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Sammanfattning
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en rutin för begäran om nationellt
stöd med personalresurser i krissituationer. Varje region behöver i sin tur ta fram riktlinjer
för hur en sådan förfrågan ska hanteras internt. För Västra Götalandsregionen gäller
hanteringsordning enligt denna rutin.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa och stödja regionernas arbete med
att etablera arbetssätt för att låna in personal från varandra. Socialstyrelsen kommer inte att
göra anspråk på att nationellt styra personalresurser. För att underlätta arbetet med att flytta
personal mellan regioner har en nationell larmyta etablerats via SKR.
När en begäran om nationellt stöd vid krisläge inkommer till SKR skickas ett meddelande
till utpekad funktion i respektive region. Varje region inventerar då möjligheterna att bistå
med personalresurser. Därefter sker återkoppling till SKR för avstämning på nationell nivå.

Hanteringsordning vid begäran om nationellt stöd med personella resurser
vid krisläge till samtliga regioner
SKR har utarbetat följande hanteringsordning, efter avstämning med regionernas HRdirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer.
Om en region har uttömt alla möjligheter att säkra bemanningen vid ett krisläge kan
regionen begära nationellt stöd med personella resurser från samtliga regioner. Innan en
sådan begäran görs bör regionen ha vidtagit följande åtgärder:
1. Uttömt de möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal samt
arbetat för att förstärka bemanningen
2. Undersökt möjligheten till inlån av personal från sina vanliga
samarbetspartners på lokal, regional och nationell nivå
3. Aktiverat krislägesavtalet
Krisens omfattning och karaktär avgör vilka av dessa åtgärder som regionen behöver ha
vidtagit innan begäran om nationellt stöd görs.

Hanteringsordning när begäran om nationellt stöd inkommer till Västra
Götalandsregionen
Förutsättningar
En begäran från SKR sker sannolikt inte utan förvarning. Det bör vara känt i olika
nationella samverkansforum, t ex nätverken för hälso- och sjukvårdsdirektörer och HRdirektörer vilka regioner som har aktiverat krislägesavtalet och/eller har en svår
bemanningssituation. Troligtvis inkommer förfrågan under kontorstid (dagtid måndag till
fredag) men det går inte att utesluta att aktivering av larmytan också kan ske kvällar och
helger. Därför är den regionala TIB-funktionen och de lokala TIB-funktionerna
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kontaktpunkterna. Det är viktigt att regional tjänsteperson i beredskap (RTIB) och lokal
tjänsteperson i beredskap (LTIB) inte blir upptagna med löpande uppgifter utan att det
finns utpekade funktioner som sköter den inventering som blir följden av en förfrågan.

Rutin
I Västra Götalandsregionen är regional tjänsteperson i beredskap (RTIB) den funktion som
tar emot begäran om nationellt stöd med personella resurser från SKR och som återkopplar
resultatet av genomförd inventering till SKR.
1. RTIB erhåller förfrågan om bistånd med personella resurser från SKR.
2. RTIB värderar förfrågan med avseende på vilket slags personalresurser
som efterfrågas, om det är hälso- och sjukvårdspersonal eller andra
yrkeskategorier och hur akut begäran är.
3. RTIB informerar följande funktioner om förfrågan från SKR:
• Regiondirektör
• Förändringsdirektör
• Hälso- och sjukvårdsdirektör
• HR-direktör
• Kommunikationsdirektör på Koncernkontoret
• Regional chefläkare
• Regional beredskapsöverläkare
• Regional beredskapsläkare
• Regional ambulansöverläkare
• Avdelningschef ärendesamordning och kansli
• Beredskapschef enheten säkerhet och beredskap
• Stabschef regional särskild sjukvårdsledning (RSSL)
4. Förfrågan skickas via mail från RTIB till lokal tjänsteperson i beredskap
(LTIB) på respektive förvaltning.
5. LTIB på respektive förvaltning skickar förfrågan via mail till berörda
enligt framtagen rutin. Förvaltningens HR-funktion involveras. LTIB
informerar förvaltningsledning. LTIB återkopplar till RTIB att förfrågan
mottagits och när svar beräknas kunna lämnas.
6. En inventering görs inom respektive förvaltning.
7. Besked om förvaltningen kan bistå med personella resurser ges via mail av
LTIB till RTIB funktionsbrevlåda.
8. RTIB sammanställer de svar som förvaltningarna lämnar och
sammankallar därefter en initial bedömningsgrupp som gör en värdering
av svaren utifrån funktioner kopplat till kapacitet, patientsäkerhetsrisk,
uthållighet mm. I bedömningsgruppen ingår hälso- och sjukvårdsdirektör,
HR-direktör, förändringsdirektör, regional chefläkare, regional
beredskapsöverläkare samt RTIB och vid behov sakkunnig
samverkansperson
9. I samband med inbjudan till initiala bedömningsgruppen meddelar RTIB
förändringsdirektör via SMS.
10. Bedömningsgruppens analys kommer fram till något av följande:
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a. VGR kan bistå med de personella resurser som efterfrågas genom
att personal frivilligt kan ställa upp i tillräcklig mängd och med
efterfrågad kompetens
b. VGR kan bistå med personal genom beordran och omprioritering
av resurser, patientomflyttning mm.
c. VGR kan inte bistå med de personella resurser som efterfrågas då
förvaltningarna inte kan frigöra medarbetare för arbete i annan
region
11. Hälso- och sjukvårdsdirektör fattar beslut efter samråd med HR-direktör
och förändringsdirektör.
12. Vid upprättad regional krisledningsstab informeras stabschefen.
13. RTIB återkopplar svaret från VGR till SKR.
14. RTIB får återkoppling från SKR om erbjudna resurser kommer att tas i
anspråk.
15. RTIB sammankallar den initiala bedömningsgruppen för planering och
hantering. Vid bedömning av långvarig hantering upprättas en Särskild
organisation (SO) för fortsatt hantering. Ansvar för upprättandet av SO har
enhet säkerhet och beredskap på Koncernkontoret.
Om förfrågan avser personal som enbart finns på en förvaltning involveras berörd
förvaltningschef i den regionala bedömningen och berörd koncernstabschef. Är det
t ex IT-personal som begäran avser ingår digitaliseringsdirektören i den initiala
bedömningsgruppen.

Hanteringsordning när VGR begär nationellt stöd med personalresurser
1. Förfrågan om att begära nationellt stöd initieras i regional särskild
sjukvårdsledning (RSSL) eller av LTIB som kontaktar RTIB.
2. En bedömning görs avseende de förutsättningar som finns angivna i den
hanteringsordning, Åtgärder för att säkra bemanningen i regioner och
kommuner vid ett krisläge, som utarbetats av SKR. För att kunna göra ett
nationellt larm ska alla andra möjligheter att lösa bemanningssituationen
vara uttömda.
3. Beredning inför beslut att begära nationellt stöd med personalresurser görs
av den initiala bedömningsgruppen bestående av hälso- och
sjukvårdsdirektör, HR-direktör, regional chefläkare, regional
beredskapsöverläkare samt RTIB. Omständigheter att beakta vid
bedömningen kan vara:
a. Ökade patientflöden
b. Antalet sjukskrivna bland personalen
c. Avtalets möjlighet till utökat arbetstidsuttag leder ej till önskade
effekter.
4. Hälso- och sjukvårdsdirektör beslutar efter samråd med HR-direktör att
föreslå regionstyrelsen att VGR hemställer om nationellt stöd med
personalresurser via SKR:s larmyta.
5. Stabschef RSSL utarbetar ett beslutsunderlag. Av detta ska framgå VGR:s
behov: vilka kompetenser/yrkeskategorier som efterfrågas, antalet
personer som behövs, hur länge behovet bedöms finnas och i vilka
verksamheter/geografiska platser.
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6. Beslutsunderlaget överlämnas till regiondirektören, som informerar
regionstyrelsens ordförande. Beslut om att VGR ska lämna en begäran om
nationellt stöd med personalresurser fattas av regionstyrelsen (samma
instans som beslutar om att krislägesavtalet ska aktiveras).
7. Regionstyrelsen fattar beslut, alternativt regionstyrelsens ordförande på
delegation om ärendet är brådskande.
8. RTIB överlämnar VGR:s begäran till SKR via mail från RTIB
funktionsbrevlåda.
9. SKR:s svar på VGR:s begäran inkommer till RTIB funktionsbrevlåda.
10. RTIB sammankallar den initiala bedömningsgruppen. Vid bedömning av
långvarig hantering upprättas en Särskild organisation (SO) för fortsatt
hantering. Ansvar för upprättandet av SO har enhet säkerhet och
beredskap på Koncernkontoret.
Om förfrågan avser en yrkeskategori som inte tillhör gruppen hälso- och sjukvårdspersonal
och RSSL inte är aktiverad går förfrågan från LTIB till RTIB. Därefter sker följande:
1. RTIB sammankallar den initiala bedömningsgruppen.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektör fattar beslut efter samråd med HR-direktör
och berörd koncernstabsdirektör. Om det t ex behövs nationell hjälp med
IT-kompetens involveras digitaliseringsdirektören.
3. Den initiala bedömningsgruppen tar fram ett beslutsunderlag där det
framgår vilka kompetenser/yrkeskategorier som efterfrågas, antalet
personer, hur länge behovet bedöms finnas och i vilka
verksamheter/geografiska platser.
4. Regiondirektören informeras, som informerar krisledningsnämndens
ordförande och vice ordförande.
5. RTIB överlämnar VGR:s begäran till SKR via RTIB funktionsbrevlåda.
6. SKRs svar på VGRs begäran inkommer till RTIB funktionsbrevlåda.
7. RTIB sammankallar den initiala bedömningsgruppen. Vid bedömning av
långvarig hantering upprättas en Särskild organisation (SO) för fortsatt
hantering. Ansvar för upprättandet av SO har enhet säkerhet och
beredskap på Koncernkontoret.

Stödfunktioner
I Krislägesavtalet och dess bilaga 2 finns reglerat vilka ersättningar som utgår. Tolkningar
av avtalet och hantering av andra uppkomna personalfrågor hanteras av HR-funktionen på
berörd förvaltning med stöd av Koncernstab HR.

