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Säkerhetspolicy 
 

Säkerhetsarbetet i Region Skåne syftar till att skapa en trygg och säker miljö för patienter, 
besökare, resenärer samt medarbetare. Denna policy bidrar till att nå Region Skånes vision 
och verksamhetsidé samt medborgarnas förväntningar grundat på organisationens 
värdegrund.  

De interna och externa hot som finns i dagens samhälle är komplexa. Hot och sårbarheter 
uppstår och förändras snabbt vilket ställer krav på att Region Skånes säkerhetsarbete 
ständigt utvärderas, förnyas och anpassas. 

Region Skåne bedriver samhällsviktig verksamhet vars förmåga ska säkerställas såväl i den 
dagliga verksamheten som i kris- och beredskapslägen. 
 
Ansvar 
Säkerhetsansvaret följer verksamhetsansvaret på alla nivåer och inom alla verksamhets-
processer. Det ska finnas styrande dokument som reglerar hur säkerhetsarbetet ska bedrivas 
och hur ansvar fördelas. Säkerhet ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Samtliga 
medarbetare ansvarar för att följa fastställda regler och rutiner. 
 
Ständiga förbättringar 
Region Skåne ska arbeta systematiskt och bedriva ett aktivt säkerhetsarbete för att bidra till 
en verksamhet som är trygg och säker. Grunderna för detta finns i omvärldsanalys och 
riskhantering. För att förhindra skada på patient, person, egendom, miljö och information 
ska säkerhetsarbetet bedrivas förebyggande.  

Kunskap och insikt är en viktig del för att uppnå god säkerhet. För att främja detta ska 
Region Skåne utbilda och öva och därigenom uppnå ett gott säkerhetsmedvetande och rätt 
handlande. 

Region Skånes strävan är att vara en lärande organisation där rapporter om händelser och 
incidenter ska användas för att förebygga olyckor, skador och förluster. Säkerhetsarbetet ska 
utgå från ett perspektiv där människan tillsammans med teknik och organisation behöver 
samverka för att uppnå god säkerhet. Säkerhetsarbetet ska vara målstyrt och följas upp.  
 
Omfattning 
Säkerhetspolicyn omfattar hela Region Skåne. Verksamheter som helt eller delvis finansieras 
av Region Skåne, samt hel och delägda bolag, ansvarar för sitt eget säkerhetsarbete samt att 
säkerhetspolicyn efterlevs. Säkerhetskrav på leverantörer ska regleras vid avtalsskrivning och 
följas. 
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