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Yttrande över slutbetänkande (SOU 2022:6) 
Hälso- och sjukvårdens beredskap - struktur för 
ökad förmåga 
 

Inledning 
Länsstyrelsen i Dalarnas län ställer sig i huvudsak positiv till utredningens 
förslag men har synpunkter i några delar.  
 

Författningsförslag 

1.5 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
Samhällsstörningar som påverkar hälso- och sjukvården kan även ha omfattande 
påverkan på övriga samhället, som inte direkt är sjukvårdsrelaterade. 
Erfarenheter från pandemin visar på vikten av en helhetsbild och en 
perspektivförståelse hos olika aktörer. Länsstyrelsernas har en utpekad uppgift 
att samordna och genomföra åtgärder där olika intressen samverkar. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län föreslår därför att det införs en skyldighet i hälso- 
och sjukvårdslagen att samverka med och utbyta lägesbildsinformation med 
länsstyrelsen och/eller civilområdena.  

1.9 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:284) med 
instruktion för Socialstyrelsen 
9 §, stycke 2 
Länsstyrelsen i Dalarnas län är positiv till att inrätta ett beredskapsråd 
och anser att Länsstyrelsen är en av de myndigheter som ska ingå i rådet.  
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4.1.6 Planeringsunderlag på hälso- och sjukvårdsområdet 
Länsstyrelsen i Dalarnas län håller inte med utredningen att 
kontinuitetshantering kan genomföras enbart utifrån det stöd MSB 
tillhandhåller. Stöden är bra men ett beredskapsarbete kräver resurser, 
både i form av beredskapskunnig personal och/eller utbildning och 
finansiering inom verksamheten, vilket bör inkluderas i kalkylen.  

4.4 Ledning och hjälp  
Länsstyrelsen i Dalarnas län föreslår att, med hänvisning till utredningen 
om det civila försvarets utformning, beslut om omflyttning av 
sjukvårdsresurser i krissituationer eller höjd beredskap lämpligen fattas 
av civilområdeschefen.  
 
I detta ärende har tf landshövding Camilla Fagerberg Littorin varit 
beslutande och handläggare Maria Nilsson varit föredragande. 
 
 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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