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Yttrande avseende betänkandet SOU 2022:6  
Slutbetänkandet Hälso-och sjukvårdens beredskap - struktur 
för ökad förmåga   

Ert dnr: S 2022/ 01247  

Generellt ställningstagande 
Länsstyrelsen i Gotlands län har ombetts lämna synpunkter på 
ovanstående betänkande.  

Länsstyrelsen i Gotland län ser mycket positivt på att frågan om hälso- 
och sjukvårdens beredskap har utretts grundligt. Förlagen om de 
genomförs kommer på sikt att stärka vårt sjukvårdssystem.  

Länsstyrelsen i Gotlands län anser att vårt ö-läge ställer särskilda krav på 
vår gemensamma förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet 
inom många områden i hela hotskalan från kris till ytterst krig eller 
krigsliknande förhållanden. Detta arbete gäller inte minst arbetet inom 
hälso- och sjukvård och omsorgen som också är beroenden av annan 
samhällsviktig verksamhet såsom energi, vattenförsörjning, livsmedel 
och transporter, för att nämna några exempel. Störningar i Hälso- och 
sjukvården kan också komma att påverka andra samhällssektorer, vilket 
vi sett i pandemin, därför anser länsstyrelsen att robustheten i sjukvården 
bör ses i ljuset av ett större sammanhang.  Beroendet av färje- och 
flygförbindelser och avsaknaden av reservhamn gör ön mycket sårbar, 
bl.a. för störningar i distributionskedjor. Infrastrukturen inom hälso- och 
sjukvården på Gotland är sårbar varför robusthet, redundans och 
säkerhet bör prioriteras utifrån vårt utsatta och samtidigt 
militärstrategiska läge. 
 

Länsstyrelsen i Gotlands län har även tagit del av Region Gotlands svar 
till betänkandet och vill påpeka att de har kommit en bra bit på väg i sitt 
arbete för totalförsvarsplanering inom området. Detta har kunnat 
genomföras med anledning av det särskilda regeringsuppdrag som vi 

 

Yttrande  
 

Datum 
2022-06 02  
 

  
 

Ärendebeteckning  
450-1268-2022 
 



Länsstyrelsen Gotlands län Yttrande  
 

 

2 (3) 
 

Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

 
 

tillsammans med Försvarsmakten har bedrivit de senaste fyra åren att gå 
före med Totalförsvarsplanering i landet.   

I slutbetänkande framgår det att delar är otydligt finansierade och det 
finns otydliga gränsdragningar mellan region och stat. Detta behöver 
tydliggöras för att komma framåt i arbetet.  Precis som Region Gotland 
har framhållit i sitt remissvar delar länsstyrelsen åsikten att tilldelning av 
medel för civilt försvar till öns olika aktörer bör vara proportionerligt 
mot försvarets upprustning för att få balans inom totalförsvaret. Detta är 
angeläget för att vi är alla är beroenden av varandra för att upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet, där hälso – och sjukvården självklart är en 
mycket viktig del, och som i stora delar behöver kunna fungera 
autonomt som även utredningen om Ökad motståndskraft påpekar.   
 

Länsstyrelsen har valt att i sitt svar fokusera på två områden utifrån vårt 
geografiska områdesansvar och vårt särskilda ö-läge.  

Bedömningar inom några av förslagen 
 
Beredskapsråd  
Länsstyrelsen i Gotland län ser positivt på behovet av ett beredskapsråd 
på hälso- och sjukvårdsområdet. Länsstyrelsen anser dock att 
beredskapsrådet även ska ha representation från civilområdena och/eller 
de enskilda länsstyrelserna.  
 
Länsstyrelserna och de nyligen beslutade civilområden har dessutom 
etablerade kontakter med Försvarsmakten på andra viktiga områden än 
de som rör Försvarsmaktens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Dessa 
kunskaper och förståelse för Försvarsmaktens planering och dess effekt 
på civilsamhället utgör ett viktigt underlag för beredskapsrådets 
verksamhet och olika geografiska förutsättningar.  
 
 
Sjukvårdens förmåga att hantera CBRN-händelser  
Länsstyrelsen i Gotlands län anser att den särskilda rekommendation 
kring utrustning och beredskap som utredningen föreslår ska åläggas 
kärnkraftslänen även ska gälla för de regioner som omfattas av de 
nyligen införda planeringszonerna kring landets kärnkraftverk. Detta 
omfattar även Gotland i dag.  
 

De som medverkat i beslute 
Beslutet har fattats av landshövding Anders Flanking med Kicki 
Scheller, Försvarsdirektör som föredragande.   

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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