
 

 
 
Region Kalmar län 

Webbplats 
regionkalmar.se 

E-post 
region@regionkalmar.se 

Organisationsnr 
232100-0073 

Postadress 
Region Kalmar län 
Box 601 
391 26 Kalmar 

Besöksadress 
Strömgatan 13 
391 26 Kalmar 

Telefon 
0480-810 00 vx 

 
 

Bankgiro 
833-3007 

 

 

Centrala verksamheter 
Regionstaben 
Regionstab Hållbarhet och säkerhet 

YTTRANDE  
Datum 
2022-05-05 

Ärendenummer  
RS 2022/484 

 
 

 
 

 
 Socialdepartementet 

 

Yttrande över slutbetänkande Hälso- och sjukvårdens 
beredskap - struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6) 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över slutbetänkande Hälso- 
och sjukvårdens beredskap - struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6). 
Nedan följer kommentarer och synpunkter till några av de förslag och 
bedömningar som lyfts i slutbetänkandet. 

5.1.2 Skyldighet att följa planeringsanvisningar, vidta åtgärder 
         och lämna uppgifter avseende totalförsvar  
Kommentar: Det saknas ett förtydligande om hur samordningen ska ske och 
vem som ansvarar för samordningen mellan kommuner och region.  

13.3.5 Utredningens bedömningar och förslag  
Kommentar: Då Region Kalmar län i detta läge behöver följa de olika 
prioriteringsprinciperna anser vi att det inte rimligt att i ett sådant läge kan 
kunna välja vårdgivare, behandlingsalternativ och få ny medicinsk 
bedömning.  

6.4 Beroende till privata aktörer 
Kommentar: Bra bedömning. Det är av yttersta vikt att avtalen utvecklas 
och blir tydliga och för det krävs ett bättre stöd från 
upphandlingsmyndigheten. 

7.3 En nationell sammanställning av förstärkningsresurser 
Kommentar: Det behöver förtydligas vad som gäller för de regioner som 
saknar förstärkningsresurser och hur de ska kunna upprättas. Kräver 
personal, utbildning och finansieringsresurser. 

8.1.2 Särskilda aspekter på personalförstärkning i höjd beredskap. 
Kommentar: Detta är en korrekt bedömning. Det upplevdes som en 
svårighet under pandemin. 
 
Den sammantagna bedömning som görs i slutbetänkandet är att utredningens 
förslag inte medför nya krav på kommuner och regioner som kräver 
finansiering utan förtydligar existerande ansvar som åligger kommuner och 
regioner i dag. 
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Kommentar: Bedömningen är att de nya lagreglerade skyldigheter som 
åläggs kommuner och regioner kommer att medföra utökade kostnader. För 
dessa krävs finansiering av staten.  
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