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Bakgrund
• Totalförsvarsbeslutet 2021 – 2025

• Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna 
möta ett väpnat angrepp mot Sverige, inklusive 
krigshandlingar på svenskt territorium

• Ett starkt totalförsvar är förebyggande och fredsbevarande

• Inriktningsbeslut att regioner med flera stärker sin förmåga 
att hantera höjd beredskap och ytterst krig

• Det är särskilt viktigt att stärka motståndskraften i de 
viktigaste samhällsfunktionerna

• Under perioden är det viktigt att förmågan i det civila 
försvaret utvecklas och konkreta steg tas



Målet med civilt försvar
• Förmåga att skydda civilbefolkningen

• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna

• Upprätthålla en nödvändig försörjning

• Bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig

• Upprätthålla samhällets motståndskraft för externa påtryckningar och 
bidra till att stärka försvarsviljan

• Bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera 
svåra påfrestningar för samhället i fred och

• med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella 
fredsfrämjande och humanitära insatser.



Krisberedskap inom Region Värmland

• Vår förmåga att förebygga, motstå och hantera krissituationer oavsett störning. 

• Krisberedskap och civilt försvar är ömsesidigt beroende av varandra.

• En god krisberedskap bygger på en väl fungerande ordinarie verksamhet som 
kan ta höjd för särskilda händelser i fredstid och höjd beredskap.

• Att alla verksamheter kontinuitetsplanerar och har en plan B. 

• Vid särskilda händelser eller kriser kan våra resurser behöva förstärkas.

• Tre grundläggande principer:

-Ansvarsprincipen

-Närhetsprincipen

-Likhetsprincipen



Hälso- och sjukvård i civilt 
försvar
• Utvecklingen ska bygga på strukturer och processer som används 

inom krisberedskapen

• Krisberedskapen och civilt försvar är ömsesidigt beroende av 
varandra

• Människors liv och hälsa påverkas om sjukvården inte fungerar

• Den civila hälso- och sjukvården bör vid krig ha kapacitet att utföra 
vård som inte kan anstå för både civila och militär personal

• Den allmänna vårdstandarden kan inte vara densamma men de 
medicinska behandlingsresultaten för flertalet patienter bör 
motsvara den som gäller vid ett normalläge i fred



Pågående aktiviteter för att säkerställa 
en god krisberedskap och civilt försvar



Civil beredskap – krisberedskap + civilt försvar 
Handlingskraft (källa FSM och MSB)

• Handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021 – 2025.

• Syftar till att samordna planeringen mellan det civila och militära försvaret så att beroenden kan identifieras och särskilda satsningar 
kan lyftas fram till regeringen.

• Sex fokusområden som initialt bedöms som särskilt viktiga:

-Beredskapsplaner och krigsorganisation

-Ledning och samverkan

-Försörjningsberedskap

-Ge och ta emot stöd

-Försvarsvilja

-Stärkt informations- och cybersäkerhet

• Delmål 

2. Förmåga att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna

3. Förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning

5. Förmåga att upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att förstärka försvarsviljan 



Överenskommelse mellan MSB och SKR 
Berör alla Region Värmlands verksamheter.
Krisberedskap:
1) Risk- och sårbarhetsanalys (RSA).
2) Med beaktande av RSA fastställa en plan för hur   

extraordinära händelser ska hanteras.
3) Bör samordnas med regionens krisberedskapsplaner.
4) Utbildning och övning.
5) Rapportering av lägesbilder till Länsstyrelsen, 

Socialstyrelsen och MSB.
Civilt försvar:
1) Kompetenshöjning gällande totalförsvaret
2) Säkerhetsskydd
3) Krigsorganisation och dess bemanning
4) Rapportering (Signalskyddsorganisation)

Överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKR
Berör Hälso- och sjukvården och dess stödverksamheter till exempel 
Säkerhets- och beredskapsavdelningen, Regionfastigheter och Region-IT
Ska så långt som möjligt bygga på de strukturer och processer som används 
inom krisberedskapen.
Regionövergripande arbetsgrupp
Civilt försvar:
1) Krigsorganisation och dess bemanning
2) Samverkan och ledning
3) Planeringssamverkan
4) Utbildning och övning
5) Omhändertagande av många skadade
6) Försörjningsberedskap
• Kartlägga hur den normala försörjningen av läkemedel, medicinteknik, blod, 

sjukvårdsmaterial och stödjande verksamheter behöver anpassas för att möta behoven 
samt genomföra prioriterade åtgärder för att stärka försörjningsberedskapen.

7) Motståndskraft
• Systematiskt informationssäkerhetsarbete
• Kontinuitetshantering och andra robusthöjande åtgärder avseende såväl hälso- och 

sjukvården som stödverksamheter. 



Regeringsuppdrag
• Länsstyrelsen
• MSB
• IVO
• Socialstyrelsen



Beslut om ansökan till 
försvarsalliansen Nato
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