Borlänge kommun
Sociala sektorn
Tovelinn Eriksson
tovelinn.eriksson@borlange.se
0243-736 75

2020-07-06
Vårt dnr: 2020/1000
Ert dnr: S2020/02826/FS

1 (2)

Socialdepartementet
103 33 Stockholm
s.remissvar@regeringskansliet.se
Kopia till: s.fs@regeringskansliet.se

Yttrande över delbetänkandet Hälso- och sjukvård i
det civila försvaret, SOU 2020:23
Sammanfattning
Utredningen i delbetänkandet redovisar en övergripande bedömning av vad som är viktigast att
prioritera inom hälso- och sjukvårdsområdet inför det kommande försvarsbeslutet för 20212025 och vilka åtgärder som bör påbörjas redan under 2021.
Borlänge kommun ser positivt på de presenterade bedömningarna.

Övriga kommentarer till några av delbetänkandets bedömningar
- Det behövs en tydlig planeringsprocess som också omfattar kommuner och regioner
- Det bör fastställas en målsättning för hälso- och sjukvården i kris och krig
- Hälso- och sjukvårdens krigsorganisation behöver omfatta hela vårdkedjan
Med hjälp av en tydlig planeringsprocess kan kommuner och regioner planera på ett mer
övergripande sätt för gemensamma målsättningar. Under fredstida kriser såväl som i krig är det
betydande att kommunerna samverkar, vilket bör underlättas av en övergripande process för
inriktning, stöd till genomförande och uppföljning. En sådan övergripande process kan också
underlätta för regioner och kommuner att hjälpas åt att vårda medborgare inom länet.
Sårbarheten inom hemsjukvård och särskilda boenden minskar om regioner och kommuner har
en krigsorganisation som täcker hela vårdkedjan, något som i sin tur bör underlätta för
medborgarna. Att kommuner agerar likvärdigt så långt det är möjligt och inte helt beroende av
den egna kommunens förutsättningar borde kunna bidra till en större samhällelig förståelse och
trygghet.
- Förmågan att ta hand om många skadade och sjuka behöver öka
- Robustheten behöver öka
Vid fredstida kriser så som pandemier eller vid krig så ökar behovet av vårdplatser även inom
kommunal hälso- och sjukvård. Det kan finnas möjligheter att öppna avdelningar som inte
används. Dessa kan vara lokalmässigt eftersatta och att skapa en bemanning utefter behov är en
särskild utmaning. Att ha tillgång till legitimerad personal och nödvändig utrustning är väsentligt
för att kunna öppna fler vårdplatser vid behov. Om regioner och kommuner skapar avtal inom
organisationerna som möjliggör en trygg och effektiv process för tillfälliga förflyttningar av
exempelvis legitimerad personal eller annan vårdutbildad personal kan processen för att möta
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ett ökat behov av vårdplatser förkortas. Om aktuella lokaler med betydelse för totalförsvarets
behov kan underhållas med hjälp av statligt stöd kan processen för att möta ett ökat behov av
vårdplatser förkortas ytterligare.
I den egna kommunen vid fredstida kriser kan också personalresurser nyttjas i större
utsträckning om det finns en god organisation som kan kartlägga behov och resurser. Robusthet
bland annat i personalförsörjning utgörs inte enbart av en tillräcklig mängd personal utan
utbildningsnivån hos dessa är betydande för en rimlig ambitionsnivå. Borlänge kommun ställer
sig positiv till ett återinförande av investeringsstöd genom programmet Sjukvårdens säkerhet i
kris och krig, SSIK, om denna kan utökas till även omfatta andra vårdinrättningar än sjukhus och
vårdcentraler.
- Lagerhållningen i Sverige av förnödenheter behöver öka
Det är av vikt att försörjningen av läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning stärks i
Sverige. Utredningen bör väga in att se över möjligheterna att lagerhålla sådant material
dynamiskt då vad som omfattas och vilka krav som finns på dessa inom de olika
produktgrupperna kan ändras över tid, särskilt inom kommunal hälso- och sjukvård.

Postadress
SE-781 81 Borlänge
Besöksadress
Röda vägen 50

Telefon
0243-740 00 (vxl)
Fax
0243-745 50

E-post
kommun@borlange.se
www.borlange.se

