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Remissvar 
Slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap - struktur 
för ökad förmåga 
 
Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att lämna remissvar på betänkandet om hälso- och 
sjukvårdens beredskap. 
 
Svenskt Näringsliv vill först och främst understryka att betänkandet är väl genomarbetat och 
förslagen som har lagts ligger i enlighet med de behov som finns för att kunna hantera 
kommande kriser och katastrofer. Föreningen har således inga invändningar mot de 
lagförslag som lagts. 
 
Pandemin har inneburit stora påfrestningar på hela det svenska vårdsystemet, där 
primärvård, specialistvård och akut sjukvård påverkas på olika sätt. Av de privata företagens 
erfarenheter återfinns såväl framgångsfaktorer som utmaningar inom samverkan, 
digitalisering, befintliga avtal och upphandlingar. Det regionala skillnaderna i hur utmaningar 
under pandemin har hanterats har skapat ojämlika förutsättningar och även ojämlik vård 
under pandemin. För att säkerställa en god hälso- och sjukvård krävs kontinuerliga 
samverkansprojekt på strategisk och operativ nivå, kontinuerlig dialog och kommunikation.  
 
Digitala verktyg och flöden måste förbättras och effektiviseras, detta är särskilt viktigt i 
händelse av pandemi och kris. Det krävs också en nationellt fastlagd strategi för hur den 
digitala vården ska tillhandahållas i Sverige och vilka förutsättningar och villkor som gäller 
inom ramen för detta. 
 
Pandemin har visat på bristerna i regioners och kommuners försörjningsstrategier och 
avsaknad av samordning. Otydliga avtal och katastrofklausuler har resulterat i ett omfattande 
arbete inom respektive region samt hos privata vårdgivare och även lett till skilda tolkningar i 
respektive region. Inför framtida pandemier och kriser behövs att det på nationell nivå 
säkerställs att det finns en tydlighet kring förutsättningarna för tillfälliga kris- och 
pandemiavtal och i vilka situationer dessa avtal kan tecknas för att skyndsamt kunna utöka 
kapaciteten och anpassa vårdkapaciteten utifrån var den gör störst nytta. 
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Den viktigaste lärdomen från pandemin har nog varit att ingen myndighet hållit i taktpinnen. 
Ansvars- och uppdragsfördelningen samt koordinering mellan sjukhus, regioner och olika 
myndigheter har upplevts som otydlig och ostrukturerat i normalläget men accentuerades 
ytterligare i kris. Från näringslivets sida har kritik förts fram, framför allt vad det gäller den 
tidiga förmågan att fånga upp näringslivets erbjudanden, under den tidiga fasen av 
pandemin. Svensk krishantering bygger på samverkan, och samverkan mellan privat och 
offentlig sektor har varit helt avgörande för förmågan att tillgodose behov material i en global 
värld. 
 
Viktigast av allt är således att det i framtiden finns en tydligt ansvarig utpekad myndighet 
som har befogenheter att fatta beslut och samordna insatserna. Detta gäller inte enbart 
insatser mellan myndigheter, regioner och kommuner utan även insatser i förhållande till 
näringslivet. I detta avseende är betänkandet inte tillräckligt tydlig.  
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