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Remissyttrande – Remiss av Slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och 
sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga 

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

Region Kronoberg ställer sig bakom utredningens förslag i stort, men har 
synpunkter, främst enligt nedanstående punkter.  

Synpunkter 
Kap 1.5 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (s45) 
Det måste tydliggöras vad som avses med ”ett stort antal skadade eller sjuka” för 
att regionen ska veta vilken nivå planeringen ska utgå ifrån. Det behöver även 
förtydligas att planering för många skadade är regionernas ansvar, inte 
kommunernas. 
 
Kap 5.3 skyldighet för kommuner och regioner att hjälpa varandra vid katastrofer i vården 
(s404) När regionen behöver hjälp av andra regioner vid katastrofer ska detta 
anmälas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Det 
behöver tydliggöras att innan begäran görs om hjälp från nationell nivå ska egna 
resurser vara uttömda och den samverkan som sker i vardagen med exempelvis 
andra regioner vara otillräcklig. 
 
Kap 6.4 Beroende till privata aktörer (s467).  
De privata aktörernas ansvar behöver tydliggöras och konkreta krav behöver 
ställas på dessa aktörer vid fredstida kriser, höjd beredskap samt krig. Detta är 
idag mycket otydligt. De privata aktörerna är mycket viktiga för regionernas 
planering både vid katastrofer och höjd beredskap och krig då de utgör en 
nödvändig del av regionens resurser.  
 
8.1.2 Särskilda aspekter på personal-förstärkning i höjd beredskap (s638) 
Region Kronoberg ställer sig bakom utredningens förslag men vill särskilt 
poängtera vikten av att civilplikten återinförs för att säkerställa regionernas 
krigsorganisation. Personal som inte normalt tjänstgör i regionerna kan då 
ianspråktas för tjänstgöring. 
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Kap 9 forskning, utbildning & övning (s713).  
Vi samtycker i bedömningen att regionernas ansvar för att förtroendevald och 
anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna 
lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid, bör utökas för att även 
gälla under höjd beredskap.  

Om regionerna ska klara av uppdragen inom forskning, utbildning och övning 
behövs förutsättningar och resurser. Det som behövs är tydliga och färdiga 
utbildningskoncept samt utbildning/övningsmaterial med konkreta exempel. Inte 
bara nationellt sammanhållna planer för utbildning och övning, eller vägledningar.  

Region Kronoberg välkomnar förslaget om att ämnet katastrofmedicin bör införas 
i sjuksköterske- och läkarutbildningen. 

Region Kronoberg stödjer även förslaget om att regeringen bör inrätta 
forskningsanslag för katastrofmedicin så att det nationella arbetet kan utvecklas 
och spridas samt att Socialstyrelsen inrättar ett katastrofmedicinskt råd för 
expertstöd till myndigheter. 

Kap 14 Konsekvenser av utredningens förslag (s967)  
Region Kronoberg tar helt avstånd från utredningens påstående att de nya 
lagreglerade skyldigheter som läggs på regionen inte medför kostnader som 
behöver finansieras av staten.  

De nya planeringsbestämmelserna är både ambitionshöjande och             
kostnadsdrivande, eftersom de konkret innebär att regionerna särskilt ska beakta 
behovet av att kunna hantera ett stort antal skadade eller sjuka och katastrofer i 
vården. Detta kommer att medföra ett omfattande planeringsarbete som måste 
finansieras av staten för att detta ska kunna genomföras. Dessa resurser finns inte 
inom regionen. 

Barnrättsperspektiv 
Det framgår av remissen att en prövning av barnets bästa har genomförts. 
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