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Syftet med dagarna är att få en ökad förståelse för hur hälso- och 
sjukvårdssektorn fungerar på nationell, regional och lokal nivå, vårt be-
roende av läkemedels- och materialförsörjning samt ge ökad kunskap i 
hur man identifierar samhällsviktig verksamhet inom sektorn.

Upplägg
Dagarna kommer att bestå av en blandning av föreläsningar från aktörer 
verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn samt grupparbeten i 
workshopformat.

Målgrupp
Beredskapssamordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialchef, 
förvaltnings-, verksamhets- enhetschef eller motsvarande inom vård 
och omsorg i de 16 värmländska kommunerna och Landstinget i 
Värmland.

Föreläsare  
Inbjudna föreläsare kommer bland annat från: Socialstyrelsen, 
Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), Landstinget i Värmland och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska från kommun samt privata aktörer 
inom sektorn.

Avgränsning
Vi kommer att avgränsa denna workshop till att omfatta hälso- och 
sjukvård, samt till delar av kommunal omsorg.

Välkommen!
 

Som en del av projektet – Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland – bjuder
Länsstyrelsen Värmland in till en tvådagarsworkshop med fokus på hälso- och 
sjukvårdssektorn.

Tid
30 oktober kl. 09.00-17.00
31 oktober kl. 08.30- cirka 16.00
Middag  samt övernattning ingår, 
men är valfritt.

Plats 
Dömle Herrgård, Deje 

Anmälan
Anmälan senast 17 oktober 
görs via kalendern på  
lansstyrelsen.se/varmland

Kostnad och deltagare
Konferensen är kostnadsfri men 
är efter sista anmälningsdagen 
bindande – efter det debiteras 
organisationen med 500 kr 
för utebliven plats. Ange om 
övernattning och middag önskas, 
samt behov av specialkost. 

Kontakt
Karin Klasa, handläggare  
risk och säkerhet
Anna-Karin.Klasa@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen Värmland 
010-224 73 03 

Samhällets beroende av hälso- och sjukvård
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Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland 
Det värmländska samhället, precis som samhället i stort, präglas av ökad komplexitet och ökade 
beroendeförhållanden. Att skydda det som är skyddsvärt inklusive samhällsviktig verksamhet är centralt för 
samhällets krishantering. Länsstyrelsen Värmland driver 2016-2019  projektet Skydd av samhällsviktig 
verksamhet Värmland. 

Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:
• Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande  
 händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska  
 kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

En verksamhet kan vara samhällsviktig på lokal, regional, nationell eller internationell nivå. Att identifiera 
vilka verksamheter som är samhällsviktiga är en grundförutsättning för arbetet med bland annat risk- och 
sårbarhetsanalyserna, civilt försvar, styrel och för att skydda samhällsviktig verksamhet. Identifiering av 
samhällsviktig verksamhet sker inom ramen för det geografiska områdesansvaret. 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har i handlingsplanen för skydd av samhällsviktig 
verksamhet identifierat elva samhällssektorer. Kopplat till Försvarsmaktens omvända stödbehov är fem 
av dessa särskilt prioriterade: transporter, livsmedel, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och 
kommunikation samt energiförsörjning. Projektet Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland 
kommer att fokusera sitt arbete och genomföra tematiska workshops på dessa samhällssektorer.

Mål och syfte 
Syftet med projektet är att skapa ett motståndskraftigt Värmland med en förbättrad förmåga hos 
samhällsviktig verksamhet att stå emot och återhämta sig från allvarliga störningar. 

Målet är att skapa en samsyn i länet för hur man identifierar samhällsviktig verksamhet och dess kritiska 
beroenden samt att detta genererar mätbara och jämförliga redovisningar i kommunernas, landstingets och 
länets risk- och sårbarhetsanalyser. 

Workshops

 

Mer information
För mer information om workshops och projektet, kontakta Anneli Alsterlind, Länsstyrelsen Värmland.
Telefon: 010-224 73 03  Anna-Karin.Klasa@lansstyrelsen.se.

Transportsektorn
7-8 december 2016

Hälso- och sjukvård samt  
omsorgssektorn, 30-31 oktober 2018

Livsmedelssektorn
6-7 september 2017

Information- och kommunikations-
sektorn,  14-15 mars 2018

Energiförsörjningssektorn 
februari 2019

mailto:Anna-Karin.Klasa%40lansstyrelsen.se?subject=Information%20om%20projektet%20SSV
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Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland

Dömle Herrgård, Deje

Samhällets beroende av hälso-och sjukvård

Program 30 oktober
Fokus: en ökad förståelse för hälso- och sjukvårdssektorn.
Moderator: Annika Lindqvist, frilansjournalist

08.30  Välkomstfika 

09.00  Välkomna och inledning - Svensk krisberedskap, Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland 
  Patrik Norling och Karin Klasa, Länsstyrelsen Värmland
 
09.20  Hälso- och sjukvårdssektorn i ett helhetsperspektiv 
  Pontus Rotter, Socialstyrelsen
 
10.15            Paus

10.30  Smittskydd på nationell nivå. Begreppet hälsohot, vilka hot finns?
  Ingrid Nilsson, Folkhälsomyndigheten 

11.15  Landstinget i Värmland, verksamheter, roll och organisation 
  Tobias Kjellberg, Landstinget i Värmland

12.00  Lunch

13.00  Landstingets krisledningsorganisation och beroenden
  Elin Spets Ramberg, Landstinget i Värmland

13.30  Läkemedelsförsörjning i Värmland  
  Susanne Carlsson, Läkemedelsenheten, Landstinget i Värmland

14.15  Apotekets roll i läkemedelskedjan 
  Cecilia Laurell, Apoteket AB 

15.00            Fika 

15.30  Kommunal hälso- och sjukvård, ex. från Årjängs kommun   
  Jessica Bergman, Lena Bergman, Årjängs kommun

16.15  Försvarsmaktens hälso- och sjukvård 
  Johan Forshammar, Militärregion Väst

17.00  Summering och återkoppling av dagen
 
19.00  Middag för de som stannar
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Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland

Dömle Herrgård, Deje

Samhällets beroende av hälso-och sjukvård

Program 31 oktober
Fokus: identifiering av samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden.

Målgrupp för denna dag är beredskapssamordnare, verksamhetschef (eller motsvarande) inom vård 
och omsorg, medicinskt ansvarig sjuksköterska inom kommunal verksamhet eller motsvarande på 
Landstinget i Värmland. Övriga aktörer som är intresserade av att vara med ska föra en dialog med 
Länsstyrelsen vid önskat deltagande, gällande vilken roll man kan ha för att stödja kommunernas och 
landstingets arbete.

08.30  Återblick från gårdagen  

08.45  Varför ska man identifiera samhällsviktig verksamhet?  
  Ida Kullgren, MSB
 
09.15  Metodgenomgång för identifiering av samhällsviktig verksamhet med fokus på  
  hälso- och sjukvårdssektorn  
  Ida Kullgren, MSB

09:30  Fika

10.00  Grupparbeten
 
  Steg 1 – identifiera ”allt” man kommer på samt presentera detta (1 h)

  Steg 2 – välj ut exempel och gör bedömningen om den är samhällsviktig + acceptabel avbrottstid  
  + presentera (1h)

12.00  Lunch

13.00  Två exempel på hur man kan identifiera kritiska beroenden 
  Ida Andersson, Arvika, Eda och Säffle kommuner
  Malin Larsson, Karlstadsregionens räddningstjänst

14.20  Fika  

14.30  Robust upphandling
  Omar Harrami, MSB  

15.15  Utvärdering, summering och sammanfattning – hur går vi vidare på hemmaplan?  

16.00  Dagen avslutas


