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Remissyttrande – Hälso- och sjukvård i det civila 
försvaret – SOU 2020:23 

Sammanfattning 
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande 
över ovanstående remiss. 

Region Kronoberg anser att remissen är mycket bra, välskriven och heltäckande 
för det fortsatta arbetet med att planera för Hälso-och sjukvårdens beredskap 
inom det civila försvaret. Regionen ställer sig därmed bakom utredningsgruppens 
bedömningar. 

Synpunkter 
Region Kronoberg vill lämna följande kommentarer:  

• Målsättningen måste vara tydlig och gemensam för hälso- och sjukvården i 
kris och krig för en samordnad beredskap. 

• Det är en nödvändighet att regioner finns med som en tydlig aktör i den 
sammanhängande totalförsvarsplaneringen. Roller och ansvar måste 
förtydligas. 

• De i remissen förslagna åtgärder för hälso-och sjukvården är omfattande 
men nödvändiga, en tydlig planeringsinriktning och vilka krav som 
kommer att ställas på regionerna måste framgå. Önskvärt vore att de krav 
som ställs samlas i en enda överenskommelse. 

• Regionernas krigsorganisation måste omfatta hela vårdkedjan det vill säga 
primärvård till rehabilitering. Privata vårdgivare är viktiga aktörer och 
behöver vara en del av regionernas krigsorganisation, förutsättningar för 
detta behöver säkerställas på nationell nivå. 

• Behovet av utbildning och övning är stort inom området, det har länge 
varit nedprioriterat och får konkurrera med övrig utbildning i regionerna. 
För att få en nationell samordning gällande regionernas behov måste en 
utbildningstrappa tas fram. Området utbildning-och övning bör vara 
högprioriterat och Socialstyrelsen behöver omgående få uppdrag och 
förutsättning att påbörja arbetet. 
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• Kostnaderna för genomförande av hälso-och sjukvårdens arbete i det 

civila försvaret som beskrivs i remissen måste synkroniseras med de  

förväntningar och ambitionsnivå som ställs på regionerna. Den redovisade 

ekonomiska beräkningen för krisberedskap, beredskapsförberedelser, 

utbildning och övning kommer inte att svara upp till det omfattande 

behovet som finns inom regionerna. För att åtgärderna, som beskrivs i 

remissen ska kunna genomföras och nå ut till alla berörda behöver mer 

ekonomiska medel tillföras regionerna. 

  

Växjö den 23 juni 2020 

 

Mikael Johansson (M)  Martin Myrskog 
Regionstyrelsens ordförande  Regiondirektör 
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