
ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM 
Regionstyrelsen 2021-03-30 Sida 1 (2) 

 

 

ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1138 0.13 

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Anneli Granberg Rickard Stewén 

Säkerhetsberättelse 2020  
Dnr 334-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att:  

1. Ge regiondirektören i uppdrag att se över och vidareutveckla uppfölj-

ningsbara mål och indikatorer för samtliga säkerhetsområden.  

2. Lägga säkerhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.   

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen ser det som positivt att få en samlad säkerhetsberättelse som 

belyser de olika säkerhetsområdena på ett samlat sätt. Regionstyrelsen ser 

det som angeläget att regionen arbetar systematiskt för att främja en god 

säkerhet och att det finns beredskap och rutiner för att kunna agera vid all-

varlig eller extraordinär händelse.  

Sammanfattning 
Säkerhetsberättelsen är en sammanställning av regionens samtliga 14 säker-

hetsområden med avseende på det systematiska säkerhetsarbete som har 

bedrivits under år 2020. Respektive säkerhetsområde redovisas med fokus på 

övergripande mål, måluppfyllelse, riskanalyser, incidenter, uppföljning och 

förbättringar.  

I säkerhetsberättelsen konstateras att det pågår ett systematiskt säkerhetsar-

bete inom samtliga säkerhetsområden. Den pågående coronapandemi har 

dock haft varierande påverkan på genomförandekraften i organisationen.  

Under 2021 kommer regionen att arbeta vidare med att utveckla uppfölj-

ningsbara och smarta mål, tydliggöra mandat och uppdrag och ytterligare 

utveckla internkontrollen.   

Ärendet 
Regionens systematiska säkerhetsarbete syftar till att säkerställa integritet, 

säkerhet och trygghet för patienter, anställda, förtroendevalda och alla övriga 

som berörs av regionens olika verksamheter. Säkerhetsarbetet ska främja 

trygghet, förebygga allvarliga och oförutsedda händelser i regionen och sä-

kerställa att beredskap och rutiner finns för att agera om allvarlig eller extra-

ordinär händelse inträffar.  

Regionens säkerhetschef ansvarar för att samordna, driva och följa upp reg-

ionens säkerhetsarbete. Till sin hjälp har denne ett säkerhetsråd som består 

av lokala säkerhetssamordnare med geografisk spridning i länet. Det strate-

giska säkerhetsarbetet bedrivs inom 14 säkerhetsområden där varje område 

har en utsedd funktionsområdesansvarig. Säkerhetsområdena utgörs av föl-

jande områden; arbetsmiljö, brandsäkerhet, driftsäkerhet, informationssäker-

het, IT-säkerhet, kriminalitet och brottsförebyggande, krisberedskap, läke-
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medel, miljösäkerhet/transport av farligt gods, MT-säkerhet, patientsäkerhet, 

smittskydd, strålsäkerhet och vårdhygien.  

I säkerhetsberättelsen redogörs för aktuellt läge inom respektive säkerhets-

område med fokus på övergripande mål, måluppfyllelse, riskanalyser, inci-

denter, uppföljning och förbättringar.  

Vissa arbeten, åtgärder och målsättningar har inte varit möjliga att genom-

föra utifrån hög arbetsbelastning på verksamheterna. En del aktiviteter har 

inte kunnat genomföras pga. nationella restriktioner. Utifrån aktuellt läge har 

fokus varit att minst upprätthålla lagstadgade skyldigheter utifrån respektive 

säkerhetsområde.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Säkerhetsberättelse 2020 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschefer  

Avdelningsdirektörer 
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