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Sammanfattning 

Länsstyrelsen ser mycket positivt på att frågan om hälso- och 
sjukvårdens beredskap utretts grundligt och ser att de förslag som 
utredningen lägger fram, och dess efterföljande politiska behandling, 
kommer att stärka vårt sjukvårdssystem i kris och krig. Länsstyrelsen har 
valt att i sitt svar fokusera på de områden där utredningens förslag berör 
vår verksamhet och intresseområde inom beredskapssystemet. 

Beredskapsråd  

Länsstyrelsen tillstyrker behovet av ett beredskapsråd på hälso- och 
sjukvårdsområdet. Länsstyrelsen anser dock att beredskapsrådet även 
ska ha representation från civilområdena och/eller de enskilda 
länsstyrelserna.  

Länsstyrelserna har genom sitt förberedande arbete i länet kring 
krisberedskap och höjd beredskap och det uttalade geografiska 
områdesansvaret mycket goda kontakter med landets kommuner och 
relevanta regionala aktörer. Dessa relationer är av betydelse för att rådets 
verksamhet ska ge önskad effekt och bidrar även till viktig förståelse för 
skillnader i regionala förhållanden.  

Länsstyrelserna och de nyligen beslutade civilområden har dessutom 
etablerade kontakter med Försvarsmakten på andra viktiga områden än 
de som rör Försvarsmaktens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Dessa 
kunskaper och förståelse för Försvarsmaktens planering och dess effekt 
på civilsamhället utgör ett viktigt underlag för beredskapsrådets 
verksamhet.      

Länsstyrelsen föreslår att länsstyrelserna är representerade i rådet med 
minst en representant som utses av landshövdingegruppen.  
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Ledning och hjälp 

Utredningen argumenterar för att beslutsmandatet för omflyttning av 
sjukvårdsresurser i de fall kommuner och regioner inte klarar av att 
hantera prioritering och fördelning av vårdresurser i en krissituation eller 
under höjd beredskap själva bör läggas direkt på Socialstyrelsen. Det är 
riktigt att Socialstyrelsen har högre hälso- och sjukvårdskompetens än 
enskilda länsstyrelser och de kommande civilområdeskanslierna. Den 
typ av prioriteringar och den situation i vilka de kan komma att vara 
nödvändiga kräver en omfattande operativ förmåga och beslutsunderlag 
inte bara från sjukvården utan även från samhällets övriga krisaktörer. I 
detta resonemang kan inte betydelsen av samlad och analyserad regional 
information från länsstyrelsernas krisledningsstaber eller civilområdenas 
kanslier underskattas. Systematiken i hur dessa underlag kommer in i 
Socialstyrelsens beslut i dessa fall bör analyseras och säkras om denna 
väg väljs framöver.  

Utredningens förslag att centralisera de aktuella besluten till 
Socialstyrelsen kan vidare hamna i konflikt med tanken att det svenska 
förvaltningssystemet ska kunna fungera decentraliserat i en kris eller 
under höjd beredskap. I en situation med kraftigt störda 
kommunikationer t.ex. vid omfattande haverier inom elektroniska eller 
inom strömförsörjningen, i fredstid såväl under krig, förväntas 
kommuner och regioner att samverka kring sin respektive länsstyrelse 
och civilområdeskansli. Saknas då möjligheten att på denna nivå att fatta 
beslut om prioritering och fördelning av vårdresurser i en krissituation 
eller under höjd beredskap så kan effektiviteten i systemet att bli lidande. 
I den fortsatta beredningen av ärendet bör detta beaktas.  

Regeringen beslutade den 25 maj 2022 om en ny regional indelning om 
sex områden för statliga förvaltningsmyndigheter. De sex områdena 
sammanfaller med indelningen av de nya civilförsvarsområdena. För att 
säkerställa en regional förmåga att besluta om prioritering och 
fördelning av vårdresurser vid störda förhållande ser Länsstyrelsen att 
Socialstyrelsen bör anpassa sin organisation till de nya 
civilförsvarsområdena. En sådan lösning skulle även ge bättre 
förutsättningar för samordning och samverkan mellan myndigheter, 
regioner och kommuner på regional och högre regional nivå och bidra 
till ett helhetsperspektiv i planeringen där regionala förutsättningar kan 
beaktas.    
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Beskrivning av ärendet  
Beslut har fattats av Landshövding Helene Hellmark Knutsson med 
beredskapshandläggare Linda Hällgren som föredragande.  

 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta mig, Linda Hällgren, för frågor på telefon 010-
225 45 49 eller via e-post linda.hallgren@lansstyrelsen.se. 

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel. Telefonnummer finns 
längst ner på första sidan. 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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