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Genomförande av regionala och lokala
ledningsplatser för särskild
sjukvårdsledning
Dnr 5260-2018

Förslag till beslut
Regionstyrelsen fattar följande beslut:
1. Division service beviljas 2 700 000 kr, inom tilldelad investeringsram för Fastigheter 2019 för lokalanpassningar i samband med inrättandet av nya ledningsplatser.
2. Regiondirektörens stab beviljas 4 500 000 kr, inom tilldelad investeringsram för Regiondirektören 2019 för införande av ny teknik i
samband med inrättandet av nya ledningsplatser.

Ärendet
I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anges bestämmelser om att regionerna
skall planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap
upprätthålls.
För att upprätthålla denna beredskap har regionen en regional ledningsplats
varifrån ledningen under allvarliga händelser leder och samordnar sin verksamhet. Inom regionen finns det lokala ledningsplatser på sjukhusen. I regionens ledningsplatser ingår även den teknik som anses nödvändig för ledningsförmågan.
Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har
en inventering och dokumentation gjorts av de tekniska stödsystemens nuvarande omfattning och funktion, samt vilka lokaler som finns att tillgå för
ledning på regional och på lokal nivå inom regionen.
Ett åtgärdsförslag för att uppdatera ledningsplatserna inom regionen har
tagits fram av MSB i samarbete med företrädare för regionen.
Lösningsförslag
Åtgärdsförslagen beskriver den utrustning som krävs vid de lokala ledningsplatserna på sjukhusen i Kiruna, Gällivare, Piteå, Kalix och Sunderbyn samt
ett åtgärdsförslag för den regionala ledningsplatsen i Luleå. Dessutom är det
upprättat ett åtgärdsförslag för redundant lokalt fibernät till Kalix och Länsservice i Boden.
Lösningsförslagen innefattar både åtgärder i lokaler, ljud- och videoutrustning till samtliga ledningsplatser samt redundant lokalt fibernät.
Ekonomi
MSB ger Regionen bidrag med 50% av kostnaden för utrustningen på ledningsplatserna samt 1 000 000 kr för redundant lokalt fibernät till Kalix och
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Länsservice i Boden. Regionens investeringsutgifter efter bidrag från MSB
för lokalanpassningar, fiberredundans samt inköp av ljud- och videoutrustning finns i tabell 1.
Tabell 1, investeringsutgifter
Lokalanpassningar

IT

2 700 000 kr

4 500 000 kr

Investeringsutgift på 2 700 000 kr för lokalanpassningar finansieras via tilldelad investeringsram för Fastigheter 2019.
Investeringsutgift på 4 500 000 kr för införandet av ny teknik finansieras via
tilldelad investeringsram för Regiondirektören 2019.
Genomförande
Regiondirektörens stab ansvarar för genomförandet som bedrivs inom ramen
för regionens projektmodell för att på bästa sätt kunna säkerställa att det
finns kontrollfunktioner för mål, budget, resurser och risker.
Målet är att nya ledningsplatser är driftsatta under 2019.
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
IT/MT-direktör
Verksamhetsdirektör
Ekonomidirektör
Divisionschef Service
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