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1(1)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 12-17
Tid:

2017-05-08 kl 10.00-10.45

Plats:

Kommunhuset i Sävsjö

§ 14

Fri replikrätt
Diarienummer RJL 2016/2020
Beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa revidering av § 11 Talarordning och ordningen vid
sammanträdena i regionfullmäktiges arbetsordning till att
lyda:
§ 11
Den som har rätt att delta i regionfullmäktiges överläggningar
får ordet i den ordning som de anmäler sig. Turordningen för
anförandena bryts dock, när någon ledamot får ordet för
replik eller genmäle.
Rätt till replik har samtliga tjänstgörande ledamöter enligt
följande:
Första (1:a) replik: 2 minuter respektive, första (1:a) genmäle:
2 minuter.
Andra (2:a) replik: 1 minut respektive, andra (2:a) genmäle 1
minut.
Om någon i sitt yttrande …….
Beslut skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet
Lena Strand
Justeras

Hans Rocén
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 12-17
Tid:

2017-05-08 kl 10.00-10.45

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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MISSIV
2017-05-04

RJL 2016/2020

Förvaltningsnamn
Avsändare
Regionfullmäktige

Fri replikrätt – revidering av
arbetsordning för regionfullmäktige
Regionfullmäktige
 fastställer revidering av § 11 Talarordning och ordningen vid
sammanträdena i regionfullmäktiges arbetsordning, att gälla från 1 juli
2017, till att lyda:
§ 11
Den som har rätt att delta i regionfullmäktiges överläggningar får ordet i
den ordning som de anmäler sig. Turordningen för anförandena bryts
dock, när någon ledamot får ordet för replik eller genmäle.
Rätt till replik har samtliga tjänstgörande ledamöter enligt följande:
Första (1:a) replik: 2 minuter respektive, första (1:a) genmäle: 2 minuter.
Andra (2:a) replik: 1 minut respektive, andra (2:a) genmäle 1 minut.
Om någon i sitt yttrande …….

Sammanfattning
Regionfullmäktige har vid sammanträden under hösten 2016 vid debatter
tillämpat fri replikrätt. Syftet med att införa fri replikrätt har varit att vitalisera de
debatter som fullmäktige har vid sina sammanträden. Försöket med fri replikrätt
har slagit väl ut och en ändring av fullmäktiges arbetsordning föreslås.

Information i ärendet
Fullmäktige tog 2014-12-09, LF § 131, beslut om ny arbetsordning för
mandatperioden 2015-2018. I arbetsordningen redovisas i § 11 regler
för repliker enligt följande:
§ 11
Den som har rätt att delta i regionfullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning de anmäler sig. Turordningen för anförandena bryts dock, när någon
ledamot får ordet för replik eller genmäle.
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MISSIV
2017-05-04

RJL 2016/2020

Rätt till replik har:

 Ledamot som åberopas av talare under debatten

 Gruppledare eller vice gruppledare vid angrepp på partigrupp
Tid för replik: Två minuter (2). Tid för genmäle: Två minuter (2).
Antal repliker: Två (2). Antal genmälen: Två (2).
Regionfullmäktiges presidium har genom en enkät till fullmäktiges ledamöter
utvärderat försöket med fri replikrätt och beslutat att föreslå att detta införs i syfte
att vitalisera de debatter som fullmäktige har vid sina sammanträden.
Förändringen innebär att samtliga tjänstgörande ledamöter under en debatt har rätt
till fri replik. Ändring av tiden för den andra repliken respektive genmälet ändras
till en minut. Tidigare restriktioner kring apostrofering eller enbart gruppledares
rätt till replik vid angrepp på parti kommer inte att gälla längre.
Rätt till replik har samtliga tjänstgörande ledamöter enligt följande:
Första (1:a) replik: 2 minuter respektive, första (1:a) genmäle: 2 minuter.
Andra (2:a) replik: 1 minut respektive, andra (2:a) genmäle 1 minut.
REGIONFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Hans Rocén
Ordförande

Håkan Sandgren
1:e vice ordförande
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Morgan Malmborg
2:e vice ordförande

En minut räcker......
Tanken är mycket god med fri replikrätt. Tyvärr missbrukas den av enskilda personer och
måste därför plockas bort.
Förlänger fullmäktige med minst dubbelt så lång tid och debatten är tidvis oseriös
Utdragna debatter, där replik begärs "hej vilt".
Ett bra förslag, men respektive ledamot borde ha tidsbegränsad fri replikrätt. 10 minuter
per möte är lämpligt.
Det ska ej användas för att "kunna höra sin egen röst". Kort och konsist ska det vara
Vi får betydligt längre debatter. Flera debattörer har svårt att hålla sig till ämnet i den man
replikerar på utan glider iväg till andras inlägg
Det gäller dock att presidiet har koll på att det inte begärs replik på en replik utan att alla
som vill begära replik gör det på den som har begärt ordet innan replikskiftet påbörjas.
Det missbrukas.
Tråkigt att en person missbrukar denna möjlighet att vitalisera debatten.
Mer aktiv dialog i ärende när detta aktuellt diskuteras irjl fullmäktige
Blir lite livligare debatt. Varje ledamot har dock ett ansvar för att inte missbruka
instrumentet
Man tar replik på allt. Det är en hel del som inte skulle få bli repliker. Det skulle vara inlägg
som talaren får anmäla sig på talarlistan. Det måste bli mer uppstyrt. Från presidietTycker vi ska återgå till den gamla ordningen
Tycker det är bra men det bör vara kortare tid
Bra i grunden, men vid dagens RF har den definitivt missbrukats. Är inte ok att 2-3
ledamöter använder sig av så stor andel av talartiden. Alternativet är att korta talartiden,
att den som redan talat automatiskt halkar ner på talarlistan då talare som tidigare inte
talat anmäler sig. Dagens möte var verkligen under all kritik!
Resulterar ofta i upprepningar, prolongerade debatter och snarare ökad snedfördelning i tid
mellan de som ofta ber om ordet och de som är mer sparsamma
För långa debatter som svävar ut från sakfrågan. RF skall fokusera på de beslut som skall
tas. Den politiska debatten /beredningen skall göras i respektive nämnd Förslag:inför ett
RF om året för allmänpolitisk fri debatt om Regionfrågor.
Vissa ledamöter förlänger debatten utan att tillföra något nytt.
Det ger en spänstigare debatt!
Mer livlig och sammanhängande debatt. Problemet med att människor upprepar sådant
som andra redan sagt kvarstår dock.
Hoppas det fortsätter prövas. Alla måste vänja sig, och det tar tid
Vi behöver någon form av skvalpskott vad gäller repliker. En gränslös rätt att replikera kan
öka föraktet för både politik och politiker, inte minst från invånare som följer debatterna på
radio , webb eller annan distans! Nils-Erik Emme
Blir väldigt rörigt.
Men något mera disciplin i hur många repliker man tar ,
Det tillför inget mervärde utan förlänger bara sammanträdestiden
Det har inte vitaliserat demokratin utan givit tillfälle för speciellt en ledamot att prata
sönder varje möte.
Vissa ledamöter behöver inse det ansvar varje enskild ledamot har för att systemet med fri
replikrätten ska fungera.
En del ledamöter pratar för mycket, håller sig inte till ämnet.
Anser att fri replikrätt bör vara kvar. Men att begränsa till att varje person som inte är
gruppledare får Max 1-2 repliker per sammanträde. Känns inte rätt att 1 person skall
förstöra den fria replikrätten.
Kommer ofta repliker på sidospår. Inte stringent och drar ut på sammanträdestiden
onödigt mycket.
Skapar onödigt långa debatter.
Det är bra då synpunkt kan lämnas direkt på ett inlägg.
Det missbrukas i så hög grad av en person att det inte går att behålla. Vi har 81 ledamöter
som ska komma till tals varför mötena inte ska domineras av en person.
Det finns en ledamot som missbrukar den fria replikrätten.
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Tanken är mycket god och den fria replikrätten har vitaliserat debatterna men den kräver
också viss återhållsamhet vilket bör diskuteras med gruppledarna.
Det enda man har uppnått är att förlänga mötet. Det har allt för ofta missbrukats. Man har
även i repliker tagit upp andra ämnen än det som talaren framfört.
Det är inte bra att det nästan alltid är samma ledamöter som replikerar och det är
synnerligen negativt att många av ledamöterna aldrig yttrar sig i fullmäktige. Jag trodde att
den fria replikrätten möjligen skulle ändra på det. Så verkar inte vara fallet.
Tyvärr är inte fullmäktige moget för detta i nuläget. Möjligheten till fri replikrätt, som
egentligen vore väldigt bra, har missbrukats allt för mycket.
Är i grunden positiv, men som det är nu har en enda person använd detta i alltför stor
omfattning.
Det har missbrukats. Tonen i talarstolen har blivit otrevlig.
Blir en bra dialog med fri replikrätten kring aktuellt tema som är uppe, men vissa kan
missbruka detta och då mängder med repliker som till slut framstår som meningslösa
inlägg och ur tidensaspekt har detta pga ovanstående dragit iväg med extratid. Detta är
ej ok för varje ärende som behandlas . Pga att vissa missbrukar replikrätten måste ni
ska få balans i detta . Förslag :Max 1 min för replik oc Max 2 repliker i samma ärendet
om det möjligt.
Bra idé men tyvärr missbrukas det
Ska det här fungera som jag tycker är ett bra förslag så måste alla ledamöterna respektera
och förhålla sig till förslaget. Konsekvenserna blir för stora om någon/några använder detta
för att exempelvis ställa frågor på varje inlägg.
Det vore bra om inte några få, satt i system att utnyttja möjligheten. Det har vid flera
tillfällen blivit alldeles för långa möten. Vilken kommer att göra att det blir svårt att
kombinera familjeliv och politik.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 12-17
Tid:

2017-05-08 kl 10.00-10.45

Plats:

Kommunhuset i Sävsjö

§ 15

Inkallelseordning
Diarienummer: RJL2017/1434
Beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
 Att revidering görs när det gäller inkallelseordning för
regionfullmäktige för Morgan Malmborg och Per Svenhall.
Deras placering kommer att vara sist i den ordning som
respektive parti inkallar ersättare.
Beslut skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet
Lena Strand
Justeras

Hans Rocén

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2017-05-09

RJL 2017/1434

Regionfullmäktige

Inkallelseordning - revidering
Förslag till beslut
Regionfullmäktige
 Noterar att Morgan Malmborg och Per Svenhall lämnat respektive
uteslutits ur Sverigedemokraterna samt att de meddelat att de inte avser att
avsäga sig sina uppdrag som ledamöter i regionfullmäktig eller som
ersättare i nämnderna TIM och ANA.


Att Morgan Malmborg och Per Svenhall kommer att betecknas som (-) då
de saknar tillhörighet till det parti för vilket de valts.



Att Morgan Malmborg och Per Svenhalls placering kommer att vara sist i
den ordning som respektive parti inkallar ersättare enligt
inkallelseordningen.

Sammanfattning
Morgan Malmborg och Per Svenhall har sedan hösten 2016 lämnat respektive
uteslutits ur Sverigedemokraterna. De har även meddelat att de inte avser att
avsäga sig sina uppdrag som ledamöter i regionfullmäktige samt som ersättare i
nämnderna TIM och ANA.
Regionfullmäktige avser med anledning av detta att revidera inkallelseordningen.

Beslutslutsunderlag



Protokollsutdrag från regionfullmäktiges presidium 2017-05-08
Beslutad inkallelseordning 2015-2018

REGIONFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Hans Rocén
Ordförande

Håkan Sandgren
1:e vice ordförande
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

2017-05-09, kl 13:00-16:15

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 69

Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan
Diarienummer: RJL 2016/2459
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa
1. Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga och
extraordinära händelser
2. Regional epidemiplan
3. Säkerhetsskyddsplan samt,
4. Att allmänna utbildningsinsatser genomförs för samtliga
förtroendevalda med specifik utbildning för regionstyrelsen vid
varje ny mandatperiod.
Sammanfattning
Enligt ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” 2006:544, ska Region Jönköpings län anta planer för extraordinära
händelser.
Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det
normala och innebär en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning
i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en
kommun eller ett landsting/region.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-04-18
 Tjänsteskrivelse 2017-04-10
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Vid protokollet
Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

2017-05-09, kl 13:00-16:15

Justeras

Maria Frisk
Ordförande
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Anna-Karin Yngvesson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 60-93
Tid:

2017-04-18, kl 09:00-16:10

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 62

Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan
Diarienummer: RJL 2016/2459
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa
1. Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för
allvarliga och extraordinära händelser
2. Regional epidemiplan
3. Säkerhetsskyddsplan samt,
4. Att allmänna utbildningsinsatser genomförs för samtliga
förtroendevalda med specifik utbildning för
regionstyrelsen vid varje ny mandatperiod.
Sammanfattning
Enligt ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” 2006:544, ska Region Jönköpings län anta planer för
extraordinära händelser.
Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från
det normala och innebär en allvarlig störning eller risk för
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting/region.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-04-10
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar att allmänna utbildningsinsatser för detta
läggs till och genomförs för samtliga förtroendevalda och
specifik utbildning för regionstyrelsen vid varje ny
mandatperiod.
Arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 60-93
Tid:

2017-04-18, kl 09:00-16:10

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

13

MISSIV
2017-04-10

1(2)

RJL 2016/2459

Regionstyrelsen

Beredskapsplaner för allvarliga och
extraordinära händelser
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa nedan redovisade planer:




Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga och
extraordinära händelser
Regional epidemiplan
Säkerhetsskyddsplan

Sammanfattning
Enligt ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap” (2006:544) ska Region Jönköpings län
anta planer för extraordinära händelser.
Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala, innebär
en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting/region.

Information i ärendet
Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga och
extraordinära händelser
I kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga och extraordinära
händelser beskrivs hur Region Jönköpings läns katastrofmedicinska beredskap är
organiserad, vilka funktioner och resurser som finns att tillgå inom hälso- och
sjukvården samt hur dessa larmas, leds, inriktas och samordnas vid en allvarlig
händelse.
Syftet med det kris- och katastrofmedicinska arbetet är att i första hand förebygga
uppkomsten av en händelse. Om en misstänkt eller bekräftad allvarlig händelse
ändå inträffar, ska Region Jönköpings län ha god krishanteringsförmåga. Målet är
att genom ledning, inriktning och samordning minimera konsekvenserna för både
drabbade och regionens verksamheter.
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MISSIV

2(2)

RJL 2016/2459

Regional epidemiplan
Regional epidemi- och säkerhetsskyddsplan är en del av den kris- och
katastrofmedicinska beredskapsplanen för allvarliga och extraordinära händelser
men utgör separata dokument. När regionfullmäktige fastställer den
katastrofmedicinska beredskapsplanen för allvarliga och extraordinära händelser,
innefattas även delplanerna inklusive riskanalysen för 2016 samt
sårbarhetsanalysen och förmågebedömningen för 2016.
Syftet med planen är att minimera konsekvenserna för de drabbade vid
epidemiska utbrott som kan klassas som allvarlig händelse genom att optimera
Region Jönköpings läns krishanteringsförmåga vid epidemier och användningen
av regionens samlade resurser.
Säkerhetsskyddsplan
Regionfullmäktige är högst ansvarig för Region Jönköpings läns säkerhetsskydd.
Regionens säkerhetsskyddschef (beredskapschef) ska på tjänstemannanivå
samordna och handlägga regionens frågor inom säkerhetsskyddet.
Med säkerhetsskydd avses
 skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet,
 skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet,
och
 skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott (terrorism), även om brotten inte hotar rikets säkerhet. Lag
(2009:464).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-10 inkl. bilagor

Beslutet skickas till
Folkhälsa och sjukvård
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och Sjukvårdsdirektör
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Ej antagen
RJL 2016/2459
Gäller alla verksamheter
inom Region Jönköpings län

Kris- och katastrofmedicinsk
beredskapsplan för
allvarliga och extraordinära händelser

Versionsnummer
Ansvarig

8
Tomas Wibble

Gäller från
Godkänt av

16

Ej fastställd

Ej antagen
RJL 2016/2459

Kontakt:
Region Jönköpings län
Beredskapschef
Tomas Wibble
Folkhälsa och sjukvård
tomas.vibble@rjl.se
036-32 40 95

Versionsnummer
Ansvarig

8
Tomas Wibble

Gäller från
Godkänt av
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1. Inledning
Hälso- och sjukvården ska vara väl förberedd inför händelser där människor
kan komma att skadas eller riskerar att skadas. Kriser i dagens samhälle blir
allt mer komplexa, vilket ställer stora krav på krishanteringsförmågan inom
såväl myndigheter, organisationer som företag. Den kris- och
katastrofmedicinska beredskapsplanen för allvarliga och extraordinära
händelser i Region Jönköpings län ska säkerställa att regionens
sjukvårdsresurser samordnas och fördelas på bästa sätt inför och vid en
allvarlig händelse1.
I planen beskrivs hur Region Jönköpings läns katastrofmedicinska
beredskap är organiserad, vilka funktioner och resurser som finns att tillgå
inom hälso- och sjukvården samt hur dessa larmas, leds, inriktas och
samordnas vid en allvarlig händelse.
Regionens krisberedskap ska vara integrerad och väl förankrad i den dagliga
verksamheten. När en krissituation uppstår måste alla känna till vad de ska
göra, vara utbildade och övade för att minimera de somatiska och psykiska
följdverkningarna vid en allvarlig händelse för de drabbade inklusive för att
kunna upprätthålla Region Jönköpings läns samhällsviktiga verksamheter.

2. Kris och katastrofmedicinsk beredskap
Hälso- och sjukvårdens kris och katastrofmedicinska beredskap är en del av
den svenska krisberedskapen och innefattar den beredskap som behövs för
att effektivt och säkert kunna ta hand om drabbade och minimera de fysiska
och psykiska följdverkningarna vid en allvarlig eller extraordinär händelse
samt för att upprätthålla Region Jönköpings läns samhällsviktiga
verksamheter.
Region Jönköpings län arbetar utifrån tre principer:
 Ansvarsprincipen innebär att den som svarar för verksamhet under
normala förhållanden har motsvarande ansvar under kris- och
krigssituationer.
 Likhetsprincipen innebär att verksamhetens organisation och
lokalisering så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och
krig.
 Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga
nivå i samhället.

1

Händelse som är så omfattande eller allvarlig, att resurserna måste organiseras, ledas och
användas på särskilt sätt vid hastigt uppkommen händelse som inte kunnat förutses och där liv
och hälsa är hotade i samband med en akut händelse, där många är drabbade.
(katastrofmedicins beredskap, SOSFS 2013:22).
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Förutom dessa principer ska arbetet genomsyras av:
 Samverkansprincipen innebär att aktörer som berörs av en kris ska
samverka med varandra för att säkerställa god samordning och
effektivt resursutnyttjande.
 Handlingsprincipen innebär att aktörerna ska agera proaktivt och
vidta nödvändiga åtgärder även i osäkra situationer med brist på
information.
Vid en bekräftad allvarlig händelse inriktas och samordnas händelsen av
den regionala särskilda sjukvårdsledningen i samverkan med berörda/berörd
lokal särskild sjukvårdsledning.

3. Styrande lagar, föreskrifter och dokument
Enligt ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” (2006:544) ska
Region Jönköpings län anta en plan för extraordinära händelser. Med
extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett
landsting/region.
Den kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen utgår från
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk
beredskap (SOSFS 2013:22) som beskriver den katastrofmedicinska
beredskapen övergripande samt vad en katastrofmedicinsk beredskapsplan
ska innehålla. Dessa föreskrifter tillämpas enligt 7 § i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), där det anges att landstingen ska planera sin
hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap kan
upprätthållas.
Enligt ovanstående föreskrifter och allmänna råd ansvarar Region
Jönköpings län för att ledningssystemet, i enlighet med Socialstyrelsens
föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården följs.
Enligt (SOSFS 2013:22) ska det i Region Jönköpings län finnas en funktion
som ständigt är bemannad och som vid allvarlig 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.
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Funktionen benämns tjänsteman i beredskap (TiB).
Varje landsting/region ska ha en katastrofmedicinsk beredskapsorganisation
som har uppgiften att upprätthålla den katastrofmedicinska beredskapen.
Denna organisation ska vid en allvarlig händelse kunna
1. larma och aktivera de funktioner som är nödvändiga,
2. leda och samordna berörda hälso- och sjukvårdsverksamheter,
3. genomföra sjukvårdsinsatser i ett skadeområde samt utföra

sjuktransporter och på vårdenhet omhänderta drabbade samt
4. samverka med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Till denna plan hör även specifika delplaner:
 Regional epidemiplan
 Säkerhetsskyddsplan
Beskrivna planer är en del av denna plan, men utgör separata dokument.
Regionfullmäktiges beslut om den katastrofmedicinska beredskapsplanen
för allvarliga och extraordinära händelser, innefattar även delplanerna
inklusive riskanalysen för 2016 och sårbarhetsanalysen och
förmågebedömningen för 2016
Region Jönköpings läns krishanteringsplaner baseras på risk- och
sårbarhetsanalyser. Med utgångspunkt från dessa analyser ska regionen
bedöma vilka resurser som är nödvändiga för att upprätthålla
katastrofmedicinsk beredskap. Vid bedömningen ska särskilt beaktas:
1. Befolkningstäthet, infrastruktur och geografiska förhållanden.
2. Omständigheter som allvarligt kan påverka hälso- och sjukvårdens
tillgång till personal, lokaler och utrustning.
I analysarbetet har det kommit fram konsekvenser som kan vara kritiska för
regionens verksamhet. För att komma tillrätta med dessa, har ett antal
åtgärdsförslag sammanställts i dokumenten Sårbarhetsanalys och
förmågebedömning för 2016, Riskanalys 2016 och Sårbarhetsanalys ITteleavbrott 2010. Åtgärderna syftar till att stärka krishanteringsförmågan.
Planen ska uppdateras löpande och ska, minst en gång varje ny
mandatperiod, antas av regionfullmäktige. Region Jönköpings läns
beredskapschef ansvarar för revidering vid behov. Enklare revidering kan
göras av beredskapschefen, utan att planen på nytt måste antas av
regionfullmäktige. Vid framtagandet av planen har tagits hänsyn till de
lagstiftningar som gäller.
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4. Syfte
Syftet med det kris- och katastrofmedicinska arbetet är att i första hand
förebygga uppkomsten av en händelse. Om en misstänkt eller bekräftad
allvarlig händelse ändå inträffar, ska Region Jönköpings län ha god
krishanteringsförmåga. Målet är att genom ledning, inriktning och
samordning minimera konsekvenserna för både drabbade och regionens
verksamheter.

5. Övergripande mål
De särskilda sjukvårdsledningarna på lokal och regional nivå samt
krisledningsnämnden (när den är aktiverad) ska, när händelsen kan
definieras som en allvarlig händelse, verka för att upprätthålla en acceptabel
nivå för Region Jönköpings läns verksamhet.
Målet är att
 minimera konsekvenserna för somatiska och psykiska
följdverkningar för drabbade och indirekt drabbade
 normala medicinska kvalitetskrav ska kunna upprätthållas så långt
det är möjligt, inklusive samhällsviktig verksamhet
 en särskild prehospital sjukvårdsledning på skadeplatsen, lokalt och
regional ska kunna fungera dygnet runt under årets alla dagar
 funktions- och driftsäkerhet upprätthålls
 samordna kommunikationsinsatserna.
Detta ska ske via intern samverkan och samverkan med andra myndigheter
och organisationer för att skapa bästa möjliga beredskap. Samverkan på
regional och nationell nivå sker via Region Jönköpings läns TiB alternativt
via den regionala särskilda sjukvårdsledningen.

6. Planens tillämpningsområde
En allvarlig händelse är en akut händelse som är så omfattande eller
allvarlig så att Region Jönköpings läns resurser måste organiseras, ledas och
användas på särskilt sätt.
Allvarlig händelse används som ett samlingsbegrepp inom hälso- och
sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och socialtjänst för olika typer av
händelser inklusive risk för eller hot om sådana. Som exempel på allvarliga
händelser kan nämnas transportolyckor, explosioner, bränder, utbrott av
allvarlig smitta, spridning av farliga ämnen, infrastrukturstörning samt
psykosocial påverkan på samhället som en följd av traumatiska händelser.
Allvarliga händelser kan i vissa fall få konsekvenser som innebär att lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är tillämplig.
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De regionala och lokala beredskapsnivåerna:
 Stabsläge
 Förstärkningsläge
 Katastrofläge
Stabsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen upprättar en
grupp/stabsfunktion som håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga
åtgärder och följer händelseutvecklingen. Till exempel stabsbemanning med 1–
2 personer.
Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar
åtgärder för punktförstärkning av viktiga funktioner. Särskild
sjukvårdsledning upprättas för att utifrån händelsens art och omfattning
samordna och inrikta sjukvårdsinsatsen. Till exempel stabsbemanning med 3–
5 personer.
Katastrofläge innebär att använda alla funktioner inom sjukvården som krävs
för att ta hand om ett stort antal skadade, inklusive personal- och
utrustningsförstärkning.
Beredskapsnivåerna kan skilja sig åt mellan regional och lokal nivå, men även
mellan sjukhusen (lokala nivå).

7. Region Jönköpings läns organisation vid
allvarlig händelse
I Region Jönköpings län finns en TiB dygnet runt för att kunna ta emot larm
samt hantera händelser som kan påverka Region Jönköpings läns
verksamheter. TiB söks alltid via SOS Alarm. På liknande sätt finns en
struktur på respektive sjukhus (via akutmottagningen) som kan ta emot larm
eller förmedla larm till TiB samt hantera händelser som kan påverka det
egna sjukhuset.
Vid bekräftad allvarlig händelse ska alltid beredskapsnivån höjas regionalt
och på sjukhusen, det vill säga till lägst stabsläge.
Bedömning om särskild sjukvårdsledning behövs regionalt eller lokalt bör
göras om det finns
 akut behov av beslut och åtgärder, som inte har kunnat förutses och
inte kan tillgodoses av ordinarie organisation vad gäller kris- och
katastrofmedicinska frågor
 flera verksamhetsområden som berörs
 stort behov av att samordna Region Jönköpings läns åtgärder
 stort akut behov av intern och/eller extern information
 stort behov av samverkan med andra organisationer (statliga
myndigheter, kommuner, landsting/regioner, trossamfund,
frivilligorganisationer och företag) föreligger. Denna punkt gäller i
huvudsak för den regionala särskilda sjukvårdsledningen.
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Region Jönköpings läns organisationsstruktur vid en bekräftad
allvarlig händelse

Särskild
sjukvårdsledning på
regional nivå
Regional sjukvårdsledare
Regionalt medicinskt ansvarig

Särskild sjukvårdsledning
på lokalt sjukhus
(inklusive krisstöd)
Sjukvårdsledare
Medicinskt ansvarig

Vem: Kirurgbakjouren
Vad: Leda lokalt sjukhus

Sjukvårdsledning i
skadeområdet
Sjukvårdsledare
Medicinskt ansvarig

Vem: Regional sjukvårdsledare
Vem: Regionalt medicinskt ansvarig
Vad: Stödja lokalt sjukhus och se till
helheten, samverkan med andra
myndigheter. Ta fram
fördelningsnyckel och stödja
sjukvårdsledningen i skadeområdet.
Stöd i medicinska frågor.

Vårdcentraler
Ska kunna ta emot fysiskt oskadda
eller drabbade med lättare skador

Vem: Personal i den första ambulansen på plats
Vad: Leda och samverka på skadeplatsen

De särskilda sjukvårdsledningarnas förmåga
Den särskilda sjukvårdsledningen ska ses som en inriktnings- och
samordningsfunktion och ska dessa förmågor:
 Larma och aktivera de funktioner som är nödvändiga.
 Samordna verksamheter.
 Prioritera insatser.
 Bedöma krisstödsbehovet.
 Leda personal.
 Disponera om resurser.
 Mobilisera resurser som inte finns omedelbart tillgängliga.
 Förflytta patienter och evakuera vårdenheter.
 Samverka med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
Den särskilda sjukvårdsledningen på regional och lokal nivå ska vara
bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal som har dessa förmågor:
1. Administrativt leda sjukvårdinsatsen (sjukvårdsledare).
2. Prioritera och besluta om medicinska åtgärder (medicinskt
ansvarig).
Sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig kan vara samma person.
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Stabsfunktioner
Vid behov av stöd till den särskilda sjukvårdsledningen kan en stab
upprättas. Staben delas in i fem funktioner:
 Insatsledning
 Analys
 Kommunikation
 Logistik
 Dokumentation
Samverkan ska ske mellan stabsfunktionerna och mellan ledningsnivåerna.
Staben/stödfunktionerna leds av en stabschef med dessa uppgifter:
 Koordinera stabens arbete mot uppsatt mål.
 Efter behov genomföra stabsorientering.
 Svara för uppföljning av vidtagna åtgärder.
 Redogöra läget för den utsedda sjukvårdsledaren.
 Ansvara för stabens personal- och materielbehov över tid.
 Ansvara för att stabens personal har tillgång till mat etc.
Insatsledning
 Kontakt med skadeområdet (gäller enbart regional ledning).
o På lokal nivå kontakt med regional sjukvårdsledning.
 Kontakt med mottagande vårdenhet (akutmottagning, gäller regional
ledning).
o På lokal nivå sker kontakten med sjukhusets egna
vårdenheter.
 Ta fram underlag till fördelningsnyckeln.
 Krisstödssamordning.
Analysfunktion
Analysfunktionens uppgifter är bland annat:
 Omvärldsbevaka.
 Analysera tänkbara problemområden.
 Ta fram beslutsunderlag för sjukvårdsledaren och medicinskt
ansvarig.
 Efter behov rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och
expertis som behövs i analysarbetet.
Logistikfunktion
Funktionen bemannas efter de aktuella behov som finns. Nedan följer några
exempel på ansvarsområden:
 Personal- och materielärenden som har med händelsen att göra.
 Vårdplatskoordinering. På regional nivå sker koordineringen mellan
regioner/landsting.
 Se till att sambandet fungerar tillfredsställande.
 IT-stöd.
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Dokumentation
Funktionen har bland annat dessa uppgifter:
 Dokumentera och registrera händelseförlopp och vidtagna åtgärder
 Underlag för stabsorientering
 Lägespresentation.
Kommunikation
Informationsarbetet på regional nivå organiseras och leds av Region
Jönköpings läns kommunikationsdirektör i samverkan med övriga
inblandade. Vid större händelser utses ansvarig för mediekontakter. Det sker
enligt ansvarsprincipen, det vill säga att det är den som svarar för
verksamheten under normala förhållanden som också företräder
verksamheten i händelse av kris.
Regionens kriskommunikationsfunktion kan i särskilda fall användas av
enskild verksamhet, utan att händelsen är klassad som allvarlig händelse,
till exempel om berörd verksamhet bedömer att det finns ett så stort
kommunikationsbehov att verksamheten inte klarar det själv.
På respektive sjukhus organiseras och leds arbetet av kriskommunikatör från
regionens kriskommunikationsgrupp, i samverkan med Region Jönköpings
läns kommunikationsdirektör.
Kommunikationsfunktionens övergripande uppgifter:
Kommunikationsfunktionen ansvarar för riktad information (intern och
extern) till drabbade och andra berörda samt att samordnad information ges
 till medier
 internt
 till allmänheten
 till myndigheter, organisationer, med flera.
I arbetet ingår bland annat att sammanställa tillgänglig information,
analysera målgruppernas informationsbehov, formulera och publicera intern
och extern information samt säkerställa att medier har tillgång till
kvalitetssäkrade och relevanta uppgifter.
Organisationen är flexibel, därför anges inga hänvisningsnummer i denna
plan. När kriskommunikationsfunktionen är etablerad informeras regionens
kontaktcenter och berörda ledningsorganisationer.
Vid information till allmänheten tas hänsyn till personer med andra
kulturella seder och bruk samt till personer som inte har svenska som
modersmål.
För att ta reda på vilken information som efterfrågas eller hur given
information tas emot, ansvarar kommunikationsfunktionen även för
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mediebevakning, vilket enklast sker genom regionens presstjänst (dagtid
vardagar).
Vid större händelser som kan påverka Region Jönköpings läns verksamhet
ska berörd sjukvårdsdirektör informeras om händelsen. På regional nivå
informeras regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören av regional
sjukvårdsledare. På berört sjukhus ansvarar kirurgbakjouren för att
informera berörd sjukvårdsdirektör (placerad på berört sjukhus).
Resultatmål kommunikationsfunktionen:
 Kommunikationsfunktionen ska kunna genomföra samordnad
information inom en timma.
 Kommunikationsfunktionen ska verkställa situationsanpassad
personalförstärkning inom två timmar.
Personer som ingår i kommunikationsfunktionen ska samlas minst en gång
per år för utbildning eller övning.
Mottagande och fördelning av drabbade/skadade mellan sjukhusen
Preliminär fördelningsnyckel för antalet svårt skadade (sållningstriage2,
röda) som sjukhus i länet initialt kan ta emot:
 Länssjukhuset Ryhov: 3 svårt skadade
 Höglandssjukhuset Eksjö: 2 svårt skadade
 Värnamo sjukhus: 2 svårt skadade
Förutom svårt skadade behöver sjukhusen ta emot ett antal skadade som är
prioriterade gula och gröna (sållningstriage). Hur många beror på
beläggningen på akutmottagningen och platssituationen på sjukhuset.
Beroende på antalet skadade som måste tas omhand, initierar respektive
kirurgbakjour eventuell beredskapshöjning på sjukhuset för att klara
omhändertagandet. Efter inventering på eget sjukhus lämnas underlag för
fördelningsnyckel till TiB.
När ett stort antal drabbade väntas till akutmottagningen ska ansvarig
funktion planera för mottagandet. Om det kan antas att många drabbade
behöver läggas in för vård, ska någon se över sjukhusets vårdplatser för att
frigöra vårdplatser till de drabbade, enligt lokal plan och åtgärdslistor.
Registreringsrutiner
2

Prioritet I (röd), skadade som inte kan gå, med inadekvat andning och/eller cirkulation och
vars skador kräver omedelbara livräddande åtgärder.
Prioritet II (gul) skadade som inte kan gå men som har adekvat andning och
cirkulation vars skador kräver åtgärder inom 2-4 timmar.
Prioritet III (grön) skadade som kan gå och där behandling av skadorna utan risk kan vänta
mer än 4 timmar.
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För att underlätta registreringen och omhändertagandet när ett stort antal
drabbade (bekräftad allvarlig händelse) förväntas till akutmottagningen kan
vid behov registreringsrutinerna behöva ändras. Vid bekräftad allvarlig
händelse används katastrofliggaren i Cosmic.

7.1
7.1.1

Regional särskild sjukvårdsledning
Larm till TiB vid händelser och bedömning
Vid följande händelser ska SOS Alarm larma TIB:
 METHANE-rapport3 från prehospital sjukvårdsledare.
 Fem drabbade eller fler.
 Mer än ett mottagande sjukhus vid skadehändelse.
 Störningar i kritiska system (el, data, telefoni, VA).
 Hot om eller risk för allvarlig händelse.
 Händelser som kan ge stor belastning på sjukvården (smitta,
naturhändelser, omfattande krisstöd med mera).
 Om andra myndigheter i länet eller på nationell nivå vill informera
om allvarlig händelse eller hot.
 Sökning från TiB i annat landsting/region.
 Hot om eller inträffad kemisk olycka där fem eller fler kan bli
kontaminerade.
 Radiakolyckor i eller utanför länet.
 Biologiska hot/händelser i eller utanför länet.
 Stora publika arrangemang med säkerhetsrisk.
 Vädervarning klass 2 och 3.
 Räddningstjänsthändelse, nivå 30.
 För Region Jönköpings läns medialt intressanta händelser.
 Flygolycka.
 Stor sjöolycka på Vättern.
 Nationella eller internationella händelser som berör länet.
 Larm enligt IHR(karantänsflyplats).
TiB tar emot METHANE- rapporten från skadeplatsen via SOS Alarm och
beslutar om det är en allvarlig händelse eller inte. Vid akuta störningar som
inte kunnat förutses, inte kan hanteras i linjeorganisationen och som kan
komma att bli eller bedöms vara en misstänkt allvarlig händelse, ska den
verksamhet som upptäcker störningen kontakta akutmottagning som vid
behov i sin tur kontaktar TiB via SOS Alarm.
TiB larmar/informerar övriga berörda akutmottagningar, i första hand via
Rakel (kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan
medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter) eller telefon.

3

Misstänkt allvarlig händelse, Exakt lokalisation, Typ av skadehändelse, Hot och risker,
Ankomstväg, Numerärt antal drabbade, Extra resurser.
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Vid denna typ av händelse lägger TiB ett regionalt perspektiv på händelsen
samt samordnar begärt stöd till berört/ berörda sjukhus.
7.1.2

Särskild sjukvårdsledning på regional nivå – uppbyggnad
När TiB beslutat att en händelse ska ses som en allvarlig händelse initierar
TiB särskild sjukvårdsledning på regional nivå.
 TiB går in i rollen som regional sjukvårdsledare.
 Regionalt medicinskt ansvarig utses.
 Regionens kriskommunikationsfunktion underrättas.
Beslutsmandat för regional sjukvårdsledare och regionalt medicinskt
ansvarig läkare vid allvarlig händelse utgår från regiondirektören.
Samverkan ska ske mellan funktionerna i staben och med berörda
myndigheter, företag och organisationer. Vid behov ska en
samverkansperson kunna ingå i annan myndighets stab.

Versionsnummer
Ansvarig

7.1.3

Regional sjukvårdsledares uppgifter
 Leda sjukvårdsinsatsen inom Region Jönköpings län.
 Ansvara för att fördelningsnyckel tas fram för sjuktransporter från
skadeområdet till sjukhus och vårdcentraler.
 Fatta inriktningsbeslut.
 Inventera sjukvårdsresurser i och vid behov även utanför länet.
 Samordna och vid behov leda Region Jönköpings läns resurser
kopplade till den allvarliga händelsen.
 Stödja sjukvårdsledningen prehospitalt och på lokalt sjukhus vid en
allvarlig händelse.
 Vara en kanal in till Region Jönköpings län för lokala, regionala och
nationella myndigheter och organisationer.
 Ansvara för kontakter med andra sjukvårdshuvudmän.
 Ansvara för samordnad intern och extern information för Region
Jönköpings län.
 Vid behov informera regionledningen.

7.1.4

Regionalt medicinskt ansvarig läkares uppgifter
 Stödja sjukvårdsledningen på regional nivå i medicinska beslut.
 Stödja medicinskt ansvarig på skadeplatsen.
 Stödja sjukvårdsledningen på lokal nivå i medicinska beslut.
 Fatta övergripande regionalt medicinskt beslut, till exempel
inriktningsbeslut.
 Vid behov stödja SOS Alarm i medicinska frågor.
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Vid stor olycka eller katastrof är principerna för sjukvårdsledning att beslut
fattas i samförstånd utifrån behoven i skadeområde och de drabbades
medicinska behov. Det är dock inte bara behovet i skadeområdet som avgör
resursfördelningen, utan hur sjukvårdsorganisationen som helhet kan
hantera situationen.
Vid sjöolycka på Vättern leds insatsen av JRCC (Joint Rescue Coordination
Centre) från Göteborg. På begäran kan RBL (regional beredskapsläkare)
och TiB från Västra Götalandsregionen bistå räddningsledningen på JRCC.
7.1.5

7.2

Lokaler för regional sjukvårdsledning
Den regionala sjukvårdsledaren avgör vilka lokaler som är lämpliga.
Förberedda lokaler finns på SOS Alarm, Glansgatan 7, Jönköping (JILL4),
och även ledningslokaler i Regionens hus, Jönköping.

Resultatmål
Region Jönköpings län ska ha en TiB i beredskap dygnet runt, året runt.
TiB ska
 ta emot och bekräfta larm inom två minuter dygnet runt, året runt
 ge fördelningsnyckel för skadade till prehospital sjukvårdsledare
inom 15 minuter
 vid behov infinna sig på SOS Alarm (JILL) inom 60 minuter
 vid behov kunna lämna samlad medieinformation inom 60 minuter.

7.3

Särskild sjukvårdsledning på lokalt sjukhus
Alla akutsjukhus ska kunna upprätta särskild sjukvårdsledning, där även
krisstödsomhändertagandet ska ingå.
Kirurgbakjouren beslutar om beredskapsnivå. En person ska alltid
administrera och leda sjukvårdsinsatsen (sjukvårdsledare) när särskild
sjukvårdsledning på berört sjukhus har upprättats. När övergripande
medicinska beslut och inriktningar behöver tas, bör en särskild medicinskt
ansvarig läkare på lokal nivå utses för att prioritera och besluta om
medicinskt övergripande åtgärder på eget sjukhus. Sjukhusets
åtgärdslistor/plan för hur man ska arbeta operativt för att nå målen ska
beskriva den lokala organisationen och vad som ska göras. Till att börja med
har kirurgbakjouren båda uppgifterna. När beredskapsnivå förstärkningsläge
beordrats, bedöms om en person ska leda sjukvårdsinsatsen och en person
ska ha övergripande ansvar för att fatta övergripande medicinska beslut på
lokalt sjukhus, inriktningsbeslut med mera.

4
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Den särskilda sjukvårdsledningen på lokalt sjukhus ska ha förmåga att
 leda och aktivera de funktioner som är nödvändiga
 leda sjukvårdsinsaten på lokalt sjukhus
 prioritera mellan och samordna olika verksamheter
 disponera om tillgängliga resurser
 mobilisera resurser som inte är omedelbart tillgängliga
 vid behov leda och samordna flytt av patienter och evakuera
vårdenheter
 samverka med andra aktörer på lokal nivå.
Kirurgbakjouren kan via TiB aktivera särskild sjukvårdsledning på regional
nivå. Vid händelser där Region Jönköpings läns samlade resurser bedöms
som otillräckliga, kontaktas andra landsting/regioner via TiB.
Beslutsmandat för lokal sjukvårdsledare och lokal medicinskt ansvarig
läkare vid allvarlig händelse utgår från sjukvårdsdirektören för
verksamhetsområde Kirurgisk vård, men de har även mandat att samordna
hela sjukhusets resurser oavsett verksamhetsområde.
7.3.1

Gränssättande resurser
 Beläggningen på akutmottagningen.
 Antal lediga intensivvårdsplatser.
 Antal lediga operationsrum inkl. tillgången på personal.
 Röntgens kapacitet.
 Tid på dygnet.
 Personalbemanningen vid tiden för larmet.
 Tillgängliga vårdplatser.
 Fungerande infrastruktur, till exempel fungerande IT och telefoni.

7.3.2

Ledningslokaler för den särskilda sjukvårdsledningen
Respektive sjukhus ska ha ett utsett och tekniskt förberett ledningsrum för
den särskilda sjukvårdsledningen.

7.3.3

Krisstöd
Det psykosociala omhändertagandet är en viktig del av det
katastrofmedicinska omhändertagandet. Varje sjukhus ska ha en
krisstödsfunktion, knuten till den särskilda sjukvårdsledningen på lokalt
sjukhus. Krisstödsfunktionen ansvarar för att organisera det psykosociala
omhändertagandet för de drabbade. Primärvården har enligt ”Vårdriktlinjer
för samverkan mellan psykiatrin och primärvård vuxna” ett tydligt ansvar
att ge krisstöd. Barnperspektivet beskrivs i ”Barn som utsatts för trauma
eller i en utsatt situation”.
Vid en allvarlig händelse behöver krisstödet samordnas på ett annat sätt än
det krisstöd som erbjuds vid en enskild händelse. Vid en allvarlig händelse
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behöver insatserna samordnas inom Region Jönköpings län samt med andra
lokala och regionala aktörer.
Sjukvårdsdirektören för verksamhetsområde Psykiatri och rehabilitering
utser krisstödssamordnare för respektive sjukhus. Beslutsmandat för
krisstödssamordnare utgår från sjukvårdsdirektören, men omfattar även
mandat att vid behov disponera de resurser som behövs inom sjukhuset
oavsett verksamhetsområde, om läget kräver det för att nå bra och effektivt
krisstöd.
Rutiner för samverkan med de kommunala POSOM5 - grupperna inom
sjukhusets primära upptagningsområde ska finnas.
Krisstöd kan ges i olika former, utifrån händelsens typ och omfattning.
Grundprinciper:
1. I skadeområdet först och främst föra alla drabbade i säkerhet.
2. Hjälpa drabbade att uttrycka sina akuta behov och samtidigt
inhämta ytterligare information.
3. Förstärka tilliten till sig själv och samhällets förmåga.
4. Underlätta socialt stöd samt förstärka känslan av hopp.
Utveckling av krisstödsinsatser bör ske i överensstämmelse med vad som
internationellt uppfattas som evidensbaserat.
Ett praktiskt krisstödsystem som vilar på vetenskaplig grund (Per-Olof
Michel6) är uppbyggd enligt följande:
 Stöd
o innebär primärt psykologiskt första hjälpen i akutfasen
 Uppföljning
o handlar om att utse kontaktpersoner och ta proaktiv kontakt
med drabbade
 Bedömning
o avser screening och identifiering av dem som har behov av
mer stöd
 Behandling
o de som behöver behandling ska erbjudas evidensbaserade,
traumafokuserade behandlingsmetoder.
Uppgifter för krisstödsfunktionen vid allvarlig händelse:
 Leda och samordna den psykosociala insatsen inom sjukhuset.
 Inventera behovet av krisstöd hos de drabbade.
 Avdela krisstödspersoner till de enheter och verksamheter där det
behövs krisstöd.
5
6
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7.3.4

RJL 2016/2459
Samverkan med kommunernas POSOM grupper (i länsdelen).
Samverka med den regionala särskilda sjukvårdsledningen.
Ta emot rapporter från krisstödspersonerna.
Dokumentera beslut och åtgärder.
Se till att avlastande samtal genomförs om och när det finns behov.
Följa upp och utvärdera händelsen samt föreslå förbättringsåtgärder.

Resultatmål för lokalt sjukhus
Sjukhusen ska ha förmåga att dygnet runt, året runt ta emot larm eller
begära stöd. Funktionen ska
 vidarebefordra larm till beslutsfattare inom 2 minuter.
 ta emot beslut och aktivera sjukhusets ”katastrof” plan inom 5
minuter.
 ge en första information till egen personal inom 10 minuter
 etablera kommunikationsväg med särskild sjukvårdsledning på
regional nivå inom 10 minuter
 skapa mottagande team (akutlag) efter resurser och behov inom 15
minuter
 triag ansvarig ska utses inom 20 minuter
 utse ansvarig för akutmottagningens ordinarie patienter inom 20
minuter
 analysera behovet av att utöka akutmottagningens lokaler alternativt
att använda dem på annat sätt inom 30 minuter
 rapportera gränssättande resurser till särskild sjukvårdsledning på
regional nivå inom 60 minuter.

8. Sjukvårdsledning inom skadeområdet
Sjukvårdspersonalen i första ambulansen anländer oftast först till
skadeområdet. Denna personal är inledningsvis sjukvårdsledning inom
skadeområdet, inklusive ansvarig för transporter.
Sjukvårdsledningen i skadeområdet och för
sjuktransportverksamheten ska ha dessa förmågor:
 Leda sjukvårdsinsatsen prehospitalt.
 Prioritera mellan och samordna olika verksamheter.
 Disponera om tillgängliga resurser.
 Mobilisera resurser som inte är omedelbart tillgängliga.
 Samverka med andra aktörer på lokal och regional nivå.
 Vara behjälplig/stödja berörda instanser vid eventuell omflyttning
av patienter och vid evakuering av vårdenheter.
Ledningsfunktionen markeras med västar märkta sjukvårdsledare och
medicinskt ansvarig samt grönvitrutigt respektive grönt hjälmöverdrag.
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Grönblinkande lampa på ambulansen tänds för att markera
ledningsfunktionen. Om den första ambulansen kommer från annat
landsting/ region övertas ledningsfunktionen av ambulanspersonal från
Region Jönköpings län. Det gäller även i Ydre kommun, där
ambulanssjukvården i Jönköpings län kör akuta ambulansuppdrag.
Vid framkosten till ett skadeområde ska en METHANE-rapport lämnas till
SOS Alarm och i Paratus. Efter ett rekognoseringsvarv i skadeområdet
lämnas verifieringsrapport till SOS Alarm och i Paratus.
Sjukvårdsledaren har ansvar för samverkan, logistik, kommunikation och
säkerhet för sjukvårdspersonal i skadeområdet.
Medicinskt ansvarig har ansvaret för den medicinska bedömningen och
medicinska inriktningsbeslut. Den läkare som enligt gällande larmkriterier
begärts till skadeplatsen, blir medicinskt ansvarig för den/de patienter denne
har larmats ut för att bedöma/behandla. Larmkriterierna anges inte här,
eftersom de kan ändras över tid. Larmkriterierna finns hos SOS Alarm och
andra berörda verksamheter.
Den medicinskt ansvariga ambulanssjuksköterskan är medicinskt
övergripande ledningsansvarig på skadeplatsen. Läkaren kan ta över det
övergripande medicinska ledningsansvaret inklusive ledningsansvaret för
insatsen, om denne finner detta nödvändigt. Om ansvaret övergår från
medicinskt ansvarig sjuksköterska till läkaren ska detta kommuniceras
tydligt.
Om den utlarmade läkaren tar över det medicinska övergripande
ledningsansvaret blir den tidigare medicinskt ansvariga
ambulanssjuksköterskan läkarens stabsstöd.
Medicinsk kompetens (läkare) för direkt patientvård:
När larmkriterierna är uppfyllda, ska SOS Alarm per automatik larma
narkosläkare. Även särskild sjukvårdsledare på plats och TiB kan vid behov
begära narkosläkare eller annan läkarkompetens till skadeplatsen.
Vid behov av stöd till den medicinskt ansvariga på platsen
 ska ett sådant stöd begäras till skadeplatsen.
I första hand transporterar räddningstjänsten dessa stödpersoner till
skadeplatsen. Är räddningstjänstens resurser upptagna sker transporten via
ambulans eller polis.
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8.1

Resultatmål
Sjukvårdsledningen prehospitalt ska
 lämna METHANE-rapport till SOS Alarm inom 2 minuter
 lämna en verifieringsrapport till SOS Alarm inom 10 minuter
 börja transportera skadade inom 15 minuter.

9. Primärvården
Alla vårdcentraler ska vid allvarlig händelse kunna ta emot fysiskt lättare
skadade (primärvårdsfall) eller drabbade med behov av krisstöd. Efter
begäran från den regionala sjukvårdsledningen ska vårdcentralen kunna
öppna under tider den normalt är stängd. Lista på personer som kan öppna
vårdcentralen finns på SOS Alarm och hos TiB.
Listan revideras av primärvården minst en gång per år. Listan skickas till
beredskapschefen. Vårdcentralen ska ha larmrutiner, organisation för
omhändertagande av många skadade (primärvårdsfall) samt åtgärder vid
andra störningar, till exempel IT - och telefonistörning.

10. Samband
För sjukvårdens interna samband (kontakt) på skadeplatsen finns
kommunikationssystemet Rakel. Även akutmottagningar, SOS Alarm och
särskild sjukvårdsledning på regional nivå har Rakel. Normalt sköts
kontakten med Region Jönköpings läns verksamheter och berörda
myndigheterna/ instanserna via telefon. De viktigaste kontaktvägarna till
berörda verksamheter, myndigheter och organisationer ska finnas i lokalt
upprättade sambandsdokument.
Om det publika telenätet inte fungerar används försvarets telenät som finns i
Regionens hus samt hos samverkande myndigheter. Beredskapstelefoner
som inte går via växeln finns på strategiska platser inom sjukhusen,
vårdcentralerna och folktandvården. Andra viktiga kanaler för intern
kommunikation är intranätet och funktionsbrevlådor. Vid störningar i
telefoni, larmknappar och joursökarsystemet sker kommunikationen enligt
gällande reservrutiner.

11. Sammankallande av krisledningsnämnd
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544), ska
det finnas en krisledningsnämnd för att utföra uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid. Lagen ger kommuner och landsting utökad skyldighet
att planera för extraordinära händelser. I Region Jönköpings län är det
regionsstyrelsen som är krisledningsnämnd.
Om krisledningsnämnden behöver sammankallas kontaktar den regionala
sjukvårdsledaren ordföranden i krisledningsnämnden. Därefter kallas hela
eller delar av krisledningsnämnden in. Krisledningsnämnden sammankallas
av ordförande eller vice ordföranden. Se bilaga 1.
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12. Resurser inom Region Jönköpings län
Vid bekräftad allvarlig händelse och om behov finns, kan Region
Jönköpings läns samlade resurser disponeras av regional sjukvårdsledare
och medicinskt ansvarig läkare. Vid behov av stöd från andra sjukhus
eller andra landsting/regioner ska denna begäran göras via TiB.
Ambulanssamverkan sker genom SOS Alarm enligt riks- och
samverkansavtal. Det är lämpligt att verksamheterna i förväg inventerar den
personal som behöver kallas in för att få viktiga funktioner att fungera.
Om oenighet uppstår har den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå
mandat att fatta beslut om resursfördelning på lokal nivå.
Listor med stabs- och kontaktpersoner hålls aktuella av verksamhetschefer.
Viktiga nummer meddelas Region Jönköpings läns beredskapschef.

12.1

Övriga resurser
Den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå kan disponera resurser
som ställs till förfogande av entreprenörer, statliga organ, försvarsmakten,
frivilligorganisationer med flera. Vid allvarliga händelser och brist på sjuktransportresurser kan Länstrafikens upphandlade handikappbussar och
fordon med bår användas. För sjuktransporter utanför farbar väg samt bäroch lyfthjälp finns avtal med samtliga räddningstjänster i länet samt genom
avtal med FAK7.

13. Kostnadsredovisning
Kostnader som uppstår i samband med en allvarlig händelse ska på uppdrag
av regional sjukvårdsledare redovisas på särskilt ansvarsnummer. Det ger
möjlighet att enkelt följa upp vad beslut och åtgärder kostat samt underlättar
arbetet om statsbidrag eller liknande ska sökas.

14. Avslutning vid händelse
Regional nivå
Den regionala sjukvårdsledaren ska tillsammans med den medicinskt
ansvariga på regional nivå och stabschefen så fort som möjligt analysera hur
man på bästa sätt kan avveckla den särskilda sjukvårdsledningen på regional
nivå och låta frågorna handläggas av Region Jönköpings läns normala
organisationsstruktur. När den regionala sjukvårdsledningen avvecklats ska
dokument och dagböcker samlas in och arkiveras. En utvärdering av arbetet
ska ske så snart som möjligt. Beredskapschefen ansvarar för att detta
genomförs.

7
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Lokal nivå
Den lokala sjukvårdsledaren ska tillsammans med medicinskt ansvariga och
stabschefen så fort som möjligt analysera hur man på bästa sätt kan
avveckla den särskilda sjukvårdsledningen på lokal nivå och låta frågorna
handläggas av den normala linjeorganisationen.
När sjukvårdsledningen avvecklats samlas dokument och dagböcker in och
arkiveras. Utvärdering av arbetet ska ske så snart som möjligt. Ordföranden
i den lokala katastrofkommittén ansvarar för att detta genomförs. Dagboksanteckningarna skickas till beredskapschefen och arkiveras i WIS8.

8
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15. Samverkan
Före, under och efter en händelse sker samverkan med berörda myndigheter,
organisationer och företag inom ramen för F-samverkan, som är länets
organisation för krissamverkan.
Före händelsen
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Under händelsen
Vid en händelse sker Region Jönköpings läns samverkan med berörda
myndigheter, organisationer (inklusive frivilligorganisationer) och företag
inom ramen för F-samverkan. Behövs lokal samverkan med Region
Jönköpings sker samverkan via regionens särskilda sjukvårdsledning.

En mer detaljerad bild över organisationen och hur arbetet bedrivs i Fsamverkan finns i dokumentet F-samverkan – en styrka i Jönköpings län.
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16. Ansvar för den katastrofmedicinska
beredskapen
Region Jönköpings län har en organisation som ansvarar för att planera,
samordna och inrikta den katastrofmedicinska beredskapen på regional och
lokal nivå. Förutom denna plan ska det finnas åtgärdslistor på regional och
lokal nivå där ansvarsförhållanden och hur man ska jobba vid en allvarlig
händelse beskrivs. Samtliga åtgärdslistor ska revideras regelbundet och
finnas tillgängliga i intranätet samt sparat så dokumenten kan nås utan att
behöva gå in i Region Jönköpings läns nätverk. Kris- och
katastrofmedicinska beredskapsplanen för allvarliga och extraordinära
händelser godkänns av den regionala katastrofkommittén och fastställs av
regionfullmäktige.
Den regionala inriktningen och samordningen sker via den regionala
katastrofkommittén. Vid behov lyfts frågor i verksamhetsområdenas
ordinarie samverkansforum. På lokalt sjukhus får den lokala
katastrofkommittén inriktnings- och samordningsansvaret för det lokala
kris- och katastrofmedicinska arbetet.
Till katastrofkommittéerna kan befattningar/funktioner adjungeras.
Kris- och katastrofmedicinsk beredskap samt förmåga att hantera
konsekvenserna vid allvarliga händelser följer verksamhets- och
linjeorganisationen. Samverkan ska ske i den regionala och de lokala
katastrofkommittéerna.
Region Jönköpings läns beredskapschef har planerings- och
samordningsansvar, i samverkan med de regionala-/lokala
beredskapssamordnarna.

16.1

Regional katastrofkommitté
Befattningar i den regionala katastrofkommittén:
 Beredskapschef
 Regionala/lokala beredskapssamordnare
 Chefläkaren, ansvarig för sektionen chefläkare och patientsäkerhet
 Ordföranden i de lokala katastrofkommittéerna
 Kommunikationsdirektör
 Verksamhetschef ambulansverksamheten
 Krisstödssamordning.
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Exempel på befattningar som vid behov kan adjungeras:
 Teknisk chef
 Driftchef IT
 Andra verksamhetschefer eller befattningar
 Samverkande myndigheter som till exempel räddningstjänsten
 Funktioner som hör till Medicinsk diagnostik.
Region Jönköpings läns beredskapschef är ordförande i regionala
katastrofkommittén.
Den regionala katastrofkommitténs uppgifter är bland annat att
 föreslå länsövergripande mål för katastrofberedskapen
 se till att det finns en aktuell kris- och katastrofmedicinsk
beredskapsplan för Region Jönköpings län samt aktuella delplaner
enligt rubrik 3.
 fastställa plan för utbildnings- och övningsverksamheten
 se till att det finns utarbetade larmplaner/riktlinjer för SOS Alarm vid
allvarlig händelse
 svara för att det finns en ändamålsenlig organisation för Region
Jönköpings läns mobila resurser, såsom prehospitalt lednings- och
sjukvårdsstöd, ”katastrofvagnar” etc.
 följa upp och utvärdera det kris- och katastrofmedicinska arbetet och
vid behov föreslå förändringar i arbetssätt eller rutiner
 i budgetsammanhang initiera behov av särskilda ekonomiska medel för
kris- och katastrofmedicinsk beredskap.

16.2

Lokal katastrofkommitté
Alla akutsjukhus ska ha en lokal katastrofkommitté.
Det är viktigt att det finns en inriktnings- och samordningsfunktion på lokal
nivå med uppgift att beskriva och vidta åtgärder för att
 förebygga konsekvenser för patienter och verksamheter vid en
händelse genom att bland annat skapa anpassade rutiner
 kunna agera (”hur gör vi?”) vid misstänkt eller bekräftad allvarlig
händelse, för att minimera konsekvenserna för patienter och
regionens verksamheter.
I den kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen för allvarliga och
extraordinära händelser framgår vad som ska nås på lokal nivå, men också
vilka åtgärdslistor som ska finnas för att öka den lokala förmågan.
Många av de beskrivna åtgärderna kan göras via regional samverkan mellan
de regionala/lokala beredskapssamordnarna. Syftet är att alla åtgärdslistor
ska bli så lika som möjligt.
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Beslutsmandat för ordföranden i den lokala katastrofkommittén att
samordna och planera för att kunna hantera en allvarlig händelse som berör
sjukhuset utgår från sjukvårdsdirektören för verksamhetsområde Kirurgisk
vård, men omfattar även mandatet att samordna hela sjukhusets resurser,
oavsett verksamhetsområde.
Funktioner i den lokala katastrofkommittén:
 Ordförande i lokal katastrofkommitté (läkare och medicinskt
ansvarig)
 Regional/lokal beredskapssamordnare
 Lokala samordnare för lokaler och service
 Lokalt placerad chefläkare och chefsjuksköterska
 Verksamhetschefer
o Akutmottagningen
o OP/IVA
o Medicinkliniken
o Kirurgkliniken
o Psykiatrin, krisstöd
Om verksamhetschefen inte finns på lokalt sjukhus utser
verksamhetschefen en lokal representant till den lokala
katastrofkommittén.
 Kommunikatör från regionens kriskommunikationsgrupp (från
regionens kommunikationsavdelning)
Exempel på befattningar som vid behov kan adjungeras:
 Driftchef
 Lokalt IT ansvarig
 Andra verksamhetschefer eller befattningar beroende på agendan
 Samverkande myndigheter som t ex räddningstjänsten
 Funktioner tillhörande Medicinsk diagnostik.
Det kan finnas verksamheter som bara finns lokalt på det aktuella sjukhuset
och som därför också borde vara med i den lokala katastrofkommittén. På
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping kan därför till exempel även barnkliniken
och infektionskliniken representeras i den lokala katastrofkommittén.
Om ytterligare befattning eller funktion behövs i den lokala
katastrofkommittén för att upprätthålla god kris- och katastrofmedicinsk
beredskap, finns inget hinder för att utöka kommittén.
Sjukhusets katastrofkommitté ska i sina lokala katastrofmedicinska
åtgärdslistor följa de ramar som angetts i den kris- och katastrofmedicinska
beredskapsplanen för allvarliga och extraordinära händelser för Region
Jönköpings län samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
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Den lokala katastrofkommitténs uppgifter är bland annat att
 implementera den kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplanen för
Region Jönköpings län samt aktuella delplaner enligt rubrik 3 på lokal
nivå
 fatta beslut som rör den lokala kris- och katastrofmedicinska
beredskapsarbetet
 regelbundet testa/öva åtgärdslistorna
 revidera åtgärdslistorna när förändringar skett lokalt eller regionalt
 skapa utbildningar och övningar för den särskilda sjukvårdsledningen
samt se över den materiel som behövs för att ha en fungerande krisoch katastrofmedicinsk organisation
 följa upp och utvärdera det kris- och katastrofmedicinska arbetet lokalt
och vid behov föreslå förändringar i arbetssätt eller rutiner.
16.2.1
Åtgärdslistor
I denna plan framgår organisation och vad som ska uppnås. Hur arbetet ska
genomföras ska beskrivas i åtgärdslistorna under denna punkt. Upprättade
dokument ska alltid finnas tillgängliga i intranätet samt utskrivna på
respektive akutmottagning.
Av åtgärdslistorna ska följande framgå:
 Larm till TiB och mottagande av information från TiB.
 Larm och rutiner för CBRNE-händelser inklusive sanering.
 Larm och rutiner för utsändande av narkosläkare.
 Larm och rutiner för mottagande av många skadade.
 Larm och rutiner för brand internt och vid större bränder utanför
sjukhuset.
 Larm och rutiner för evakuering av vårdinrättning.
 Larm och rutiner för bombhot.
 Larm och rutiner för interna eller externa störningar till exempel IToch telefonistörning som påverkar verksamheten.
 Beskrivning av rutiner för ändring av beredskapsnivåer enligt
stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge
 Beskrivning av ledning och samordning inom sjukhuset.
 Rutiner för hur nyckelpersoner nås och uppdaterade personallistor.
 Rutiner för mottagande av drabbade/skadade och fördelning inom
sjukhuset.
 Registreringsrutiner.
 Rutiner för information internt och externt till anhöriga, allmänhet
och den regionala ledningen.
 Rutiner för krisstödsomhändertagande.
 Rutiner för att ta hand om ett stort antal avlidna.
 Rutiner för service och försörjning (inklusive personal).
 Gränssättande resurser.
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Plan för att mobilisera ytterligare resurser på kort och lång sikt.
Epidemiberedskap (enligt regional epidemi- och pandemiplan).
Plan för egen händelse i egna lokaler som kräver särskild
sjukvårdsledning på sjukhuset.
Evakueringsplan.

Åtgärdslistor för berörda beslutsfattare och nyckelfunktioner:
 Kirurgbakjour
 Ledningsansvarig sjuksköterska
 Sambandsansvarig
 Stabschef
 Medicinskt ansvarig läkare på akutmottagningen
 Övriga bakjourer och primärjourer
 Verksamhetschefer
 Vårdenhetschefer

17. Utbildning och övning
Alla som har en roll/funktion i den särskilda sjukvårdsledningen vid
allvarliga händelser ska ha särskild information/utbildning enligt
utbildningsplan och övas regelbundet. Viss information behöver ges årligen,
medan huvuddelen av utbildningarna ges med en treårscykel.
All personal ska ha god kunskap om vad som gäller vid brand, allvarliga
störningar och händelser samt den egna arbetsplatsens roll vid allvarlig
händelse.
Grund- och funktionsutbildningar samt påbyggnadsutbildningar, mindre
övningar och repetitionsutbildningar genomförs av beredskapssamordnarna
i katastrofmedicin på lokal nivå eller av annan utbildare/instruktör, till
exempel i samverkan med Socialstyrelsens utbildningscentra.
Allmänt informationsmöte om kris- och katastrofmedicinsk beredskap:
 Målgrupp: Läkare inom kirurgi, medicin och ortopedi.
Inget hindrar att även andra personalkategorier deltar på detta
informationsmöte. Informationsmötet/mötena genomförs det år planen
antas. Vid behov genomförs ytterligare information år tre efter att planen
har antagits.
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Kurser som ska genomföras:
Personer som ingår i den särskilda sjukvårdsledningen:
 Regional grundkurs i kris- och katastrofmedicin (RGK).
 Allmän utbildning i kris- och katastrofmedicin samt
stabsmetodikutbildning.
 Tillämpning/övning i särskild sjukvårdsledning.
Personer med stabschefsroll i den särskilda sjukvårdsledningen bör gå
stabschefsutbildning, antingen via lokalt anordnade utbildningar eller via
Katastrofmedicinskt centrum i Linköping.
Personer som ingår i Region Jönköpings läns lokala krisstödsfunktioner ska
vara utbildade och övade. Utbildningar finns via MSB9 eller något av de
landets katastrofmedicinska kunskapscentrum. Utbildningen kan även
anordnas lokalt inom Region Jönköpings län.
Utbildningen sker varje år, men varje individ får utbildningen vart tredje år.
Ambulanspersonal ska genomgå:
 RGK för nyanställd personal.
 Prehospital sjukvårdsledning: PS.
 CBRNE10- händelser.
 Tillämpning/övning i särskild sjukvårdsledning.
Utbildningen sker varje år, men varje individ får utbildningen vart tredje år.
Akutmottagningspersonal ska genomgå:
 RGK
 Saneringsmetodik på sjukhus
 Framtagande av fördelningsnyckel
 Tillämpning/övning i särskild sjukvårdsledning
Utbildningen sker varje år, men varje individ får utbildningen vart tredje år.
Personer som ingår i särskild sjukvårdsledning ska vara utbildade och övade
i stabsmetodik för att kunna leda verksamheten vid allvarlig händelse.
Narkosläkare som ska åka ut till skadeplatsen:
 RGK
TiB/regional sjukvårdsledare:
 RGK, ny TiB.
 Prehospital sjukvårdsledning: PS refresher.
 TiB utbildning.
 Stabsmetodikutbildning.
9

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva händelser

10
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Stabschefsutbildning.
Medieutbildning.
Tillämpning/övning i särskild sjukvårdsledning.

Regionalt ansvariga läkare:
 RGK.
 Särskild sjukvårdsledning, lokal utbildning.
 Stabsmetodikutbildning.
 Medieutbildning.
 Tillämpning/övning i särskild sjukvårdsledning.
Som en del av den katastrofmedicinska beredskapen ska larmövningar samt
evakuerings- och brandövningar genomföras vid alla
sjukvårdsinrättningar/vårdenheter.
Personer som ingår i krisledningsnämnden ska utbildas/övas en gång under
mandatperioden, vilket bör ske strax efter att denna plan har antagits.
Verksamhetscheferna ansvarar för att enhetens personal har kompetens att
agera vid allvarlig händelse och vid extraordinära händelser. Vid behov
görs detta i samarbete med lokal beredskapssamordnare. Varje medarbetare
ansvarar för att delta i utbildningar och övningar för att kunna arbeta vid en
allvarlig händelse.
De lokala katastrofkommittéerna ansvarar för inventering av kunskapsläget
och planering av utbildningsbehov. De kan också ta initiativ till lokala
ledningsövningar och spel med olika teman samt tillsammans med
beredskapschefen följa upp och föreslå förbättringsåtgärder. Varje
verksamhet ska ha uppgifter om antalet utbildade i förhållande till anställda
enligt målen i kapitel 16.
Samverkansövningar med andra myndigheter och frivilliga sker via Fsamverkan.

17.1

Resultatmål




Antal genomförda kurser enligt kapitel 17
Antal genomförda övningar enligt kapitel 17
Hur många/procentuell andel av ledande befattningar som
utbildats/övats inom en treårsperiodsperiod

Målbilden är att 75 procent av berörd personal ska ha deltagit i någon
utbildning eller övning under en treårsperiod.
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18. Uppföljning och utvärdering
Den katastrofmedicinska beredskapen ska fortlöpande utvecklas och
kvalitetssäkras. Detta sker genom att alla händelser som bedöms som en
allvarlig händelse eller där händelsen förväntas eller ha gett stora
konsekvenser för verksamheterna, utan att händelsen har klassats som en
allvarlig händelse följs upp.
 Uppföljning av inträffade händelser, återkoppling samt vidtagna
åtgärder med anledning av gjorda erfarenheter
Övriga parametrar ska följas upp:
 Antal allvarliga händelser.
 Hur många gånger medicinskt ansvarig person utsetts på regional
nivå.
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Bilaga 1 Reglemente krisledningsnämnden
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Enligt 2 kap.
2 § I kommuner och landsting skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter
under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare
bestämmelser om krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas
kommunallagens (1991:900) bestämmelser.
Krisledningsnämndens verksamhet
3 § Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse
medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall
ske. Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande
att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast
anmälas till nämnden.
Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i
dennes ställe.
4 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller landstinget i den
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art
och omfattning. När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta
att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till
ordinarie nämnd.
5 § Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen
och formerna för denna.
6 § Kommun- respektive landstingsstyrelsen får, när krisledningsnämndens
verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs,
besluta att verksamheten skall upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut
återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till
ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall
upphöra kan även fattas av fullmäktige.
Region Jönköpings län
Regionsstyrelsen består av 15 ledamöter från de olika partierna och är
Regionsfullmäktiges verkställande politiska organ tillika krisledningsnämnd.
Ordförande eller vice ordförande kan efter information från TIB eller på eget
initiativ besluta om att aktivera krisledningsnämnden.
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Nedan följer exempel på frågeställningar för krisledningsnämnden när den är
sammankallad:
 Ge övergripa inriktningsdirektiv för Region Jönköpings läns
verksamhet.
 Vid behov besluta om vilka verksamheter inom Region Jönköpings län
som ska prioriteras, flyttas eller stängas.
 Vid behov ge direktiv till eventuell omflyttning av personal mellan
Region Jönköpings läns verksamheter.
 Begära bistånd från annat landsting/region eller från statlig myndighet.
 Efter begäran bistå andra landsting/regioner som drabbats av en
extraordinär händelse. Om bistånd har lämnats har Region Jönköpings
län rätt till skälig ersättning av det andra landstinget/regionen.
 Om läget så kräver lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskilda som
drabbas av händelsen.
 Ekonomiska beslut över ram.
Fatta beslut, ge anvisningar eller vidta andra åtgärder som är jämförbara med
något av ovanstående fall.
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Bilaga 2 Budget
Beräknade kostnader 2017

Utgifter

Fonderade medel
Budget, tillförda medel
Överskriden budget 2015

Utbildning enligt årlig utbildningskatalog
Statsbidrag för risk- och sårbarhetsanalys (2:4
anslag)
Tjänsteman i beredskap (TIB)
Tekniskt ledningsstöd
Inköp regional utrustning t ex kemdräkter etc
Kostnader Allvarlig händelse
Lokalhyra JILL – SOS Alarm
Underhåll beredskapslagrad utrustning

Utryckningskostnad/övning uppsamlingsplats
Lönekostnader*
Lönekostnader 25% Civilt Försvar
Ombyggnad Regionens ledningslokaler
Ombyggnad av ledningslokaler på sjukhusen
Summa

800 000
444444
820 000
300 000
30 000
125 000
50 000
100 000
15 000
1 618 700
160 000
300 000
1 400 000
5 653 700

* Lönekostnaderna avser
2 st beredskapsplanerare Värnamo och Ryhov 50% i
9 mån/år
1 beredskapsplanerare, samordnare Höglandet och
regionalt 75%
1 Beredskapschef
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3451969
2 455 287
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1.

Sammanfattande resultat

I riskanalys 2016 belyser vi dels de händelser som kan räknas som frekventa, det
vill säga händelser som händer ofta och där det finns flerårig statistik, dels
sällanhändelser som kan medföra stora konsekvenser på liv och hälsa och Region
Jönköpings läns verksamheter.

Frekventa händelser i Jönköpings län
Störst risk att skadas så allvarligt att det krävs vård på sjukhus är vid fallolycka,
suicidförsök och cykelolycka.
Störst risk att omkomma i en specifik olyckstyp är vid fallolycka, suicid
(självmord) och förgiftning genom olyckshändelse.
I tabellen nedan redovisas trenden från 2010, förväntat antal patienter per
skadeorsak i slutenvård samt omkomna i förhållandet till riket.
Område

Trafikolyckor
på väg

Antal
patienter i
slutenvård1/
döda2
för 2014

Patientregistret,
slutenvård trend
F-län

463/5

Annat
olycksfall (med 980/60
slutenvård och
döda)
Fallolyckor
(med
2692/42
slutenvård och
döda)
Avsiktligt
tillfogad skada 591/42
(med
slutenvård och
döda)

1
2

Versionsnummer
Ansvarig

Statistikdatabasen,
slutenvård
förväntat
antal mot
riket 2014

Statistikdatabas för
dödsorsaker
förväntat
antal mot
riket 2014

Fler

Färre än
riket

Fler

Som riket

Fler

Som riket/
något fler

Fler

Färre än
riket
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Kriser och extrema händelser
För icke frekventa händelser bör eftersträvas generell krishanteringsförmåga och
minskad sårbarhet för samhällsviktiga funktioner. Händelser med drift- och
infrastrukturstörningar, utrymning av sjukhus och olyckor med många skadade
bör ges ökad uppmärksamhet.
Område
Drift- och
Infrastrukturstörningar
Olycka med många skadade
Epidemiska smittsamma
sjukdomar
Utsläpp av kondenserad gas
Sabotage och
terrorhandlingar

Frekvens /
Konsekvens4 Risk5
Sannolikhet3
Hög
Stora
Hög
Medel
Medel

Medel/Stor
Medel/Stora

Medel/Hög
Medel/Hög

Låg
Låg

Stora
Stora

Medel
Medel

Vid vissa typer av händelser kan hänsyn inte enbart tas till riskbilden. Där
händelsen ger stora konsekvenser, måste Region Jönköpings län ha en förmåga att
hantera händelsen.
Exempel på sådana händelser:
 Utsläpp av kondenserad gas, inklusive saneringsåtgärder.
 Om själva händelsen gör att stora delar av ett sjukhus måste utrymmas.
 Nätverksavbrott som berör Region Jönköpings län.
 Avbrott i elförsörjningen.
 Avbrott i vattenförsörjningen till sjukhusen.
 Störningar eller avbrott i drivmedelsförsörjningen.

2.

Bakgrund

Trygghet och säkerhet är grundkomponenter i det goda samhället. De beskriver
motsatsen till företeelser som vi som individer eller samhälle känner oss hotade
av. Vi är oroliga för att vi själva eller våra anhöriga ska skadas, oavsett om skadan
är oavsiktlig eller beror på en våldshandling.
Region Jönköpings län ansvarar för att bedriva säker och trygg hälso- och
sjukvård, vilket bland annat innebär att regionen ska planera sin hälso- och
sjukvård så att en kris- och katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.
Regionfullmäktige har det yttersta ansvaret för säkerhetsarbetet. Säkerhetsområdet
Låg, inträffar mer sällan än vart 50:e år. Medel, förväntas kunna inträffa inom 50 år, Hög,
förväntas kunna inträffa inom 10 år
4 Låg, Enstaka dödsfall/eller liten påverkan på samhällsviktiga funktioner.
Medel, Tiotalet dödsfall/eller påverkan på samhällsviktiga funktioner
Stor, Fler än 10 dödsfall/eller stor påverkan på samhällsviktiga funktioner eller miljö
5 Sammanvägning av Frekvens/Sannolikhet och Konsekvens
3
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styrs av en samling överlappande lagstiftningar, föreskrifter och regionens egna
ambitioner. Med införandet av Lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, har
behovet av att samordna olika satsningar inom och utom länet ökat. Det interna
skyddet har klara kopplingar till detta arbete och de möjliga synergieffekterna är
uppenbara.
För att Region Jönköpings län ska ha god förmåga att hantera olika typer av

olycksfall/händelser försöker vi i denna rapport medvetandegöra risker och vilka
konsekvenser riskerna kan generera för drabbade och regionens verksamheter.
Riskerna som beskrivs i rapporten ska även ligga till grund för den planering som
sker på lokal och regional nivå avseende Allvarlig händelse, enligt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Katastrofmedicinsk beredskap,
SOFS 2013:22 (M).

3.

Syfte

Riskanalysens syfte är att ge en övergripande bild av de vanligaste olyckorna och
händelser som kan leda till stora konsekvenser för personer som bor eller vistas i
Jönköpings län samt för verksamheter inom Region Jönköpings län.
Utifrån riskanalysen kommer sårbarhetsanalys och förmågebedömning att göras.
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4.

Riskspektrat från vardag till katastrof

Om riskanalysen
Vilka olyckor som kan drabba Jönköpings län kan givetvis inte förutsägas med
exakthet. Vi vet dock att de vanliga händelserna i stort sett inträffar i samma
utsträckning och med samma fördelning som tidigare år. Ovanliga händelser som
kan ge stora konsekvenser, kan i mycket liten utsträckning förutsägas. Genom att
bedöma om det finns förutsättningar för olika typer av händelser, kan något om
riskbilden ändå förutsägas. Tyvärr kan inte dessa risker vägas samman för vanliga
respektive ovanliga händelser med hjälp av någon statistisk modell, den totala
hotbilden får bedömas mer pragmatiskt. Värdering av hot och riskbild i länet kan
göras utifrån figuren nedan.
Frekvens

Illustration: Räddningstjänsten
Jönköpings kommun

Konsekvens

Utveckling
När det gäller konsekvenser för befolkningens liv och hälsa, dominerar risken att
en enskild individ drabbas av en olycka. Endast någon enstaka procent av
befolkningen omkommer eller skadas allvarligt i samband med kriser eller
extraordinära händelser. De helt dominerande skadorna kommer från mer
vardagliga händelser, framför allt i hemmet, skolan och inom barnomsorgen, på
idrottsplatser, i trafiken och på arbetsplatsen. Icke desto mindre är det viktigt att
inte bara fokusera på att värna befolkningens liv och hälsa, utan även ta hänsyn
till andra värden:
 Samhällets funktionalitet.
 Demokrati, rättsäkerhet och människors fri- och rättigheter.
 Miljön och ekonomiska värden.
 Nationell suveränitet.
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Genom det ökade beroendet av fungerande IT ökar även risken för störningar i
samhällsviktiga verksamheter.

5.

Metod

Frekventa händelser
De senaste årens utfall för frekventa händelser har analyserats och utgör underlag
för förväntat antal händelser även i framtiden. Även möjliga konsekvenser i form
av skadade och omkomna personer redovisas.
Källor
Den statistik som redovisas i dokumentet är hämtad ur följande rapporter och
system:
 Skadestatistik, Socialstyrelsen
 Statistik från Region Jönköpings län

Icke frekventa händelser
För icke frekventa händelser har en bedömning gjorts utifrån följande kriterier:
Frekvens/sannolikheten har bedömts tillsammans med de tänkbara
Konsekvenserna av en händelse. Därefter har en riskbedömning gjorts i
nivåerna:
 Hög
 Medel
 Låg

Versionsnummer
Ansvarig

Frekvens / Sannolikhet
Låg
Inträffar mer sällan än var 50:e
år.

Konsekvens
Låg
Enstaka dödsfall/eller liten påverkan på
samhällsviktiga funktioner.

Medel
Förväntas kunna inträffa inom
50 år.

Medel
Tiotalet dödsfall/eller påverkan på
samhällsviktiga funktioner.

Hög
Förväntas kunna inträffa inom
10 år.

Stor
Fler än 10 dödsfall/eller stor påverkan
på samhällsviktiga funktioner eller
miljö.
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6.

Vardagliga risker

6.1

Olycksfall

2014 vårdades 4673 personer i slutenvården inom Region Jönköpings län på
grund av skador orsakade av ett olycksfall. 2010–2014 varierade antalet patienter
som behövde slutenvård mellan 4 534 och 4 770 personer/år. Under samma period
vårdades mellan 697 och740 barn/ungdomar (0–19 år) per år inom slutenvård
efter olycksfall. 2014 var det 697 barn/ungdomar.
Tar man hänsyn till medelvårdtiden på grund av olycksfall visar det sig att i
omkring 65 sjukhussängar året runt vårdas patienter som råkat ut för olycksfall.
Av dessa patienter har omkring 44 råkat ut för en fallolycka.
Jämfört med riket vårdades 217 fler patienter/100 000 invånare i Jönköpings län
under 2014.
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Omkomna via olycksfall
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2010–2014 omkom mellan 149 och176 personer/år på grund av olycksfall. 2014
omkom 149 personer. 2010–2014 omkom mellan 1–5 barn/ungdomar (0–19 år)
per år på grund av olycksfall. 2014 omkom 1 barn (0–19 år).

6.2

Vägtransportolyckor

2010–2014 vårdades, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas, mellan 417och 465
personer/år i slutenvård. 2014 var det 463 personer. De tre största orsakerna till
slutenvård på grund av vägtransportolyckor, är olyckor med cykel, bil (förare eller
passagerare) och motorcykel. 2010–2014 vårdades mellan 123 och138
barn/ungdomar (0–19 år) per år inom slutenvård. Orsaker hos barn/ungdomar är
även olyckor vid ridning eller med åkdon draget av djur.
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Socialstyrelsens statistikdatabas 2016-02-10

Med jämna mellanrum sker större bussolyckor i Sverige med flera döda och
skadade. Exempel på bussolyckor med många skadade och döda är bussolyckan
utanför Uppsala 2007 med sex döda och ett trettiotal skadade samt bussolyckan
2006 i Arboga med nio döda och ett femtiotal skadade.
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Nedan redovisas antal döda i vägtransportolyckor enligt Socialstyrelsens
dödsorsaksstatistik.

Omkomna i vägtrafikolyckor
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Socialstyrelsens statistikdatabas 2016-02-10

2010–2014 omkom mellan 5 och 12 personer/år. 2014 omkom fem personer. Av
dessa omkom mellan 0 och 1 barn/ungdomar (0–19 år) per år på grund av
vägtrafikolyckor. 2014 omkom inget barn. Ser man över en längre period är
trafikolycka med personbil (passagerare eller förare) största orsaken till dödsfall.
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6.3

Annat olycksfall

Exempel på sådana olyckor är
 Transportolyckor, inte på väg.
 Drunkning.
 Kvävning genom olycksfall.
 Förgiftning genom olycksfall.
 Exponering för rök och öppen eld.
 Allmänna olycksfall.
Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas varierade antalet som vårdades på sjukhus
2010–2014 från 899 till 980 till personer/år. 2014 var det 980 personer.
Huvudorsakerna till vård är att en främmande kropp trängt in i ögon eller
kroppsöppning, kontakt med motordrivet handverktyg eller hushållsmaskin, slagit
sig mot eller träffats av andra föremål eller annan person. Under samma tidsperiod
vårdades mellan 139 och 167 barn/ungdomar (0–19 år) per år inom slutenvård
med anledning av annat olycksfall. 2014 var det 160 barn/ungdomar.

Slutenvård annat olycksfall
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Omkomna i annat olycksfall
Personer/100 000 inv.
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Socialstyrelsens statistikdatabas 2016-02-10

2010–2014 omkom mellan 57 och 68 personer/år. 2014 var det 60 personer.
Under samma period omkom 1 barn/ungdom (0–19 år) i annat olycksfall, orsaken
var drunkning.
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Allmänt olycksfall
Till allmänt olycksfall räknas olycksfall på grund av:
 Explosioner, klämskador, främmande kropp och genom bett.
 Kontakt med elektrisk ström, strålning, heta föremål.
 Kontakt med giftiga djur och växter.
 Exponering för naturkrafter, t ex blixtnedslag.
 Andra och icke specificerade faktorer.
Antal personer som vårdades i slutenvården 2010–2014 på grund av att man råkat
ut för ett ”allmänt olycksfall” varierade mellan 755 och 812 personer/år. 2014 var
det 809 personer. Under samma period vårdades mellan 171 och 201
barn/ungdomar (0–19 år) per år inom slutenvård med anledning av allmänt
olycksfall. 2014 var det 171 barn/ungdomar.
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Omkomna, allmänt olycksfall
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Socialstyrelsens statistikdatabas 2016-02-12

2010–2014 omkom mellan 15 och 21 personer/år. 2014 var det 19 personer.
Under samma period omkom inget barn/ungdomar (0–19 år).
Förgiftning genom olycksfall
Antal personer som vårdats i slutenvården 2010–2014 på grund av att man råkat
ut för ”förgiftning genom olycksfall” varierade mellan 73 och 95 personer/år.
2014 var det 75 personer. Under samma tidsperiod vårdades mellan 9 och 21
barn/ungdomar (0–19 år) per år inom slutenvård med anledning av förgiftning
genom olycksfall. 2014 var det 12 barn/ungdomar.
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Omkomna, förgiftningar genom olycksfall
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2010–2014 omkom mellan 11 och 20 personer/år. 2014 var det 14 personer.
Under samma period omkom inget barn/ungdom (0–19 år).
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Kvävning genom olycksfall
Antal personer som vårdades i slutenvården 2010–2014 på grund av
kvävning/kvävningstillbud genom olycksfall varierade mellan 11 och 21
personer/år. 2014 var det 16 personer. Under samma period vårdades mellan 2 och
5 barn/ungdomar (0–19 år) per år inom slutenvård med anledning av
kvävning/kvävningstillbud genom olycksfall. 2014 var det 2 barn/ungdomar.
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Socialstyrelsens statistikdatabas 2016-02-16

2010 och 2014 omkom mellan 1 och 4 personer/år. 2014 omkom 4 personer.
Under samma tidsperiod omkom inget barn/ungdom (0–19 år).
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Exponering för rök och öppen eld
Antal personer som vårdats i slutenvården 2010–2014 på grund av att de
exponerats för rök och öppen eld varierade mellan 20 och 44 personer/år. 2014
var det 44 personer. Under samma period vårdades mellan 0 och 11
barn/ungdomar (0–19 år) per år inom slutenvård med anledning av att de
exponerats för rök och öppen eld. 2014 var det 11 barn/ungdomar.
Risken att dö i en brand är störst om det brinner i den egna bostaden. Tack vare
gällande byggregler sprider sig sällan branden till närliggande villor eller
lägenheter. Glömska, misstag och andra vardagliga handlingar ligger oftast bakom
bostadsbränder. Antal larm till räddningstjänsten är ganska konstant över åren.
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Omkomna, exponering för rök och öppen
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2010–2014 omkom 0 och 4 personer/år. 2014 omkom ingen person. Under samma
period omkom inget barn/ungdom (0-19 år).
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Drunkning och drunkningstillbud
Drunkningstillbuden i Sverige har minskat under de senaste decennierna, men
ökade från 2013.
Totalt sett dominerar männen kraftigt, men när det gäller suicid, drunkning i
badkar är könsfördelningen lika. Vad gäller ålder är drunkning generellt tydligt
koncentrerat till högre åldrar, men vid drunkning i simbassäng är barn en mer
drabbad grupp.
För att inte drunkningsolyckorna ska öka ytterligare är det viktigt med
förebyggande åtgärder som till exempel simundervisning för både barn och
vuxna.
Antal personer som vårdats i slutenvården 2010–2014 på grund av att de råkat ut
för drunkning och drunkningstillbud varierade mellan 2 och 7 personer/år. 2014
var det 7 personer. Under samma tidsperiod vårdades mellan 1 och 3
barn/ungdomar (0–19 år) per år inom slutenvård med anledning av drunkning och
drunkningstillbud genom olycksfall. 2014 var det 1 barn/ungdom.
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2010–2014 omkom mellan 1 och 5 personer/år. 2014 omkom 5 personer. Under
samma tidsperiod omkom 1 barn/ungdom (0–19 år) (år 2009).
Andra transportolyckor
Under denna rubrik samlas andra transportolyckor som spårbundna olyckor och
de olyckor som inte har skett med motordrivna fordon eller där olyckan inte skett
på väg eller gata.
Antal personer som vårdats i slutenvården 2010–2014 på grund av att de råkat ut
för andra transportolyckor varierade mellan 14 och 25 personer/år. 2014 var det
18 personer. 2010–2014 vårdades mellan 1 och 5 barn/ungdomar (0–19 år) per år
inom slutenvård med anledning av andra transportolyckor genom olycksfall. 2014
var det 4 barn/ungdomar.

Andra transportolyckor, slutenvård
8
Personer/100 000 inv.

7
6
5
4

Riket
Jönköpings län

3
2
1

14

13

20

20

12

20

11

10

20

20

09

08

20

20

07

06

20

20

05

20

20

04

0

Socialstyrelsens statistikdatabas 2016-02-16

Versionsnummer
Ansvarig

3
Tomas Wibble

Gäller från
Godkänt av

72

Ej fastställd

Ej antagen

RJL 2016/2459

2016-12-14

Omkomna, andra transportolyckor
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2010–2014 omkom mellan 0 och 1 person/år. 2014 omkom 1 vuxen person.
Under samma tidsperiod omkom inget barn/ungdom (0–19 år).
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6.4

Fallolyckor

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall i Sverige, flest antal
inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar.
Under 2013 omkom 1 662 personer i Sverige i fallolyckor, över 70 000 vårdades i
slutenvården och över 270 000 uppsökte akutsjukhus efter att ha skadats i en
fallolycka.
Fall är den vanligaste skademekanismen i samtliga åldersgrupper, utom i åldrarna
13–44 år där kläm- och skärskador är vanligast. I den äldsta åldersgruppen, 80 år
eller äldre, orsakas nio av tio skador av ett fall. I de yngre åldersgrupperna, 0–6 år,
är fall från låg höjd (sängar och stolar) vanligast. Fall från hög höjd (> 1 m) är
vanligt bland lite äldre barn som ramlar ner från lekredskap, träd etc. och vuxna
som ramlar ner från stegar och tak. I de äldre åldersgrupperna är det vanligast att
snubbla/snava, drabbas av yrsel, trampa fel eller tappa balansen.
För de äldsta är den vanligaste orsaken att de tappar balansen. Även i arbetslivet
är fallolyckor vanliga, till exempel halkolyckor på verkstadsgolv eller bland
byggnadsarbetare som ramlar ned från byggnadsställningar.
Sport- och idrottsaktiviteter leder också till många fallskador. Antalet dödliga
fallolyckor kan på grund av den demografiska utvecklingen förväntas öka
dramatiskt de närmaste decennierna. Samhällskostnader för fallolyckor uppgick år
2012 till 24,6 miljarder.
Flest fallolyckor sker i eller kring bostaden, i sport- och idrottsmiljöer samt i
särskilda boenden.
Hos de minsta barnen är skador på huvudet vanligast. För äldre barn, ungdomar
och yrkesverksamma är skador på de övre extremiteterna (underarmar, handleder)
vanligast, medan de äldsta oftare skadar de nedre extremiteterna (höft, höftleder).
2010–2014 skadades, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas mellan 2 692 och 2
862 personer/år i Jönköpings län så allvarligt i fallolyckor så att de behövde
slutenvård. 2014 var det 2692 personer. Under samma tidsperiod vårdades mellan
304 och 345 barn/ungdomar (0–19 år) per år inom slutenvård med anledning av
fallolyckor. 2014 var det 311 barn/ungdomar.
Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas för 2014 var medelvårdtiden 5,9
dagar/patient för Region Jönköpings län. Det blir sammanlagt 15 883 vårdagar
inom slutenvården orsakade av fall, vilket i sin tur innebär att omkring 44
personer som drabbats av fallolycka dagligen vårdas på sjukhus.
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Enligt skadestatistiken stiger fallolyckorna för äldre över 84 år. Allt tyder på att
trenden håller i sig och med en åldrande befolkning kommer belastningen och
kostnaden för sjukvården att öka.
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Omkomna i fallolyckor
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M2010–2014 omkom mellan 29 och 54 personer/år i fallolyckor. 2014 var det 42
personer. Under samma tidsperiod omkom 1 barn/ungdom 0–19 år (år 2011).
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6.5

Avsiktligt tillfogad skada

Till avsiktligt tillfogad skada räknas i detta fall suicid, skadehändelser med oklar
avsikt och skada genom övergrepp av annan person.
2010–2014 drabbades, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas, mellan 475 och 591
personer/år i Jönköpings län av avsiktligt tillfogade skador som krävde slutenvård
på sjukhus. 2014 var det 591 personer. Under samma tidsperiod vårdades mellan
61 och 79 barn/ungdomar (0–19 år) per år inom slutenvård med anledning av
avsiktligt tillfogade skador. 2014 var det 61 barn/ungdomar. Det finns inga tecken
på att slutenvården ökar för barn/ungdomar 0–19 år.
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Omkomna, avsiktligt tillfogad skada
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2010–2014 omkom mellan 42 och 57 personer/år i avsiktligt tillfogad skada. 2014
var det 42 personer. Under samma tidsperiod omkom mellan 0 och 4
barn/ungdomar (0–19 år) per år. 2014 var det 1 barn/ungdom.
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Suicid och suicidförsök
Det är svårt att få fram säker statistik över antal suicid (självmord) och
suicidförsök, eftersom många suicid och suicidförsök registreras under andra
orsaker.
2010–2014 skadades, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas, mellan 340 och 408
personer/år i Jönköpings län i avsiktligt självdestruktiv handling så att de behövde
slutenvård. 2014 var det 408 personer. 2010–2014 vårdades mellan 38 och 60
barn/ungdomar (0–19 år) per år inom slutenvården på grund av avsiktligt
självdestruktiv handling. 2014 var det 42 personer. Det finns inga tecken på att
slutenvården ökar för barn/ungdomar 0–19 år.
Suicid är den enskilt största olyckskategorin räknat i antalet förlorade levnadsår.
Det beror på att det ofta är unga människor som tar sitt liv. Suicidförsök är 10–15
gånger vanligare än fullbordade suicid och försök är dubbelt så vanligt bland
kvinnor som bland män. Däremot är fullbordade suicid dubbelt så vanligt bland
män.
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Om vi tittar på Region Jönköpings läns egen statistik och håller ihop vårdkedjan
för en person som har gjort ett suicidförsök, så skiljer den sig något från Socialstyrelsens statistik. Orsaken är att personen efter sitt suicidförsök kanske först
läggs in på medicinsk vårdavdelning och sedan flyttas över till psykiatrin. I
Socialstyrelsens statistik blir det två vårdtillfällen orsakade av ett suicidförsök.
Håller vi ihop vårdkedjorna för 2014 redovisar Region Jönköpings läns statistik
343 vårdtillfällen, medan Socialstyrelsen redovisar 408 vårdtillfällen, det vill säga
skillnaden blir 65 vårdtillfällen för 2014. Även för statistiken för skadehändelser
med oklar avsikt, finns en sådan skillnad. Jämför vi regionens egen statistik för
slutenvård, avsiktligt självdestruktiv handling 2014–2015, har de
sammanhängande vårdtillfällena i slutenvård minskat från 343 till 304
vårdtillfällen.
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2010–2014 omkom mellan 30 och 47 personer/år i avsiktligt självdestruktiv
handling. 2014 var det 30 personer. Under samma tidsperiod omkom mellan 0 och
4 barn/ungdomar (0–19 år) per år. 2014 var det 1 barn/ungdomar.
Det är viktigt att påpeka att tabellen ovan enbart redovisar säkra suicid. I statistik
över antal suicid slås ofta säkra suicid samman med skadehändelser med oklar
avsikt. Det beror på att studier visar att omkring 75 procent av dödsfallen med
oklar avsikt är suicid. Men här har vi valt att särskilja dessa siffror. Slår vi
samman siffrorna, omkom 41 personer på grund av suicid 2014, se bilden nedan.
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Skadehändelse, oklar avsikt
2010–2014 skadades, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas, mellan 44 och 99
personer/år i Jönköpings län i skadehändelser med oklar avsikt och behövde
slutenvård. 2014 var det 99 personer. Under samma tidsperiod vårdades mellan 5
och 11 barn/ungdomar (0–19 år) per år på grund av skadehändelser med oklar
avsikt. 2014 var det 11 barn/ungdomar.
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2010–2014 omkom mellan 2 och 14 personer/år i skadehändelser med oklar
avsikt. 2014 var det 11. Under samma period omkom 2 barn/ungdom 0–19 år (år
2011).
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Övergrepp annan person
2010–2014 skadades, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas, mellan 77 och 116
personer/år i Jönköpings län med anledning av övergrepp av annan person och
behövde slutenvård. 2014 var det 84 personer. Under samma tidsperiod vårdades
mellan 8 och 13 barn/ungdomar (0–19 år) årligen på grund av övergrepp av annan
person. 2014 var det 13 barn/ungdomar (0–19 år).
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2010–2014 omkom mellan 0 och 4 personer/år med anledning av övergrepp annan
person. 2014 omkom 1 person.
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7.

Kriser och allvarliga händelser

Länets topografi gör att länet lätt drabbas av klimatrelaterade händelser. Med
många vattendrag och sjöar ökar risken för översvämning till följd av höjt
vattenstånd. Jönköpings län ligger i ett bälte i norra Götaland som ofta får kraftiga
vindbyar när lågtryck passerar från väster. Stormen Gudrun 2005 och stormen Per
2007 innebar stor påverkan på elförsörjning, telekommunikation, byggnader och
vägar. Ett annat väderrelaterat scenario som kan orsaka stor påverkan på
framförallt elförsörjningen och oframkomliga vägar, är en så kallad isstorm. Det
är ett väderfenomen som innebär att stora mängder underkylt regn fryser på bland
annat elledningar, som tyngs ner och knäcks. Fenomenet inträffade i Kanada 1998
och i Göteborg i början av 1900- talet.

7.1

Drift- och Infrastrukturstörningar

De senaste åren har ett antal driftstörningar och säkerhetsincidenter drabbat
samhällsviktiga informationssystem i Sverige. I några fall har det handlat om
driftbortfall i de grundläggande samhällssystemen, främst el- och telenät.
Driftbortfallen har stoppat systemdriften i viktiga IT-system eller fått andra
följder. Huvuddelen av de incidenter som observerats, har haft lokal eller regional
karaktär. Andra kommuner och landsting/regioner har drabbats av svårartade
utbrott av elektronisk mask som snabbt spridit sig i de lokala datanäten och
orsakat omfattande störningar i verksamheten. Konsekvenserna av omfattande ITincidenter försämrar tillgängligheten och servicen för el- och teleabonnenter, det
vill säga funktionaliteten i samhällsviktiga verksamheter. Både privata och
offentliga aktörer i samhället drabbas; statliga myndigheter, kommuner,
landsting/regioner och näringsliv.
Alla samhällsviktiga verksamheter är beroende av fungerande IT-system. Därför
finns stor anledning att vidare analysera samhällskonsekvenserna av både
kortvariga och långvariga avbrott i IT-system samt försöka förebygga
konsekvenser. Om konsekvenser ändå uppstår, ska dessa kunna hanteras med
målet att minimera störningar i samhällsviktiga verksamheter inom Region
Jönköpings län. På senare tid har det blivit allt vanligare att personer mejlar
bifogade filer som när dessa öppnas till exempel låser en server. Efter en tid
mejlar samma person den drabbade och kräver pengar för att låsa upp servern.
Allt fler myndigheter och andra samhällsviktiga aktörer har och kommer även i
fortsättningen att drabbas av detta.
Även andra händelser som kan räknas som infrastrukturstörningar, är att vägar av
någon anledning blir oframkomliga eller om dricksvatten- och/eller
elförsörjningen till regionens verksamheter slås ut. Med tanke på den oro som
finns i Sveriges närområde och beroendet av importerad rysk olja kommer
Sverige att vara känsligt för eventuella sanktioner om Ryssland stryper
oljeleveranserna till Europa. Drivmedelsbrist skulle få stora konsekvenser på
hälso- och sjukvården.
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7.2

Olycka med många skadade

En olycka med till exempel flyg, buss eller tåg skulle kunna medföra många
drabbade som måste tas omhand. Det skulle belasta sjukvården hårt, framförallt
när beläggningssituationen redan är ansträngd.

7.3

Epidemiska smittsamma sjukdomar

I en globaliserad värld med goda kommunikationer kan smittsamma sjukdomar
färdas lika enkelt som vi människor. I mars 2009 drabbades en ort i Mexiko av ett
stort antal insjuknade personer i en svår influensa. Orsaken var en ny typ av
influensavirus A (H1N1), som kallades den nya influensan/svininfluensa.
Samhällskonsekvenserna blev inte så omfattande som befarades till en början. Å
andra sidan kan vi inte veta vad som skulle ha inträffat om samhället inte hade
vidtagit åtgärder. I augusti 2010 bekräftade WHO till exempel över 18 400
dödsfall i världen i den nya influensan, varav i 29 i Sverige. Störst effekt av
influensan på samhällsnivå var en påfrestning på hälso- och sjukvårdens resurser,
både ekonomiskt och personalmässigt. Förutom pandemisk influensa kan andra
smittsamma sjukdomar utgöra ett realistiskt hot mot befolkningen. Eftersom
Socialstyrelsen har utsett Jönköping Airport till karantänsflygplats måste Region
Jönköpings län och samverkande myndigheter ha god beredskap för att kunna ta
emot och vårda epidemiskt smittade personer.

7.4

Utsläpp av farliga ämnen

Utsläpp av farliga ämnen innebär att giftig, frätande, brandfarliga, explosiva eller
på annat sätt farliga kemikalier läckt ut eller riskerar att läcka ut. Genom länet går
flera stora transportleder. Transporter med farligt gods på vägar och järnvägar
medför risker för olyckor med möjligt katastrofala följder. Vanligast är utsläpp
under transport eller vid omlastning på terminal. De vanligaste kemikalierna i
samband med utsläpp är drivmedel och andra brandfarliga vätskor. Giftiga
kondenserade6 gaser kan vid utsläpp orsaka mycket stor påverkan på människor i
ett relativt stort område. Olika miljöfarliga kemikalier, bland annat oljeprodukter,
kan orsaka stor skada på livet i vattendrag och på dricksvattentäkter. Eftersom de
26 vattendrag som mynnar ut i Vättern korsas av vägar, finns risk för att
vattenkvaliteten i Vättern indirekt kan påverkas av en olycka. För Region
Jönköpings läns del skulle ett utsläpp av kondenserad gas som berör regionens
lokaler eller där många människor riskerar bli kontaminerade, medföra stora
konsekvenser för regionens verksamheter.

7.5

Andra tänkbara risker som kan leda till kris

Det finns givetvis en stor mängd andra olyckor, brott eller på annat sätt oönskade
händelser som skulle kunna inträffa i eller utanför länet och som kan medföra
stora konsekvenser i länet.
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Exempel på fredstida risker som kommit fram i arbetet med analysen:
 Kärnenergiolycka i angränsande län.
 Kärnenergiolycka i närliggande länder.
 Smittsamma djursjukdomar (epizootier).
 Pågående dödligt våld (ofta benämnt som skolskjutning).
 Medvetet framkallande av olycka (terrorism eller annan avsikt).
 Solstormar som påverkar elförsörjning och radiokommunikation.
 Nedfall av radioaktivt rymdskrot eller större meteorit.
En händelse som medför att något av våra sjukhus behöver utrymmas skulle
medföra stora påfrestningar på sjukvården i länet, men även för angränsande
landsting/regioner.

8.

Mekanismer och trender

8.1

Snabbare tempo

Den ökade komplexiteten och snabbheten i samhällsutvecklingen gör det allt
svårare att skapa en helhetsbild av hot, risker och sårbarheter i samhället. En
sammanfattande bild av samhällstrenderna kan därför beskrivas som ett
säkerhetsläge med hög förändringshastighet och i stora delar okända
konsekvenser i kombination med många och komplexa hotbilder.
Därför blir det också svårare att förutsäga den framtida kris- och
katastrofmedicinska utvecklingen och vilka samhällskonsekvenserna kan bli. Den
snabba utvecklingen inom bland annat teknik- och IT-området ökar sannolikt
sårbarheten inom samhällsviktiga verksamheter. Förutsättningarna för
samhällsskyddet och krisberedskapen kan ändras relativt snabbt, vilket ställer
högre krav på berörda aktörers omvärldsbevakning och ut ifrån detta vidta
tillräckligt effektiva åtgärder.
Det är också mycket viktigt att fortsätta att kartlägga och analysera beroenden
mellan och inom samhällsviktiga verksamheter på nationell, regional och lokal
nivå i samhället.

8.2

Evenemang och demonstrationer

Jönköpings län har många större evenemang, främst på Elmia i Jönköping. Vid
demonstrationer eller större evenemang förekommer ibland grupper med helt
olika åsikter. När dessa möts finns risk för sammandrabbningar med personskador
som följd. Sjukvårdsberedskapen vid dessa händelser är både personal- och
kostnadskrävande. Sjukvårdens beredskap vid denna typ av demonstrationer och
evenemang innebär även ett uppenbart arbetsmiljöproblem, som måste kunna
hanteras.

8.3

Klimatförändringar

Världens klimatsystem är oerhört komplext. Klimatförändringen måste därför
betraktas som ännu en ung och osäker vetenskap. Det finns dock redan tydliga
signaler på att den av människor påskyndade globala uppvärmning kommer att
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medföra betydande förändringar och problem för hela samhället. Däremot är det
oklart hur den globala uppvärmningen och tillhörande klimatförändringen
påverkar norra Europa i allmänhet och Sverige och Jönköpings län i synnerhet.
För Jönköpings län är de officiella signalerna för närvarande att klimatet kommer
att bli allmänt varmare både på sommaren och på vintern. Vissa år kan det bli
långa, torra och varma perioder på våren. Sommartid kan risken för flera korta
intensiva åskväder (konvektionsregn) öka. Mer nederbörd är att vänta på hösten
och även vintertid. Risken för extrema väderfenomen väntas öka, men prognoser
om medelvindhastighet och molnighet är ännu osäkra.
Ny forskning pekar på att hela förändringsprocessen kan gå mycket snabbare än
beräknat, med bland annat stora havshöjningar redan till 2100. Mycket av klimatoch väderförändringar i Jönköpings län styrs troligen av utvecklingen i den
närbelägna Arktisregionen, dess påverkan på havsströmmar och
höghöjdsjetströmmar. Under flera decennier framöver kan det finnas risk för låsta
vädersystem, som kan medföra långa torra, varma, kalla eller nederbördsrika
perioder.
Vätterns gynnsamma utjämningseffekt på det lokala klimatet väntas bestå, även
om höga vattentemperaturer kan öka risken lokalt för stora snömängder vintertid.
I länets högre belägna terräng kan temperaturskillnader mellan sommaren och
vintern öka. Ökade nederbördsmängder på hösten medför återkommande risk för
lokala översvämningar i anslutning till länets sjöar och vattensystem. Intensiva
konvektionsregn sommartid ökar risken för översvämning även från
ytvattensamlingar. Högre sommartemperaturer kan även öka brandrisken i länets
stora skogsområden, på myrar och mossar.
Klimatförändringar ökar risken för spridning av insektsburna infektioner, både i
Sverige och utomlands. Det är viktigt att sjukvården känner till dessa infektioner
och kan ställa rätt diagnoser.

8.4

Livet på internet

När viktiga samhällsfunktioner blivit beroende av och sammanlänkade via
internet ökar också hotet utifrån, oavsett om det handlar om IT-terrorism,
hackersabotage eller vanliga misstag. Det är svårt att skilja på avsiktliga och
oavsiktliga händelser, vilket kräver olika typer av åtgärdsstrategier från samhällets
sida för att kunna förebygga och förhindra.
Oavsiktliga händelser är ofta av teknisk karaktär och kräver ett ingenjörsinriktat
tänkesätt för att minska sårbarheten. Allvarliga händelser med uppsåt kräver
istället att samhället vidtar åtgärder för att påverka den antagonistiska vilja som
ligger bakom handlingen.
För den äldre befolkningen kan det vara svårt att förstå att många unga idag lever
stora delar av sina liv på nätet via sociala nätverk, chattgrupper, onlinespel med
mera. Att pedofiler använder sig av falska nätalias för att få kontakt med barn är
relativt känt, men hur stor är risken för att chattandet ska övergå i fysiska
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övergrepp? Hur väl känner man sin omgivning om man inte har träffats i det
”verkliga” livet? På internet är det också lätt att till exempel hitta information om
hur man tar sitt liv eller hur man bygger bomber.
När personer kommer i kontakt med andra som mår dåligt och som överväger
självmord, eller känner hat och vill ta hämnd på dem som bär ansvaret (enligt
dem), finns då större risk för att tanken omsätts till handling?

8.5

Värderingsförändringar och individualisering

Bruket av alkohol, narkotika och vissa läkemedel har stor betydelse för brotts- och
olycksutvecklingen. Risken för att bli utsatt för våldsbrott ökar med ökat bruk av
alkohol och narkotika. Olika studier visar både ökning och minskning av bruket i
olika ålderskategorier. Idag är det väldigt lätt att få tag på illegala droger via
internet. Uppemot hälften av dödsbränderna och drunkningarna rör personer med
alkohol i blodet. Även om den enskildes eget ansvar för sin säkerhet har
tydliggjorts i olika lagstiftningar, ökar kravet på det allmännas ansvarstagande för
trygghet och säkerhet. Olika kulturer har olika syn på såväl risktagande som på
vad samhällets uppgift och legitimitet i olika krissituationer. Det ställer krav på ett
säkerhetsarbete som utgår från olika perspektiv i genus-, ålders- och
etnicitetsfrågor.

8.6

Ökning av resistenta bakterier

Generellt sker en långsam ökning av resistenta bakterier. Bland annat har antalet
smittade individer med meticillinresistenta stafylokocker (MRSA) ökat. Sverige
har nu även börjat få ökad förekomst av samhällsförvärvade MRSA, det vill säga
infektioner eller bärarskap förvärvade utanför sjukvården, till exempel inom
äldreomsorgen. Eftersom MRSA-bakterien är oerhört vanlig i de flesta länder
utanför Sverige, kommer detta att vara ett ökande och svårbemästrat problem.
Internationellt sett är Sverige fortfarande ett av de få länder där problemet med
antibiotikaresistenta bakterier är hanterbart, men det krävs stora insatser för att
hindra att allt fler smittas. Antibiotikaresistens är ett högprioriterat område för
Folkhälsomyndigheten och stora resurser satsas på att registrera och följa upp den
svenska resistenssituationen. Resistensövervakningen ger också möjlighet att
studera kopplingen till antibiotikaanvändningen hos befolkningen.

8.7

Ändrad befolkningsstruktur

Lågt barnafödande och ökande livslängd innebär att Sverige har en åldrande
befolkning. Den stora generation som föddes 1940–1955 är nu på väg in i
pensionsåldern, vilket innebär högre pensionsutbetalningar och större belastning
på sjukvården. Samtidigt har en allt större andel av Sveriges befolkning utländsk
bakgrund. Det ställer krav på social- och sjukvårdssektorn som ska möta och
vårda fler äldre patienter med annan kultur, andra vårdbehov och andra språk.
Redan idag saknas ibland vårdplatser för personer som enligt läkarbedömning
behöver läggas in för vård på sjukhus. Med en äldre befolkning kommer dessa
problem inte att minska.
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8.8

Större risk för zoonoser (smitta från djur till människa)

Klimatförändringarna och liberalare regler för djurimport ökar risken för
spridning av sjukdomar från djur till människa. Många mag-tarminfektioner och
andra sjukdomar orsakas av zoonoser. Smuggling av sällskapsdjur kan innebära
att dvärgbandmask och rabies kommer in i Sverige. Spridning till Sverige skulle
till exempel kunna ske genom import av hundar eller genom landvandrande
smittade vilda rävar.

8.9

Migration, det säkerhetspolitiska läget och
försvarsplanering

Globalt sett har tiderna blivit oroligare, med både ökande spänningar och ökade
migrationsströmmar, bland annat från Mellanöstern och Afrika. Idag lever över 3
procent av världens befolkning av många olika anledningar utanför sitt eget land.
Den internationella migrationen ökar och Sverige kommer troligen fortsätta vara
ett attraktivt invandringsland, även om reglerna för närvarande gör det svårare för
en asylsökande att få asyl i Sverige jämfört med tidigare regler. Internationellt sett
lyckas Sverige bara få en relativt liten andel av invandrarna i arbete.
Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. Främmande makt har
visat att man är beredd att använda sin militära förmåga för att nå politiska mål.
Den försämrade säkerhetspolitiska situationen innebär förändrade krav på den
svenska försvarsförmågan. Våren 2015 lämnade regeringen en proposition om
försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016–2020, utifrån den förändrade
säkerhetspolitiska situationen i Europa. I propositionen aktualiseras frågan om
totalförsvaret (militärt och civilt försvar). Försvaret föreslås samtidigt gå från ett
insatsförsvar till en tydligare inriktning mot ett nationellt försvar.
Planeringen för totalförsvaret bör således enligt regeringen återupptas och
genomföras utifrån de planeringsanvisningar som regeringen beslutar. Planeringen
är ett första steg i återupptagandet av det civila försvaret.
Det som påverkar Sveriges säkerhetspolitik mest är förändringarna i Arktis och
ökad militär närvaro i Östersjön. Klimatförändringarna förändrar Arktis och
medför nya förutsättningar, både för exempelvis sjöfart och för att utvinna alla de
naturresurser som finns där. Dess militärpolitiska betydelse ökar, med USA och
Ryssland som sätter agendan. Ryssland har exempelvis intresse av naturresurser
för framtida utvinning.
I Östersjöregionen har även den militära aktiviteten ökat, bland annat genom fler
övningar och uppvisningar från både Ryssland och NATO. Rysslands
aggressioner i Ukraina oroar exempelvis de baltiska staterna, som även ser andra
tecken på rysk påverkan. Rysslands stora intressen i Östersjön, till exempel inom
handel och sjöfart, bedöms öka. Med tanke på utvecklingen i allmänhet, och
Östersjöområdet i synnerhet, har Gotland en särskilt viktig position.

8.10 Våldsbejakande extremism och antagonistiska handlingar
Extrema politiska grupperingar eller omstörtande verksamheter, arbetar ofta i det
fördolda. Det kan handla om allt från maskerade aktivister som krossar
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skyltfönster under demonstrationer, till anonyma hot på nätet. Genom en allt
tydligare polarisering av åsikter och uppfattningar i vårt samhälle är det vanligare
med konflikter mellan olika grupperingar. Grupperingar som blir allt mer
övertygade i sin uppfattning betecknas som radikalisering, vilket förekommer
inom såväl religiösa som politiska sammanhang. Begreppet våldsbejakande
extremism har aktualiserats. Det betecknar rörelser, ideologier eller miljöer som
inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att nå ett
ideologiskt mål. Det är främst ungdomar och unga vuxna som ansluter sig till
våldsbejakande extremistmiljöer.
Terrorismen har på senare tid blivit allt mer internationell och utgör ett hot mot
samhällets grundläggande värderingar, mot människors liv och hälsa samt mot
samhällsviktiga funktioner. Terrorism är ett hot som alla länder måste hantera i
mer eller mindre utsträckning, liksom risken för andra typer av antagonistiska
handlingar utförda av personer och grupper inom den organiserade och grova
gränsöverskridande brottsligheten. Ett ökat engagemang i internationella
konflikter kan mycket väl öka risken för terrordåd som riktas mot Sverige eller
svenska intressen i eller utanför landet.
Terrorister skulle vid en terrorhandling möjligen kunna försöka sprida olika typer
av smittor eller gas. Med tanke på oron i Sveriges närområde finns viss risk för
cyberattacker, som i värsta fall kan slå ut eller kraftigt störa samhällsviktiga IT
system eller noder.

8.11 Planeringsförutsättningar och ekonomiska förutsättningar
Det är viktigt att de nationella myndigheterna har resurser och kompetens att
stötta enskilt landsting eller region i det kris- och katastrofmedicinska arbetet.
Idag saknas landstings-/regionkompetens på MSB. Det ökar risken för
missförstånd, vilket i sin tur negativt påverkar förtroendet för myndigheten och
krisberedskapsarbetet. På Socialstyrelsen finns den medicinska kompetensen, men
eftersom så få arbetar med dessa frågor stannar stödet till landsting/regioner upp
om dessa personer samtidigt är operativa i en händelse som till exempel vid
ebolautbrottet i Västafrika.
Krisberedskapsmyndigheten (nuvarande MSB) gav 2008 ut rekommendationer för
hur staten tyckte att sjukhusens robusthet skulle se ut i form av till exempel
reservel och reservvatten. För att förbättra robustheten gav staten statsbidrag upp
till 50 procent av totalkostnaden när landsting/regioner vidtog åtgärder för att öka
sjukhusens robusthet. Dessa bidrag har dragits in.
Ungefär samtidigt drog Socialstyrelsen in de utbildningsbidrag som alla
landsting/regioner fick för att kunna genomföra och delta i nationella utbildningar
inom det katastrofmedicinska området. Denna indragning av pengar har medfört
att den utbildningssamordning som fanns tidigare, har blivit sämre.
Landstingen/regionerna har inte längre råd att skicka personer till nationella
kurser, som ger enhetlig nationell kunskap och arbetssätt, men är relativt
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kostsamma. I dagsläget genomför många landsting/regioner egna utbildningar
som inte alltid har samma inriktning som omkringliggande landsting/regioner.
Med det nedmonterade stödet från nationell nivå i form av
 bristande nationell landstings-/regionkompetens hos vissa av de nationella
myndigheterna, som till exempel MSB
 minskat (borttaget) statsbidrag till åtgärder som stärker robustheten i den
tekniska infrastrukturen på sjukhusen
 borttaget statsbidrag som främjar en nationell utbildningsinriktning, vilket
skulle medföra ökad förmåga till samverkan mellan landsting/regioner
är risken stor att Region Jönköpings läns kris- och katastrofmedicinska förmåga
kommer att minska så länge inga åtgärder vidtas.
Med anledning av den beskrivna situationen på nationell nivå och oron i Sveriges
närområde där Region Jönköpings län på nytt ska börja planera för civilt försvar,
kan inte ekonomiska medel eller tjänsteutrymme minska från dagens nivå i
kommande budgetar för Region Jönköpings län. Istället behövs ytterligare medel
för att skapa förutsättningar för att behålla och om möjligt öka regionens kris- och
katastrofmedicinska förmåga i enlighet med regeringens intentioner.

9.

Jönköpings län

Jönköpings län ligger centralt i södra Skandinavien. Inom 35 mils radie från
Jönköping återfinns 80 procent av Sveriges befolkning, och Skandinaviens fem
största städer: Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Göteborg, och Malmö. I Jönköpings
län bodde 347 8377 personer 31 december 2015.
Jönköpings län anses ofta som ett småföretags- och entreprenörslän. Det återfinns
i den så kallade Gnosjöandan, som kännetecknas av att hitta otraditionella
lösningar, om att samarbeta och framför allt om att våga. Även om det är Gnosjö
som har gett namn åt denna företeelse, kännetecknar den större delen av
Jönköpings län.
Landskapet i Jönköpings län är varierat och täcks till största delen av skog, inte
minst på Småländska hHöglandet. Länet har mer än 2 300 sjöar och flera stora
vattendrag, däribland Lagan och Emån. Länets största och djupaste sjö är Vättern,
vars södra del når Jönköping. I södra delen av länet ligger Store Mosse som är
Sveriges största myrområde söder om Lappland. Den högsta punkten är
Tomtabacken som reser sig 377 meter över havet.
Länets centrala läge innebär att mycket trafik passerar genom länet. Det kräver väl
utbyggd infrastruktur och 13 av länets drygt 460 mil allmänna vägar är därför
motorväg. De stora trafiklederna är dels E4:an, som går i nord-sydlig riktning,
dels riksväg 40 mellan Göteborg och Västervik. Riksväg 27, som passerar
7
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Värnamo och Gislaved på sträckan Karlskrona – Göteborg, är också en viktig
väg. Den tunga lastbilstrafiken är intensiv på många av länets vägar.

I många av länets tätorter finns järnvägsstation och järnvägsnätet i länet är ett av
de mest omfattande i hela landet. Totalt uppgår järnvägarna till ungefär 60 mil,
varav många utgörs av mindre banor. Som en livsnerv går Södra stambanan
genom länet och passerar Nässjö, som är en av landets största järnvägsknutar.
Tillsammans med en väl utbyggd lokaltrafik har länet ett stort antal dagliga
förbindelser med övriga landet.

10. Diskussion och fortsatt arbete
Efter att ha tagit hänsyn till riskbilden för frekventa och icke frekventa olyckor
eller händelser är förslaget att Region Jönköpings län går vidare och gör en
sårbarhetsanalys och förmågebedömning över olyckor och händelser som på kort
tid belastar regionens verksamheter med stora konsekvenser som följd.
Exempel på sådana händelser:
 Olyckor med många skadade, till exempel på väg och järnväg (i terräng,
inga vägar).
 Något som gör att stora delar av ett sjukhus måste utrymmas.
 Avbrott i elförsörjningen.
 Avbrott i vattenförsörjningen till sjukhusen.
 Störningar eller avbrott i drivmedelsförsörjningen.
Gränssättande resurser
För att uppfylla lagstiftningarna inom det här området behöver tjänsteutrymmet
för det kris- och katastrofmedicinska arbetet inom Region Jönköpings län öka. Det
senaste året har tjänsteutrymmet minskat. Ska Region Jönköpings län uppfylla
gällande lagstiftning och regeringens inriktning om att landsting/regioner ska
återuppta planeringen av civilt försvar, innebär det att ekonomiska medel behöver
skjutas till i enlighet med resonemanget under rubrik 8.11.
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1.

Allmänt

Enligt säkerhetsskyddslagen (SFS 1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen
(SFS 1996:633) ska det finnas ett säkerhetsskydd hos landsting/regioner som
behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter.
Säkerhetsskyddet ska utformas med beaktande av enskildas rätt att enligt
tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar.
Rikspolisstyrelsen1 har med stöd av 43 och 44 §§ säkerhetsskyddsförordningen
meddelat föreskrifter (RPSFS 2010:03) för tillämpning av säkerhetsskyddslagen.
Region Jönköpings läns säkerhetsskydd kontrolleras av Säkerhetspolisen.
Med säkerhetsskydd avses
 skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet,
 skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet,
och
 skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott (terrorism), även om brotten inte hotar rikets säkerhet. Lag
(2009:464).
Säkerhetsskyddet ska förebygga:
 att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet
obehörigen röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet),
 att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter
som avses i punkt 1 eller där verksamhet som har betydelse för rikets
säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning), och
 att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i
verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsprövning).
Säkerhetsskyddet ska även i övrigt förebygga terrorism.
Av naturliga skäl är inte alla landsting/regioner lika berörda, varför varje
landsting/region ska analysera sitt behov av säkerhetsskydd. Av säkerhetsanalysen
ska det framgå i vilken omfattning Region Jönköpings län behöver bygga upp ett
säkerhetsskydd.
Denna plan är en delplan till Regions Jönköpings läns kris- och
katastrofmedicinska beredskapsplan vid allvarliga och extraordinära händelser.

Riskpolisstyrelsen finns inte längre utan man heter i stället NOA (nationella operativa
avdelningen)
1
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2.

Organisation

Regionfullmäktige är högst ansvarig för Region Jönköpings läns säkerhetsskydd.
Regionens säkerhetsskyddschef (beredskapschef) ska på tjänstemannanivå
samordna och handlägga regionens frågor inom säkerhetsskyddet. Under ledning
av säkerhetsskyddschefen ska regionen genomföra en säkerhetsanalys, för att visa
vilka uppgifter i regionens verksamheter som kräver skydd med hänsyn till rikets
säkerhet. Det ska finnas en ställföreträdande säkerhetsskyddschef
(verksamhetschefen för ambulanssjukvården).
Säkerhetsskyddschefen och dennes ställföreträdare är direkt underställd
regiondirektören i frågor som rör säkerhetsskyddet.

2.1












3.

Säkerhetsskyddschefens uppgifter
Utfärda föreskrifter om hantering av hemliga handlingar
Mottagare av hemliga handlingar
Pröva behörighet att handha hemliga handlingar
Diarieföra, förvara och inventera hemliga handlingar
Pröva tillstånd om att medföra hemliga handlingar från arbetsplatsen
Säkerhetsprövning av personal
Säkerhetsbedömning av entreprenörer och leverantörer
Deltagande av upprättande av säkerhetsskyddsavtal
Kontrollera föreskrifter om säkerhetsskydd
Genomföra utbildning i säkerhetsskydd
I samverkan med polisen och Region Jönköpings läns kanslidirektör
fortlöpande bedöma hotbilder mot folkvalda politiker och vid behov vidta
åtgärder.

Säkerhetsskyddet omfattar




Informationssäkerhet
Tillträdesbegränsningar
Säkerhetsprövning

Det ingår i verksamhetschefernas ansvar att i samråd med säkerhetsskyddschefen
undersöka vilka uppgifter i verksamheten som är känsliga och ska hållas hemliga
med hänsyn till rikets säkerhet. Detsamma gäller de anläggningar som kräver ett
säkerhetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism.
Resultatet av denna undersökning (säkerhetsanalys) ska dokumenteras. Region
Jönköpings län säkerhetsskydd kontrolleras av Säkerhetspolisen.

3.1

Informationssäkerhet

Om en organisation har en verksamhet eller hanterar information som kan påverka
rikets säkerhet behöver den ett väl anpassat säkerhetsskydd. Information som är
hemlig ska skyddas oavsett vilken form den har. Den kan vara immateriell eller
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fysisk. Den kan finnas på papper eller vara elektronisk. Den kan vara en allmän
handling eller ett internt arbetsmaterial.
Handlingar, dokument och datamedia, vilka innehåller hemlig eller känslig
information, ska inte förvaras på ett sådant sätt att obehöriga kan komma åt dem.
Behörig att ta del av säkerhetskänsliga (hemliga) uppgifter är, enligt
säkerhetsskyddsförordningen, endast den som




bedöms som pålitlig från säkerhetssynpunkt
har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskyddet
behöver uppgifterna för sitt arbete i den verksamhet där de hemliga
uppgifterna förekommer.

Det centrala kriteriet vid avgörandet om en person skall få ta del av hemliga
uppgifter är, att hon/han måste få ta del av dem för att kunna lösa sina
arbetsuppgifter. Oavsett vilken ställning personen har i Region Jönköpings län,
eller vilka arbetsuppgifter hon/han har i övrigt, så gäller detta. Behöver man inte
uppgifterna för att lösa sina arbetsuppgifter så ska man inte få ta del av dem.
Normalt ska säkerhetsskyddschefen vara mottagare av hemliga handlingar som
rör rikets säkerhet om inte namngiven person står som mottagare av försändelsen.

3.2

Tillträdesbegränsningar

Tillträdesbegränsning ska hindra att obehöriga får tillgång till olika områden.
Områdena kan vara platser eller anläggningar där det finns hemliga uppgifter eller
bedrivs verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet. Tillträdesbegränsning
kan också användas för att förhindra terrorattentat samt skydda personer eller
egendom mot angrepp och våldsbrott.
Myndigheter ska utforma sin tillträdesbegränsning så att allmänhetens rätt att röra
sig fritt inte inskränks mer än nödvändigt. Behovet av skydd ska styra
utformningen. Begränsningen kan gälla för utomstående. Den kan också gälla för
de egna medarbetarna. Då får endast de medarbetare som har behov av det
tillgång till en viss lokal eller ett visst område.
Tillträdesbegränsning kan hindra, fördröja eller förvarna om att en obehörig
person har fått tillträde till en viss lokal eller anläggning. Begränsningen kan vara
personell, teknisk eller en kombination av båda. Personal kan till exempel vara
vakter som ansvarar för inpassering eller bevakning. Teknisk begränsning är olika
åtgärder och anordningar som förstärker skyddet. Larm-, passage- och
bevakningssystem är exempel på tekniska begränsningar.
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Tillträdesbegränsningen kan regleras på följande sätt:
 Passerkontroll, till exempel vakter som kontrollerar och registrerar in- och
utpasserande eller passerkort med tillhörande personliga koder.
 Byggnadstekniska åtgärder kan vara att en byggnad har delats in i olika
sektioner. Det kan också vara lås, stängsel och larm samt
kameraövervakning.
 Inre och yttre bevakning innebär rutiner och åtgärder för att kontrollera att
ingen obehörig finns kvar i byggnaden eller områden runt i kring.
 Kort, koder och nycklar för olika förvaringsutrymmen och platser.

3.3

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning ska göras innan en person deltar i verksamhet som har
betydelse för rikets säkerhet eller är viktig till skydd mot terrorism. Prövningen
ska klarlägga om personen är lämplig, det vill säga lojal och pålitlig ur
säkerhetssynpunkt. Säkerhetsskyddschefen i Jönköpings län är ansvarig för
prövningen.
Säkerhetsprövning ska grunda sig på
 personlig kännedom om den person prövningen gäller
 uppgifter som framgår av till exempel betyg, intyg och referenser
 uppgifter från registerkontroll och särskild personutredning som kan ingå
som en del i prövningen
3.3.1 Registerkontroll
Säkerhetspolisen genomför registerkontroller efter ansökan från Region
Jönköpings län. Registerkontroller genomförs för placering i säkerhetsklass eller
till skydd mot terrorism. Innan ansökan skickas till Säkerhetspolisen ska
myndigheten hämta in samtycke från den person som ska kontrolleras. Därefter
skickas ansökan till Säkerhetspolisen.
Polisen kontrollerar personen gentemot tre olika register:
 belastningsregistret
 misstankeregistret
 Säpo-registret
För anställning som är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2 kompletteras
registerkontrollen med en särskild personutredning. I denna kontrolleras i
huvudsak den berörda personens ekonomiska förhållanden. De uppgifter som
kontrolleras anger personen i en bilaga till registerkontrollen, på en blankett för
särskild personutredning.
3.3.2 Säkerhetsklassning
Anställning eller annat deltagande i verksamhet som innebär att en anställd får
tillgång till sekretessbelagda uppgifter som har betydelse för rikets säkerhet
placeras i så kallade säkerhetsklasser. Det finns tre olika säkerhetsklasser och
vilken av dessa en anställning eller annat deltagande i verksamheten placeras i
beror på i vilken utsträckning den anställde får del av sekretessbelagda uppgifter.
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Det är Region Jönköpings län som beslutar om vilka tjänster som ska placeras i
säkerhetsklass.
För anställning som är placerad i säkerhetsklass ska registerkontroll göras och
användas som ytterligare ett underlag i säkerhetsprövningen. Är anställningen
eller deltagandet i verksamheten placerad i säkerhetsklass 1 eller 2 ska
registerkontrollen kompletteras med en särskild personutredning.
Registerkontrollen för dessa klasser ska förnyas minst vart 5:e år.
Region Jönköpings län fattar beslut om placering i säkerhetsklass 2 och 3. Beslut
om placering i säkerhetsklass 1 fattas av regeringen, efter ansökan från berörd
myndighet. Det krävs svenskt medborgarskap för att få anställning på en
säkerhetsklassad befattning.
Det finns tre olika säkerhetsklasser. Dessa definieras utifrån om den anställde eller
den som annars deltar i verksamheten:
 I säkerhetsklass 1 placeras den anställning eller liknande som i stor
omfattning får del av uppgifter som omfattas av sekretess och är av
synnerlig betydelse för rikets säkerhet.
 I säkerhetsklass 2 placeras den anställning eller liknande som i en
omfattning som inte är obetydlig får del av uppgifter som omfattas av
sekretess och är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet i en omfattning
som inte är obetydlig.
 I säkerhetsklass 3 placeras den anställning eller liknande som i övrigt får
del av uppgifter som omfattas av sekretess och som är av betydelse för
rikets säkerhet och det kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte
endast är ringa om dessa uppgifter skulle röjas.
I Region Jönköpings län är vissa nyckelbefattningar säkerhetsklassade med tanke
på att de kan behöva få ta del av hemliga uppgifter som kan hota rikets säkerhet.
Vilka nyckelbefattningar som det rör sig om framgår av säkerhetsskyddsanalysen.

4.

Säkerhetsanalys

Säkerhetsanalys är grunden till ett bra säkerhetsskydd. Den är en inventering av
skyddsvärda resurser kopplat till hot, risk och sårbarheter.
Region Jönköpings län ska undersöka vilka uppgifter i verksamheten som ska
hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet. De ska också undersöka vilka
anläggningar som kräver ett säkerhetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet eller
till skydd mot terrorism. Resultatet av analysen ska dokumenteras.
Säkerhetsanalysen ska revideras regelbundet, en gång om året eller vid behov.
Säkerhetsanalysen leder fram till en handlings- och åtgärdsplan som fokuserar på
att åtgärda brister i skyddet av de skyddsvärda resurserna. Den fungerar även som
ett beslutsunderlag för myndighetens ledning när denna fattar beslut om
verksamhetens säkerhetsskydd.
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Arbetet med att göra en säkerhetsanalys sker i tre steg:
 Inventera skyddsvärda resurser. De uppgifter och anläggningar som är
skyddsvärda identifieras.
 Identifiera hot mot de skyddsvärda resurserna. En analys av tänkbara hot
görs. Spioneri, sabotage, terrorism, kriminalitet med säkerhetsanknytning
och infiltration är exempel på säkerhetshot.
 Analysera risker och sårbarheter. Riskerna med de olika hoten bedöms
liksom sannolikheten att ett hot ska genomföras. Även bedöma
konsekvenser om hot genomförs.
Slutsatser efter genomförs säkerhetsskyddsanalys:
Om vi bedömer risken, sannolikheten och konsekvensen för att något kan inträffa
med det skydd som finns för respektive risk går det nog att säga att störningar i
regionens verksamhet inte kan påverka rikets säkerhet. Det som möjligen skulle
kunna påverka demokratin är hot mot förtroendevalda varför det är av största vikt
att alla hot tas på största allvar och att åtgärder vidtas för att skydda berörd
individ/individer. Det är dessutom viktigt att några tjänster på Region Jönköpings
län är säkerhetsklassade, så att de kan hantera uppgifter som handlar om rikets
säkerhet.
Region Jönköpings län har inga lokaler som bör tillträdesbegränsas med anledning
av rikets säkerhet. Däremot har regionen lokaler där inte vem som helst bör
komma in med tanke på lokalernas känslighet. Exempel på sådana lokaler är
serverrum, lokaler för drift och styrreglering etc.
För att upprätta ett bra säkerhetsskydd är det viktigt att Region Jönköpings län
 fortsätter med sitt interna säkerhetsarbete
 upprätthåller och uppdaterar instruktioner för hot mot politiker ska
hanteras
 har ett nära samarbete med polismyndigheten
 fortsätter med sitt risk- och sårbarhetsarbete för att försöka förebygga
uppkomsten av en händelse
 har en omvärldsbevakning som även fångar upp händelser som på något
sätt kan påverka Region Jönköpings län
 har en uppdaterad säkerhetsskyddsplan som beskriver hur uppgifter som
omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet inte obehörigen röjs,
ändras eller förstörs (informationssäkerhet). Den ska även beskriva hur
obehöriga inte ska få tillträde till platser där de kan få tillgång till hemliga
uppgifter eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet
bedrivs (tillträdesbegränsning), och att personer som inte är pålitliga från
säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets
säkerhet (säkerhetsprövning).
För att både kunna hantera hemliga handlingar som rör rikets säkerhet i vardagen
som vid en allvarlig händelse bör en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll
göras på vissa personer inom Region Jönköpings län.
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5.

Säkerhetsskyddad upphandling

Region Jönköpings län ska pröva om upphandlingen helt eller delvis ska
säkerhetsskyddas. Det som avgör om en upphandling ska säkerhetsskyddas eller
inte är om företaget kan få del av hemliga uppgifter i förfrågningsunderlaget eller
under uppdragets utförande från anbud till avslutat uppdrag. Vid tveksamheter ska
upphandlingen underställas säkerhetsskyddschefen för prövning om
upphandlingen helt eller delvis ska omges av säkerhetsskydd.
Om upphandlingen ska säkerhetsskyddas måste myndigheten träffa ett skriftligt
säkerhetsskyddsavtal innan affärsavtalet träffas. Säkerhetsskyddsavtalet är en
överenskommelse om det säkerhetsskydd som behövs i det särskilda fallet.
När ett säkerhetsskyddsavtal ingåtts ska företaget upprätta en
säkerhetsskyddsinstruktion. I instruktionen ska företaget redovisa vilka
säkerhetsskyddsåtgärder de kommer att vidta. Om företaget ska hantera och
förvara hemliga uppgifter i sina egna lokaler ska myndigheten också besöka
företaget för att kontrollera att lokaler och övriga förhållanden är lämpliga från
säkerhetsskyddssynpunkt.
Alla som ska delta i uppdraget och som kan antas få del av hemliga uppgifter ska
säkerhetsprövas. Om uppdraget är placerat i säkerhetsklass ska även en
registerkontroll göras. De som får del av hemliga uppgifter ska upplysas om den
tystnadsplikt som gäller för uppgifterna.
När uppdraget är avslutat ska myndigheten säga upp säkerhetsskyddsavtalet.
Myndigheten ska också se till att nycklar och passerkort återlämnas, att koder till
larm ändras samt att behörighet i IT-system med mera avslutas.
Myndigheten ska meddela Säkerhetspolisen när ett säkerhetsskyddsavtal har
ingåtts eller upphört att gälla.

6.

Utbildning och kontroll

Region Jönköpings län har skyldighet att se till så att personal som har
säkerhetsprövats får utbildning i frågor om säkerhetsskydd. Därutöver ska
regionen se till att det finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd hos aktiebolag,
föreningar och stiftelser över vilka Region Jönköpings län utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande samt hos anbudsgivare och leverantörer med vilka
regionen har träffat säkerhetsavtal. Region Jönköpings läns säkerhetsskyddschef
och ersättare måste sätta sig väl in i gällande lagstiftningen och
Rikspolisstyrelsens föreskrifter. Andra berörda i Region Jönköpings län, vilka i
mindre eller större omfattning kommer att hantera säkerhetskänslig information,
skall orienteras om lagen, förordningen och föreskrifterna. Denna
utbildningsuppgift åligger säkerhetsskyddschefen.
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Bilaga 1 Upprättande av hemlig handling
När en allmän hemlig handling i skrift eller bild framställs ska handlingen förses
med uppgifter enligt följande, på första sidan ska anges:
 Handlingens beteckning
 Exemplarnummer
 Sidantal
 Antalet bilagor (om bilagor följer med den hemliga handlingen).
Sidorna i den hemliga handlingen ska numreras i löpande följd.
När det gäller framställande av hemlig handling i digitalform ska datorn inte vara
kopplad till nätverket eller internet när handlingen upprättas eller arbetas med.
Dokumentet ska enbart sparas på en lös hårddisk alternativt ett usb-minne
(krypterat). Hårddisken eller usb-minnet ska vara inlåst i godkänt säkerhetsskåp.
Hemliga handlingar ska skickas som REK eller ASS och med mottagningsbevis.
Handlingen kan även lämnas över direkt till berörd person, ett mottagningsbevis
ska då upprättas.
Assuranstejp, stämpel för hemlig handling ska förvaras som hemliga handlingar.
Separata skrivare för alla ”hemliga” utskrifter (rikets säkerhet) ska användas!
En hemlig handling (rikets säkerhet) ska aldrig skickas som mejl eller bifogad fil.

Bilaga 2 Mottagande av hemliga handlingar
Den som hämtar försändelsen hos distributör ska kontrollera att försändelsen
stämmer med kvittenslista och att försändelsen är oskadad. Om försändelsen är
skadad ska den som hämtar försändelsen begära att distributören gör anteckning
om skadans beskaffenhet. Mottagaren av försändelsen ska underrätta avsändaren
av försändelsen om skadan.
En kvalificerat hemlig handling ska kvitteras med namnteckning och
namnförtydligande på ett särskilt kvitto, som ska upprättas i minst två exemplar.
Kvittot ska förvaras hos myndigheten i 25 år. Detta gäller även vid ett
återlämnande. Lämnas uppgifter i en kvalificerat hemlig handling muntligen eller
genom visning ska det göras en kvittering eller anteckning om detta har gjorts.
Delgivning av hemlig information ska endast ske i särskilda lokaler och det får
inte finnas teknisk utrustning som kan ta upp och sända ljud, exempelvis datorer,
mobiltelefoner och avancerade sportklockor etc.
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Bilaga 3 Diarieföring av hemliga handlingar
Brev som innehåller hemliga handlingar får inte öppnas på diariet. Breven känns
igen på att de har skickats som REK eller ASS och på kuvertet står till exempel
Försvarsmakten eller Länsstyrelsen.
Registratorn ska meddela säkerhetsskyddschefen att en försändelse har anlänt.
Kopia på kvitterat REK eller ASS behålls på diariet med bevakning att handlingen
återkommer före registrering.
Säkerhetsskyddschefen öppnar själv brevet och låter sedan registratorn diarieföra
handlingen. I fältet ”angående” antecknas överfört till hemligt diarium. Övriga fält
fylls inte i.
Om säkerhetsskyddschefen inte finns på plats har stf säkerhetsskyddschefen
befogenheter att öppna och ta hand om handlingen. Om inte heller denna är
tillgänglig får Tjänsteman i beredskap låsa in försändelsen i säkerhetsskåpet.
Försändelsen tas därefter omhand av säkerhetsskyddschefen.

Bilaga 4 Begäran om utlämning av hemlig handling
Om någon vill få ut en hemlig handling som har hemligstämplats på grund av hot
mot rikets säkerhet kontaktas säkerhetsskyddschefen (beredskapschefen) eller
dennes ställföreträdare (verksamhetschefen för ambulanssjukvården). De får i sin
tur avgöra om hela handlingen är hemligstämplad eller om delar av uppgifterna i
handlingen kan lämnas ut. Vid tveksamheter ska Region Jönköpings läns jurister
kontaktas.

Bilaga 5 Förvaring och kopiering av hemliga
handlingar
Hemliga handlingar ska förvaras i godkänt säkerhetsskåp.
Om handläggaren har tagit fram en hemlig handling och denne behöver lämna
rummet ska handlingen bäras med, alternativt låsas in. Obehöriga får inte lämnas
ensam på rummet om en hemlig handling finns framme.
Kopiering av hemliga handlingar ska försöka undvikas. Men om en kopiering
eller utdrag måste göras av en allmän hemlig handling ska en anteckning om detta
göras, på handlingen. Där ska det också antecknas till vem som kopian eller
utdraget har lämnats. På ett utdrag ur en allmän hemlig handling ska det även
antecknas från vilken handling utdraget har gjorts.
Kopiering/utskrift får inte ske på skrivare-/kopieringsmaskin som är kopplad till
nätverk eller har en minnesfunktion (hårddisk).
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Bilaga 6 Inventering av hemliga handlingar
Hemliga handlingar ska inventeras en gång per år. Protokoll ska föras över
inventeringen av allmänna hemliga handlingar.

Bilaga 7 Upphörande och förstöring av hemlig
handling
Hemliga handlingar eller materiel som innehåller hemliga uppgifter ska förstöras
på ett sådant sätt att åtkomst och återskapande av uppgifterna omöjliggörs.
Förstöringen ska dokumenteras. Förstöring bör ske maskinellt, med godkänd
dokumentförstörare eller genom bränning.
I det fall en hemlig handling som är försedd med hemligbeteckning inte längre
bedöms vara hemlig, ska en anteckning om detta göras på handlingen. Denna
anteckning ska innehålla uppgift om
 myndighetens namn
 datum för anteckningen
 vem som beslutat i saken

Bilaga 8 Rutiner för misstänkt röjd handling
Om en handling försvinner och inte återfinns, ska en ny inventering göras. Röjs en
hemlig handling ska säkerhetsskyddschefen i samverkan med Region Jönköpings
läns kanslidirektör bedöma hur stor skada de uppgifter som har röjts har på rikets
säkerhet och utifrån detta vidta de åtgärder som krävs för att minimera skadan.
Kommer den hemliga handlingen från en annan myndighet ska den myndigheten
informeras av säkerhetsskyddschefen.
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Gäller alla verksamheter inom
Region Jönköpings län

Epidemiplan för Region Jönköpings län
inklusive
influensapandemiplan
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1.

Inledning

Enligt smittskyddslagen (2004:16) har landsting/region och kommun delat ansvar
för smittskyddet. Region Jönköpings län har genom smittskyddsläkaren
huvudansvaret för planering och samordning av smittskyddet samt för
personinriktade åtgärder. Kommunen, genom sin miljö- och hälsoskyddsnämnd
(MHN) eller motsvarande, ansvarar för åtgärder mot djur och objekt.
Epidemiska katastrofer skiljer sig på många sätt från andra katastrofer.
Inledningen är sällan dramatisk. Epidemin upptäcks oftast genom att vården får ta
hand om ett ökat antal patienter med likartade symtom. En epidemi kan å andra
sidan hålla på under lång tid, vilket försvårar möjligheten att upprätthålla hög
bemanning. Även om det är stora skillnader mellan epidemiska och medicinska
katastrofer, finns likheter. I båda fallen kan sjukvården ställas inför situationer där
de normala resurserna inte räcker och omfördelningar måste göras inom
verksamheten. Planen innefattar huvudsakligen riktlinjer för hur hälso- och
sjukvården ska omfördela sina resurser vid epidemier. Planen för epidemiska
nödsituationer utgår i princip på två scenarier:
 Ökat antal sjuka med för sjukvården vanliga symtom.
 Enstaka sjuka med allvarlig smittsam sjukdom.
Planen uppdateras löpande och ska minst en gång varje ny mandatperiod, antas av
regionfullmäktige. Region Jönköpings läns beredskapschef ansvarar i samverkan
med smittskyddsläkaren för revidering när det finns behov. Enklare revidering
kan göras av beredskapschefen i samverkan med smittskyddsläkaren, utan att
planen på nytt måste antas av regionfullmäktige.
Till den regionala planen hör
 sjukhusens lokala epidemiplaner/åtgärdslistor.
Vid framtagandet av organisationen har hänsyn tagits till gällande lagstiftningar.
Denna plan är en delplan till Region Jönköpings läns kris- och
katastrofmedicinska beredskapsplan vid allvarliga och extraordinära händelser.

2.

Planens tillämpningsområde med mera

2.1

Ökat antal sjuka med för sjukvården vanliga symtom

De situationer som i första hand kan bli aktuella är större utbrott av
gastrointestinala infektioner (mag-tarm infektioner) och influensa. Med tanke på
stordrift inom livsmedelsindustrin och stora vattenverk finns förutsättningar/risk
för stora utbrott av gastrointestinala infektioner. De kan starta explosionsartat med
100-tals sjukdomsfall inom loppet av några timmar. De flesta smittade kan oftast
tas omhand i öppenvården. Det största hotet mot sjukvården är influensautbrott
med mycket stor spridning, så kallad pandemi.
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2.1.1 Pandemi
Influensans påverkan på folkhälsan är omfattande med stor sjuklighet och en inte
oväsentlig dödlighet. Om nya varianter av virus leder till världsomfattande
epidemi, så kallad pandemi, kan effekterna på samhället bli dramatiska. Det är
därför angeläget med god beredskap för att begränsa spridningen av sjukdomen i
befolkningen och att lindra sjukdomsförloppet hos den enskilda individen.
Influensavirus är unikt i sin förmåga att snabbt sprida sig globalt och ge en svår
sjukdom (se bilaga 1).

2.2

Enstaka sjuka med höggradigt smittsam sjukdom

Enstaka patient med höggradigt smittsam sjukdom (till exempel hemorragisk
feber orsakad av Ebola-, Marburg- eller Lassavirus), kan ge problem med
personalbemanning och vårdplatser (se bilaga 2).
2.2.1 Karantänsflygplats
Jönköpings flygplats (Jönköping Airport) är en karantänsflygplats och beredskap
ska finnas för att hantera passagerare med höggradigt smittsamma sjukdomar.
Önskemål om att få landa på en karantänsflygplats kan komma från befälhavaren
på ett flygplan där det finns misstanke om att sjukdom enligt ovan utbrutit bland
de ombordvarande. Flygtrafikledningen får den första kontakten med flygplanet
och önskemål om att landa. Flygtrafikledningen ringer SOS Alarm, informerar om
händelsen och ber SOS att larma Region Jönköpings läns TiB (tjänsteman i
beredskap), se bilaga 3.

3.

Syfte

Syftet med planen är att minimera konsekvenserna för de drabbade vid
epidemiska utbrott som kan klassas som allvarlig händelse genom att optimera
Region Jönköpings läns krishanteringsförmåga vid epidemier och användningen
av regionens samlade resurser.

4.

Övergripande mål

När händelsen definieras som allvarlig händelse ska de särskilda
sjukvårdsledningarna på lokal och regional nivå och krisledningsnämnden (när
den är aktiverad) verka för att upprätthålla en acceptabel nivå för Region
Jönköpings läns verksamhet.
Målet är att
 minimera konsekvenserna för somatiska och psykiska följdverkningar för
drabbade och indirekt drabbade
 normala medicinska kvalitetskrav ska så långt som möjligt kunna
upprätthållas, inklusive samhällsviktig verksamhet
 en särskild sjukvårdsledning prehospitalt på skadeplatsen, lokalt och
regionalt, ska kunna fungera dygnet runt årets alla dagar
 upprätthålla funktions- och driftsäkerhet
 samordna kommunikationsinsatserna
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Detta ska ske via intern samverkan och samverkan med andra myndigheter och
organisationer för att skapa bästa möjliga beredskap. Samverkan på regional och
nationell nivå sker via Region Jönköpings läns TiB alternativt via den regionala
särskilda sjukvårdsledningen.

4.1

Resultatmål

Region Jönköpings län har en TiB i beredskap dygnet runt, året runt. Funktionen ska
 ta emot och bekräfta larm inom två minuter dygnet runt året runt
 kontakta smittskyddsläkare eller infektionsbakjour inom 15 minuter.
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5. Region Jönköpings läns organisation vid epidemiska
utbrott

Särskild
sjukvårdsledning på
regional nivå.
Regional sjukvårdsledare
Regionalt medicinskt ansvarig

Särskild sjukvårdsledning
på lokalt sjukhus
(inklusive krisstöd)
Sjukvårdsledare
Medicinskt ansvarig

Sjukvårdsledning i
skadeområdet
Sjukvårdsledare
Medicinskt ansvarig

Vem: Kirurgbakjouren
Vad: Leda lokalt sjukhus

5.1

Vem: Regional sjukvårdsledare
Vem: Regionalt medicinskt ansvarig
(smittskyddsläkaren)
Vad: Stödja lokalt sjukhus och se till
helheten, samverkan med andra
myndigheter. Ta fram
fördelningsnyckel och stödja
sjukvårdsledningen i skadeområdet.
Stöd i medicinska frågor.

Vårdcentraler
Ska kunna ta emot fysiskt
oskadda eller drabbade med
lättare skador

Vem: Personal i första ambulansen på plats
Vad: Leda och samverka på skadeplatsen

Larm vid händelser och bedömning

TiB får larm från SOS vid
 händelser som kan ge stor belastning på sjukvården (smitta,
naturhändelser, omfattande krisstöd med mera)
 om andra myndigheter i länet eller på nationell nivå behöver informera om
allvarlig händelse eller hot
 sökning från TiB i annat landsting/region
 nationella eller internationella händelser som berör länet
 larm enligt IHR1 (karantänsflyplats).
SOS har ytterligare larmkriterier för att larma TiB, men ovanstående punkter kan
beröra ett epidemiskt utbrott.
Kirurgbakjouren på lokalt sjukhus kan via TiB aktivera den särskilda
sjukvårdsledningen på regional nivå.
TiB larmar/informerar smittskyddsläkaren alternativt infektionsbakjouren. Når
informationen smittskyddsläkaren eller infektionsbakjouren först, kan dessa larma
TiB via SOS om de behöver lednings- alternativt stabsstöd.
Vid denna typ av händelse lägger TiB i samverkan med smittskyddsläkaren ett
regionalt perspektiv på händelsen, men har även uppgiften att samordna det
begärda stödet prehospitalt samt till berört/berörda sjukhus.
1

International Health Regulations
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Bedömning av om särskild sjukvårdsledning behövs regionalt eller lokalt bör
göras om det vid en händelse finns
 akut behov av beslut, som inte har kunnat förutses och inte kan
tillgodoses av ordinarie organisation vad gäller krishanteringsfrågor
 flera verksamhetsområden som berörs
 stort behov av samordning av Region Jönköpings läns åtgärder måste
ske
 stort akut informationsbehov
 stort samverkansbehov med andra organisationer (statliga myndigheter,
kommuner, landsting/regioner, trossamfund, frivilligorganisationer och
företag) föreligger. Denna punkt gäller i huvudsak för den regionala
särskilda sjukvårdsledningen.

5.2

Särskild sjukvårdsledning på regional nivå – uppbyggnad

När TiB beslutat (i samverkan med smittskyddsläkaren) om att händelsen ska ses
som en allvarlig händelse initierar TiB särskild sjukvårdsledning på regional nivå.
 TiB blir regional sjukvårdsledare.
 Smittskyddsläkaren blir medicinskt ansvarig på regional nivå.
Beslutsmandat för regional sjukvårdsledare och regionalt medicinskt ansvarig
läkare vid allvarlig händelse utgår från regiondirektören och gällande lagstiftning.
Samverkan ska ske mellan funktionerna i staben och med berörda myndigheter,
företag och organisationer. Vid behov ska en samverkansperson kunna skickas till
annan myndighets inriktning och samordningsfunktion.
Regional sjukvårdsledares uppgifter:
 Leda sjukvårdsinsatsen inom Region Jönköpings län.
 Ansvara för att fördelningsnyckel tas fram för sjuktransporter från
skadeområdet till sjukhus och vårdcentraler.
 Fatta inriktningsbeslut.
 Inventera sjukvårdsresurser i och vid behov även utanför länet.
 Samordna och vid behov leda Region Jönköpings läns resurser
kopplade till den allvarliga händelsen.
 Stödja sjukvårdsledningen prehospitalt och på lokalt sjukhus vid en
allvarlig händelse.
 Vara en kanal in till Region Jönköpings län för lokala, regionala och
nationella myndigheter och organisationer.
 Ansvara för samordnad intern och extern information för Region
Jönköpings län.
 Vid behov informera regionledningen.
Regionalt medicinskt ansvarig läkares uppgifter:
 Stödja sjukvårdsledningen på regional nivå i medicinska beslut.
 Stödja medicinskt ansvarig på skadeplatsen.
9
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Stödja sjukvårdsledningen på lokal nivå i medicinska beslut.
Fatta övergripande regionalt medicinskt beslut, till exempel
inriktningsbeslut.
Ta fram strategi och fördelning för vaccin och antiviraler.
Vid behov stödja SOS Alarm i medicinska frågor.
Ansvara för kontakter med andra sjukvårdshuvudmän i medicinska
frågor.

Vid stor olycka eller katastrof är principen för sjukvårdsledning att i samförstånd
besluta utifrån behoven i skadeområde och de drabbades medicinska behov. Det
är dock inte bara behovet i skadeområdet som är avgörande för
resursfördelningen, utan hur sjukvårdsorganisationen som helhet kan hantera
situationen.
5.2.1 Regional stab
Vid behov av stöd till den särskilda sjukvårdsledningen kan en stab
upprättas. Staben delas in i 5 funktioner:
 Insatsledning
 Analys
 Kommunikation
 Logistik
 Dokumentation.
Samverkan ska ske mellan stabsfunktionerna och mellan ledningsnivåerna.
I den kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen för allvarlig och
extraordinära händelser beskrivs stabsuppbyggnaden och stabsfunktionernas
uppgifter. I pandemifaserna 1–3 ansvarar smittskyddsläkaren och Region
Jönköpings läns beredskapschef för att pandemiplaneringen påbörjas, se bilaga
1.1, åtgärdslista pandemi WHO fas 1–3.
Stabsläge
Vid enstaka sjuka personer med höggradigt smittsam sjukdom (se bilaga 2,
åtgärdslista enstaka sjuka med höggradig smittsam sjukdom) eller vid större
utbrott av gastrointestinala infektioner och influensa som kräver regional
samordning av beslut och information. När influensavirus hos djur eller hos djur
och människor smittar mellan människor och skapar utbrott på samhällsnivå
(pandemi, nivå 4), se bilaga 1.2, pandemi WHO 4 fas 4.
Särskild sjukvårdsledning upprättas på initiativ av smittskyddsläkaren i
samverkan med TiB. I gruppen kan följande befattningshavare ingå:
 Regional sjukvårdsledare
 Smittskyddsläkare
 Bakjour/klinikchef vid Infektionskliniken
 Eventuellt annan berörd verksamhetschef
 Kommunikationsdirektör.
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Förstärkningsläge
Vid en påtaglig risk för pandemisk spridning av influensa (WHO fas 5), bilaga
1.3. Smittspridning har skett mellan människor i minst två länder inom en och
samma WHO-region. Arbetet innebär bland annat säkerställa att det finns resurser
i form av patientplatser och personal.
I den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå kan följande
befattningshavare tillkomma:
 Verksamhetschef för laboratoriemedicin och/eller medicinskt ansvarig
läkare för mikrobiologi
 Smittskyddets kontaktläkare på infektionskliniken.
 Primärvård
 Andra berörda verksamhetschefer, länsveterinär med flera
 Representanter för logistikfunktionen i staben, vårdplats- och
vaccinationskoordinering
 Dokumentation.
Vid behov kontaktas samverkande myndigheter.
Katastrofläge
Vid en pandemisk spridning av influensa (WHO fas 6: ett virus som har orsakat
kluster av sjukdomen i minst två av följande geografiska regioner: Afrika, Asien,
Europa, Amerika och Oceanien) verkställs det som tidigare planerats, se bilaga
1.4, åtgärdslista WHO fas 6.

Region Jönköpings läns verksamheter får inrikta sig på att hantera epidemin samt
övriga akuta sjukdomsfall som inte kan vänta.

6.

Lokaler för regional sjukvårdsledning

Den regionala sjukvårdsledaren avgör vilka lokaler som är lämpliga. Förberedda
lokaler finns på SOS Alarm, Glansgatan 7 i Jönköping (JILL2) och i
ledningslokalerna i Regionens hus, Husargatan 4 i Jönköping.

2

Jönköpings integrerade larm- och ledningscentral.
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7.

Samband

Kommunikationsradion Rakel används för sjukvårdens interna samband på
skadeplats. Akutmottagningar, SOS Alarm och särskild sjukvårdsledning på
regional nivå har också Rakel. Normalt upprätthålls kontakten med Region
Jönköpings läns verksamheter och berörda myndigheterna/ instanserna via
telefon. De viktigaste kontaktvägarna till berörda verksamheter, myndigheter och
organisationer ska finnas i lokala sambandsdokument. Försvarets telenät är
installerat i Regionens hus samt hos samverkande myndigheter.
Beredskapstelefoner som inte går via växeln finns på strategiska platser på
sjukhusen, vårdcentralerna och inom folktandvården. Andra viktiga kanaler för
intern kommunikation är intranätet och funktionsbrevlådor. Vid störningar i
telefon, larmknappar och joursökarsystemet sker kommunikationen enligt
gällande reservrutiner.
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8.

Samverkan
Både före, under och efter en händelse samverkar berörda myndigheter,
organisationer och företag inom ramen för F-samverkan, som är länets
organisation för krissamverkan.
Före händelsen
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Under händelsen
Vid en händelse samverkar Region Jönköpings län med berörda
myndigheter, organisationer (inklusive frivilligorganisationer) och företag
inom ramen för F-samverkan. Behövs lokal samverkan med Region
Jönköpings län sker samverkan via regionens särskilda sjukvårdsledning.

En mer detaljerad bild över organisationen och hur arbetet bedrivs i F-samverkan
finns i dokumentet ”F-samverkan – en styrka i Jönköpings län”.
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9.

Resurser i Region Jönköpings län

Vid bekräftad allvarlig händelse och om behov finns kan Region Jönköpings läns
samlade resurser disponeras av regional sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig
läkare. Vid behov av stöd från andra sjukhus eller andra landsting/regioner ska
denna begäran göras via TiB. Ambulanssamverkan sker genom SOS Alarm enligt
riks- och samverkansavtal. Det är lämpligt att verksamheterna i förväg inventerar
vilken personal som behöver kallas in för att viktiga funktioner ska fungera. Om
oenighet uppstår har den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå mandat att
fatta beslut om resursfördelning på lokal nivå. Listor med stabs- och
kontaktpersoner ska hållas aktuella av verksamhetschefer. Viktiga nummer
meddelas Region Jönköpings läns beredskapschef. Vid behov kan den särskilda
sjukvårdsledaren på regional nivå aktivera vårdcentralerna.

9.1. Övriga resurser
Den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå kan disponera resurser som
ställs till förfogande av entreprenörer, statliga organ, militär,
frivilligorganisationer med flera. Vid allvarliga händelser och brist på sjuktransportresurser kan övervägas att använda Länstrafikens upphandlade
handikappbussar och fordon med bår. För sjuktransporter utanför farbar väg samt
bär- och lyfthjälp finns avtal med samtliga räddningstjänster i länet samt genom
avtal med FAK3 (gäller sjuktransporter utanför farbar väg).

3

Frivilliga Automobilkåren
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10. Kostnadsredovisning
Kostnader som uppstår i samband med en allvarlig händelse ska på anmodan av
regional sjukvårdsledare redovisas på ett särskilt ansvarsnummer. Detta ger
möjlighet att enkelt följa upp vad beslut och åtgärder kostat och underlättar arbetet
om statsbidrag eller liknade ska sökas.

11. Avslutning vid händelse
Regional nivå
Den regionala sjukvårdsledaren ska tillsammans med medicinskt ansvarig på
regional nivå och stabschefen så fort som möjligt analysera hur man på bästa sätt
kan avveckla den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå och låta frågorna
handläggas av Region Jönköpings läns normala organisationsstruktur. När den
regionala sjukvårdsledningen avvecklats ska dokument och dagböcker samlas in
och arkiveras. En utvärdering av arbetet ska ske så snart som möjligt.
Beredskapschefen ansvarar för att det genomförs.
Lokal nivå
Den lokala sjukvårdsledaren ska tillsammans med den medicinskt ansvariga och
stabschefen så fort som möjligt analysera hur man på bästa sätt kan avveckla den
särskilda sjukvårdsledningen på lokal nivå och låta frågorna handläggas av den
normala linjeorganisationen. När sjukvårdsledningen avvecklats ska dokument
och dagböcker samlas in och arkiveras. En utvärdering av arbetet ska ske så snart
som möjligt. Ordföranden i den lokala katastrofkommittén ansvarar för att detta
genomförs. Dagboksanteckningarna skickas till beredskapschefen och arkiveras i
WIS4.

12. Särskild sjukvårdsledning på lokalt sjukhus
Alla akutsjukhus ska kunna upprätta en särskild sjukvårdsledning där även
krisstödsomhändertagandet ska ingå.
Beslut om beredskapsnivå tas av bakjour kirurgi. En person ska alltid administrera
och leda sjukvårdsinsatsen (sjukvårdsledare) när särskild sjukvårdsledning på
berört sjukhus upprättats. När övergripande medicinska beslut och inriktningar
behöver tas, bör en särskild medicinskt ansvarig läkare på lokal nivå utses för att
prioritera och besluta om medicinskt övergripande åtgärder på eget sjukhus.
Sjukhusets åtgärdslistor/plan hur man operativt ska jobba för att nå målen ska
beskriva hur den lokala organisationen ser ut och vad som ska göras. Till att börja
med har kirurgbakjouren båda uppgifterna, men när beredskapsnivå
Förstärkningsläge har beordrats, bör det bedömas om det ska finnas en person
som leder sjukvårdsinsatsen och en annan person som har det övergripande
ansvaret för att fatta övergripande medicinska beslut på lokalt sjukhus,
inriktningsbeslut, med mera.

4
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Den särskilda sjukvårdsledningen på lokalt sjukhus ska ha förmåga att
 leda och aktivera nödvändiga funktioner
 leda sjukvårdsinsatsen på lokalt sjukhus
 prioritera mellan och samordna olika verksamheter
 disponera om tillgängliga resurser
 mobilisera resurser som inte är omedelbart tillgängliga
 vid behov leda och samordna förflyttning av patienter och evakuera
vårdenheter
 samverka med andra aktörer på lokal nivå.
Kirurgbakjouren kan via TiB aktivera den särskilda sjukvårdsledningen på
regional nivå. Vid händelser där Region Jönköpings läns samlade resurser
bedöms otillräckliga, kontaktas andra landsting/regioner via TiB.
Beslutsmandat för lokal sjukvårdsledare och lokal medicinskt ansvarig
läkare vid allvarlig händelse utgår från sjukvårdsdirektören för
verksamhetsområde Kirurgisk vård, men omfattar även mandatet att
samordna hela sjukhusets resurser oavsett verksamhetsområde.

13. Uppföljning och utvärdering
Den katastrofmedicinska beredskapen ska fortlöpande utvecklas och
kvalitetssäkras. Det sker genom att följa upp alla händelser som bedöms
som allvarlig händelse eller där händelsen förväntas eller har gett stora
konsekvenser för verksamheterna utan att händelsen har klassats som en
allvarlig händelse.

13.1. Mätbara mål




Antal övningar/utbildningar per år kopplade till denna plan.
Antal tillfällen beredskapsplanen satts i bruk, allvarlig händelse.
Antal tillfällen medicinskt ansvarig person utsetts på regional nivå.
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Bilaga 1. Influensapandemi
Pandemi av influensa får stora konsekvenser inom många sektorer i samhället och
med många sjuka, vilket innebär brist på arbetskraft inom olika områden.
Till skillnad från andra katastrofer är influensapandemier spridda över ett stort
geografiskt område samtidigt. Det ger små möjligheter att fördela om resurser
mellan olika områden. Sjukhusen och primärvården blir överbelastade. En
betydande del av vårdpersonalen kan komma att vara borta från arbetet på grund
av sjukdom. Det kräver omdisponering av både sjukvårdspersonal och
vårdplatser. Problemen kulminerar under 6–8 veckor, men konsekvenserna för
sjukvården varar mycket längre.
Sjukdomsbild
Inkubationstiden är 1–3 till 3 dagar och influensan debuterar med hastigt
insättande feber, muskelvärk, halsbesvär och torrhosta, som ofta pågår under
längre tid. De andra besvären klingar vanligen av inom 2–7 dagar. Den kliniska
bilden kan vara svår att skilja från andra övre luftvägsinfektioner.
Hos personer i hög ålder är den kliniska bilden mer ospecifik. Symtomen kan yttra
sig som måttlig feber, allmänpåverkan och diffus sjukdomskänsla. Det kan vara
svårt att sätta diagnosen utifrån den kliniska bilden.
Virusspridningen sker genom aerosolsmitta. Mindre vanligt är kontaktsmitta
genom föremål, där viruset kan överleva några timmar.
Smittsamheten är störst under de första 1–2 dagarna och lägre under kommande
vecka. Hos barn kan smittsamheten fortsätta upp till 14 dagar efter debuten.
Attack rate5 under en epidemi är beroende av virusets virulens och immuniteten
hos befolkningen efter tidigare exponering från liknande virusstammar. Därför
kan barn drabbas hårdare än äldre personer. Vid en helt ny stam drabbas troligen
alla åldersgrupper på ungefär samma sätt.
Komplikationer
Lungkomplikationer
Lunginflammation är den vanligaste komplikationen till influensa, antingen
primär viruspneumonit eller sekundär bakteriell pneumoni. Sekundär bakteriell
pneumoni orsakas vanligen av Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae eller Staphylococcus aureus.
Primär viruspneumonit är ovanlig, kommer akut och kan leda till svåra
andningsbesvär, cyanos och död.
5

är skovfrekvensen, biostatistiska mått på frekvensen av sjuklighet eller hastighet
för spridning i en befolkning. Det används i hypotetiska förutsägelser och faktiska
utbrott av en sjukdom.
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Sekundär pneumoni ska alltid misstänkas när sjukdomsförloppet är utdraget eller
när febern stiger på nytt.
Sekundär bakteriell pneumoni är vanligare hos patienter med underliggande
lungsjukdom som kronisk bronkit, astma eller cystisk fibros.
Hjärtkomplikationer
Förmaksflimmer ses ofta som en komplikation till influensa, särskilt hos äldre.
Förmaksflimmer kan leda till hjärtsvikt och död. Andra, mer sällsynta
hjärtkomplikationer, är myokardit och perikardit.
CNS
Encefalit och transversell myelit är två sällsynta komplikationer.
Dödlighet
Influensa är en sjukdom där man epidemiologiskt kan registrera en överdödlighet
i Sverige. Vanligen dör mellan 1 000 och 2 000 under ett vanligt influensautbrott.
Vid en pandemi kan antalet vara högre. Majoriteten av dödsfallen sker i de högre
åldersgrupperna, men under spanska sjukan dog även många unga, tidigare friska
människor.
Diagnos
Vid en pandemi av influensa kommer det flesta fall vara kliniska diagnoser. Tidigt
i ett utbrott är det viktigt att göra en mer omfattande virusdiagnostik. I första hand
med PCR6-analys som kan ge svar inom ett dygn.
Vaccin
Under de senaste 50 åren har influensavaccin varit grunden för att minska
spridningen av influensa. I normala fall innehåller vaccinet tre stammar, två
influensa A och en influensa B. Stammarna respektive år identifieras i februari
och därefter tar det upp till sex månader tills vaccinproduktionen kommer igång.
Vid en pandemi innehåller vaccinet en stam.
Exempel på klassificering av vaccinstam:

Årlig vaccinering före influensasäsongen av personer i riskgrupper är det mest
effektiva sättet att begränsa komplikationer hos äldre patienter.

Polymerase Chain Reaction, mångfaldigar virus-DNA används för att avgöra om ett prov
innehåller ett visst virus.
6
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Effekten av vaccineringen beror på åldern hos de vaccinerade. Skyddseffekt är
70–90 procent hos unga friska och 30–70 procent hos äldre.
Vid normala influensautbrott, då upp till fem procent av befolkningen får
influensa, rekommenderas inte vaccinering av unga friska.
Vid pandemi, då kanske 40 procent av befolkningen får influensa, vaccineras även
unga friska.
Sverige har inte egen tillverkning av influensavaccin och får därför konkurrera
med andra länder, som alla kommer ha ett stort behov av vaccin. Det blir brist på
vaccin, åtminstone under den tidiga fasen av pandemin.
Efter att en ny stam har identifierats tar det upp till sex månader tills
vaccinproduktionen kommer igång. När det gäller en helt ny stam som ingen
tidigare har någon immunitet mot, räknar man med att det behövs två doser med
en månads intervall för att få ett acceptabelt skydd av vaccinet. Varningsperioden
från första fallen till en pandemi blir troligen ganska kort.
Sjukvårdspersonal och personal i den kommunala omsorgsverksamheten kommer
att vara utsatta för kraftig exponering av influensavirus och drabbas troligen, i
början av ett utbrott, mer än befolkningen i allmänhet. Det kan bli brist på
vårdpersonal.
Antiviral behandling och profylax
Enlig vissa studier kan behandling med antivirala medel under pandemin förbättra
överlevnaden, om den sätts in inom två dagar efter sjukdomsdebut.
Antiviral pre-expositionsprofylax, det vill säga att i förebyggande syfte använda
antivirala medel före exponering för influensasmitta, kan komma ifråga i fall där
personer med nedsatt immunförsvar befaras inte ha svarat på vaccination eller
vaccination inte är möjlig. Användningen begränsas dock starkt av svårigheten att
förutsäga om och när exponering kommer att ske. Pre-expositionsprofylax kan
komma ifråga på samma som under ett pågående influensautbrott.
Faser i en pandemi
WHO har tagit fram en beskrivning av de olika faserna influensapandemin.
Faserna är ett planeringsstöd. I faserna 1–3 ser man få fall av det aktuella
influensaviruset hos människor. I fas 4 är smittan etablerad bland människor. I fas
5–6 är smittspridningen mellan människor utbredd. Därefter följer faser då
influensaaktiviteten går ner, eventuellt ökar igen i nya vågor (så kallade postpeak), för att slutligen återgå till normala nivåer för säsongen (post-pandem).
Fas 1– uppskattad risk för pandemi: Osäker
Beskrivning: Inga av de influensavirus som förekommer bland djur har
rapporterats orsaka infektioner hos människor.
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Fas 2 – uppskattad risk för pandemi: Osäker
Beskrivning: Ett influensavirus som förekommer bland djur har orsakat infektion
hos människa och betraktas därför som en potentiell pandemiskrisk eller hot.
Fas 3 – uppskattad risk för pandemi: Osäker
Beskrivning: Sporadiska fall av smitta bland människor, men ännu finns ingen
utbredd smitta mellan människor nödvändig för att orsaka en pandemi.
Fas 4 - uppskattad risk för pandemi: Medel till stor
Beskrivning: Konstaterad, men begränsad, smittspridning från människa till
människa. Lokala utbrott.
Fas 5 – uppskattad risk för pandemi: Stor till säker
Beskrivning: Smittspridning mellan människor i minst två länder inom en och
samma WHO-region.
Fas 6 - uppskattad risk för pandemi: Säker
Beskrivning: Pandemisk fas. Utbrott i fler WHO-regioner än en.
Post-peakperiod
Beskrivning: Den pandemiska influensan avtar i de flesta länder.
Möjlig ny våg
Beskrivning: En eventuell andra influensavåg i de flesta länder.
Post-pandemiperiod
Beskrivning: Influensan sjunker till normala nivåer för säsongsbunden influensa i
de flesta länder.
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Bilaga 1.1 Åtgärdslista pandemi WHO fas 1-3
Fas 1 – uppskattad risk för pandemi: Osäker
Beskrivning:
Exempel på åtgärder
 Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen i EU och WHO och informerar
smittskyddsläkarna.
 Folkhälsomyndigheten tar fram kunskapsunderlag som stöd för
pandemiplaneringen, utvecklar strategier för att få tillgång till vaccin och
antiviraler samt tar fram riktlinjer för att fördela och distribuera dessa.
 Samtliga myndigheter utvecklar metoder och strukturer för att minska
effekterna av en pandemi, gemensamma kommunikationsstrategier och
samverkansformer samt gemensamt informationsmaterial.
 Smittskyddsläkaren i Jönköpings län följer information från nationell nivå
och distribuerar den inom Region Jönköpings län, tar fram regionala
planer för strategier och åtgärder inom sjukvården vid en pandemi samt
planerar övervakning och utarbetar vaccinationsplaner.
 Länsstyrelsen identifierar samhällsviktig verksamhet i länet och ger stöd
till länets kommuner i planeringsarbetet.
 Kommunernas nämnder och verksamhetschefer planerar för att säkerställa
samhällsviktig verksamhet inom kommunen vid en pandemi.
Fas 2 – uppskattad risk för pandemi: Osäker
Beskrivning: Ett influensavirus som förekommer bland djur har orsakat infektion
hos människa och betraktas därför som en potentiell pandemisk risk eller hot.
Exempel på åtgärder
 Som i fas 1.
Fas 3 – uppskattad risk för pandemi: Osäker
Beskrivning: Sporadiska fall av smitta bland människor men ännu finns ingen
utbredd smitta mellan människor nödvändig för att orsaka en pandemi.
Exempel på åtgärder
 Som i fas 1 samt
 Uppdatering av planer på samtliga nivåer.
 Nationella pandemigruppen (NPG) sammankallas till extra möte.
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Bilaga 1.2 Åtgärdslista pandemi WHO fas 4
Fas 4 – uppskattad risk för pandemi: Medel till stor
Beskrivning: Konstaterad, men begränsad, smittspridning från människa till
människa. Lokala utbrott.
Exempel på åtgärder
 Som i fas 3 samt
 Nationella pandemigruppen (NPG) sammankallas till extra möte.
 Informationsmaterial publiceras av de nationella myndigheterna. De gör
nya bedömningar/ställningstaganden i sakfrågor och hur de ska
kommuniceras samt offentliggör större förändringar.
 Folkhälsomyndigheten tar fram riktlinjer för hur antivirala läkemedel och
vaccin ska användas utifrån epidemiologiska data om den nya virustypen.
 Smittskyddsläkarna anpassar riktlinjer till regional nivå.
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Bilaga 1.3 Åtgärdslista pandemi WHO fas 5
Åtgärd

Ansvarig

Följa utvecklingen och vidarebefordra
nationell information.
Vid behov etablera särskild
sjukvårdsledning enligt plan.
Initiera samverkan med berörda
kommuner.
Införa rapportsystem för misstänkta
fall.
Primärvården och sjukhusen
rapporterar antal nyinsjuknade i
influensa till smittskyddet enligt
direktiv från den särskilda
sjukvårdsledningen på regional nivå.
Rapportera beläggning och
personalläge från primärvården och
sjukhusen till den särskilda
sjukvårdsledningen på regional nivå.
Se över tillgången på personal och
planera för omhändertagande av ett
ökat patientflöde.
Planera för att snabbt kunna prioritera
om vård.
Primärvården planerar för en eventuell
utökning av hembesök och
telefonrådgivning samt mottagande av
eventuella influensasjuka.
Inventera och fylla på lager av
läkemedel.
Planera för massvaccination och
distribution av antivirala medel.
Planera för ökad provtagning.

Smittskyddsläkaren.
TiB/beredskapschef i samverkan med
smittskyddsläkaren.
Beredskapschefen via F-samverkan.
Smittskyddsläkaren.
Verksamhetsansvariga inom primärvård
och slutenvård.

Verksamhetsansvariga inom primärvård
och slutenvård.
Verksamhetsansvariga inom primärvård
och slutenvård.
Verksamhetsansvariga inom primärvård
och slutenvård.
Verksamhetsansvariga inom
primärvården.
Apoteken efter information av
smittskyddsläkaren.
Logistikfunktionen, ansvarig för
vaccination och antivirala medel.
Verksamhetschef för det kliniskt
mikrobiologiska laboratoriet.
Smittskyddsläkaren.

Lokal anpassning av nationella
riktlinjer för att minimera risken för
nosokomial7 spridning inom såväl de
regiondrivna som de kommunalt drivna
vårdenheterna.
Upprätta informations- och
Kommunikationsdirektör.
kommunikationsplan.
7

Populärt kallade sjukhussjuka definieras som infektioner som drabbar patienter
eller personal i samband med undersökningar, behandlingar eller vård inom hälsooch sjukvården samt tandvården.
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Vårdplatser och personal säkerställs
Vårdplatser
Exempel på åtgärder:
 Öka antalet infektionsplatser.
 Öppna patienthotell som en infektionsavdelning, eller göra om annan
vårdavdelning till infektionsavdelning.
 Prioritera infektionspatienter till rehabiliteringsmedicinska kliniken och
kommunala vårdplatser.
 Vårda patienter på intagningsavdelning.
 Fördela om patienter mellan länets sjukhus.
 Avdelningar med dagvård ändras till ”vanlig” vårdavdelning.
 Begränsa planerad operationsverksamhet.
 I samverkan med kommunerna planera för kraftigt utökad hemsjukvård
och fler hembesök.
 Planera för utökad telefonrådgivning.
Personal
HR funktionerna i Region Jönköpings län ska planera för att kunna fördela om
personal, vid hög sjukfrånvaro inom vissa enheter.
Förslag på åtgärder för att förbättra personaltillgången:
 Använd timanställd och eventuellt pensionerad personal.
 Öka övertidsuttaget. Denna möjlighet är dock begränsad, eftersom
epidemier ibland kan pågå under mer än en månad.
 Deltidstjänsters tjänstgöringsgrad ökas till heltid.
 Erbjuda timanställning till sjuksköterskor/undersköterskestuderande.
 Samarbete med kommunen för att underlätta barnpassning så att fler
deltidsanställda kan arbeta heltid.
 Fördela om personal från andra vårdenheter och mellan sjukhusen.
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Bilaga 1.4 Åtgärdslista pandemi WHO fas 6
Åtgärd

Ansvarig

Vid behov upprätta särskild
sjukvårdsledning enligt plan.
Öppna vaccinationsmottagningar inom
primärvård, infektion och företagshälsovård. Vaccinationsmottagningar
kan även komma att upprättas efter
samråd med kommunerna eller i privat
regi.
Vaccinationer och distribution av
antivirala läkemedel genomförs efter
samråd och fastställande av den
särskilda sjukvårdsledningen på
regional nivå.
Inventera och fyll på lager av
läkemedel.
Informera den politiska ledningen i
Region Jönköpings län.
Kontakta Länsstyrelsen och
kommunerna.
Primärvården och sjukhusen
rapporterar antal nyinsjuknade i
influensa till smittskyddet enligt
direktiv från den särskilda
sjukvårdsledningen på regional nivå.
Rapportera beläggning och
personalläge från primärvården och
sjukhusen till den särskilda
sjukvårdsledningen på regional nivå.
Se över prioritering av vårdplatser och
personalresurser.
Tydliggöra tidigare framtagna
vårdhygieniska rutiner.
Verkställ planeringen för hur
omhändertagandet ska gå till om många
är sjuka i sina hem.
Förstärk sjukvårdsrådgivningen.
Inventera lagerhållna sängar. Kontakta
Försvarsmakten för hjälp med
vårdplatser på logement med mera.

TiB/beredskapschef i samverkan med
smittskyddsläkaren.
Verksamhetsansvariga.

Smittskyddsläkaren ger riktlinjer för
prioriteringar efter direktiv från
Folkhälsomyndigheten.
Apoteken efter information av
smittskyddsläkaren.
Regiondirektören.
TiB/beredskapschef och
smittskyddsläkaren.
Verksamhetsansvariga inom primärvård
och slutenvård.

Verksamhetsansvariga inom primärvård
och slutenvård.
Vårdkoordinering.
Smittskyddsläkaren.
Smittskyddsläkaren i samverkan med
kommunerna och primärvården.
Särskild sjukvårdsledning på regional
nivå.
Logistik, vårdkoordinering.
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Organisera mediekontakter samt
kommunicera externt till allmänheten
och internt till medarbetare inom
Region Jönköpings län.

Kommunikationsdirektören.

Lokala epidemi-/influensapandemiplaner
De lokala planerna består i huvudsak av åtgärdslistor som beskriver hur man ska
agera.
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Bilaga 2 Åtgärdslista vid enstaka, höggradigt
smittsamma patienter
Vård av med patienter med allvarlig smittsam sjukdom (till exempel hemorragisk
feber orsakad av virusen Ebola, Marburg eller Lassa) ställer stora krav på
omhändertagandet.
Rutiner för omhändertagande, transport, provtagning, skyddsutrustning med mera
finns och uppdateras på smittskydds webbplats på Region Plus
(www.plus.rjl.se/smittskydd)

Handlingsplan vid misstänkt fall av ebola
När ska man misstänka ebola?
Misstänkt fall = en person som besökt område där ebola förekommer och
insjuknar inom 21 dagar med feber (≥37,5°C), kräkningar, diarré eller andra
influensaliknande symtom. Personen är inte smittsam under inkubationstiden.
Handläggning av patient med misstänkt ebola
I de fall patienten identifierats på till exempel vårdcentral eller vid
telefonrådgivning med misstänkt ebola-smitta gäller följande:
Om patienten ringer vården direkt eller via1177
 Personalen kontaktar infektionsjouren som i sin tur kontaktar patienten
för ytterligare anamnes.
 Misstänks ebola, transporteras patienten med ambulans från
hemmet/platsen där patienten befinner sig, direkt till infektionskliniken.
Om patienten redan befinner sig på en vårdmottagning
 Beroende på förhållande ska patienten stanna kvar eller tas direkt till ett
enskilt rum. Patienten får inte vistas i eller tillåtas passera väntrum. Om
vårdrum använts, stängs detta av tills misstanke om ebola bekräftats eller
avskrivits.
 Kontakta infektionsjouren som gör riskbedömning utifrån de uppgifter
patienten lämnat. Om infektionsjouren bedömer att det inte finns risk för
ebola, sker vårdbesöket på vanligt sätt.
 Om infektionsjouren bedömer att det finns ”viss risk” eller ”hög risk” för
ebola, transporteras patienten från mottagningen till infektionskliniken.
Alla ska använda skyddsutrustning vid all kontakt med patienten.
Transporten sker med ambulans. Infektionskliniken beställer ambulansen.
Se rubriken ambulanstransport på nästa sida.
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Ambulanstransport
 Infektionskliniken beställer ambulans. Vid beställningen, informera om
misstänkt ebola. Ambulanstransport sker enligt särskilda rutiner.
Ambulanspersonal ska använda skyddsutrustning, liksom vårdpersonal
som deltar i transporten till infektionskliniken eller som vårdar patienten.
Patienten förs direkt till avdelning efter instruktion från avdelningens
personal. Ambulansen tas tillfälligt ur bruk efter transporten, tills
misstanke om ebola bekräftats eller avskrivits.
Informationsrutin vid misstänkta fall
 Vårdansvarig på mottagningen kontaktar infektionsjouren på
infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
 Är första kontakten SOS, informeras Tjänsteman i beredskap (TiB) i
Region Jönköpings län som i sin tur kontaktar infektionsjouren för att få
direktiv.
 Vid misstanke om ebola kontaktar infektionsjouren omgående
smittskyddsläkaren.
Informationsrutin vid bekräftad/stark misstanke om ebola
 Infektionsjouren kontaktar högisoleringsenheten vid Universitetssjukhuset
i Linköping.
 Smittskyddsläkare kontaktar TiB på Socialstyrelsen och
Folkhälsomyndigheten.
Vid bekräftad ebola
Om diagnosen är känd innan en patient tas in på ett sjukhus i Sverige, förs
patienten om möjligt direkt till högisoleringsenheten på infektionskliniken vid
Universitetssjukhuset i Linköping.
Rutiner för flygplan
Vid misstanke om ebola hos sjuk passagerare på flygplan kontaktas
smittskyddsläkaren i enlighet med rutiner för karantänsflygplats.
Kontaktspårning
Kontaktspårning kring patient med misstänkt eller bekräftat fall av ebola startas
omgående av behandlande infektionsläkare i samråd med smittskyddsläkaren.
Personer som haft nära kontakt med ett bekräftat eller misstänkt fall under
utredning efter symtomdebut, identifieras och listas. Grad av kontakt noteras och
riktlinjer för uppföljning ges.
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Bilaga 3 Karantänsflygplats
I SOSFS 2007:11 Skydd mot internationella hot mot människors hälsa anges
Jönköping Airport som karantänsflygplats med följande föreskrifter:
3 § De kommuner och landsting/regioner där karantänshamnar och
karantänsflygplatser är belägna skall planera sin verksamhet så att en beredskap
upprätthålls för att tillhandahålla den personal och den utrustning som hamnarna
och flygplatserna behöver för kontroll av passagerare, transportmedel, bagage och
annat gods samt djur vid internationella hot mot människors hälsa.
4 § Den som ansvarar för verksamheten vid en karantänshamn eller en
karantänsflygplats skall fastställa rutiner som säkerställer
1. att åtgärder kan vidtas för att förhindra spridning av smittämnen eller andra
ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa, och
2. att de myndigheter som ansvarar för att vidta åtgärder vid ett internationellt hot
mot människors hälsa kontaktas.
I Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
avses följande:
2 § Med ett internationellt hot mot människors hälsa avses i denna lag en risk för
att smittämnen eller andra ämnen som utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot
människors hälsa förs in i landet eller sprids till andra länder.
De sjukdomar på vilka bestämmelserna om samhällsfarliga sjukdomar i
smittskyddslagen (2004:168 – *se nedan) är tillämpliga skall alltid anses utgöra
ett internationellt hot mot människors hälsa.
Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela
föreskrifter om vilka andra sjukdomar och ämnen som skall anses utgöra ett
internationellt hot mot människors hälsa.
*Samhällsfarliga sjukdomar: Ebola, smittkoppor och svår akut respiratorisk
sjukdom (SARS) Lag (2004:877).
Tillämpning
Önskemål om att få landa på en karantänsflygplats kan komma från befälhavaren
på ett flygplan där sjukdom enligt ovan brutit ut bland de som är ombord.
Flygtrafikledningen får första kontakten med flygplanet och önskemål om att
landa.
Flygtrafikledningen ringer SOS Alarm, informerar om händelsen och ber SOS att
larma Region Jönköpings läns Tjänsteman i beredskap (TiB). Flygtrafikledningen
kontaktar och informerar flygplatsens insatsledare (IL).
När TiB fått besked att flygplan med eventuell smitta ombord kommer att landa
på Jönköping Airport, ansvarar TiB för att buss beställs för transport av dem som
är ombord. TiB kontaktar flygplatsens IL och länets smittskyddsläkare.

30
Versionsnummer: 2016-12-21

Gäller från: Ej fastställd

Ansvarig: Tomas Wibble

Godkänt av:

133

2016-12-21

Smittskyddsläkarens ansvar:
1. Smittspårning.
2. Socialstyrelsen eller en smittskyddsläkare får begära att flygbolag samlar
in uppgifter från passagerarna i ett luftfartyg för att kunna kontakta
passagerarna vid misstänkt eller konstaterat internationellt hot mot
människors hälsa ombord på luftfartyget.
3. Uppgifterna ska överlämnas till landstinget/regionen i det område där
luftfartyget landat.
4. Vid behov göra en anmälan om samhällsfarlig sjukdom.
5. Vid behov vidta extraordinära smittskyddsåtgärder.
6. Se till att hälsokontroll görs vid ankomsten.
7. Hålla person/personer i karantän.
8. Vid behov begära avspärrning av misstänkt smittat område.
Om det behövs, ansvarar smittskyddsläkaren för karantän och
sjukvårdstransporter av passagerare. Handlingbolaget8 bör på uppdrag av
smittskyddsläkaren säkerställa transport av bagage för passagerare som omfattas
av beslut om karantän.
TiB kontaktar SOS Alarm, som larmar ambulanser (minst två), beroende på hur
många drabbade, samt sjukvårdsgrupp till övningsplatsen på Jönköping Airport.
Narkoskompetensen som ska åka till flygplatsen ska ta med förstärkningsmateriel
för barriärvård (skyddskläder). Smittskyddsläkaren alternativt infektionsklinikens
bakjour anger behandlingsriktlinjer och direktiv om fortsatt handläggning av de
drabbade.
TiB kontaktar akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov för initiering av särskild
sjukvårdsledning.
Ambulanspersonal som anländer först blir sjukvårdsledare och medicinskt
ansvarig. Efter samtal med smittskyddsläkare/infektionsjour, fattas det medicinska
inriktningsbeslutet.
Flygplan med eventuell smitta ombord ska landa på anvisad uppställningsplats på
taxibanan i norr (väntslingan).
Flygplanets passagerare och personal hämtas med buss och körs till baracken på
övningsplatsen, där de får vänta på besked från den prehospitala särskilda
sjukvårdsledningen. Även bagage tas om hand och körs till övningsplatsen.
De som ska arbeta med denna händelse får instruktioner från smittskyddsläkaren
genom sjukvårdsledningen på plats, om hur de ska skydda sig för att minimera
smittorisken.
Planen karantänsflygplats beskriver på ett mer utförligt sätt de olika
myndigheternas ansvarsområden samt vilket ansvar Region Jönköpings län har.

8

Bolag som flygbolaget anlitar för marktjänsten.
31

Versionsnummer: 2016-12-21

Gäller från: Ej fastställd

Ansvarig: Tomas Wibble

Godkänt av:

134

2016-12-21

Hälsodeklaration
SOSFS 2007:11
12 § Befälhavaren på ett fartyg skall alltid lämna information om hälsotillståndet
ombord (hälsodeklaration), om en person ombord har insjuknat och symtomen
tyder på att det rör sig om en allvarlig infektionssjukdom.
Om en hälsodeklaration har lämnats till trafikledningen vid en flygplats, skall
trafikledningen omedelbart kontakta Tullverket.
Hälsodeklarationens utformning
Föreskrifter
13 § Hälsodeklarationen skall vara utformad i enlighet med bestämmelserna i det
Internationella hälsoreglementet (IHR).
Smittspårning
Föreskrifter
14 § Socialstyrelsen eller en smittskyddsläkare får begära att ett flygbolag samlar
in uppgifter från passagerarna i ett luftfartyg för att i efterhand kunna kontakta
dem vid ett misstänkt eller konstaterat internationellt hot mot människors hälsa
ombord på luftfartyget. Uppgifterna skall överlämnas till det landsting där
luftfartyget har landat.

32
Versionsnummer: 2016-12-21

Gäller från: Ej fastställd

Ansvarig: Tomas Wibble

Godkänt av:

135

2016-12-21

Bilaga 4 Sammankallande av krisledningsnämnden
Enligt lag om kommuners och landstings/regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) ska det
finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid. Lagen ger kommuner och landsting/regioner utökad
skyldighet att planera för extraordinära händelser.
I Region Jönköpings län är det regionstyrelsen som är krisledningsnämnd.
Om krisledningsnämnden behöver sammankallas kontaktar den regionala
sjukvårdsledaren ordföranden i krisledningsnämnden. Därefter kallas hela eller
delar av krisledningsnämnden in. Krisledningsnämnden sammankallas av
ordförande eller vice ordföranden.
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Sammanfattning och övergripande bedömning
Region Jönköpings län har ansvar för att bedriva säker och trygg hälso- och sjukvård,
vilket bland annat innebär att regionen ska planera sin hälso- och sjukvård så att en krisoch katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.
I riskanalysen för 2016 identifierades följande händelser som behöver analyseras vidare:
 Olyckor med många skadade, till exempel på väg och järnväg (i terräng, inga
vägar).
 Något som gör att stora delar av ett sjukhus måste utrymmas.
 Avbrott i elförsörjningen.
 Avbrott i vattenförsörjningen till sjukhusen.
 Störningar eller avbrott i drivmedelsförsörjningen.
I analysen av ovanstående händelser har konsekvenserna, nuvarande skyddet
(reservrutiner) och en sammanfattande bedömning gjorts. Bedömningen är att förmågan i
huvudsak är god. Förmågan skulle ytterligare kunna förbättras om de satsningar som
föreslås under rubrik 5 genomförs.
Riksdag och regering har förväntningar på att Region Jönköpings län på nytt ska börja
planera för civilt försvar. Sådan planering har inte skett på många år.
För att förbättra regionens förmåga presenteras ett övergripande mål och tolv särskilda
satsningar i detta dokument.
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Övergripande mål
Vid en allvarlig händelse ska Region Jönköpings län via samordnad ledning och operativt
omhändertagande minimera konsekvenserna för somatiska och psykiska följdverkningar
för de drabbade. Normala medicinska kvalitetskrav ska kunna upprätthållas så långt det är
möjligt samt den samhällsviktiga verksamheten inom Region Jönköpings län.
Region Jönköpings län ska ha följande förmågor:
 Prehospital förmåga att ta hand om många drabbade på ett katastrofmedicinskt
riktigt sätt, samt kunna transportera skadade och övriga drabbade till adekvat
vård.
 Förmåga att ta hand om många drabbade vid en eller flera vårdenheter på ett
katastrofmedicinskt riktigt sätt och med målet att i möjligaste mån upprätthålla de
medicinska kvalitetskraven.
 Förmåga att ta hand om epidemiskt smittade personer inklusive smittade eller
befarade smittade personer vid Jönköping Airport (karantänsflygplats).
 Tillgång till reservkraft (sjukhusen och tillhörande driftmiljöer) till de prioriterade
samhällsviktiga verksamheterna.
 Förmåga att utrymma hela eller delar av ett sjukhus i länet.
 Vid ett avbrott i vattenförsörjningen till något av regionens sjukhus efter några
timmar kunna distribuera dricksvatten till berört sjukhus.
 Vid drivmedelsstörningar eller avbrott i försörjningen ska regionens
samhällsviktiga transporter ha tillgång till drivmedel.
 Vid utsläpp av farliga ämnen kunna genomföra ett första
sjukvårdsomhändertagande i adekvat skyddsutrustning enligt plan för
personsanering (ambulanssjukvården). På sjukhusen ska en fullständig
personsanering kunna genomföras inklusive ett avancerat medicinskt
omhändertagande.
För att nå målbilderna presenteras tolv särskilda satsningar (åtgärder) som bör vidtas för
att öka regionens förmåga att hantera en allvarlig händelse. För varje satsning har en
ansvarig verksamhet eller funktion utsetts. Ansvarig har till uppgift att starta och driva
arbetet framåt.
Folkhälsa och sjukvård har uppgiften att analysera och redovisa för regionledningen hur
arbetet med risk- och sårbarhetsarbetet fortskrider.
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1.

Bakgrund

Region Jönköpings län har ansvar för att bedriva en säker och trygg hälso- och sjukvård,
vilket bland annat innebär att regionen ska planera sin hälso- och sjukvård så att en kriskatastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Med införandet av Lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap, har behovet av att samordna olika satsningar och områden inom och
utom länet ökat.
Efter att ha tagit hänsyn till riskbilden för frekventa och icke frekventa olyckor eller
händelser som beskrivs i riskanalysen för 2016, kommer vi i denna plan att redovisa
analys av Region Jönköpings läns sårbarhet samt göra en förmågebedömning över
olyckor och händelser som på kort tid kan belasta regionens verksamheter med stora
konsekvenser som följd.
Exempel på sådana händelser:
 Olyckor med många skadade, till exempel på väg och järnväg (i terräng, inga
vägar).
 Något som gör att stora delar av ett sjukhus måste utrymmas.
 Avbrott i elförsörjningen.
 Avbrott i vattenförsörjningen till sjukhusen.
 Störningar eller avbrott i drivmedelsförsörjningen.
Riksdag och regering har förväntningar på att Region Jönköpings län på nytt ska börja
planera för civilt försvar.

2.

Syfte

Syftet är att ge en övergripande bild av hur nämnda händelser påverkar Region
Jönköpings län samt beskriva vilka förmågor som behöver förbättras för att hantera
konsekvenser vid en allvarlig händelse.

3.

Mål

Målet är att genom förebyggande åtgärder minska risken för störningar i Region
Jönköpings läns samhällsviktiga verksamhet samt öka regionens förmåga att hantera
allvarliga händelser.

4.

Metod

Arbetet har hållits samman av avdelningen för folkhälsa och sjukvård i nära samarbete
med beredskapssamordnarna på lokal nivå. I processen med sårbarhetsanalys och
förmågebedömning har sårbarheter utifrån konsekvenser och vilket skydd som finns,
identifierats och värderats. De sårbarheter som redovisas i detta dokument, är de
sårbarheter som ger stora konsekvenser och bedöms ha dåligt skydd.
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5.

Skyddsanalys och sårbarheter inklusive satsningar

Analyser av beskrivna scenarier visar på konsekvenser och hur skyddet ser ut vid en
allvarlig händelse. Under rubriken bedömning beskrivs vad Region Jönköpings län kan
förbättra för att öka regionens förmåga att förebygga och hantera allvarliga händelser.
Efter beaktande av dessa faktorer har ett antal förslag till satsningar tagits fram för att öka
regionens förmåga vid en allvarlig händelse. Satsningarna presenteras i detta kapitel.
För att kunna hantera följderna av dessa händelser behövs en välutbildad och övad
stabsorganisation.

5.1

Olyckor med många skadade t ex på väg och järnväg (i terräng,
inga farbara vägar)

5.1.1 Bedömning
Region Jönköpings läns förmåga skulle öka om man skapar en enhetlig stabsstruktur
inklusive vårdplatskoordinering på lokal och regional nivå samt rutiner för hur man ska
möjliggöra en sammanvägd lokal och regional lägesbild. För att få tillgång till så många
ambulanser som möjligt vid större händelser, bör rutiner tas fram för hur man bemannar
regionens reservambulanser.
Region Jönköpings län har avtal med räddningstjänsten för transporter i terräng. Det är
något oklart vilka resurser som finns att tillgå vid en större händelse utanför farbar väg,
när också räddningstjänsten är hårt belastad.
Region Jönköpings län ska vid en allvarlig händelse kunna ta hand om många
drabbade genom att
 planera för att omhänderta många drabbade vid en eller flera vårdinrättningar på
ett katastrofmedicinskt riktigt sätt och med målet att i möjligaste mån upprätthålla
de medicinska kvalitetskraven.
 samverka med externa aktörer främst inom F-samverkan, men även med andra
regionala och nationella aktörer.
Regionen ska ha
 prehospital förmåga att leda samt omhänderta många drabbade på ett
katastrofmedicinskt riktigt sätt, samt kunna transportera skadade och övriga
drabbade till adekvat vårdinrättning.
 förmåga att ta hand om många drabbade vid en eller flera vårdinrättningar på ett
katastrofmedicinskt riktigt sätt och med målet att i möjligaste mån upprätthålla de
medicinska kvalitetskraven.
 förmåga att fördela de drabbade till rätt vårdnivå och vårdinrättning för att
undvika överbelastning på en vårdinrättning.
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Särskilda satsningar under mandatperioden
 Skapa rutiner för att kalla in ambulanspersonal för bemanning av
reservambulanser. Ansvar: Verksamhetschefen för ambulansverksamheten.
 Skapa förmåga till ledning av ambulansverksamheten dygnet runt, för att kunna
hantera uppkomna händelser. Ansvar: Verksamhetschefen för
ambulansverksamheten.
 Se över kapaciteten för terrängtransporter av skadade. Ansvar: Beredskapschefen.
 Ta fram stabsutbildning/övning och publicera dessa i utbildningskatalogen.
Ansvar: Beredskapschefen.
 Skapa förutsättningar för att ge de personer som ingår i den regionala eller de
lokala särskilda sjukvårdsledningarna möjlighet att delta i utbildningar och
övningar. Ansvar: Verksamhetschefer som har personer i de lokala- och eller i
den regionala särskilda sjukvårdsledningen.
 Skapa rutiner för vårdplatskoordinering vid allvarlig händelse Ansvar: Chefläkare
och patientsäkerhet.

5.2

Allvarlig händelse som gör att stora delar av ett sjukhus måste
utrymmas

Bedömningen är att det i princip är omöjligt att med bara någon timmes förvarning
utrymma ett stort akutsjukhus. Finns tid innan utrymningen måste ske, är det kanske
möjligt att utrymma ett sjukhus. Men det kommer ändå vara svårt att flytta mycket
vårdkrävande patienter, som till exempel patienter på IVA.
5.2.1 Bedömning
Lokala rutiner för utrymning av sjukhus inklusive flytt av hela IVA-avdelningen eller
annan högspecialiserad vård, behöver tas fram. Åtgärdslistor bör tas fram för bland annat
funktionen vårdplatskoordinering och transport av patienter.
Ett sjukhus ska kunna utrymmas genom att
 kartlägga beroenden mellan aktuella aktörer samt analysera konsekvenserna av en
fullskalig utrymning. Resultatet ska ses som underlag för åtgärder.
 genomföra åtgärder och beredskapsplanering för att minimera konsekvenserna vid
fullskalig utrymning av ett sjukhus.
Regionen ska
 ha förmågan att utrymma ett av regionens sjukhus.
 samverka med externa aktörer för att regionen ska kunna utrymma ett sjukhus.
Särskilda satsningar under mandatperioden
Ta fram rutiner för hur man ska kunna utrymma ett sjukhus. Ansvar: Beredskapschefen.
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5.3

Avbrott i elförsörjningen

När det gäller reservkraft har sjukhusen bra reservkraftförsörjning, med vissa skillnader
mellan sjukhusen. Det finns en viss osäkerhet om vilka viktiga apparaturer som till
exempel är kopplade så att de blir försörjda via avbrottsfri kraft vid ett el-avbrott.
5.3.1 Bedömning
Det behöver finnas lokala och regionala åtgärdslistor som beskriver vad som ska göras
och vilka problem som kan uppkomma.
Region Jönköpings län ska kunna reservkraftförsörja sjukhusens samhällsviktiga
verksamheter genom att
 kartlägga beroenden mellan aktuella aktörer samt analysera konsekvenserna av ett
fullskaligt elavbrott. Resultatet ska ses som underlag för åtgärder.
 genomföra åtgärder och beredskapsplanering för att minimera konsekvenserna vid
ett fullskaligt elavbrott på ett sjukhus.
Regionen ska
 ha förmåga att reservkraftförsörja sjukhusens samhällsviktiga verksamheter
inklusive tillhörande driftanläggningar som till exempel datahallar.
 samverka med externa aktörer.
Särskilda satsningar under mandatperioden
 Ta fram rutiner för hur reservkraftsförsörjningen till regionens sjukhus ska
fungera. Ansvar: Regionfastigheter.

5.4

Avbrott i vattenförsörjningen till sjukhusen

Ett totalt avbrott i vattenförsörjningen skulle medföra stora konsekvenser för berört
sjukhus. Det betyder att fokus bör ligga på att via förebyggande arbeten försöka
säkerställa leverans av dricksvatten till sjukhusen.
5.4.1 Bedömning
Det behöver finnas lokala och regionala åtgärdslistor för bland annat distribution av
dricksvatten, där det beskrivs vad som ska göras och vilka problem som kan uppkomma.
Vattenförsörjningen till sjukhusen ska upprätthålls genom att
 kartlägga beroenden mellan aktuella aktörer samt analysera konsekvenserna av en
störning. Resultatet ska ses som underlag för åtgärder.
 genomföra åtgärder och beredskapsplanering för att minimera konsekvenserna vid
ett avbrott i vattenförsörjningen eller vid förorening av dricksvattnet till
sjukhusen.
Regionen ska
 ha förmåga att någon/några timmar efter avbrott i vattenförsörjningen kunna
distribuera dricksvatten till berört sjukhus.
 samverka med externa aktörer för att upprätthålla vattenförsörjningen till
sjukhusen.
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Särskilda satsningar under mandatperioden
 Ta fram reservlösningar så att dricksvatten kan distribueras till drabbat sjukhus
inom några timmar. Ansvar: Regionfastigheter.

5.5

Drivmedelsbrist

Vid elavbrott kan inte drivmedel tankas, eftersom bensinpumparna är eldrivna. Det
innebär i sin tur drivmedelsbrist.
5.5.1 Bedömning
Region Jönköpings län behöver ta fram rutiner och skapa förmåga för regionens
samhällsviktiga verksamhet för att säkra tillgång till drivmedel vid drivmedelsbrist,
oavsett orsak.
Drivmedelsförsörjningen till Region Jönköpings läns samhällsviktiga transporter
upprätthålls genom att
 kartlägga beroenden mellan aktuella aktörer samt analysera konsekvenserna av
störningar. Resultatet ska ses som underlag för åtgärder.
 genomföra åtgärder och beredskapsplanering för att minimera konsekvenserna vid
drivmedelsbrist.
Regionen ska
 ha förmåga att genomföra egna samhällsviktiga transporter.
 samverka med externa aktörer för att upprätthålla drivmedelsförsörjningen till
regionens samhällsviktiga transporter.
Särskilda satsningar under mandatperioden
 Skapa tillgång till drivmedelspumpar med reservdrift för Region Jönköpings läns
samhällsviktiga transporter. Som ett minimum bör regionens samhällsviktiga
transporter kunna tanka i Eksjö, Värnamo och Jönköping vid ett elavbrott.
Ansvarig: Verksamhetsstöd och service, inköp.
 Ta fram rutiner och ett reservförfarande hur verksamheten ska få tillgång till
drivmedel vid störningar eller avbrott i drivmedelsförsörjningen. Ansvar:
Verksamhetschefer som har samhällsviktiga transporter.
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5.7

Planerings- och ekonomiska förutsättningar

Stödet från nationell nivå har minskat.
 Bristande nationell landstings-/regionkompetens hos vissa av de nationella
myndigheterna, som till exempel MSB.
 Minskat (borttaget) statsbidrag till åtgärder som stärker robustheten i den tekniska
infrastrukturen på sjukhusen.
 Borttaget statsbidrag som främjar en nationell utbildningsinriktning.
Riksdag och regering har förväntningar på att regionen på nytt ska börja planera för civilt
försvar. För att detta arbete ska kunna starta krävs ökad kompetens, tjänsteutrymme och
ekonomiska medel.
5.7.1 Bedömning
Vägs dessa parametrar samman och om inga åtgärder vidtas, är risken uppenbar att
regionens kris- och katastrofmedicinska förmåga kommer att minska.
Region Jönköpings läns kris- och katastrofmedicinska förmåga ska upprätthållas
och utvecklas genom
 att kris- och katastrofmedicinska organisationen ska vara väl organiserad och
dimensionerad, utbildad och övad för sitt uppdrag
 samverkan med externa aktörer inom främst F-samverkan, men även med andra
regionala och nationella aktörer
Regionen ska
 upprätthålla och utveckla den kris- och katastrofmedicinska förmågan i enlighet
med gällande lagstiftning.
Särskilda satsningar under mandatperioden
 Se över regionens kris- och katastrofmedicinska organisationen för att kunna
optimera arbetsinsatserna och få en så likartad kris- och katastrofmedicinsk
organisation som möjligt inom Region Jönköpings län. Utgångspunkten i
analysen är att regionen ska uppfylla gällande lagstiftningar, förordningar inom
det kris- och katastrofmedicinska området samt riksdagens och regeringens
intentioner om att regionen på nytt ska börja planera för civilt försvar.
Ansvar: Beredskapschefen.
 Skapa förutsättningar och utrymme för att de personer som ingår i den regionala
och lokala särskilda sjukvårdsledningarna får rätt utbildning för sina uppgifter och
att övningar genomförs.
Ansvar: Beredskapschefen.
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6.

Förmågebedömning

6.1

Krishanteringsförmåga

6.1.1 Sammanvägd bedömning av Region Jönköpings läns förmåga
Bedömningen är att förmågan i huvudsak är god. Förmågan skulle kunna förbättras
ytterligare om de satsningar som föreslås under rubrik 5 genomförs under
mandatperioden.

7.

Uppföljning

Folkhälsa- och sjukvård samlar varje år in uppgifter, analyserar och redovisar för
regionledningen hur arbetet med risk och sårbarhet fortskrider. För att det ska vara
möjligt att göra en samlad analys, ska de befattningar som ansvarar för satsningarna i
denna plan efter begäran kunna ta fram nödvändiga underlag från sitt område.
Verksamheterna behöver stöd i sitt arbete med att ta fram lämpliga lösningar eller rutiner
för att nå målen kan kontakta med regionens beredskapschef.
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Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

2017-05-09, kl 13:00-16:15

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 70

Ombyggnation för MR-kamera i Värnamo
Diarienummer: RJL 2017/541
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna ombyggnation i samband med köp av MR-utrustning i
Värnamo till en kostnad på maximalt 33 000 000 kronor.
Sammanfattning
På Värnamo sjukhus hus 11 plan 2 har en helhetsöversyn gjorts för att
lokalerna ska klara byte av samt nyinvestering i MR-utrustning. Den
kommande MR-utrustningen är stor och tung och står på liten golvyta.
För att klara kommande krav måste all installationsteknisk utrustning
bytas ut och fönster måste bytas i fasaden.
Elkraftförsörjningen behöver kompletteras för att klara anslutningen av
ny röntgenutrustningarna. Ventilationssystemet kommer att byggas ut
eftersom dagens system har nått full kapacitet. Ombyggnationen är
omfattande och kommer att behöva genomföras i sju etapper för att
säkerhetsställa att verksamhet kan pågå under hela ombyggnadstiden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-04-28
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-04-18
 Tjänsteskrivelse 2017-03-23
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl framför vikten av att ansvarig nämnd informeras och får
ha synpunkter.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet
Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

2017-05-09, kl 13:00-16:15

Justeras

Maria Frisk
Ordförande
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Anna-Karin Yngvesson
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Regionledningskontoret
Mikael Ståhlberg
Regionfullmäktige

Ombyggnation i samband med köp av MRutrustning till Värnamo
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 godkänna ombyggnation i samband med köp av MR-utrustning i Värnamo
till en kostnad på maximalt 33 000 000 kronor.

Sammanfattning
På Värnamo sjukhus hus 11 plan 2 har en helhetsöversyn gjorts för att lokalerna
ska klara byte av samt nyinvestering i MR-utrustning. Den kommande MRutrustningen är stor och tung och står på liten golvyta. För att klara kommande
krav måste all installationsteknisk utrustning bytas ut och fönster måste bytas i
fasaden.
Elkraftförsörjningen behöver kompletteras för att klara anslutningen av ny
röntgenutrustningarna. Ventilationssystemet kommer att byggas ut eftersom
dagens system har nått full kapacitet. Ombyggnationen är omfattande och
kommer att behöva genomföras i sju etapper för att säkerhetsställa att verksamhet
kan pågå under hela ombyggnadstiden.

Information i ärendet
Bakgrund
Behov av röntgen förändras över tid där slätröntgen minskar, genomlysning
minskar kraftigt medan MR och CT samt PET ökar kraftigt. Ytterligare ett
område som ökar är intervention (botande röntgen) vad gäller till exempel hjärta
och kärl vilket ställer krav på samverkan med andra kliniker och påverkar behov
av kompetenser. Även ultraljudsundersökningar ökar något. Medicinsk diagnostik
har gjort en analys av nuläget vad gäller röntgenutrustning samt hur behovet av
utrustning kommer se ut 2023 utifrån den förändring man ser idag. Analysen visar
att till 2023 kommer antalet MR-kameror att behöva vara tre fler än idag, det
kommer att behövas en PET-CT (anskaffas enligt plan 2017), ultraljud behöver
utökas med en, antalet angio/intervention behöver öka med en medan antalet Cbågar kan minska med fyra stycken.
Vad gäller MR-kameror är prognosen att behovet av undersökningar ökar med
6 % årligen. MR 3 Tesla (MR 3T) ger 25 % kortare undersökningstid och 25 %
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bättre kvalitet jämfört med nuvarande kameror som är MR 1,5 Tesla (MR 1,5T).
Medicinsk diagnostik gör bedömningen att det kommer att behövas en MR 3T på
varje sjukhus i regionen.
Den lokalmässiga placeringen av kamerorna har betydelse för hur effektivt man
kan bemanna dem. Att ha två kameror bredvid varandra gör att man kan bemanna
med 1,5 sjuksköterska per maskin i stället för 2 sjuksköterskor. Kan man placera
tre kameror kan man effektivisera bemanningen ytterligare. En viktig faktor i
beräkningen av hur många MR-kameror som behövs i regionen är hur många
timmar per vecka den kan gå. Idag behöver varje kamera gå ca 60 timmar per
vecka dagtid för att behovet av undersökningar ska kunna tillgodoses. En
beräkning utifrån den prognostiserade ökningen av antalet MR-undersökningar
och en genomsnittlig gångtid per kamera och vecka om 55 timmar bekräftar
bilden av att dagens fyra MR-kameror behöver utökas med ytterligare tre till år
2023.
Utifrån denna analys arbetar medicinsk diagnostik tillsammans med
regionfastigheter med lokalplaner för samtliga röntgenenheter i länet.
I Budget 2017 med flerårsplan 2018-2019 beskrivs denna utbytes- och
investeringsplan av utrustning som medicinsk diagnostik arbetar med och
investeringsmedel finns avsatt i investeringsbudgeten. Det handlar dels om
utbyten (två uppgraderingar, samt två maskinutbyten) samt nyanskaffning av 3
stycken MR 3T-kameror, en på varje sjukhus. Totalt finns 49 miljoner kronor
budgeterat för dessa investeringar.
Vad gäller nyinvestering i MR 3T har de lokalmässiga förutsättningarna kommit
att avgöra installationsordningen av dessa. Dessa utrustningar ställer höga krav på
underlag och omfattande säkerhetszoner på grund av deras tyngd och starka
magnetfält. I Budget 2017 omnämns Länssjukhuset Ryhov som aktuell för den
första MR 3T. Det har visat sig vara komplicerat byggnadstekniskt och hänger
samman med andra förändringar som behöver göras i lokalerna vilket inte är
färdigplanerat för ställningstagande. På Höglandssjukhuset Eksjö finns i nuläget
inga lokalmässiga möjligheter att installera en MR 3T utan omfattande
ombyggnad medan Värnamo sjukhus röntgenavdelnings placering i byggnaden
möjliggör en MR 3T.
Ombyggnation av röntgens lokaler på Värnamo sjukhus
Regionfastigheter har tillsammans med arkitekt och representanter från röntgen i
Värnamo tagit fram lokalprogram och planskiss för att skapa en enhet för MR
som motsvarar de stora krav ställs på säkerhetszoner på grund av starka
magnetfält.
Ombyggnaden är omfattande och kommer att ske i sju etapper. I den första
etappen flyttas mammografins lokaler, som idag finns där MR-enheten ska
byggas, till tillfälliga lokaler för att ombyggnaden för MR-enheten ska kunna
göras.
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I MR-enheten ingår bl.a. lokaler för en MR 1,5T och en MR 3T med gemensamt
manöverrum. Det gemensamma manöverrummet gör att man istället för att
bemanna med två personal per kamera, räcker det med 1,5 personal per kamera.
Mammografins lokaler kommer, när ombyggnaden är klar, vara placerad nära
ingången till röntgenavdelningen vilket är en bra placering med tanke på det stora
patientflödet. Receptionen byggs om för att åtgärda dagens arbetsmiljöproblem
med dålig sekretess.
Genom ombyggnaden kommer alla administrativa lokaler inom röntgen samlas.
Granskningsplatser har setts över och ger möjlighet för läkarna att kunna granska
både i närhet till dagsljus samt i närhet av röntgenlabben. I nuvarande lokaler för
MR kommer nytt rondrum att förläggas.
Verksamhetens bedömning av investeringen

Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för
kunden/patienten?

5

Innebär investeringen förbättrad kvalité för
kunden/patienten?

5

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller
patientsäkerhet?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

1

Innebär investeringen möjlighet att förbättra
vårdproduktionen?

5

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta
behandlingstider?

5

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

5

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:
Bemanning, personalkostnader hos klinik:

Minskar. Går t ex
att bemanna 1,5
ssk per MR-kamera
istället för 2 ssk.

Servicekostnader för städ:

Ingen påverkan

IT-kostnader:

Ökar lite

Möbler:

Ökar lite

Media (El, värme):

Ökar
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Minskar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen:
Avfall:

Ingen påverkan

Energianvändning:

Ökar lite

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet):

Ingen påverkan

Transporter:

Ökar initialt (bara
en 3T i länet)

Transporter av farligt gods:

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning:

Ingen påverkan

Finansiering
Ombyggnationen är kopplad till beslutade investeringar i MR-utrustning, dels
utbyte av befintlig MR 1,5T, dels utökning med en MR 3T. Behovet av
ombyggnation för dessa utrustningar finns markerat i budget 2017 och den
samlade bedömningen av kommande utbyten och utökningar av MR-utrustning i
länet har gjorts under början av 2017. I det arbetet har Värnamo lagts som första
projekt.
Investeringsutgiften om 33 miljoner kronor finns inte bland de specificerade
objekten i utgiftsramen för investeringar som är planerade för 2017. För att nå
målet om egenfinansiering över tid kommer hänsyn behöva tas till denna
investering vid planering av kommande års investeringar.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse 2017-04-28



Bilaga ”Generalplan Röntgen Värnamo”

Beslutet skickas till
Regionfastigheter
Verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 60-93
Tid:

2017-04-18, kl 09:00-16:10

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 63

Ombyggnation för MR-kamera i Värnamo
Diarienummer: RJL 2017/541
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Återremitterar ärendet för komplettering utifrån de
synpunkter som kommit fram vid dagens sammanträde,
samt att ärendet efter detta kan behandlas vid
regionstyrelsens sammanträde den 9 maj.
Sammanfattning
På Värnamo sjukhus hus 11 plan 2 har en helhetsöversyn gjorts
för att lokalerna ska klara byte av samt nyinvestering i MRutrustning. Den kommande MR-utrustningen är stor och tung
och står på liten golvyta. För att klara kommande krav måste all
installationsteknisk utrustning bytas ut och fönster måste bytas i
fasaden.
Elkraftförsörjningen behöver kompletteras för att klara
anslutningen av ny röntgenutrustningarna. Ventilationssystemet
kommer att byggas ut eftersom dagens system har nått full
kapacitet. Ombyggnationen är omfattande och kommer att
behöva genomföras i sju etapper för att säkerhetsställa att
verksamhet kan pågå under hela ombyggnadstiden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-03-23
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Vid sammanträdet framförs synpunkter på förtydliganden
på förliggande skrivelse samt att regionstyrelsen efter
komplettering kan behandla ärendet den 9 maj.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
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Tid:

2017-04-18, kl 09:00-16:10

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Mikael Ståhlberg
Regionfullmäktige

Ombyggnation i samband med köp av MRutrustning till Värnamo
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 godkänna ombyggnation i samband med köp av MR-utrustning i Värnamo
till en kostnad på maximalt 33 000 000 kronor.

Sammanfattning
På Värnamo sjukhus hus 11 plan 2 har en helhetsöversyn gjorts för att lokalerna
ska klara byte av samt nyinvestering i MR-utrustning. Den kommande MRutrustningen är stor och tung och står på liten golvyta. För att klara kommande
krav måste all installationsteknisk utrustning bytas ut och fönster måste bytas i
fasaden.
Elkraftförsörjningen behöver kompletteras för att klara anslutningen av ny
röntgenutrustningarna. Ventilationssystemet kommer att byggas ut eftersom
dagens system har nått full kapacitet. Ombyggnationen är omfattande och
kommer att behöva genomföras i sju etapper för att säkerhetsställa att verksamhet
kan pågå under hela ombyggnadstiden.

Information i ärendet
Regionfastigheter har tillsammans med arkitekt och representanter från röntgen i
Värnamo tagit fram lokalprogram och planskiss för att skapa en enhet för MR där
stora krav ställs på säkerhetszoner på grund av starka magnetfält.
Ombyggnaden är omfattande och kommer att ske i sju etapper. I den första
etappen flyttas mammografins lokaler, som idag finns där MR-enheten ska
byggas, till tillfälliga lokaler för att ombyggnaden för MR-enheten ska kunna
göras.
I MR-enheten ingår bl.a. lokaler för en MR T1,5 och en MR T3 med gemensamt
manöverrum. Det gemensamma manöverrummet gör att man istället för att
bemanna med två personal per kamera, räcker det med 1,5 personal per kamera.
Mammografins lokaler kommer, när ombyggnaden är klar, vara placerad nära
ingången till röntgenavdelningen vilket är en bra placering med tanke på det stora
patientflödet.
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Receptionen byggs om för att åtgärda dagens arbetsmiljöproblem med dålig
sekretess.
Genom ombyggnaden kommer alla administrativa lokaler inom röntgen samlas.
Granskningsplatser har setts över och ger möjlighet för läkarna att kunna granska
både i närhet till dagsljus samt i närhet av röntgenlabben. I nuvarande lokaler för
MR kommer nytt rondrum att förläggas.
Värdering av investering

Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för
kunden/patienten?

5

Innebär investeringen förbättrad kvalité för
kunden/patienten?

5

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller
patientsäkerhet?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

1

Innebär investeringen möjlighet att förbättra
vårdproduktionen?

5

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta
behandlingstider?

5

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

5

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:
Bemanning, personalkostnader hos klinik:

Minskar. Går t ex
att bemanna 1,5
ssk per MR-kamera
istället för 2 ssk.

Servicekostnader för städ:

Ingen påverkan

IT-kostnader:

Ökar lite

Möbler:

Ökar lite

Media (El, värme):

Ökar

Underhåll (fastighetsrelaterat):

Minskar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen:
Avfall:

Ingen påverkan
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Energianvändning:

Ökar lite

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet):

Ingen påverkan

Transporter:

Ökar initialt(bara en
3T i länet)

Transporter av farligt gods:

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning:

Ingen påverkan

Finansiering
Ombyggnationen är kopplad till beslutade investeringar i MR-utrustning, dels
utbyte av befintlig MR 1,5T, dels utökning med en MR 3T. Behovet av
ombyggnation för dessa utrustningar finns markerat i budget 2017 och den
samlade bedömningen av kommande utbyten och utökningar av MR-utrustning i
länet har gjorts under början av 2017. I det arbetet har Värnamo lagts som första
projekt.
Investeringsutgiften om 33 miljoner kronor finns inte bland de specificerade
objekten i utgiftsramen för investeringar som är planerade för 2017. För att nå
målet om egenfinansiering över tid kommer hänsyn behöva tas till denna
investering vid planering av kommande års investeringar.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse 2017-03-23



Bilaga ”Generalplan Röntgen Värnamo”

Beslutet skickas till
Regionfastigheter
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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Generalplan Röntgen Värnamo inkl införandet av ytterligare
magnetkamera
Ny generalplan för Röntgen i Värnamo har utarbetats då behovet av röntgen förändrats kraftigt de
senaste 5-10 åren. Vi har avvecklat ett flertal konventionella röntgenlabb, den kliniska mammografin
har flyttats till Jönköping och behovet av magnetisk resonanstomografi (MR), datortomografi och
ultraljud har ökat för att nämna några förändringar i patientflödet. Ungefär hälften av patienterna
som kommer till röntgen är akuta och hälften tidsbeställda, två helt olika typer av flöden. Det
föreligger nu ett behov av att utöka verksamheten med ytterligare magnetisk resonanstomograf
(MR). Den nya utrustningen är en kamera med dubbelt så kraftigt magnetism, vilket möjliggör
snabbare och säkrare undersökningar och diagnostik. Den ställer ännu högre krav på säkerheten mot
befintlig utrustning. En ytterligare MR behövs snarast i Värnamo för att tillgodose länets efterfrågan
av MR-undersökningar. För att möjliggöra installationen av ytterligare en MR-kamera krävs
ombyggnation som i sin tur påverkar stor del av verksamhetens lokaler. Samtidigt finns stora brister
också i övrigt, och arbetet med att ta fram en generalplan har varit mycket bra, för att lösa dagens
och morgondagens problem.
Att jobba inom en MR-enhet ställer stora krav på säkerhet för såväl patient, intern personal och
extern personal och därför behöver vi skapa en säker och trygg MR-enhet. I framtagandet av
ritningen har vi utöver säkerheten bejakat patientflödet inom MR-enheten samt hela flödet inom
röntgen Värnamo, med ovan nämnda förändringar i patientflödet/behovet. Vi har bejakat sekretess
och patientintegritet, att lokalerna ska vara ändamålsmässiga och tillräckliga utifrån våra och
remittenternas behov idag och de behov vi ser långsiktigt framöver. Arbetsmiljö och personalåtgång
har också varit viktiga faktorer. Vinsten i personalåtgång är att vi med ett gemensamt manöverrum
kan bemanna två MR-kameror med tre röntgenssjuksköterskor medan vi behöver fyra
röntgensjuksköterskor för bemanning av två MR-kameror i separata lokaler. En förbättrad
patientsäkerhet med närhet och tillgång till erfaren kollega är en vinst och förbättrar också
upplärningsmöjligheterna och samarbetet mellan labben. De nya lokalerna kommer möjligöra att vi
kan använda maskiner och personal på ett effektivt sätt.
Vi ser en vinst i att färdigställa hela MR-enheten samtidigt (dvs etapp 2A och 2B) då det är en stor
säkerhetsrisk att göra det i två etapper. Riskerna med att ha extern byggpersonal som endast delvis
har kunskap om MR-säkerhet kan medföra stor fara för individ, patient och personal. Störmoment
utifrån byggprocessen och att MR-personalen kommer behöva ha fokus på byggprocess och
byggpersonal kan medföra risker för patienterna och kan medföra produktionsborfall samt att
upplärning på den nya kameran fördröjs. Vi ser också en ekonomisk vinst i att färdigställa enheten på
en gång så att vi inte behöver öppna ytterväggen vid två tillfällen.
Mammografiscreening utförs på röntgen i Värnamo. Mammografiverksamheten har inte
ändamålsenliga lokaler idag vilket påverkar patientflöde, tillgänglighet och en arbetsmiljö.
Verksamheten har ett stort flöde dagligen med ca 60 kvinnor och för att förbättra flödet i våra
väntrum och korridorer är det logiskt att ha dem nära vår entré. Det finns även en fördel att friska
kvinnor som kommer för hälskokontroll inte delar väntrum med sjuka patienter. Installationen av
MR-kameror är prioriterat och för att möjliggöra detta så snabbt som möjligt kommer mammografin
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behöva flytta först till tillfälliga lokaler, etapp 1, för att sedan få lokalerna i etapp4. För etapp 1 har vi
haft framförhållning och lokalerna kommer även bli ändamålsenliga för vårt andra ultraljudslabb. I
framtiden ser vi att vi jobbar parallellt med två ultraljudsmaskiner-/labb med möjlighet att bemanna
ett labb med en sonograf (röntgensjuksköterska med vidarutbildning inom ultraljud) och det andra
labbet bemannas som nu av läkare. Detta ger ökad tillgänglighet för våra patienter,
kompetenshöjning för röntgenssjuksköterska och sparar radiologresurser.
Vår reception har idag brister vad gäller sekretess. Receptioinen och vår bokning finns i samma lokal
och det finns behov att förbättra arbetsmiljön för de fyra personer som delar arbetsplatsen. De
arbetar idag i en lokal utan dagsljus samt i en lokal där det är svårt att få arbetsro pga. alla olika ljud
som t.ex. från telefonsamtal, patienter som anmäler sig, patientflöde i korridoren mm. Vi kan
förbättra arbetsmiljön genom att flytta personal till den nya administrativa delen och sekretessen
höjs för patienten genom att bygga om med patientfokus. Den administrativa delen är en stor
förbättring även för övrig administrativ personal. Arbetsmiljön för radiologerna förbättras också
genom att de kan variera att arbeta i mörker och i lokal med möjlighet till dagsljusgranskning. Vi har
även tänkt på flödet genom att man ska kunna jobba nära den verksamhet som man ansvar för
aktuell arbetsdag. Detta möjliggör ett förbättrat teamarbete kring patienterna.
Ny utrustning är upphandlad för etapp 3 och för att möjliggöra att det ska bli patientsäkert, att
utrustningen ska få tillräckligt med plats och så att det ska vara en god arbetsmiljö för personalen
som ska arbeta på labbet behövs åtgärder i befintlig lokal. Upphandlad utrustning erbjuder en
mångsidighet i typer av undersökningar som kan utföras, vilket skapar möjligheter att hantera ökat
remissinflöde, flexibilitet vid oplanerade eller planerade stillestånd, men ställer andra krav på lokalen
mot idag.
Patientsynpunkter har bejakats i framtagningen av vår ritning då ett ”drickarum” finns för de
patienter som ska dricka kontrast innan sin undersökning. Många patienter sitter idag två timmar i
våra väntrum. Behov finns också av ett funktionellt förberedelserum så att information, läkemedel
och/eller intravenös infart kan sättas på patienten innan den kommer till undersökningsrummet.
Också detta förbättrar flödet och labbutnyttjandet.
Röntgens verksamhet ställer höga krav på säkerhet, avancerad, modern och tekniskt utrustning som
regelbundet uppgraderas eller byts ut. Med utarbetad generalplan tillgodoses våra behov idag och de
framtida behov vi ser idag. Denna ombyggnation möjliggör förbättringar så att röntgen blir
patientsäker, att vi har goda flöden i väntrum, korridorer och labb och att vi har en god och säker
arbetsmiljö för vår egen personal och övrig personal som arbetar i våra lokaler samt att den
möjliggör en utveckling av verksamhet och personal.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

2017-05-09, kl 13:00-16:15

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 71

Ny investeringsram för ombyggnation av
onkologen, nuklearmedicinsk verksamhet för PETCT
Diarienummer: RJL 2017/1122
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna utökning av budgetram med 8 200 000 kronor från
totalt 30 600 000 kronor till 38 800 000 kronor.
2. Fastställa särskild budgetram för konstnärlig utsmyckning enligt
tidigare beslutad nivå på 250 000 kronor.
Reservation
Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Budget för ombyggnationerna har tidigare beslutats till en totalsumma
av 30 600 000 kronor. Vid anbudsöppningen konstaterades att endast ett
anbud inkommit och vid anslutande utvärdering och
kostnadssammanställning blir totalkostnaden 38 800 000 kronor.
Tillkommer gör konstnärlig utsmyckning enligt tidigare beslutad nivå
med 250 000 kronor
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-04-18
 Tjänsteskrivelse 2017-04-10
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Samuel Godrén yrkar att särskild budgetram för konstnärlig
utsmyckning beslutas vid senare tillfälle. Yrkande och
protokollsanteckning biläggs protokollet.
Marcus Eskdahl yrkar bifall till föreliggande förslag.
Jimmy Henriksson yrkar avslag på Samuel Godréns yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

2017-05-09, kl 13:00-16:15

regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag och avslår
Samuel Godréns yrkande.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Anna-Karin Yngvesson

Yrkande SD
Regionstyrelsen den 9 maj 2017
PKT 7
Ny investeringsram för ombyggnation av onkologen, nuklearmedicinsk verksamhet

Yrkande:

Särskild budgetram för konstnärlig utsmyckning beslutas vid senare tillfälle.

Protokollsanteckning

Målet att en viss procent av nyinvesteringar ska gå till konstutsmyckning bör
ändras till att man gör en bedömning från fall till fall beroende på vad det är för
projekt. I det här fallet borde berörd vårdpersonal och kulturenheten lämna ett
gemensamt förslag där önskemål och kostnader framkommer och blir ett
beslutsunderlag.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 60-93
Tid:

2017-04-18, kl 09:00-16:10

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 64

Ny investeringsram för ombyggnation av
onkologen, nuklearmedicinsk verksamhet för
PET-CT
Diarienummer: RJL 2017/1122
Beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
1. Godkänna utökning av budgetram med 8 200 000 kronor
från totalt 30 600 000 kronor till 38 800 000 kronor.
2. Fastställa särskild budgetram för konstnärlig
utsmyckning enligt tidigare beslutad nivå på 250 000
kronor.
Sammanfattning
Budget för ombyggnationerna har tidigare beslutats till en
totalsumma av 30 600 000 kronor. Vid anbudsöppningen
konstaterades att endast ett anbud inkommit och vid anslutande
utvärdering och kostnadssammanställning blir totalkostnaden
38 800 000 kronor. Tillkommer gör konstnärlig utsmyckning
enligt tidigare beslutad nivå med 250 000 kronor
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-04-10
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 60-93
Tid:

2017-04-18, kl 09:00-16:10

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Mikael Ståhlberg
Regionledningskontoret

Ny investeringsram för ombyggnation av
onkologen, nuklearmedicinsk verksamhet
samt för PET-CT
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige



Godkänna utökning av budgetram med 8 200 000 kronor från totalt
30 600 000 kronor till 38 800 000 kronor.
Fastställa särskild budgetram för konstnärlig utsmyckning enligt tidigare
beslutad nivå på 250 000 kronor

Sammanfattning
Budget för ombyggnationerna har tidigare beslutats till en totalsumma av
30 600 000 kronor. Vid anbudsöppningen konstaterades att endast ett anbud
inkommit och vid anslutande utvärdering och kostnadssammanställning blir
totalkostnaden 38 800 000 kronor. Tillkommer gör konstnärlig utsmyckning enligt
tidigare beslutad nivå med 250 000 kronor.

Information i ärendet
Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade 2016-03-01 om 24 700 000 kronor för genomförande
av ombyggnad av onkolog och omlokalisering av nuklearmedicinsk verksamhet.
Regionstyrelsen beslutade 2016-06-14 om 5 900 000 kronor för genomförande av
ombyggnad för den PET-CT som ska anskaffas till Länssjukhuset Ryhov.
En ombyggnad av onkologklinikens lokaler för strålbehandling behöver göras för
att möjliggöra samma arbetsflöde som i de nybyggda lokalerna. Ombyggnationen
frigör utrymme för nuklearmedicinsk verksamhet som kan flytta från plan 5 till
plan 3. SPECT-CT kamera ska installeras. Eftersom plan 5 inte är anpassad för så
tung utrustning behöver verksamheten flyttas till plan 3. Flytten möjliggör även
samverkan med röntgen.
Inom Sydöstra Sjukvårdsregionen finns idag en PET-CT, förlagd i Linköping.
Nästa PET-CT inom sjukvårdsregionen ska förläggas till Länssjukhuset Ryhov.
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För detta behöver anpassningar göras i befintliga lokaler inom röntgen på
Länssjukhuset Ryhov.
Nuläge
Budget för ombyggnationerna har tidigare beslutats till en totalsumma av
30 600 000 kronor. Det beslutades även om konstnärlig utsmyckning med
250 000 kronor. Vid anbudsöppningen konstaterades att endast ett anbud
inkommit och vid anslutande utvärdering och kostnadssammanställning blir
totalkostnaden för ombyggnationerna 38 800 000 kronor.
Efter anbudsgenomgången konstaterades att de kostnadsbedömningar som gjordes
hösten 2015 med komplettering avseende PET-CT ombyggnationen våren 2016
var för låga. Upphandling av den tekniska utrustningen var inte klar under
projekteringstiden. I upphandlingen fick därför hänsyn tas till tre tänkbara
leverantörers tekniska beskrivningar för ingående utrustning. Detta medförde
behov av flexiblare lösningar på anslutningar, vilket är kostnadsdrivande. Det har
även visat sig att det behöver göras större förändringar både installations- och
byggnadsmässigt än vad som förutsattes i den ursprungliga
kostnadsbedömningen.
Upphandlingen har avbrutits eftersom anbudet inte ryms inom beslutad budget.
Ny upphandling kommer att genomföras under förutsättning att ny budgetram för
projektet godkänns. I den förnyade upphandlingen är handlingarna är anpassade
till inköpt maskin samt till de tekniska förutsättningarna för installationerna.
Tidigare beslutad nivå om konstnärlig utsmyckning kvarstår då fördyringen inte
avser utökade ytor. Ny total budgetram för projektet bedöms till 38 800 000
kronor samt 250 000 kronor för konstnärlig utsmyckning.
I beslutad budget 2017 finns 30 600 000 kronor bland de specificerade objekten i
utgiftsramen för investeringar. För att nå målet om egenfinansiering över tid
kommer hänsyn behöva tas till denna utökning av ramen vid planering av
kommande års investeringar.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse 2017-04-10

163

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-04-10

Beslutet skickas till
Regionfastigheter
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

2017-05-09, kl 13:00-16:15

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 72

Möbler till Rosensalen
Diarienummer: RJL 2017/923
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna investering i möbler till Rosensalen till en kostnad på
maximalt 1 145 000 kronor.
Sammanfattning
Rosensalen är regionfullmäktiges sammanträdeslokal och en mycket väl
utnyttjad möteslokal för många typer av sammankomster. Nuvarande
möbler är 15 år och behöver bytas ut, både stolar och bord är slitna då
ommöblering sker flera gånger i veckan.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-04-18
 Tjänsteskrivelse 2017-03-24
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Anna-Karin Yngvesson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

Lena Strand

2017-05-09, kl 13:00-16:15

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 60-93
Tid:

2017-04-18, kl 09:00-16:10

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 65

Möbler till Rosensalen
Diarienummer: RJL 2017/923
Beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige


Godkänna investering i möbler till Rosensalen till en
kostnad på maximalt 1 145 000 kronor.

Sammanfattning
Rosensalen är regionfullmäktiges sammanträdeslokal och en
mycket väl utnyttjad möteslokal för många typer av
sammankomster. Nuvarande möbler är 15 år och behöver bytas
ut, både stolar och bord är slitna då ommöblering sker flera
gånger i veckan.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-03-24
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
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UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 60-93
Tid:

2017-04-18, kl 09:00-16:10

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Mikael Ståhlberg
Regionfullmäktige

Möbler till Rosensalen
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige


Godkänna investering i möbler till Rosensalen till en kostnad på maximalt
1 145 000 kronor.

Sammanfattning
Rosensalen är Regionfullmäktiges sammanträdeslokal och en mycket väl utnyttjad
möteslokal för många typer av sammankomster. Nuvarande möbler är 15 år och
behöver bytas ut, både stolar och bord är slitna då ommöblering sker flera gånger i
veckan.

Information i ärendet
Nuvarande möbler är 15 år gamla och både stolar och bord är slitna.
Tanken initialt när man möblerade upp Rosensalen var att bord och stolar inte
skulle flyttas så mycket, utan att salen skulle ha en mer permanent möblering. Så
har det inte blivit. utan ommöblering sker flera gånger i veckan inför olika
sammankomster Detta har medfört att bord och stolar har blivit slitna.
Merparten av bord och stolar har renoverats flera gånger. De stolar och bord som
inköptes år 2000 har fel sammansättning i limkomponenter och har inte satts ihop
med pluggar. De bord som finns är tunga och otympliga att flytta, vilket gör att
detta även är en arbetsmiljöfråga.
Ny möblering skulle vara av samma typ som idag, men där stolarna är pluggade
och rätt limmade samt att borden går att fälla ihop för att lättare kunna flyttas.
Bedömningen är att utbytet behöver ske snarast, en så omfattande möblering har
lång leveranstid. Finansiering sker inom anslaget för specificerade investeringar
och kunde hanteras i budgetarbetet 2018. Förslaget är att beslutet tidigareläggs
till 2017 och att anslaget 2018 för specificerade investeringar i inventarier
minskas med motsvarande belopp.
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse 2017-03-24

Beslutet skickas till
Kansliavdelningen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

2017-05-09, kl 13:00-16:15

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 73

Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Diarienummer: RJL 2017/1061
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Bevilja lån till kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg med
maximalt
21 miljoner kronor för finansiering av investering i
ambulansflygplan under förutsättning att övriga
landsting/regioner i kommunalförbundet fattar likalydande beslut
2. Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg finansieras
inom ramen för den ordinarie finansverksamheten
3. Uppdra åt Regionstyrelsens ordförande att underteckna
nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet
Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) bildades gemensamt
av alla landsting/regioner i januari 2016. KSA skall upphandla och köpa
in sex flygplan och ansvara för flygverksamhet. För finansiering av
flygplanen skall KSA uppta lån från medlemmarna. Region Jönköpings
län föreslås bevilja lån om maximalt 21 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-04-18
 Tjänsteskrivelse 2017-04-03
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet
Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

2017-05-09, kl 13:00-16:15

Justeras

Maria Frisk
Ordförande
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Anna-Karin Yngvesson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 60-93
Tid:

2017-04-18, kl 09:00-16:10

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 66

Lån till Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg
Diarienummer: RJL 2017/1061
Beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
1 Bevilja lån till kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
med maximalt
21 miljoner kronor för finansiering av investering i
ambulansflygplan under förutsättning att övriga
landsting/regioner i kommunalförbundet fattar likalydande
beslut
2 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
finansieras inom ramen för den ordinarie finansverksamheten
3 Uppdra åt Regionstyrelsens ordförande att underteckna
nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet
Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) bildades
gemensamt av alla landsting/regioner i januari 2016. KSA skall
upphandla och köpa in sex flygplan och ansvara för
flygverksamhet. För finansiering av flygplanen skall KSA uppta
lån från medlemmarna. Region Jönköpings län föreslås bevilja
lån om maximalt 21 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-04-03
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 60-93
Tid:

2017-04-18, kl 09:00-16:10

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Jane Ydman
Regionfullmäktige

Lån till Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
1 Bevilja lån till kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg med maximalt
21 miljoner kronor för finansiering av investering i ambulansflygplan under
förutsättning att övriga landsting/regioner i kommunalförbundet fattar
likalydande beslut
2 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg finansieras inom ramen
för den ordinarie finansverksamheten
3 Uppdra åt Regionstyrelsens ordförande att underteckna nödvändiga handlingar
i enlighet med beslutet

Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) bildades gemensamt av alla
landsting/regioner i januari 2016. KSA skall upphandla och köpa in sex flygplan
och ansvara för flygverksamhet. För finansiering av flygplanen skall KSA uppta
lån från medlemmarna. Region Jönköpings län föreslås bevilja lån om maximalt
21 miljoner kronor.

Information i ärendet
Bakgrund
Samtliga landsting och regioner bildade i januari 2016 Kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg (KSA) som har som uppgift att på medlemmarnas uppdrag
tillhandahålla ambulansflyg. Medlemmar är alla landsting/regioner i Sverige.
Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex
stycken flygplan. Flygplanen ställs till en operatörs förfogande som i sin tur
ansvarar för flygverksamheten inklusive skötsel av planen. Medlemmarna
bemannar flygplanen med sjuksköterskor och läkare.
Inom KSA pågår upphandling av flygplanen. Enligt tidplanen ska
tilldelningsbeslut fattas i april 2017. Därefter tecknas så snart som möjligt avtal
med en leverantör.
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I KSA:s förbundsordning 15 §, anges att kommunalförbundet får uppta lån upp till
ett belopp om 600 miljoner kronor utan ytterligare godkännande av
förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Olika alternativ till finansiering av flygplanen har redovisats för
landstingens/regionernas ekonomidirektörsgrupp. Ekonomidirektörerna förordade
att investeringen i flygplanen skulle finansieras genom lån från medlemmarna då
det bedömdes som fördelaktigast. Lånet skulle fördelas efter andelstalet i KSA.
Ett sådant förslag har också godkänts i KSA:s styrelse.
Nedanstående förslag och upplägg för finansiering har beretts i
landstingens/regionernas ekonomidirektörsgrupp (SKLs nätverk för
ekonomidirektörer). Landsting och regioner förutsätts i enlighet med egna
beslutsordningar fatta beslut om den föreslagna finansieringen.

Upplägg för lån till kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg
Investeringen i flygplanen finansieras genom lån från medlemmarna fördelat efter
andelstalet i KSA enligt nedan:
Andelstal i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Stockholm läns landsting
22,6 %
Region Gotland
0,6 %
Region Östergötland
4,5 %
Region Jönköping
3,5 %
Region Kronoberg
1,9 %
Landstinget i Kalmar län
2,4 %
Landstinget i Uppsala
3,6 %
Landstinget Sörmland
2,9 %
Region Örebro
2,9 %
Landstinget i Västmanland
2,7 %
Landstinget Dalarna
2,9 %
Landstinget Gävleborg
2,9 %
Landstinget Västernorrland
2,5 %
Region Jämtland Härjedalen
1,3 %
Västerbottens läns landsting
2,7 %
Region Norrbotten
2,6 %
Region Skåne
13,2 %
Landstinget Blekinge
1,6 %
Region Halland
3,2 %
Västra Götalandsregionen
16,7 %
Landstinget i Värmland
2,8 %
Summa
100,0 %
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Maximalt lånebelopp
135 600 000
3 600 000
27 000 000
21 000 000
11 400 000
14 400 000
21 600 000
17 400 000
17 400 000
16 200 000
17 400 000
17 400 000
15 000 000
7 800 000
16 200 000
15 600 000
79 200 000
9 600 000
19 200 000
100 200 000
16 800 000
600 000 000
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Betalning av upphandlade flygplan
Vid avtalstecknandet ska en del av avtalssumman för alla sex flygplanen erläggas.
Därefter sker betalning allt eftersom flygplanen byggs och levereras.
Leveranserna förväntas vara slutförda inom 24 månader efter avtalstecknande.
Låneupplägg
Kortfristig finansiering- kreditiv

Under den tid flygplanen succesivt levereras, ca 24 månader, läggs lånet upp som
ett kreditiv och ränta utgår under denna tid med stibor 90 dagar plus en marginal
på 0,5 procent. Kreditivräntan skall dock lägst vara noll procent. Ränta erläggs
årsvis i efterskott, tidigast första gången 30 december 2018.
Långfristig finansiering- lån med femårig bindningstid

Det totala lånebeloppet fastställs när samtliga flygplan är levererade och godkända
och lån för respektive landsting/region läggs upp.
Lånens samlade belopp ska motsvara den totala investeringen i flygplanen. Lånen
ska löpa under flygplanens ekonomiska livslängd vilken bedöms till 20 år efter
godkänd leverans av samtliga flygplan. En viss skillnad uppkommer då
flygplanen bedöms levereras succesivt under en period om cirka två år. Skillnaden
i löptid mellan den ekonomiska livslängden och lånens löptid till följd av detta
bedöms vara liten och utan ekonomisk betydelse.
Lånen löper med ränta som binds i fem år och beräknas som femårig swap ränta
plus en marginal på 0,5 procent. För följande femårsperioder fastställs räntan till
fem årig swap ränta plus en för varje femårsperiod ny omförhandlad marginal.
Räntan betalas kalenderårsvis i efterskott.
Avlyft av lån

KSA meddelar medlemmarna den beräknade totala lånesumman när
upphandlingen är klar. Då meddelas också en plan för vilka belopp medlemmarna
ska låna ut till KSA och vid vilka tidpunkter.
Amortering

Amortering av lånen sker i samma takt och med ett belopp som motsvarar
flygplanens genomsnittliga årliga avskrivningar under 20 år. Om något eller några
flygplan avyttras innan lånen är slutamorterade ska motsvarande belopp som dess
återstående avskrivning uppgår till återbetalas som en extra amortering till
medlemmarna. Lånen amorteras kalenderårsvis i efterskott samtidigt som
räntebetalning sker, tidigast första gången den 30 december 2019.
Kapitalkostnad i KSA

Kapitalkostnaden, det vill säga ränta och avskrivning, utgör en del av priset per
flygtimma. Kapitalkostnaden fördelas efter nyttjandet av KSA:s flygtjänster.
Eventuell vinst eller förlust i samband med avyttring av flygplan belastar KSA:s
resultat och ingår därmed i underlaget för beräkning av kostnader per flygtimma.
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Dokumentation

KSA upprättar reverser där alla villkor för lånen från respektive landsting/region
finns beskrivna dels i samband med första avlyft på lånen (kortfristig finansiering)
dels i samband med att det totala lånebeloppet fastställs (långfristig finansiering).
Underlag för beräknad räntekostnad samt amortering per landsting/region tas fram
av KSA och tillställs respektive långivare senast den 30 november respektive år.
Ekonomiska konsekvenser för Region Jönköpings län

För regionen innebär upplägget med lånefinansiering att regionen beviljar KSA ett
20 årigt lån med maximalt 21 miljoner kronor. Det exakta lånebeloppet blir klart
först när samtliga flygplan är levererade och godkända. Leveranserna förväntas
vara slutförda inom 24 månader efter avtalstecknande. Ränta och amortering för
det långfristiga lånet erhålls kalenderårsvis i efterskott den 30 december varje år,
tidigast första gången 30 december 2019. För kreditivet (under leveranstid) erhålls
ränta första gången tidigast 30 december 2018.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-03



Förslag på utformning av kreditiv samt revers

Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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Referens nummer:xxxx

REVERS
Till xxxxxxxxx läns landsting (org.nr xxxxxx-xxxx),adress:
eller order betalar Kommunalförbundet (org.nr 222000-3152) adress:
ursprungligt kapitalbelopp, ränta och amorteringar
enligt villkor i denna revers:
Ursprungligt
Kapitalbelopp:

xxxxxxxx kr

Startdag

201x-xx-xx

Likviddag:

201x-xx-xx

Slutdag:
Slutförfallodag:

203x-12-30
203x-12-30

Räntesats:
Räntan för första 5-års perioden fastställs till 5 årig swapränta plus en marginal på 0,5
procent. Swapräntan fastställs initialt per 201x-xx-xx. För följande 5-årsperioder fastställs
räntan till 5-årig swapränta plus en för varje ny 5-årsperiod omförhandlad marginal. Räntan
skall dock vara lägst noll procent.
Om dagen för räntsesättning infaller på en helgdag skall räntesättning ske på nästkommande bankdag.
Räntedagsbas är 30/360.
Betalning av ränta:
Betalning av ränta betalas den 30 december årligen i enlighet med Modified Following
Business Day Convention.
Vid försenad räntebetalning utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635)
Amortering:
Amortering av lånet sker i samma takt och med ett belopp som motsvarar flygplanens
genomsnittliga årliga avskrivningar under 20 år. Detaljer avseende amorteringen framgår
av bilaga till denna revers. Om något eller några flygplan avyttras innan lånen är slutamorterade ska motsvarande belopp som dess återstående avskrivning uppgår till återbetalas
som en extra amortering till medlemmarna.
Lånen amorteras första gången 30 december 20XX samtidigt som räntebetalning sker.
Betalningsanvisning:
Innehavaren av denna revers ska senast 30 november innan räntebetalning ska ske anvisa
med vilket belopp och till vilket bankkonto betalningen ska ske.
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Referens nummer:xxxx
Konto
Xxxxxxxxx landstings konto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kommunalförbundets konto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tvist med anledning av denna revers avgörs av Umeås Tingsrätt
Lånevillkoren bekräftas:
……………………………
Firmatecknare /Namnteckning

……………………
Firmatecknare/Namnteckning

……………………………

……………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Bifogas:
-Behörighetshandling som utvisar behörighet och befogenhet att underteckna
denna revers.
-Amorteringsplan
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Referens nummer:xxxx

KREDITIV
Till xxxxxxxx läns landsting (org.nr xxxxxx-xxxx) adress:,
eller order betalar Kommunalförbundet (org.nr 222000-3152) adress:
ursprungligt kapitalbelopp, ränta och amorteringar
enligt villkor i denna revers:
Slutligt
Kapitalbelopp:

xxxxxxxxx kr

Startdag

201x-xx-xx

Likviddag:

I enlighet med betalningsplan

Slutförfallodag:

Kreditiv avslutas när totala lånesumman för flygplanen är fastställd
och lånerevers upprättad.

Räntesats:
Ränta Stibor 90 dagar plus en marginal på 0,5 procent. Kreditivräntan skall dock lägst vara
noll procent. Stibor fixing sätts första bankdagen i respektive kvartal.
Räntedagsbas är 30/360.
Betalning av ränta:
Räntan ska betalas 30 december årligen.
Vid försenad räntebetalning utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635)
Betalningsanvisning:
Innehavaren av detta avtal ska senast 30 november innan räntebetalning ska ske, anvisa
med vilket belopp och till vilket bankkonto betalningen ska ske.
Konto
xxxxxxxxxxx läns landstings konto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kommunalförbundets
konto:
Tvist med anledning av denna revers avgörs av Umeå Tingsrätt
Lånevillkoren bekräftas:
……………………………
Firmatecknare /Namnteckning

……………………
Firmatecknare/Namnteckning

……………………………

……………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Bifogas: Behörighetshandling som utvisar behörighet och befogenhet att underteckna
denna revers.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 65-81
Tid:

2015-06-16, kl 09:00-17:20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 76

Bildande av kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 Bilda kommunalförbund tillsammans med övriga
landsting/regioner i Sverige.
 Godkänna förslag till förbundsordning.
 Godkänna samverkansavtalet mellan förbundet och
Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och
att Västerbottens läns landsting därefter tecknar
samverkansavtal med berörda landsting.
 Godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till
förbundets förfogande.
 Uppdra till Samverkansnämnden för sydöstra
sjukvårdsregionen att utse en ledamot samt en ersättare till
förbundsstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunalförbund föreslås bildas för svenskt ambulansflyg för att
administrera och sköta uppdraget med
ambulansflygplansverksamheten samt överta befintliga
samverkansavtal mellan de 21 landstingen och Västerbotten läns
landsting från den 1 januari 2016.
Landstingsstyrelsen godkände 2014-09-09 remiss om bildande av
kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Mindre justeringar är
gjorda men påverkar inte tidigare beslut.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2015-05-13
 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-06-09
Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret/Folkhälsa sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 65-81
Tid:

2015-06-16, kl 09:00-17:20

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Hans Rocén, M
Ordförande

Arne Ekegren, M

Ordd
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 96-112
Tid:

2015-06-09, kl 13:00-16:10

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 104
Bildande av kommunalförbund för svenskt
RJL2015 ambulansflyg
/939
Beslut
Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1.
2.
3.

4.
5.

Bilda kommunalförbund tillsammans med övriga
landsting/regioner i Sverige.
Godkänna förslag till förbundsordning.
Godkänna samverkansavtalet mellan förbundet och
Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och
att Västerbottens läns landsting därefter tecknar
samverkansavtal med berörda landsting.
Godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till
förbundets förfogande.
Uppdra till Samverkansnämnden för sydöstra
sjukvårdsregionen att utse en ledamot samt en ersättare till
förbundsstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunalförbund föreslås bildas för svenskt ambulansflyg för att
administrera och sköta uppdraget med
ambulansflygplansverksamheten samt överta befintliga
samverkansavtal mellan de 21 landstingen och Västerbotten läns
landsting från den 1 januari 2016.
Landstingsstyrelsen godkände 2014-09-09 remiss om bildande av
kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Mindre justeringar är
gjorda men påverkar inte tidigare beslut.
Beslutsunderlag


Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg inkl
bilagor.



Justering i beslutsbrev och förbundsordning.



Landstingsstyrelsens beslut 2014-09-09.

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 96-112
Tid:

2015-06-09, kl 13:00-16:10

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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Anna-Karin Yngvesson
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