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Uppdrag att genomföra tillsyn av den katastrofmedicinska
beredskapen i regionerna
Regeringens beslut

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att
genomföra en tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna.
Tillsynen ska ha sin utgångspunkt i 7 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), HSL, där det framgår att regionerna ska planera sin hälso- och
sjukvård så att katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls samt i
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om
katastrofmedicinsk beredskap. IVO ska i tillsynen identifiera och bedöma
regionernas behov av förmågehöjande åtgärder för att stärka den
katastrofmedicinska beredskapen inom hälso- och sjukvården.
Uppdraget ska genomföras i dialog med Socialstyrelsen, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten.
En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 1 september 2022. Redovisningen ska
hänvisa till diarienumret för detta beslut.
Ärendet

Hälso- och sjukvården är en viktig samhällsfunktion med en central roll i det
civila försvaret. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde
innebär ett ökat behov av att ytterligare stärka beredskapsarbetet inom hälsooch sjukvården på kort, medellång och lång sikt.
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Regioner och kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvård i Sverige.
Regionernas ansvar för att bedriva hälso- och sjukvård framgår av 8 kap.
HSL. Enligt 12 kap. samma lag ansvarar kommunerna för hälso- och
sjukvård i vissa fall och får även i vissa andra situationer bedriva hälso- och
sjukvård.
Regionerna ska enligt 7 kap. 2 § HSL planera sin hälso- och sjukvård så att
katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap innehåller
mera detaljerade krav om denna beredskap. Katastrofmedicinsk beredskap
definieras i nämnda föreskrift som en beredskap att bedriva hälso- och
sjukvård i syfte att minimera följderna vid allvarlig händelse. Allvarlig
händelse är en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna
måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt.
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