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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över 

SOU 2020 Delbetänkandet Hälso- och 

sjukvård i det civila försvaret- underlag till 

försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23)  

Sammanfattning 

Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Delbetänkandet 

Hälso- sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning. 

Myndigheten delar utredningens bedömningar och tillstyrker de förslag som 

utredningen har lämnat. Folkhälsomyndigheten vill i sammanhanget understryka 

vikten av att hela vårdkedjan beaktas vid utformningen av den försvarspolitiska 

inriktningen. Den nu pågående pandemin visar på behovet av en god beredskap och 

förmåga att kunna hantera och ställa om verksamheter för att möta nya hälsohot 

oavsett vilket läge som råder nationellt eller globalt. Inte minst smittskyddet är 

beroende av att såväl hälso- och sjukvård som omsorg kan upprätthållas även om 

det t.ex. föreligger ökad efterfrågan av traumavård vid en situation av höjd 

beredskap.  

Folkhälsomyndighetens kommentarer 

I avsnitt 5.3 lyfts att Folkhälsomyndigheten ska ha vissa förstärkningsresurser 

avseende laboratorieutrustning som kan användas vid internationella insatser. 

Folkhälsomyndigheten vill förtydliga att det i nuläget inte finns särskilt utpekade 

resurser som är avsedda för internationella insatser. Om det finns en efterfrågan 

från regeringen om att bistå vid en internationell insats behöver myndigheten göra 

en inventering av vilka resurser som kan vara aktuella att tillhandahålla, samt om 

dessa är tillgängliga inom myndigheten. 
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Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande gd Anders Tegnell. I den 

slutliga handläggningen har avdelningschefen Britta Björkholm, tillförordnad 

avdelningschefen Andreas Bråve och enhetschefen Anette Richardson deltagit. 

Tillförordnad enhetschef Anders Klahr har varit föredragande. 

Folkhälsomyndigheten 

 

 

Anders Klahr 
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