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Regeringskansliet
Justitiedepartementet

Socialstyrelsens remissvar till promemorian ”Förbud mot
att hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar med fler än åtta deltagare”
Justitiedepartementets diarienummer Ju2020/04130
Socialstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
Socialstyrelsen bedömer att sjukvården, inklusive äldrevården, generellt sett är
bättre förberedd nu jämfört med våren. Kunskap om hygienrutiner och användning av skyddsutrustning är bättre liksom försörjning av skyddsutrustning och
förbrukningsmateriel. Kunskapsläget i hälso- och sjukvården för behandling av
covid-19 har ökat och rutinerna för omhändertagande av dessa patienter är upparbetade. Det finns en nationell lösning för regionsamverkan i inköp av läkemedel och ett nationellt läkemedelslager. Det finns även en EU-gemensam upphandling av antiviralt läkemedel som har lämnat sina första leveranser.
Samtidigt kvarstår utmaningar för hälso- och sjukvården och omsorgen. Personalen har arbetat hårt utan att ha fått tillräcklig tid för återhämtning. Inom äldreomsorgen fortsätter utmaningarna att säkerställa arbetsvillkor som främjar att
verksamheterna kan arbeta smittsäkert. Vidare har annan vård och hälsofrämjande åtgärder fått skjutas upp, och kan inte utan negativa effekter på liv och
hälsa skjutas upp en gång till. Ordinarie vård måste nu, till skillnad från våren,
bedrivas parallellt med covid-19-vård, vilket skapar konkurrens om kapaciteten.
Regionerna har ännu inte säkrat en kapacitet för testning som kan täcka alla behov och liksom kapacitet att smittspåra alla fall.
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en gräns för sjukvårdens och omsorgens förmåga. En ökad smittspridning får konsekvenser för liv och hälsa, inte
bara för covid-19-patienter. Åtgärder mot smittspridning i samhället är Folkhälsomyndighetens ansvarsområde. Socialstyrelsen bedömer inte effekten på
smittspridning av föreslagna åtgärder, men betonar att ett minskat antal nya smittade eller ett långsammare förlopp av nya smittade vore av stor betydelse för
hälso- och sjukvårdens förmåga att fullgöra sin uppgift.
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Thomas Lindén. Utredaren
Magdalena Ädelroth har varit föredragande.

För Socialstyrelsen
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