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MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

är sedan 2009-01-01 ansvarig myndighet för det fortsatta arbetet att 

stödja landstingen. 

Detta arbete bedrivs i nära samarbete med Socialstyrelsen. 

Som ett led i uppdraget kommer MSB att ta fram en handbok 

”Landstingets ledningsförmåga”. Handboken skall ge landstingen ökat 

stöd i sitt arbete med sin ledningsorganisation vid allvarliga händelser 

och tydliggöra vilka tekniska åtgärder som kan vidtas för att säkerställa 

ledningsförmågan. 

Bakgrund 

MSB bidrar till investeringar i tekniska förstärkningsåtgärder som ökar 

landstingets ledningsförmåga vid en allvarlig händelse. 

Stödet riktar sig till nedanstående kategorier: 

• Lokaler för ledning och tekniska installationer 

• Strömförsörjning 

• Telefonisystem 
• Rakel 

• Data/IT 

• Övrigt samband 
• Beslutstöd 

Stödet för ökad ledningsförmåga ges till landstingets regionala och 

lokala ledningsplatser samt till övriga åtgärder som erfordras för att 

säkerställa robusta ledningsfunktioner hos landstingen. 

De åtgärder som behövs för de regionala noderna prioriteras. 

Exempel på detta kan vara redundanta och uthålliga tele- och data- 

kommunikationer mellan landstingens ledningsplatser och 

samverkande aktörer, robust informationstjänst för allmänhetens 

behov, mm. 

Utgångspunkt för landstingens krishantering är: 

- Lagen (SFS 2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap.  

- Förordningen (SFS 2006:637) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap. 

- Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2005:13), Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och 

planläggning inför höjd beredskap.  

 

Lagen, förordningen och föreskriften syftar till att landstingen skall 

minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att 

hantera krissituationer. 

 
 
Landstingen i korthet 

• Sverige har 18 landsting och 2 
regioner, Skåne och Västra 
Götaland. Regionerna är 
landsting med ett utökat 
regionalt utvecklingsansvar. 
Dessutom har Gotlands kommun 
landstingsansvar. Landstingets 
viktigaste uppgift är att sköta 
hälso- och sjukvården. 

• I Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om fredstida 
och katastrofmedicinska 
beredskap skall det planeras för 
att denna förmåga upprätthålls. 

• I varje landsting skall det finnas 
en särskild sjukvårdsledning. 
Landstinget skall särskilt beakta: 
upprättande av ledning på lokal 
och regional nivå. 

• Vid allvarliga händelser stora 
olyckor och katastrofer krävs att 
sjukvårdsresurser samordnas 
och fördelas. 

• Med allvarlig händelse avses en 
sådan händelse som är så 
omfattande eller allvarlig att 
resurserna måste organiseras, 
ledas och användas på särskilt 
sätt.  

 
Extraordinär händelse 

• Med ”extraordinär händelse” 
avses en sådan händelse som 
avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning 
eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och som 
kräver skyndsamma insatser av 
en kommun eller landsting. 
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Processen för genomförande av åtgärder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Ovanstående modell visar  processen för genomförande av 

robusthetshöjande åtgärder. 

 

Robusthetshöjande åtgärder 

Befintliga data- och telekommunikationssystem samt elsystem 

förutsätts fungera även i en krissituation. En tillförlitlig 

försörjningssäkerhet av dessa system prioriteras. 

För samverkan med andra myndigheter och olika organisationer, skall 

lokaler för ledning vara utrustade med goda 

kommunikationsmöjligheter. 

 

Kommunikation och beslutsstöd 

Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydds- och 

säkerhetsmyndigheter i Sverige.  

Systemet är så robust och säkert att det fungerar även vid störningar i 

andra system och de kan användas vid alla typer av olyckor och svåra 

samhällspåfrestningar samt under höjd beredskap. I nuläget pågår 

anslutningar för bland andra Sveriges landsting. 

 

Beslutsstöd är ett samlingsbegrepp för olika funktioner som framför 

allt syftar till att stödja effektivt beslutsfattande genom relevant 

information. Landstingens samlade information kan hanteras genom 

RIB – Integrerat beslutstöd samt genom WIS – Skyddat webbaserat 

informationssystem. 
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