Vid brand i alla typer av fastigheter oberoende av antalet drabbade
som renderar i utlarmning av resurser från ambulanssjukvården
Larm om skjutning, knivskada eller annan händelse av pågående
dödligt våld oberoende av antalet drabbade
På begäran från annan myndighet/organisation, som behöver ha
kontakt med Regionens TiB.
Hotande eller konstaterad olycka med farligt ämne inom Chemical,
Biological, Radiological, Nuclear, Explosiv (CBRNE) oberoende av
antalet drabbade
Vid sjöolycka med statlig räddningstjänst, JRCC
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Hotbild och risker
Inventering och analys av risker och hot är grunden till vilken beredskap
Region Sörmland ska ha.
Identifierade riskområden
Externa risker

Transporter
 Sjötrafiken på Östersjön och Mälaren inklusive hamnar
 Tågtrafik på Svealandsbanan, västra stambanan samt TGOJ-banan
 Vägtrafik på E4 samt E20 som sträcker sig genom länet
 Transporter av farligt gods på väg, sjö och järnväg
 Flygtrafik inklusive flygplatser
Företag
 Inom regionen finns flera SEVESO-anläggningar, det vill säga större
företag som hanterar eller lagrar stora mängder kemikalier.
Samhällsaktiviteter
 Publika evenemang
 Antagonistiska händelser
 Epidemisk/pandemisk händelse: orsakad av smittämnen
 Naturkatastrofer
 Hybridkrigföring/krig
Interna risker

Inom Regionen finns interna riskområden identifierade. Riskerna går
antingen att påverka helt själva inom regionen eller är behov av
samverkande myndigheter för att kunna förebyggas.
Brist på
 Resurser och kapacitet att omhänderta akuta behov
 Hygien och därmed smittspridning internt på sjukhusen
 Utrustning, material, läkemedel
 Kost
 Evakueringslokaler/tillfälliga utrymmen
Bortfall eller störningar i infrastrukturen gällande
 Vatten (dricksvatten samt tekniskt vatten för ex. hygien)
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Interna larmsystem
Elkraftförsörjning
Värmeförsörjning
Försörjning av medicinska gaser
IT, telefoni

Störningar i
 Kollektivtrafik
Risk- och sårbarhetsanalys
Enligt lag 2006:544 ska regioner identifiera och redovisa samhällsviktig
verksamhet, risker mot verksamheten, beroenden och sårbarheter. En plan
ska tas fram för att kunna hantera extraordinära händelser och särskild
händelse. Planen ska baseras på en risk- och sårbarhetsanalys.
Regionen ska sammanställa och avrapportera en regional risk- och
sårbarhetsanalys till Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap, MSB, under mandatperiodens första år.
Enligt MSB:s föreskrift MSBFS 2015:4 ska regionen varje år följa upp och
redovisa sin lagstadgade risk- och sårbarhetsanalys.
Förmågeanalys
En förmågeanalys ska genomföras varje mandatperiod gällande infrastruktur
som el, IT, telefoni, vatten, värme och gas i regionens byggnader för att
säkerställa förmågan att bedriva vård. Förmågeanalys ska även belysa
förmågan att omhänderta drabbade vid en särskild händelse, höjd beredskap
eller krig och tydliggöra hälso- och sjukvårdens gränssättande resurser.
Kontinuitetshantering
Syftet med kontinuitetshanteringen är att genom förebyggande arbete skapa
robusthet i verksamheten gällande ex kost, el, IT, telefoni, vatten, värme och
gas så att den kan fungera trots oplanerade och planerade störningar eller
avbrott som kan påverka vård och patientsäkerhet.
Inom regionen finns ytterligare beredskapsplaner för:
 Värmebölja
 Vårdplatsbrist
 Pandemi
 Krisledning på lokal nivå
 Region Sörmlands Krisstödsorganisation
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Särskild sjukvårdsledning- krisledning
Som ett stöd till Krisberedskapen finns även en särskild ledningsstruktur vid
särskild händelse som benämns särskild sjukvårdsledning. Särskild
sjukvårdsledning arbetar på uppdrag av regionledningen och tar över
ordinarie ansvar för regionens verksamheter. Genom samverkan och ledning
skapas samordning och inriktning av regionens totala resurser med syftet att
minska de negativa effekter som händelsen kan ge upphov till.

Figur 3 Arbetet i särskild sjukvårdsledning utgår från det nationella konceptet ”Gemensamma
grunder” där regionen genom samverkan och ledning skapar samordning och inriktning av regionens
totala resurser.

Regional särskild sjukvårdsledning
Vid en särskild händelse i länet, som kan komma att kräva/kräver resurser
från mer än ett sjukhus och/eller regionsövergripande resurser, bedrivs
särskild sjukvårdsledning på regional nivå. Särskild sjukvårdsledning på
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regional nivå innebär befogenheter till ledning och samordning av regionens
samlade resurser, samverkan med andra myndigheter, organisationer och
sjukvårdshuvudmän, oavsett beredskapsnivå. Regional särskild
sjukvårdsledning initieras genom beslut av Tjänsteman i beredskap (TiB).
Lokal särskild sjukvårdsledning
Vid en särskild händelse i länet som kan komma att kräva extra resurser på
lokal nivå, aktiveras en särskild sjukvårdsledning på lokal nivå.
Larmmottagare på sjukhus är ledningsansvarig sjuksköterska (LANS) och
beslutsfattare på sjukhus, definieras enligt lokal beredskapsplan, kan fatta
beslut om beredskapshöjningen. Vid etablering av särskild sjukvårdsledning
ges sjukvårdsledare befogenheter att leda och samordna det drabbade
sjukhusets totala resurser där de behövs mest.
Övrig lokal Krisledning
Det finns även krisledning inom andra verksamhetsområden i Region
Sörmland, tex. Karsuddens sjukhus, Regional utveckling och då främst
kollektivtrafiken samt inom Kultur och utbildning.
Prehospital sjukvårdsledning
Omfattar ledning av verksamheten i skadeområde. Den särskilda
sjukvårdsledningen anger inriktning för insatsen, samt fördelar uppgifter
och resurser.
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Beredskapsnivåer
Det finns tre beredskapsnivåer
för att kunnahöja förmåganoch kapaciteten
med utgångspunktfrån normalläge.Ett regionaltförstärknings- eller
katastroflägeleder inledningsvistill en tvingandelokal beredskapshöjning
på regionenssjukvårdsinrättningar.

Stabsläge

• Innebäratt en särskildsjukvårdsledninghåller sig
underrättadom läget, vidtar nödvändigaåtgärderoch
följer händelseutvecklingen
• RegionaltstabslägeLokalt:Ingentvingandeåtgärd.

Förstärkningsläge

• Innebäratt en särskildsjukvårdsledningvidtar åtgärder
för förstärkningav vissaviktigafunktioner
• RegionaltförstärkningslägeLokalt:Initialt minst
stabslägepå MSE,NLN,KSK.

Katastrofläge

• Innebäratt en särskildsjukvårdsledningvidtar åtgärder
för förstärkningav alla viktiga funktioner
• RegionaltkatastroflägeLokalt:Initialt katastroflägepå
MSE,NLN,KSK.

Ledningsroller
Särskildsjukvårdsledningvid särskildhändelseförutsätteratt roller, ansvar
och befogenheterär väl kända.Vilka som innehardessaroller kan förändras
underutvecklingenav den särskildahändelsen.Sjukvårdsledareoch
medicinsktansvarigskall alltid f innasmen funktionernakan innehasav
sammaperson.
Sjukvårdsledare

Personi hälso- och sjukvårdensom administrativtledersjukvårdensarbete.
Den beslutsfattande
rollen som sjukvårdsledarefinns på alla nivåerav
särskildsjukvårdsledning.
Medicinskt ansvarig

Personi hälso- och sjukvårdensom prioriteraroch beslutarom medicinska
åtgärder.Rollen som medicinsktansvarigfinns på alla nivåer.På
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sjukvårdsinrättningaroch regionalnivå innehavsden av läkareoch
prehospitaltav en sjuksköterska.
Stab

En stabskafinnasför att kunnage bra förutsättningarför att
sjukvårdsledaren
och medicinsktansvarigskakunnafatta bra besluti den
särskildahändelsen.Staberskafinnasi alla krisledningarmen kan
bemannasolika. Arbete i stabenledsav en stabschef.

Sjukvårdsledare

Medicinskt
ansvarig

Ambulanschef
i beredskap

Regionservice

Stabschef
Säkerhet
Kommunikation

Krisstödssamordnare
Logistik

Sekreterare

Experter

Figur 4 Stabssammansättning
i regional särskildsjukvårdsledning.Sammansättning
kan variera i
lokal särskildsjukvårdsledningoch eller krisledninginom regionensövriga verksamheter
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Informationsarbete vid särskild händelse
Syftet med Regionens kriskommunikationsarbete är att förtroendet för
Region Sörmland ska vara oförändrat under och efter krisen. Det
övergripande målet är att alla berörda ska lita på Regionens information och
bedömningar i krissituationen.
Information om händelseförlopp och åtgärder ska snabbt, korrekt och samlat
nå berörda aktörer. Målet med informationen är att undvika spekulationer,
rykten, obefogad oro, skilda budskap samt störningar i verksamheten.
Informationen ska innehålla sådana uppgifter att berörda aktörer kan agera
och söka ytterligare information.
Under en kris kommer det att dyka upp oförutsedda händelser och olika
former av hinder och problem som måste hanteras även från en
kommunikationssynpunkt. Väl fungerande samverkan och en effektiv
omvärldsbevakning och omvärldsanalys är nycklarna till att kunna vara
flexibla och ta fram alternativa strategier när det behövs.
Informationsansvar skadeplats, lokal och regional ledning
Representanter från massmedia kommer alltid snabbt till skadeplatsen. På
skadeplatsen är sjukvårdledare informationsansvarig tillsammans med
polisinsatschef och räddningsledare. Sjukvårdledaren ansvarar endast för
den information som berör sjukvården.
Oavsett om det blir förhöjd beredskap lokalt (vid ett sjukhus) eller om
regional särskild sjukvårdsledning etableras, ska Kommunikationsdirektören
eller av denne anvisad person kontaktas av TIB.
När skadade kommer in till sjukhuset samverkar den lokala
sjukvårdsledaren med regionala särskilda sjukvårdsledning om hur
kommunikation av händelsen ska ske.
Upplysningstelefon
Särskild telefonanknytning med telefonnummer 020-24 14 15 finns förberett
som kan användas vid en särskild händelse där information behöver
hanteras utöver ordinarie Kontaktcenter. Upplysningstelefon startas upp av
regional ledning (TiB) när behov föreligger, den bemannas med särskilt
utbildad personal.
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Anhöriga som kommer till sjukhus/vårdinrättning
Anhöriga ska anvisas till särskild lokal på sjukhus eller vårdcentral, där
krisstödsgrupper ska finnas för omhändertagande och information
Information till medarbetare
Det är viktigt att medarbetare är välinformerade om vad som hänt. Den
främsta kanalen för intern information är Insidan (Regionens interna webb),
där ständigt uppdaterad information kan ges snabbt och effektivt. Chefer
inom regionen ska hålla sina medarbetare uppdaterade. Riktad information
till enskild enhet förmedlas per e-post eller via telefon.
Kontaktcenter
Kontaktcenter ska informeras av TiB då lokal eller regional nivå har förhöjd
beredskap. De ska få anvisningar om vart anhöriga och allmänheten ska
hänvisas. Regional särskild sjukvårdsledning ger information.
Sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden
När en särskild händelse inträffat ska sjukvårdsrådgivningen informeras.
Detta görs av kommunikatören. Kommunikatören ansvarar för att 1177
Vårdguiden löpande får aktuell information.
Myndighetsmeddelande
Under kriser och katastrofer måste invånarna informeras om vad som
händer och samtidigt kunna nås av råd och anvisningar från regionen. En
förutsättning för detta är att massmedierna kan fungera som förmedlare av
nyheter, samhällsinformation och varningsmeddelanden.
Myndigheter har rätt att begära myndighetsmeddelanden vid olika lägen, det
ska ske genom individsamtal direkt till Sveriges Radio.
Meddelande enligt VMA systemet VMA (viktigt meddelande till
allmänheten)
VMA är ett varningssystem som används vid särskilda händelser, vid svåra
störningar i viktiga samhällsfunktioner och i samband med extraordinära
händelser.
Den myndighet som begär ett VMA ansvarar för informationens innehåll
och för att de uppgifter som lämnas är korrekta. Korta, precisa fakta lämnas
till SOS Alarm, som förmedlar informationen till Sveriges Radios
sändningsledning. Begäran görs av Kommunikatör i regional särskild
sjukvårdsledning som också utformar meddelandet.
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Civilt försvar
Regeringens Försvarspolitiska inriktning 2016-2020 pekar på att
totalförsvaret ska förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret bygger både på
det militära försvaret och det civila försvaret och planeringen ska återupptas.
Det civila försvaret ska bidra genom:
 Värna om civilbefolkningen
 Säkerställa de samhällsviktiga funktionerna
 Upprätthålla nödvändig försörjning
 Bidrag till militära försvaret förmåga vid ett väpnat angrepp eller
krig i vår omvärld
 Upprätthålla samhället motståndskraft mot externa påtryckningar
och bidra till at stärka försvarsviljan
 Bidra till samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra
påfrestningar på samhället i fred samt
 Med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta internationella
fredsfrämjande och humanitära insatser
Regionens beredskap ska bygga på att det finns en grundförmåga i den
fredstida kris- och katastrofmedicinska beredskapen, men som även
gäller vid höjd beredskap och krig. Regionens roll som sektorsansvarig
för hälso- och sjukvård är en viktig del av det civila försvaret. Andra
viktiga delar som kan påverkas och ingår i planeringen för civilt försvar
är Kollektivtrafik, smittskydd mm.
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Utbildning och övning
Region Sörmland har en utbildnings- och övningsplan gällande
krisberedskap som revideras minst vart annat år. Målet med planen är att
alla anställda ska känna till krisberedskapsorganisationen samt sin roll vid
en inträffad särskild händelse. Målet är även att alla berörda nyckelpersoner
i en särskild sjukvårdsledning ska känna sig trygga i sina roller.
Utbildningsplanens tre nivåer
Nivå 1
Alla medarbetare i Region Sörmland ska ha kännedom om Regionens Krisberedskapsplan.
Nivå 2
Alla medarbetare med uppdrag och specifika roller inom kris och
katastrofmedicinska beredskapsarbetet vid en särskild händelse ska ha
kännedom om sin roll, åtgärdskort samt Regionens
krisberedskapsorganisation.
Nivå 3
Alla med specifik funktion vid en särskild händelse så som TiB, ACIB,
sjukvårdsledare, medicinskt ansvarig och krisledningsnämnd ska ha
kunskap om sitt specifika uppdrag, andras uppdrag vid särskild
sjukvårdsledning, stabsmetodik samt åtgärdskort.
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Utbildningsstrategi
Krisberedskapsenhetens
utbildningsstrategidelasin i tre faser.
Verksamhetererbjudsutbildning kopplat till någonav dessatre faser
beroendepå dessönskemåloch roll inom regionens
krisberedskapsorganisation.

Fas1
Fas2

Träff med
Verksamhetschef/enhets
Fas3
Utbildning för alla
chef och annanberörd
medarbetare
i
personalför fördjupad
Fördjupadutbildning och
Krisberedskapsamt
diskussionom
övning
genomgång
av
aktuell
verksamhetensuppdragi
arbetsplatsåtgärdskort.
krisberedskapenoch
utformning av
åtgärdskort

Kännedomom
Regionens
krisberedskapoch
kunskaptill att
kunnaagera

Figur 5 Utbildning somerbjudsav Krisberedskapsenheten
genomförsi tre faser.
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Myndigheter och samverkande aktörer
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Socialstyrelsen

• Är den statligamyndighetsom är sektorsansvarigför hälso- och
sjukvården.Socialstyrelsenhar ett nationellt ansvarför alla
sakfrågorinom hälso- och sjukvårdensområdensom berör den
kris- och katastrofmedicinskaberedskapen.Påregeringsbeslutkan
Socialstyrelsenöverta lednings- och samordningsansvaret
för all
hälso- och sjukvårdi landet.

Myndigheten för
samhällsskyddoch
beredskap– M SB

• Är en statlig myndighetmed uppgift att utvecklasamhällets
förmågaatt förebyggaoch hanteraolyckoroch kriser.MSBkan ge
stöd till aktörer som ansvararför en kris som uppstått i samhället.

Polismyndigheten

• Bevakningsansvarig
myndighetmed ett särskiltansvarför
krisberedskapeni Sverige.Vid en särskildhändelseansvararpolisen
bland annat för registreringav skadade,oskadadeoch avlidnasamt
ansvararför identifiering av de avlidna.

Transportstyrelsen

• Kontrolleraratt regionalakollektivtrafikföretagföljer
kollektivtrafiklagen.Detta gäller krav om trafikförsörjningsprogram,
anmälningsskyldighet,
trafikantinformation och uppgiftsskyldighet

Joint Rescue
CoordinationCentre
(JRCC)
Försvarsmakten

SOSAlarm AB

Kustbevakningen

Kommuner

Länsstyrelsen

RegionSörmland
Tel: 0155-24 50 00

• Lederoch koordinerarinsatservid sjö- och flygräddning.

• Ansvararför Sverigesmilitära försvar.Regionenkan vid särskild
händelsebegärastöd från försvarsmaktenäveni fredstid.

• Besvaraalla 112 samtal.Kopplarsjukvårdsärendenvidare till
Sjukvårdenslarmcentral.

• Statligmyndighetsom ansvararför sjöövervakningoch
räddningstjänsttill sjöss.

• Sörmlandbestår av nio kommunersom verkarunder kommunalt
självstyre.Kommunernahar det lokalageografiska
områdesansvaretoch skallsamordnade krishanteringsåtgärder
som vidtasav olika aktörer före, under och efter en händelse.
• Inneharen sammanhållandefunktion på regionalnivå för att skapa
nödvändigsamordningoch samverkanmellanberörda
samhällsaktörer.I det förebyggandearbetet sker detta arbete
genomRSI”Regionalsamordningoch inriktning av krisberedskap
och räddningstjänsti Södermanlandslän”. Vid en kris ansvarar
länsstyrelsenför att sammanställaen samladregionallägesbild.
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Katastrofmedicinsk beredskap
Regionens verksamheter är alla dimensionerade utifrån behov vid normal
verksamhet där beredskapsplaner finns för att tydliggöra systemresponser
vid en särskild händelse. Ambulanssjukvården arbetar utifrån det nationella
konceptet PS- Prehospital Sjukvårdsledning, sjukvårdsinrättningarna har
sina lokala beredskapsplaner och vårdcentraler med särskilt uppdrag sina
rutiner. Gemensamt med dessa är att verksamheterna snabbt kan ställa om
till att samverka och samordna sina förmågor för att minimera de psykiska
och fysiska påverkningarna av de drabbade.
Sjukvårdens Larmcentral
Region Sörmland har larmcentral i egen regi och benämns Sjukvårdens
Larmcentral (SvLc). Larmcentralen bemannas dygnet runt av
larmsjuksköterskor som intervjuar, bedömer, prioriterar och ger
akutmedicinska råd till hjälpsökande. SvLc bemannas även av dirigenter
som larmar och dirigerar ambulanser samt samverkar med övriga aktörer.
Verksamheten bedrivs tillsammans med Region Uppsala och Region
Västmanland för att skapa redundans och robusthet.
Prehospitala resurser
Resurser inom ambulanssjukvården i regionen kan dirigeras till och nyttjas i
hela regionen. Vid en stor belastning på regionen används även resurser från
närliggande regioner efter begäran från sjukvårdens larmcentral till annan
larmcentral.
Vid särskild händelse kan fler resursförstärkning ske genom önskemål från
den prehospitala sjukvårdsledningen som bland annat kan begära ut
sjukvårdsgrupp(er). Önskemålet om att etablera sjukvårdsgrupp ställs till
regional särskild sjukvårdsledning, initialt till Ambulanschef i beredskap
(ACIB) eller TiB. Sjukvårdsgrupper i Region Sörmland består av
sjuksköterskor från ambulanssjukvården och utvalda läkare, specialister
inom anestesi eller akutmedicin, från regionens sjukhus. Sjukvårdsgruppen
kan medföra ytterligare försstärkningsutrustning vid behov.
Sjukvårdsinrättning resursfördelning
I de lokala beredskapsplanerna framgår det tänkta flödet för de drabbade
genom regionens sjukvårdsinrättningar. Planerna innehåller information om
registrering, triagering och omhändertagandeflöde vid en särskild händelse
där det förklaras hur verksamheten skall hantera ett plötsligt och oväntat
högt inflöde av patienter som allvarligt påverkar, eller överskrider
normalflödet i den dagliga verksamheten.
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En del i detta arbete är att snabbt kunna fördela drabbade mellan tillgängliga
vårdinrättningar genom en så kallad fördelningsnyckel. I dag finns ingen
fast fördelningsnyckel i Region Sörmland utan vid varje händelse görs
bedömningen av de olika sjukhusens förmåga att omhänderta stort antal
skadade där beredskapshöjning används för att snabbt öka förmågan och
kapaciteten genom aktivering av särskild sjukvårdsledning. Ett förlängt
förlopp eller masskadehändelse kommer att påverka fördelningsnyckel över
tid.
Alla drabbade från den särskilda händelsen med ett vårdbehov skall passera
registrering och triagering på sjukvårdsinrättningarnas akutmottagning.
Efter denna triagering skall sjukvårdsinrättnings mottagnings- och
behandlingsavdelningar ha kapacitet att omhänderta mindre allvarligt
skadade och akutmottagningen allvarligt skadade. Samordning av
sjukhusets övriga resurser sker genom den lokala särskilda
sjukvårdsledningen.
Primärvården vid särskild händelse
Primärvården är en del av Region Sörmlands regionala kris och
katastrofmedicinska beredskap. Vid en särskild händelse, med ett stort
skadeutfall där ett plötsligt och oväntat högt inflöde av patienter allvarligt
påverkar eller överskrider normalflödet på en sjukvårdsinrättning, kan en
begäran om resursförstärkning av primärvård med särskilt uppdrag ske. Vid
aktivering tar dessa vårdcentraler över ansvaret som akutmottagning i
aktuell länsdel och skall ha kapacitet att omhänderta en tydligt definierad
patientgrupp, i denna planering ingår inte patienter med på förhand känd
påverkan av vitala funktioner.
Förfrågan om aktivering av vårdcentral med särskilt uppdrag ställs från den
lokala särskilda sjukvårdsledningen till den regionala som sedan tar kontakt
med aktuell vårdcentrals verksamhetschef.
Vårdcentralernas uppdrag delas upp i Grunduppdrag och Särskilt uppdrag.
Grunduppdrag

Alla vårdcentraler innehar ett grunduppdrag i regionens krisberedskap.
Detta innebär att de under ordinarie öppettid skall kunna emot normalt
patientflöde från vårdcentral med särskilt uppdrag i syfte att avlasta dessa
under en särskild händelse.
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Utpekade vårdcentraler med särskilt uppdrag





Vårdcentralen Tunafors i Eskilstuna
Vårdcentralen Åsidan i Nyköping
Vårdcentralen Linden i Katrineholm
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CBRNE
CBRNE är den internationella förkortningen för Chemical, Biological,
Radiological, Nuclear och Explosive och används vid beskrivning av
verksamhet inom området skadliga kemikalier, allvarliga smittämnen,
radioaktiva ämnen, nukleära ämnen och explosiva ämnen.
Region Sörmland följer MSB:s aktörsgemensamma CBRNE-strategi i syfte
att skapa en gemensam grund och inriktning för det svenska CBRNE-arbetet
på alla nivåer; från lokalt till internationellt.
Region Sörmland skall samverka med övriga aktörer på lokal och regional
nivå för att eftersträva ett likartat arbetssätt, identifiera hot och risker samt
skapa förmåga genom övning och utbildning.
Sanering
Livräddande sanering på skadeplats ansvarar sjukvården för och utförs av
räddningstjänsten. Fullständig personsanering sker på sjukhusen. Regionen
har saneringsanläggningar på de tre sjukhusen i Eskilstuna, Nyköping och
Katrineholm. För ett effektivt saneringsarbete i saneringsanläggningarna
finns åtgärdskort vid CBRNE-händelse för de tre sjukhusen.
Utrustning
De viktigaste komponenterna i det personliga skyddet mot CBRNEhändelse är andningsskydd och kroppsskydd. För arbete vid CBRNEhändelse finns ändamålsenlig skyddsutrustning. Skyddsutrustningen är
dimensionerad utifrån ett regionalt perspektiv och kan omfördelas vid
behov.
Antidoter
Antidoter vid CBRNE-händelse finns på de tre sjukhusen.
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Krisstöd – PKL (psykologisk-psykiatrisk
katastrofledning)
I Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd, SOSF 2013:22 (M),
framgår att ”Landstinget ska planera för att erbjuda krisstöd till drabbade,
eller till dem som riskerar att drabbas, av psykisk ohälsa till följd av en
särskild händelse”.
Drabbade personer kan vara både patienter, anhöriga och personal. Målet
för Region Sörmland är att erbjuda krisstödsinsatser till samtliga drabbade
eller medverka till att kontakt etableras med annan krisstödsorganisation
exempelvis kommunernas POSOM. Regionen har ett framtaget dokument
gällande Regionens Krisstödsorganisation och dess verksamhet.
Insatserna vid en särskild händelse samordnas av krisstödsamordnare som
finns på
 Regional nivå, håller samman hela regionens krisstödsarbete
 Lokal nivå, håller samman sjukhusets krisstödsarbete samt
samverkan med kommunerna
Krisstödjare är de personer som genomför stöd och samtal med de drabbade
i den särskilda händelsen.
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Bilaga 1 Lagar som styr regionens krisberedskap






















Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap (2006:544)
Förordning om krisberedskap och höjd beredskap (2006:942)
Socialstyrelsens krav inom Ambulanssjukvården (SOSFS 2009:10)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763)
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22)
Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m m (SOSFS
2009:10)
Smittskyddslagen (2004:168)
Lagen (2006:544) och förordningen (2006:637) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:4)
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
Lagen om totalförsvar och höjd beredskap (SFS 1992:1403)
Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheter
åtgärder vid höjd beredskap (SFS 2015:1052)
Förordning om totalförsvar och höjd beredskap (SFS 2015:1053)
Kommunallag (SFS 2017:725)
Förordning med instruktion för Trafikverket (SFS 2010:185)
Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065)
Lag om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
(SFS 2008:552)
Polislag (SFS 1984:387)
Förordningen (2015:1 042) om krisberedskap och höjd beredskap
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400)
Säkerhetsskyddslag (SFS 2018:585)
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