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Bakgrund
Regionen har ansvar för att förtroendevalda och anställda får den utbildning och övning 
som krävs för att utföra sina uppgifter vid allvarliga och extraordinära händelser. Denna 
plan utgår primärt från de ställda kraven på utbildning, träning och övning inom 
krisberedskap och katastrofmedicin som framgår av Regional kris- och katastrofmedicinsk 
beredskapsplan samt gällande författningskrav.

Målsättning
Planen inriktar utbildning, träning och övning för en hel mandatperiod. En mer långsiktig 
planering ska ge överblick men också möjlighet till tillfällig behovsstyrning. Planen utgör ett 
stöd för att uppfylla gällande författningskrav. 

Den övergripande målsättningen för mandatperioden 2019–2022 är att regelbundet utbilda, 
träna och öva den personal som ingår i regionens beredskapsorganisation samt den personal 
som ska delta i insatser vid allvarlig händelse så att den kris- och katastrofmedicinska 
beredskapen upprätthålls. Även personal i regionens krigsorganisation ska under perioden 
övas för att kunna verka under höjd beredskap.  Förtroendevalda ska utbildas och övas för 
sina roller vid extraordinär händelse och höjd beredskap.  Region Jämtland Härjedalen ska 
också delta i övningar i samverkan med andra aktörer på regional och nationell nivå i en 
omfattning som bedöms rimlig. 

Chefer med ansvar för ovanstående personalkategorier ska säkerställa att målsättningen 
uppnås genom att möjliggöra för medarbetarna att genomgå den utbildning och övning som 
krävs för att de ska kunna lösa sina uppgifter på ett yrkesmässigt sätt.

Målgrupper
Funktioner/roller som behöver utbildas, tränas och övas är:

 hälso- och sjukvårdspersonal inom ambulanssjukvården
 regionens tjänsteman i beredskap, TiB
 personal som ingår i den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå
 personal som ingår i den särskilda sjukvårdsledningen på lokal nivå (vårdenhet)



2(2)

 hälso- och sjukvårdspersonal som ingår i sjukvårdsgrupp
 personal som enligt den kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen engageras 

vid höjning av beredskapsläge på vårdenhet
 personal som bemannar anhörigupplysning 
 regional respektive lokal krisstödssamordnare samt PKL-grupp
 regionens krisledningsnämnd
 personal i krigsorganisationen
 regionstyrelsen

Årliga planer
Som ett led i att uppnå målsättningen i den övergripande planen ska årliga mer praktiskt 
inriktade utbildnings- och övningsplaner med ett antal aktiviteter tas fram som stöd för 
arbetet. De utarbetas efter prioriteringsdiskussioner i Regionalt krisledningsråd, Regionalt 
säkerhetsråd och lokala kriskommittéer och grundas på:

 genomförda risk- och sårbarhetsanalyser samt förmågeanalyser
 inträffade händelser
 inventering av utbildnings- och övningsbehov
 erfarenheter från genomförda övningar och utbildningar
 önskemål och förfrågan från andra aktörer om Regionens deltagande i 

övningsverksamhet
 ekonomiska medel för genomförandet

Beredskapschefen ansvarar för att årliga utbildnings- och övningsplaner utarbetas. Planerna 
publiceras på Insidan och i Centuri för att förenkla anmälningsförfarandet. Där framgår 
vilken målgrupp det gäller, när utbildningen, övningen/träningen ska ske och var. De 
utbildningar och övningar som inte återfinns i utbildningskatalogen redovisas separat.

Beredskapsplanering
Planering och genomförande av träning, utbildning och övning sker i regi av Krisberedskap, 
säkerhet och miljö. Utbildare tillhandahålls av berörda verksamheter t.ex. 
ambulanssjukvården, specialistvården, krisstöd och primärvården. Katastrofmedicinska 
utbildare utför uppdraget i sin ordinarie anställning, på uppdrag av krisberedskap. 

Civilförsvarsplanering
Grunden för planeringen av civilt försvar är krisberedskap. Planering och genomförande av 
träning, utbildning och övning sker av Krisberedskap, säkerhet och miljö. Utbildningarna 
och övningarna kommer till största del vara nationella och regionala, men även lokala 
övnings- och utbildningsdelar kan komma att genomföras. 
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