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Civilt försvar i samverkan inom SÖSR 

Bakgrund 
Regionsjukvårdsledningen har tidigare beslutat att samarbete avseende planering 
av civilt försvar i samverkansregion SÖSR ska ske. Syfte med uppdraget är att i 
samverkan stärka civilt försvar inom SÖSR. 

Samarbetet sker ur ett samverkansregionalt perspektiv enligt de 
överenskommelser som finns mellan staten och SKR samt mellan MSB och SKR 
(se relaterade länkar nedan) 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 
Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020  (se kapitel 5) 
https://www.regeringen.se/4afff7/contentassets/6bb4786eaa114d14b3a4ab539068
26f1/patientsakerhet-nationella-kvalitetsregister-m.m.-2020--overenskommelse-
mellan-staten-och-sveriges-kommuner-och-regioner.pdf 

 
Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar 
2018-2020 
https://skl.se/download/18.634b4f8e16408d18ef760cd8/1529480149064/2018-06-
19%20%C3%96verenskommelse%20%20om%20landstingens%20arbete%20med
%20krisberedskap%20och%20civilt%20%20f%C3%B6rsvar.pdf 

  

 

Alla regioner erhåller statlig ersättning för att kunna utföra aktiviteterna enligt    
överenskommelserna ovan. Samarbete sker  inom ramen för den statliga ersättning 
som varje region erhåller.  

Redovisning av fortsatt arbete och resultat 2 gånger/ år i RSL. 
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Redovisning av arbete januari – april 2020: 

 
Denna rapportering är mycket kortfattad på grund av att samtliga uppdragstagare varit 
involverade i hanteringen av covid-19 pandemin och planeringen av civilt försvar har 
därför skjutits på framtiden. 

Följande är genomfört sedan förra delrapporteringen till RSL som gjordes i december 
2019: 

• En skriftlig rapport från de workshops som genomfördes hösten 2019 finns 
framtagen.  
Rapporten beskriver hanteringen samt förslag på åtgärder vid: 
- trafikolycka på Öland med traumapatient som sekundärtransporterades till US 
- bussolycka utanför Eksjö (allvarlig/särskild händelse) 
- långvariga samhällsstörningar i samhället som eskalerar till höjd beredskap och 
krig.  
Utifrån resultatet har ett antal områden identifierats. Prioritering av fortsatt arbete 
kommer att ske i samråd med den regionala arbetsgruppen för trauma (RAG-T), 
regional kris och katastrofmedicinsk beredskap samt planeringen för civilt försvar 
både i egen region och inom SÖSR.   
Rapporten bifogas men ska ses som ett arbetsmaterial. 
 

• En ny överenskommelse tecknades mellan staten och SKR i december 2019, (se 
länk ovan). Arbetet med att effektuera innehållet har inte påbörjats på grund av  
pandemin. 
 

• Planeringen inför Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ2020) har också avstannat och  
del 3 av TFÖ 2020 är inställd. 

 

Under hösten 2020 kommer uppdragstagarna att fortsätta arbetet. Erfarenheter från 
hanteringen av pandemin kommer att tillvaratas även vad gäller den fortsatta 
planeringen av civilt försvar. 
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