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Hälso- och sjukvårdens beredskap - struktur för ökad 
förmåga (SOU 2022:6) 
 
Polismyndigheten tillstyrker förslaget om en ny bestämmelse i hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) som gör det möjligt för regionerna att med bibehål-
let huvudmannaskap och vårdgivaransvar sluta avtal med kommunal eller stat-
lig räddningstjänst om att utföra vård i väntan på sjuktransport. Polismyndig-
heten utför redan i dag, inom ramen för fjällräddningsuppdraget, vissa vård-
åtgärder i väntan på sjuktransport. Merparten av fjällräddningsinsatserna inne-
fattar skadade eller sjuka personer och många av dem utförs utan medverkan 
av hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns behov både av ett tydligt lagstöd 
för fjällräddarna att kunna utföra viss vård i väntan på sjuktransport samt av att 
kunna teckna avtal där det framgår vilka villkor som gäller för uppdraget.  
Polismyndigheten anser att den föreslagna bestämmelsen kommer höja för-
mågan att rädda liv och minska lidande vid sjukvårdsinsatser i oländig terräng.  
 
Polismyndigheten tillstyrker även förslaget om att Sjöfartsverket och Polis-
myndigheten ska ta initiativ till överenskommelser om samverkan med be-
rörda regioner avseende hantering av hälso- och sjukvårdsbehov i samband 
med sjö-, flyg och fjällräddningsinsatser. När det gäller fjällräddningen är 
samverkan mellan hälso- och sjukvården och den statliga räddningstjänsten, 
precis som utredningen framför, av stor betydelse både för att identifiera sjuk-
vårdsbehoven och för att tillgodose att vård kan ges.  
 
Vidare tillstyrker Polismyndigheten att det tas fram nationella centrala princi-
per för hanteringen av ett stort antal avlidna i händelse av vissa fredstida kri-
ser, höjd beredskap eller krig. Myndigheten hoppas att framtagandet av cen-
trala principer kan bidra till att skapa tydlighet på ett område som omfattar 
många aktörer med olika ansvar.   
 
Polismyndigheten har inget att erinra mot förslagen i övriga delar. 
 
Detta yttrande har beslutats av chefen för rättsavdelningen Gunilla Hedwall. 
Vid den slutliga handläggningen har deltagit juristen Emilia Freij, föredra-
gande. Rikspolischefen Anders Thornberg har informerats om remissen. 
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