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Förändring av krisberedskaps- och säkerhetsråd samt krisberedskaps- och
säkerhetsforum
Bakgrund
RD fattade 2010 beslut om att inrätta ett Krisberedskaps- och säkerhetsråd samt att
omstrukturera tidigare befintligt Säkerhetsforum till Krisberedskaps och säkerhetsforum.
Samtidigt har ett nätverk för informationssäkerhetsfrågor skapats.
Representanter i Krisberedskaps- och säkerhetsrådet är för närvarande regionala
funktionsföreträdare för krisberedskapsfrågor, katastrofmedicinska frågor och olika
säkerhetsområden tillhörande Koncernkontoret, Regionservice och Medicinsk service. Rådet
leds och administreras av Området för ambulans, krisberedskap och säkerhet. Till rådet kan
förvaltningsrepresentanter vid behov adjungeras.
Representanter i Krisberedskaps- och säkerhetsforum är förvaltningarnas funktionsföreträdare
för krisberedskapsfrågor respektive säkerhetsfrågor. Forumet leds och administreras av
Området för ambulans, krisberedskap och säkerhet. Till forumet adjungeras vid behov
regionala företrädare inom områdena.
I nätverket för informationssäkerhetsfrågor ingår informationssäkerhetssamordnare från
förvaltningarna. Nätverket hålls samman av regionens informationssäkerhetschef.

Förändrad sammansättning av Krisberedskaps- och säkerhetsrådet
Förändringen av Region Skånes organisation enligt Skånevård 2.0, med ett mindre antal
förvaltningar och med de större av dessa representerade i koncernledningen, såväl möjliggör
som utgör fördelar med att rådet utökas med en ordinarie representant vardera från Skånes
Universitetssjukvård, Skånevård Sund, Skånevård Kryh och Skånetrafiken vilket härmed
föreslås. Representant från dessa förvaltningar bör vara stabschef eller av förvaltningschef
annan utsedd representant med mandat att föra förvaltningens talan i krisberedskaps- och
övergripande säkerhetsfrågor. Likaså bör representant från Avdelningen för Hälso- och
sjukvårdsstyrning finnas i rådet med huvuduppgift att vara länk till privata vårdgivare.
Aktuell representant bör vara utsedd av Hälso- och sjukvårdsdirektören med mandat enligt
ovan.
Rådet bör utnyttjas för att strategiskt samordna Region Skånes krisberedskaps- och
säkerhetsarbete utifrån legala krav och Region Skånes säkerhetspolicy.

Adress: S-291 89 KRISTIANSTAD
Besöksadress: Kioskgatan 17, LUND
Telefon: 046-755 77 11
Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Syfte
Syftet med rådet är att:
 Utgöra ett stöd till koncernledningen genom att samordnat och med helhetssyn kunna
kommunicera aktuella frågor för ställningstagande.
 Utgöra ett stöd till förvaltningarna genom att koncernövergripande samordna aktuella
frågeställningar mellan olika funktioner och förmedla en helhetssyn till dessa.
Mål
För att uppfylla de olika funktionernas övergripande målsättningar om bland annat hög
säkerhet, robusthet, kontinuitet i verksamheten och hållbarhet gäller följande mål för rådets
verksamhet:


Bidra till helhetssyn inom området
- Bidra till kompetensöverföring och lärande mellan funktionsområdena
- Samordna frågor från olika funktionsområden och synkronisera aktiviteter
- Verka för gemensam begreppsuppfattning och användning inom Region
Skåne
- Hantera och återkoppla gemensamma avvikelser
- Hantera remisser och rapporter
- Belysa risker för bristande måluppfyllelse



Bidra till ett effektivt arbete inom området:
- Gemensamt utveckla det funktionsövergripande/tvärsektoriella arbetet med
säkerhet och riskhantering
- Omvärldsbevaka och ta fram strategier för proaktivt arbete
- Underlätta koncerngemensam riskhantering och via områdeschef Ambulans,
Krisberedskap och Säkerhet (AKS) ge samordnade underlag till
koncernledningen
- Identifiera och informera om synergieffekter och målkonflikter mellan
funktionsområden
- Ge förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande genom synkroniserade
aktiviteter och rapportering, på lokal och regional nivå.

Mandat
Krisberedskaps- och säkerhetsrådet är en rådgivande ej beslutande funktion som rapporterar
till Regiondirektören eller den av honom utsedde direktör som har ett övergripande ansvar för
den aktuella frågan.
Uppdrag
Krisberedskaps- och säkerhetsrådets uppgifter är att:



Övergripande samordnat bistå koncernledning med beslutsunderlag, råd och
rekommendationer inom krisberedskaps- och säkerhetsområdet.
Övergripande samordnat bistå förvaltningar med råd och rekommendationer inom
krisberedskaps- och säkerhetsområdet.

Organisation
Rådet bör ha en struktur av permanenta regionala funktionsrepresentanter med möjlighet att
vid olika frågeställningar adjungera ytterligare funktionsföreträdare samt fasta representanter
från Skånes universitetssjukvård, Skånevård Sund, Skånevård Kryh, Skånetrafiken samt
Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning. Representanten från Skånevård Sund ska i
detta sammanhang företräda hela verksamheten i Ängelholm. Rådet skall kunna utse
arbetsgrupper för lösande av särskilda uppgifter över tid.
Rådets permanenta medlemmar bör representera följande regionövergripande funktioner:
 Krisberedskap
- Risk- och sårbarhetsarbete regional nivå
- Katastrofmedicinsk beredskap regional nivå
 Allmän säkerhet
- Brandsäkerhet, Skalskydd och Tillträdesskydd
- Hot och våld
- Informationssäkerhet
- Drift- och försörjningssäkerhet
- Miljösäkerhet
- Transportsäkerhet
 Medicinsk säkerhet
- Patientsäkerhet
- Medicinteknisk säkerhet
 IT-säkerhet
Samt på övergripande förvaltningsnivå företräda krisberedskaps- och säkerhetsfrågor vid
ovan nämnda förvaltningar och gentemot privata vårdgivare.
Rådet bör mötas cirka fyra gånger per år men också vid behov kunna kallas in för lösande av
specifika uppgifter. Ordförande i rådet bör vara områdeschefen, Ambulans, Krisberedskap
och Säkerhet (AKS).
Förändring av Krisberedskaps- och säkerhetsforum till Säkerhetsforum
Mot bakgrund av ovan nämnd organisationsförändring samt att sjukvårdsförvaltningarna och
Skånetrafiken representeras i Krisberedskaps- och säkerhetsrådet finns förutsättningar för en
förändrad sammansättning av nuvarande Krisberedskaps- och säkerhetsforum. Den
förändrade organisationen inom informationssäkerhetsområdet där huvudansvaret inom
området från och med 2015-01-01 åvilar AKS underlättar också en önskvärd förändring där
informationssäkerhet knyts närmare det generella övergripande säkerhetsarbetet. Med detta
som grund föreslås att nuvarande Krisberedskaps- och säkerhetsforum förändras till
Säkerhetsforum och att nuvarande nätverk för informationssäkerhet inordnas i detta
mötesforum. Det nya säkerhetsforum får därmed en tydlig och något mer operativ
säkerhetsprofil medan krisberedskapsfrågorna, även gentemot förvaltningarna, avhandlas
inom ramen för Krisberedskaps- och säkerhetsrådet.
Syfte
Syftet med säkerhetsforum är främst att utgöra ett stöd till förvaltningarna genom att
kommunicera säkerhetsrelaterade frågeställningar till förvaltningarna, fånga upp
frågeställningar från förvaltningarna och arbeta för att finna regiongemensamma lösningar för
olika säkerhetsrelaterade problem.

Mål
Målen för säkerhetsforum är i huvudsak följande:


Bidra till en regiongemensam syn inom området
- Bidra till kompetensöverföring och lärande till och mellan förvaltningarna
- Samordna frågor från förvaltningarna och synkronisera aktiviteter
- Hantera allvarliga avvikelser inom området
- Belysa risker för bristande måluppfyllelse



Bidra till ett effektivt arbete inom området:
- Gemensamt utveckla det regiongemensamma arbetet med säkerhet och
riskhantering
- Ge förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande genom synkroniserade
aktiviteter och rapportering, på lokal och regional nivå.

Organisation
I forumet ska samtliga förvaltningar representeras av förvaltningens
säkerhetssamordnare/motsvarande respektive informationssäkerhetssamordnare. Kultur Skåne
kan efter överenskommelse representeras av Koncernkontoret. Forumet leds och
administreras av AKS. Ytterligare representanter från Koncernkontoret samt från andra
förvaltningar med regionövergripande uppdrag inom området adjungeras vid behov. Inom
ramen för forumet skall arbetsgrupper för lösande av särskilda uppgifter över tid kunna utses.
Möten genomförs 1-2 gånger per termin.

