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Hälso- och sjukvård i det civila försvaret remissvar, uppdaterad
Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Att lämna nedanstående kommentar som remissvar avseende SOU 2020:23
Sammanfattning av ärendet
SOU 2020:23 är en utredning som behandlar risker vid krig.
Utredningen tydliggör den problematik som kommer att uppstå i händelse av en
krigssituation t ex hög belastning på sjukvården bland annat av krigsskadade, brister som
riskeras vad gäller läkemedel, skyddsutrustning, personalresurser samt kompetensbrister
vad gäller sjukvård med inriktning mot krigsskador. Utredningen framhåller behovet av
tydlig organisation och övning.
Utredningen saknar dock skrivningar kring konsekvenser och utmaningar för den
kommunala hemsjukvården och insatser enligt Socialtjänstlagen. Vård och omsorg av
krigsskadade efter sjukhustiden kommer att belasta kommunal hemsjukvård samtidigt som
sjukhusens prioriteringar avseende planerade operationer mm kan belasta den kommunala
hemsjukvården och kommunens sociala insatser. Rehabiliteringsinsatser på kommunal
nivå, tillgång till hjälpmedel för att klara sig självständigt i sin egen bostad kommer
sannolikt att vara svårt att tillgodose. Insatser enligt socialtjänstlagen kan inte prioriteras
bort när de väl är beviljade vilket kommer att innebära stora svårigheter för kommunen att
bemanna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-05 § 139
Inbjudan från Socialdepartementet att lämna synpunkter senst 10 augusti 2020.
Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (sou
2020:23)
Ärendet
Socialdepartementet har skickat ut ett delbetänkande gällande hälso- och sjukvård i det
civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning. I detta delbetänkande lämnar
utredningen sin bedömning av de förslag som Försvarsberedningen lämnat inför den
försvarspolitiska inriktningspropositionen 2020. Utredningen redogör också för vilka
åtgärder som utredningen bedömer bör prioriteras under kommande försvarsbeslutsperiod.
Remissen är en inbjudan till remissinstanserna att inkomma med synpunkter till
regeringen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat remissen till vård- och omsorgsnämnden med
uppdrag att, med hjälp av kanslichef, besvara remissen till Socialdepartementet.
Beslutet skickas till
s.remissvar@regeringskansliet.se; samt kopia till s.fs@regeringskansliet.seAnge diarienr
S2020/02826/FS samt remissinstansens namn i ämnesraden
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Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till forsvarspolitisk
inriktning (sou 2020:23)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Att lämna nedanstående kommentar som remissvar avseende SOU 2020:23
SOU 2020:23 är en utredning som behandlar risker vid krig.
Utredningen tydliggör den problematik som kommer att uppstå i händelse av en
krigssituation t ex hög belastning på sjukvården bland annat av krigsskadade,
brister som riskeras vad gäller läkemedel, skyddsutrustning, personalresurser samt
kompetensbrister vad gäller sjukvård med inriktning mot krigsskador.
Utredningen framhåller behovet av tydlig organisation och övning.
Utredningen saknar dock skrivningar kring konsekvenser och utmaningar för den
kommunala hemsjukvården och insatser enligt Socialtjänstlagen.
Vård- och omsorg av krigsskadade efter sjukhustiden kommer att belasta
kommunal hemsjukvård samtidigt som sjukhusens prioriteringar avseende
planerade operationer mm kan belasta den kommunala hälso- och sjukvården och
kommunens sociala insatser.
Rehabiliteringsinsatser på kommunal nivå, tillgång till hjälpmedel för att klara sig
självständigt i sin egen bostad kommer sannolikt att vara svårt att tillgodose.
Insatser enligt socialtjänstlagen kan inte prioriteras bort när de väl är beviljade
vilket kommer att innebära stora svårigheter för kommunen att bemanna.
Sammanfattning
Socialdepartementet har skickat ut ett delbetänkande gällande hälso- och sjukvård
i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning.
I detta delbetänkande lämnar utredningen sin bedömning av de förslag som
Försvarsberedningen lämnat inför den försvarspolitiska inriktningspropositionen
2020. Utredningen redogör också för vilka åtgärder som utredningen bedömer bör
prioriteras under kommande försvarsbeslutsperiod.
Remissen är en inbjudan till remissinstanserna att inkomma med synpunkter till
regeringen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat remissen till vård- och
omsorgsnämnden med uppdrag att, med hjälp av kanslichef, besvara remissen till
Socialdepartementet.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-05 § 139
Inbjudan från Socialdepartementet att lämna synpunkter senst 10 augusti 2020.
Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning
(sou 2020:23)
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga yrkanden.
Beslutet skickas till
s.remissvar@regeringskansliet.se; samt kopia till s.fs@regeringskansliet.se
Ange diarienr S2020/02826/FS samt remissinstansens namn i ämnesraden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

