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Remiss om hälso- och sjukvård i det civila försvaret 

- underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 

2020:23). 

Er beteckning: S2020/02826/FS 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen ser överlag positivt på utredningens förslag, och upplever att många av 

utredarens rekommendationer styrks av erfarenheter från den pågående pandemin.  

 

Länsstyrelsen saknar ett tydligt regionalt perspektiv avseende planering, samordning 

och ledning, och ser fram emot ett utvidgat resonemang kring detta i utredningens 

slutbetänkande.    

 

Då Länsstyrelsen inte har ett utpekat ansvar inom hälso-sjukvård lämnas synpunkterna 

utifrån ett totalförsvarsperspektiv.   

 

 

Länsstyrelsen Skånes synpunkter  
 

Ett sammanhängande planeringssystem  

Länsstyrelsen delar utredningens syn på den återupptagna planeringen och behovet av 

en planeringsprocess som omfattar kommuner och regioner. Utredningen skriver att 

ansvariga myndigheter behöver bryta ned och förmedla den nationella 

planeringsinriktningen till aktörer på regional och lokal nivå. En förutsättning för att 

planeringen på olika nivåer i samhället ska hänga ihop är att det i processen förs en 

dialog, och sker en samordning, mellan myndigheter på central nivå med ett ansvar 

inom hälso- och sjukvården och länsstyrelserna som har ett geografiskt områdesansvar 

på regional nivå.    
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Utredningen föreslår vidare att planeringsprocessen även ska omfatta privata aktörer, 

men att detta ska ske i ett andra steg. Här vill Länsstyrelsen betona vikten av att få 

med privata aktörer i processen och att detta sker med så lite fördröjning som möjligt.   

 

Länsstyrelsen instämmer i att statlig ersättning bör utgå för kommuners och regioners 

planering för civilt försvar inom området hälso- och sjukvård. 

 

Krigsorganisation för hälso- och sjukvården 

Länsstyrelsen delar utredningens bedömning att regionernas krigsorganisationer 

behöver omfatta hela vårdkedjan, och att regioner och kommuner behöver bedriva 

gemensam planering för att säkerställa att nödvändig vård kan upprätthållas. 

Länsstyrelsen vill åter betona vikten av att privata aktörer involveras i planeringen 

med så lite fördröjning som möjligt.  

 

Förmåga att ta hand om många skadade och sjuka  

De regionala planerna för masskadeplanering bör även innehålla en delplan som 

beskriver hur uppgiften ska lösas autonomt det vill säga utan möjlighet till stöd från 

andra regioner med tillförda resurser eller möjlighet till sekundära sjuktransporter. 

 

Robustheten behöver öka  

Länsstyrelsen tillstryker utredningens förslag att programmet Sjukvårdens säkerhet i kris 

och krig (SSIK) bör återinföras och att programmet bör kunna utökas till att även 

omfatta andra relevanta sjukvårds- och omsorgsinrättningar.  

 

Förnödenhetsförsörjning 

Länsstyrelsen ser positivt på utredarens förslag avseende en mer robust 

förnödenhetsförsörjning som vilar på flera nivåer av lagerhållning. Länsstyrelsen är 

också positiv till att ge en myndighet det sammanhållande ansvaret för 

förnödenhetsförsörjningen inom hälso- och sjukvården.  

 

Övriga synpunkter 

Eftersom frågan om samordning och ansvarsförhållanden behandlas inom Utredningen 

om civilt försvar har Länsstyrelsen förståelse för att utredningen i sitt delbetänkande har 

valt att inte konkretisera synen på länsstyrelsernas roll i förhållande till området hälso- 

och sjukvård. Vidare ser Länsstyrelsen positivt på att centrala myndigheter får ett 

tydligare ansvar för beredskapsplaneringen inom sektorn. Samtidigt är ett regionalt 

perspektiv centralt för planering, samordning och ledning inom hälso- och sjukvård 

eftersom det är på lokal och regional nivå som verksamheten bedrivs, till vardags såväl 

som vid samhällsstörningar och ytterst vid krig. Länsstyrelsen ser därför fram emot 

ett utvidgat resonemang kring detta i utredningens slutbetänkande.    
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De som medverkat i ärendet  
 

Beslutet har fattats av Länsöverdirektör Ola Melin med handläggare Linda Hällgren 

som föredragande. I ärendets beredning har även Beredskapsdirektör Marcus 

Björklund deltagit. 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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