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Beslut

Remissvar godkanns enligt bilaga till delegeringsbeslut, daterat 2021-08-19.

Svaret overlamnas till Socialdepartementet som Region Dalarnas,
regionstyrelsens, svar pa remiss.

Skal

Eftersom regionstyrelsens beslut inte kunde invantas inom svarstiden, har
regionstyrelsens ordforande, enligt gallande delegeringsbestammelser, att
godkanna svar pa remiss.

Region Dalarna ar positiva till delbetankandets intentioner med en nationell
struktur med okat statligt ansvar och ett mer effektivt resursnyttjande av de
fornodenheter vi hartillgang till samt sakerstalld distribution, inklusive
lagerhallningsskyldighet aven for kriser i fredstid.

Region Dalarna har dock reservationer gallande Socialstyrelsens roll och ansvar
samt oklarheter gallande finansiering, vilket redovisas mer i detalj under
respektive kapitelnummer med rubrik. I de fall kapitel inte namns har Region
Dalarna inga synpunkter.

I remissvar daterat 2021-08-19, bilaga till delegeringsbeslutet, redovisas Region
Dalarnas svar i sin helhet.
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Expertfunktion i stab Dnr RD21/02017

Sakerhet, risk och beredskap

Svar pa remiss: En starkt forsorjningsberedskap for halso- och
sjukvarden SOU 2021:19

Region Dalarna har beretts mojiighet att lamna synpunkter pa en remiss av

delbetankandet En starkt forsorjningsberedskap for halso- och sjukvarden (SOU

2021:19). Delbetankandet galler hur en forsorjningsberedskap kan starkas i

samverkan for att aven i fredstida kris och krig kunna sakerstalla bedrivande av

vard som inte kan ansta.

Sammanfattning av Region Dalarnas synpunkter

Region Dalarna ar positiva till delbetankandets intentioner med en nationell struktur

med okat statligt ansvar och ett mer effektivt resursnyttjande av de fornodenheter

vi hartillgang till samt sakerstalld distribution, inklusive lagerhallningsskyldighet

aven for kriser i fredstid.

Region Dalarna har dock reservationer gallande Socialstyrelsens roll och ansvar

samt oklarheter gallande finansiering, vilket redovisas mer 1detalj under respektive

kapitelnummer med rubrik. I de fall kapitel inte namns har Region Dalarna inga

synpunkter.

Kapitel 1: Forfattningsforslag

Region Dalarna hanvisar har till reservationer nedan under respektive kapitel.

Kapitel 3: Alimant om krisberedskap och totaiforsvar i halso-
och sjukvarden

3.1 Termer och begrepp

Region Dalarna vill betona vikten av att nationellt sla fast centrala termer och

begrepp for att undvika missforstand och forvirring i det fortsatta arbetet, inte minst

i en kris- eller krigssituation. En samsyn maste finnas kring begrepp som "vard som

inte kan ansta", "extraordinara handelser" etc.

3.2 Krisberedskap

Region Dalarna bedomer det som nodvandigt att sla fast lagstanivaer for den

halso- och sjukvard som kan uppratthallas vid en kris for att malen for
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krisberedskapen ska kunna nas. Detta skulle ge battre forutsattningar for att kunna

bygga det civila forsvaret som en fortsattning pa krisberedskapen.

Kapitel 4: Allmant om forsorjning av sjukvardsprodukter

4.5.4 Forsorjning av iakemedel till halso- och sjukvarden

Region Dalarna foreslar att definitionen pa Sjukhusapotek andras fran nuvarande

antagna definition "Den funktion eller de aktiviteter som tillgodoser lakemedels-

forsorjningen till eller inom siukhus." (sld 187) till foljande definition: "Den funktion

eller de aktiviteter som tillgodoser lakemedelsforsdrjningen till eller inom

vardaivaren."Detta ar ocksa i linje med pagaende omstallning till nara vard som

innebar att vard flyttas ut fran och inte langre bedrivs pa sjukhusen.

Kapitel 5: Principer for en battre forsdrjningsberedskap for
halso- och sjukvarden

5.4.2. Det infors en bestammelse i halso- och sjukvardslagen om vard vid

fredstida kriser och krig

Region Dalarna reserverar sig mot delar av detta forslag men staller sig bakom

utredningens intention dar sjukvardsmaterial inte ska utgora en faktor vid

avgorandet om vad som ar vard som inte kan ansta. Tolkningssvarigheter uppstar

har framfor allt nar det galler begreppet vard som inte kan ansta och i den

kommande propositionstexten bor de ska! som ligger till grund for

lagkompletteringen redovisas.

Det ar inte rimligt att i foreslagen lagtext anvanda skrivningen att "halso- och

sjukvard vid fredstida kriser och krig ska ha kapacitet att utfora vard som inte kan

ansta". En sadan skrivning staller orimligt hoga krav pa bade kommuner och

regioner. Lampligt ar istallet att anvanda begreppet bor om regeringen valjer att

arbeta vidare med detta forslag.

5.4.3 Andrat bemyndigande att meddela forskrifter om halso- och sjukvard i

krig
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Region Dalarna reserverar sig mot forslaget att det infers en mojiighet for

regeringen att delegera foreskriftsratten avseende halso- och sjukvarden i krig till

Soclalstyrelsen.

Region Dalarna staller sig inte bakom forslaget om utokat bemyndigande, det vill

saga att Soclalstyrelsen far mojiighet att i fredstida kriser besluta om omfordelning
av resurser mellan regioner. Detta ar inte i linje med ansvarsprincipen och det

kommunala sjalvstyret.

Region Dalarna ser ett behov av nationell samordning och samlade lagesbilder vid

dimensioneringar av varsta scenarios, och da med stod av Soclalstyrelsen, men
ser inte att Soclalstyrelsen kompetensmassigt kan bemyndigas ansvaret att leda

detta arbete 1fredstida kris och krig. Den relevanta kompetensen som kravs vid en

hojd beredskap finns upparbetad under fredstid 1regionerna och att Soclalstyrelsen

skulle kunna ta ansvarfor dessa komplexa verksamheter bedoms som mindre

realistiskt och inte heller andamalsenligt.

5.5 dvergripande ansvar fdrfdrsdrjningsberedskapen pa halso- och
sju kvardsomradet

Region Dalarna bifaller forslaget att Soclalstyrelsen ska fa det fortlopande statliga

ansvaret for forsorjningsberedskapen inom halso- och sjukvardssektorn, vilket

inkluderar att for statens rakning inga avtal om nationell beredskap for tillverkning

av lakemedel. Den lopande uppgiften att uppratthalla en katastrofmedicinsk

beredskap lampar sig, till skillnad mot omfordelning av resurser mellan regioner, for

nationell samordning. Region Dalarna anser det ocksa viktigt med utokad nordisk

samverkan kring sjukvardsmaterial vid kris och krig.

Kapitel 6: Beredskapslagring for halso- och
sjukvardsandamal

6.4 Statliga beredskapslager och samordnlngsfragor

Region Dalarna vill framhalla vikten av att Soclalstyrelsen, vid ett foreslaget

huvudansvar for styrning och forvaltning av alia statliga beredskapslager,

samverkar och samarbetar nara regionernas och kommunernas verksamhets- och

lagerspecifika kompetenser.
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Det maste aven etableras en rutin for regionerna att vid extraordinara handelser,

med extremt kort varsel kunna fa tillgang till beredskapslagret.

Kapitel 7: Forsorjning under normala fdrhallanden

7.1.1 Krav pa tillgang till fornodenheter finns i flera lagar

Region Dalarna bedomer det som motsagelsefullt att det i 5 kap. 1 § lagen om

handel med lakemedel anges att vardgivarens ansvar att organisera

lakemedelsforsorjningen ar begransat till sjukhus. Detta da det har stalls krav pa att

regionen ska lagerhalla lakemedel for vard som regionen erbjuder enligt HSL och

att detta ansvar inte ar begransat till vard som erbjuds pa sjukhus. Det bor vara

rimligt att i samband med denna utredning lamna forslag till lag om andring i lagen

(2009:366) om handel med lakemedel.

Sedan 2017 bedriver Region Dalarna lakemedelsforsorjning i egen regi men har

enbart ratt att forsorja regionens slutenvard med lakemedel, inte oppenvarden och

det forsvarar markant for beredskapsplaneringen gallande den regiondrivna

oppenvarden. Regionen har erfarit en rad hinder i och med att lagstiftningen utgar

fran att forsorjning upphandlas och inte ar anpassad for regionlntern driftsform,

vilket paverkar det nationella malet med jamlik vard.

7.1.3 Vardgivarnas ansvar for tillgang till fornodenheter

Utredningen foreslar att den befintliga bestammelsen i 5 kap. 2 § HSL fortydligas

sa att det framgar att dar det bedrivs halso- och sjukvardsverksamhet ska det

finnas den personal, de lokaler, de lakemedel, de blodprodukter, de

medicintekniska produkter och den ovriga utrustning som behovs for att god vard

ska kunna ges.

Region Dalarna bedomer att detta forslag behover fortydligas och detta aven i

lagforslag och i forfattningskommentarer. En lamplig avgransning kan vara att ange

"de sjukvardsprodukter och den ovriga utrustning som behovs for att god vard ska

kunna ges inom verksamhetens uppdrag."



Region Dalarna Remissvar

Central forvaltning 2021-08-11 RD21/02017 sida5(12)

7.1.4 Krav pa kommuner och regioner att ha utokad lagerhallning

Region Dalarna ser positivt pa forslaget om lagrlngsskyldighet men anser det

nodvandigt att Socialstyrelsen samverkar med regioner och kommuner i arbetet

med att ta fram underlag om innehallet och omfattningen av den foreslagna

lagringsskyldigheten.

For att regionerna ska kunna alaggas lagrlngsskyldighet avseende lakemedel for

vard som vi erbjuder enligt HSL behover definitionen av sjukhusapotek andras fran

nuvarande definition: "den funktion eller de aktiviteter som tillgodoser

lakemedelsforsorjning till eller inom ett sjukhus" till "den funktion eller de aktiviteter

som tillgodoser lakemedelsforsorjningen till eller inom vardgivaren". Da omfattas

aven den allt storre nara vard som vi alia gar emot.

Region Dalarna ser ett behov av att tydliggora definitionen av begreppet "god vard"

i foreslagen ny bestammelse i 8 kap. HSL som anger att regionen ska lagerhalla

sjukvardsprodukter for god vard som regionen ska erbjuda enligt denna lag. Utan

en tydlig definition finns stor risk for olika tolkningar avseende den omfattande

skyldighet som alaggs regioner och kommuner gallande lagerhallning for en

manads normalforbrukning. Vilka marginaler kravs gallande personal, resurser

produkter etc (se sid 86)? Har ar det nodvandigt att Socialstyrelsen samverkar med

regioner och kommuner i arbetet med att ta fram underlag om innehallet och

omfattningen av den foreslagna lagringsskyldigheten. Det bor ocksa av

kostnadseffektiva skal vara mojiigt for regionerna att lagerhalla hos en distributor

och for kommunerna att lagerhalla hos tredjepartslogistiker, inkopscentraler, eller

hos annan region eller kommun.

7.2 dppenvardsapotekens lagerhallning
Region Dalarna anser att definitionen av en rimlig tillgang till minst en manads

forbrukning bor specificeras.

7.3 Okad hemberedskap

Region Dalarna vill lyfta behovet av att vidare utreda eventuella foljder av och

risker forknippade med forslaget att kroniskt sjuka med en stabil

lakemedelsbehandling bor ha tillgang till lakemedel och andra sjukvardsprodukter
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for minst en manads forbrukning i hemmet, forutsatt att detta inte medfor

patientsakerhetsrisker.

Kapitel 9: Lagerhallningsskyldighet

9.2.3 Sjukvardsprodukter som inte ar lakemedel

Region Dalarna staller sig bakom forslaget om att lagringsskyldigheten enbart ska

galla medicinsktekniska produkter, skyddsutrustning och livsmede! for speciella

medicinska andamal. Region Dalarna staller sig dock tveksam till att

lagringsskyldigheten inte ska omfatta produkter med kortare hallbarhet an 24

manader da lagret ska utgoras av ett omsattningslager och darmed borde en

kortare hallbarhet kunna tolereras.

9.2.4 Regeringen foreskriver om vilka omsattningsbara sjukvardsprodukter

som ska omfattas

Region Dalarna bedomer att det vid framtagandet av forteckningar over

sjukvardsprodukter, for lagringsskyldigheten omfattande sex manaders

forbrukning, ar nodvandigt att innehallet utgarfran de produkter aktuell region

anvander sig av i vardagen. Om produkterna ska utgoras av ett omsattningslager

behover regionerna och kommunerna ocksa kunna anvanda dem utan att franga

regioners- och kommuners ordinarie upphandlingar och avtal.

Ett inforande behover ocksa ske under rimlig tid for att inte riskera att en

uppbyggnad av omsattningslager i sjalva verket skapar en brist pa de produkter

som omfattas av lagerhallningsskyldighet.

9.3.1 Lakemedel

Region Dalarna tillstyrker forslaget gallande lagerhallande av lakemedel. Region

Dalarna ser det som centralt att dels tydliggora finansieringsfragan, dels uppratta

ekonomisk kontrollstation for att sakerstalla att staten kompenserar regionerna pa

korrekt satt.

Pa lakemedelsomradet ar Lakemedelsverket en viktig samverkanspart for

regionernas lakemedelsforsorjning, inte minst genom att de numera ar en
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bevakningsansvarig myndighet. Aven har valkomnas en beskrivning av dess roll
och ansvar.

Regionerna har ansvar for sin lakemedelsforsorjning vid ordinarie verksamhet,

vllket forsvaras av att Information om leverantorernas lagerhallning saknas och av

svarlgheten att paverka den. Det bllr ett an storre och tydligare problem i

krissltuatloner.

Lakemedel som anvands Inom sjukvarden har generellt sett betydligt farre

ersattningsprodukter, jamfort med lakemedel som anvands I oppenvarden, och

restsituatloner paverkar darfor forsorjningen av detta sortiment mer patagligt.

Regionerna behover fa mojiighet att paverka lagervolymerna hos leverantorerna.

I utredningen konstateras att enterala/parenterala nutritionslakemedel (TPN) har

kort hallbarhet, vllket forsvarar lagerhallning for beredskapsandamal. Dessutom

saknas inhemsk produktion vilket okar sarbarheten for leveranser. Region Dalarna

delar utredarens oro for bristande forsorjning och beredskap av dessa produkter.

En forutsattning for regionernas lagerhallning ar att det stalls motsvarande

lagerhallningskrav pa leverantdrer som styr tillgangen pa lakemedel i landet.

Okat krav pa apotekens lagerhallning ar hogst rimligt. Region Dalarna vill aven
framhalla vikten av att det ska finnas etableringskrav pa apotek, sa att dagens

orimligt langa avstand fran vissa orter i glesbygd till narmaste apotek minskar.

Vadjan till befolkningen om s.k. hemberedskap av en manads lakemedelsbehov ar

vasentlig for att undvika overbelastning pa sjukvarden vid en kris, men det kan

svarligen uppfyllas for personer med dosdispenserade lakemedel. Region Dalarna

stoder forslaget i utredningen att dosapoteken alaggs krav pa lagerhallning av

lakemedel, vilket bor kompletteras med krav pa mojiighet till snabb omstallning till

expediering av helforpackningar for att sakerstalla leveranser vid storningar i

verksamheten hos ett dosapotek.

Utredningens forslag att infora en uppgiftsskyldighet for kommuner och regioner att

meddela aktuella lagernivaer till E-halsomyndigheten ifragasatter Region Dalarna

starkt. Lakemedel lagerhalls i regionerna utan digitala stodsystem, huvudsakligen i
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forrad hos hundratals verksamheter. Den foreslagna informationsinhamtningen

skulle darfor goras manuellt och ger endast en ogonblicksbild av tillgangligheten

och en ohanterlig informationsmangd som resultat.

En effektiv lagerhallning av lakemedel forutsatter att ett elektroniskt

lagerhanteringssystem som ar anpassat for lakemedel finns.

9.3.2 Sjukvardsprodukter som inte ar lakemedel

Region Dalarna tillstyrker forslaget att regioner och kommuner ska vara skyldiga att

lagerhalla medicintekniska produkter, personlig skyddsutrustning och livsmedel for

speciella medicinska andamal, men vill betona att regioner och kommuner ska

kunna dverlata at nagon annan att utfora sjalva lagerhallningen. Region Dalarna

ser det som centralt att dels tydliggora finansieringsfragan, dels uppratta

ekonomisk kontrollstation for att sakerstalla att staten kompenserar regionerna pa

korrekt satt.

Kapitel 11: Metoder for att fa mer sjukvardsprodukter i
Sverige

11.3 Operativa inkop

Region Dalarna staller sig tveksam till forslaget att Socialstyrelsen ska fa i uppdrag

att skapa en nationell funktion for inkop av sjukvardsprodukter som sakerstaller

halso- och sjukvardens behov i handelse av kris eller krig. Forslaget ar inte i linje

med ansvarsprincipen. Denna kompetens och erfarenhet samt god kunskap om

gallande regelverk och leverantorskontakter finns redan idag hos regioner och

kommuner. Socialstyrelsen bor istallet st6dja regioner och kommuner i arbetet med

att forbattra formagan att gora inkop under kris och krig.

Kapitel 12: Effektivare anvandning av de sjukvardsprodukter
som finns i Sverige

12.3 Nationell lagesbild dvertlllgangen pa lakemedel och medicintekniska

produkter
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Region Dalarna tillstyrker forslaget att det ska inforas ett system for att ta fram

nationella lagesbllder over tlllgangen till lakemedel och medlcintekniska produkter 1

Sverige men reserverar sig mot att uppgiftsskyldighet for regioner ocksa ska avse

lakemedel som finns I lakemedelsforrad hos kommunerna. Viktigt ar da att

skyldigheter och ansvar for rapportering och lagerhallning aven galler private

vardgivare som bedriver offentlig vard.

Reservationer galler finansieringsfragan (se mer i kap 16) och behovet av att

utreda behov av sakerhetsskydd. Den aggregerade informationen som utgor den

nationella lagesbilden torde innebara hoga skyddsvarden, dar vilka som ska ha

tillgang till lagesbilden, hur rapporteringen ska ske och pa vilken niva uppgifterna

eventuellt blir sakerhetsskyddsklassificerade, behover utredas vidare. Det bor

overvagas om Lakemedelsverket ska kunna ha tillgang till helhetsbilden i varje

ogonblick eller om det ska byggas ett system dar de kan begara in uppgifter vid

sarskilda tidpunkter/handelser.

Kapitel 13: Sakerstalld distribution i kris och krig

13.3 Beredskapsapotek

Region Dalarna ser positivt pa forslaget men vill betona vikten av att bade regioner

och kommuner ar delaktiga 1framtagandet av underlag for beslut om placeringar av

beredskapsapoteken. Fragan om apotekens samhallsansvar behover utredas

vidare, inte minst utifran ekonomiska aspekter.

Kapitel 16: Konsekvenser av utredningens fdrslag

Region Dalarna bedomer sammanfattningsvis att finansieringsforslagen i kapitel 16

ar bra men vill betona vikten av att infora ekonomiska kontrollstationer for att

sakerstalla att korrekt ersattning har utbetalats via generella statsbidrag. Har ar det

centralt att tydliggora innehallet i sexmanadersupplagget och att Socialstyrelsen

jobbar nara med specifik expertkompetens i regioner och kommuner.

16.6.1 Krav pa varden Sammantagna kostnader och konsekvenser for

regionerna av ett grundlaggande formagekrav



Region Dalarna Remissvar

Central forvaltning 2021-08-11 RD21/02017 sida 10 (12)

Region Dalarna ser positlvt pa forslaget att tillampa finansierlngsprlnclpen utifran

att forslaget med en manads lagerhallning innebar att staten gor en

ambitionshojning. Region Dalarna ser det som helt nodvandigt med en ekonomisk

kontrollstation nagra ar efter reformens ikrafttradande for att sakerstalla att staten

kompenserar regioner och kommuner, via det generella statsbidraget, pa en

korrekt niva.

16.6.2 Sammantagna kostnader och konsekvenser for kommunerna av en

forstarkt patientnara beredskap

Region Dalarna ser positivt pa forslaget om finansiering via det generella

statsbidraget men ser det som helt nodvandigt med en ekonomisk kontrollstation

nagra ar efter reformens ikrafttradande for att sakerstalla att staten kompenserar

kommunerna, via det generella statsbidraget, pa en korrekt niva.

16.6.3 Okad hemberedskap

Kostnader for okad hemberedskap innebar okade kostnader for regioner och

allmanhet

Utredningen bedomer att for regionerna Innebar en okad hemberedskap, for en

manads buffert, hojda kostnader med i genomsnitt 225 miljoner kronor per ar for

lakemedel och omkring 47 miljoner i genomsnitt per ar for forbrukningsartiklar

under de forsta fem aren. Region Dalarna vill har framhalla att staten i sin tur

ersatter regionerna for deras kostnader i formanssystemet pa statsbudgeten

genom anslaget 1:5 Bidrag for lakemedelsformanerna. En del forbrukningsartiklar

ligger emellertid utanfor formanssystemet. Detta behover staten hantera genom att

kompensera regionerna genom reglering i den s.k. "ovrigposten" som ar en del i

bidraget for lakemedelsformanerna.

16.7.1 Omsattningslagring av lakemedel enligt lag Kompensation genom

prishojning ger de basta forutsattningarna

Region Dalarna ser det som nodvandigt att regionerna fulit ut kompenseras for

dessa kostnader av staten via statsbidraget for lakemedelsformanen.

Utredningen har inte redogjort for hur regionerna ska kompenseras av staten for

foretagens tillkommande lagerhallningskostnader for lakemedel som kops in av

regionerna (se sid 1114). Det behover sakerstallas att regionerna aven i detta fall
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ersMs fulIt ut av staten for de lagerhallningskostnader som foretagen kompenserar

sig for. Har bor finanslerlngsprlncipen tillampas och aven omfattas av

kontrollstationen.

16.7.2 Omsattningslagring av licenslakemedel enligt lag

Region Dalarna bedomer det Inte som klarlagt vilka ekonomiska konsekvenser

som uppstar for reglonerna vad galler licenslakemedel. Detta forutsatter att

merkostnader for dessa lakemedel som uppstar for reglonerna ersatts fulIt ut av

staten, vilket behover faststallas I den kommande proposltlonen.

16.7.3 Omsattningslagring av lakemedel enligt avtal

Region Dalarna onskar storre tydlighet vad forslaget att en myndighet far i uppgift

att genomfora upphandlingar av sarskllda omsattningslagerfor lakemedel 1PV-

systemet (periodens vara) kan fa for ekonomiska konsekvenser for regionerna.

16.7.5 Omsattningslager av sjukvardsprodukter som inte ar lakemedel

Ersattning

Region Dalarna stoder forslaget att de kostnader som uppstar ska

bottenfinansieras enligt finansieringsprincipen. Det finns dock stora svarigheter

med att bedoma korrektheten i uppskattade kostnader. Det ar har som namnts

tidigare nodvandigt att inratta en ekonomisk kontrollstation for att sakerstalla att

staten kompenserar regionerna och kommunerna, via det generella statsbidraget,

pa en korrekt niva.

16.10.3 Nationell lagesbild

Finansiering

Region Dalarna ser positivt pa forslaget att staten lamnar ekonomiskt stod,

investeringsstod for uppbyggnad av rapporteringssystem och ersattning via det

generella statsbidragssystemet for driften av berorda system. Detta da regioner

och kommuner i manga fall saknar system for lagerhantering vilket paverkar

mojiigheterna att rapportera information till Lakemedelsverket. Den statliga

finansieringen av aven detta nya atagande for regionerna och kommunerna

behover inga som en del i den foreslagna ekonomiska kontrollstationen.

Utredningens berakningsunderlag ar forknippat med osakerhetsfaktorer.
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Kapitel 17: Ikrafttradande- och overgangsbestammelser
m.m.

Region Dalarna vlll betona vikten av att forslagen arbetas igenom ordentligt och att
ett Inforande ocksa behover ske under rimlig tid for att inte aventyra redan

komplexa processer. En fbrutsattning for att detta ska bli bra ar en tat dialog med
regioner och kommuner som besitter de relevanta specifika kompetenserna.

Planen bor anpassas efterhand for att alia regioner och kommuner ska klara

anpassningen utifran sina specifika forutsattningar.

Ovriga synpunkter

Region Dalarna vill lyfta behovet av att tydliggora ansvar och skyldigheter gallande

lagerhallning och rapportering for privata vardgivare som bedriver offentlig vard.

Upphandlade vardgivare maste rimligen sjalva ha lagerskyldigheter. Region

Dalarna vill aven lyfta behovet av att i det fortsatta arbetet specificera vilka

rekommendationer, riktlinjer och lagar som ska galla for lagerhallning avseende

andra kritiska beroenden som halso- och sjukvarden ar beroende av for att kunna

uppratthalla god vard respektive vard som inte kan ansta. Exempel pa detta ar

livsmedel, diesel, gas, vatten och elektricitet. Region Dalarna vill avslutningsvis

betona vikten av att i vidare arbete och i slutbetankandet sakerstalla att alia

erfarenheter av de senaste arens allvarliga handelser i fredstid inklusive pagaende

coronapandemi tas till vara.

Ulf Berc

Regionstyrelsens ordfdr

1-08-19
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