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Yttrande över remiss; Delbetänkandet Hälso- och 
sjukvård i det civila försvaret - underlag till 
försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) 

 

Region Västernorrland, i det följande benämnt RVN, tillstyrker förslagen i betänkandet, 

vilket väl beskriver de behov och utmaningar som hälso- och sjukvården står inför 

under höjd beredskap och krig. 

 

Det är RVNs uppfattning att en tydlig och gemensam planeringsprocess, innehållande 

bland annat målsättningar och tydliga vägledningar kring vilken vård som ska 

prioriteras och alltid upprätthållas behövs. Det är helt nödvändigt att det i samband med 

kommande försvarsbeslut anges en process för hur planeringsinriktningar förs vidare 

från statliga myndigheter till regionerna. 

 

RVN tillstyrker förslaget att man utifrån gemensamma kriterier sammanställer uppgifter 

om landets vårdkapacitet och att Socialstyrelsen får uppdraget att ta fram en nationell 

masskadeplan, ett nationellt triagesystem samt nationella fördelningsnycklar för hur 

patienter ska fördelas mellan sjukhus och regioner.  

Vidare är det rimligt att Socialstyrelsen även får uppdraget att i samverkan med 

Regionerna och Försvarsmakten ta fram en modell för samordnad sjukvårdsledning och 

föreslå utformningen av en nationell förstärkningsorganisation för sjuktransporter vid 

fredstida kriser och krig. 

 

RVN delar utredningens uppfattning att Hälso- och sjukvårdens robusthet behöver öka 

och att investeringsprogrammet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK) bör 

återinföras.  
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RVN anser att det är viktigt att försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmateriel 

förstärks och att framtagandet av ett nationellt sammanhållet system för lagerhållning 

tas fram. Viktigt att även beakta robusthet och planer för att öka blodverksamheten. 

 

RVN delar utredningens syn på att regelverken kring personalförsörjning för det civila 

försvaret behöver ses över för att underlätta personalplanering och bemanning. Ett 

centralt register över hälso- och sjukvårdspersonal för totalförsvarets behov kan med 

fördel upprättas. 

 

RVN anser att en grundförutsättning för att sjukvården ska kunna lösa sina uppgifter i 

kris och krig är att vårdpersonal har en adekvat utbildning och övning. Där skulle ett 

nationellt samordnat utbildningsmaterial i kris och katastrofmedicin vara av stort värde 

och ge en likartad kunskapsnivå i alla regioner. 

Utredningens förslag att föra in obligatorisk utbildning i katastrofmedicin i läkar- och 

sjuksköterskeutbildningen, samt att Socialstyrelsen, tillsammans med Försvarsmakten, 

ges uppdraget att genomföra och finansiera sådana kurser för regionerna, tillstyrks av 

RVN. 

 

Utredningen har i varje kapitel bedömt kostnaderna. Ett uppdrag till regionerna behöver 

åtföljas av tillräckligt med medel för att utföra uppdraget och uppnå önskad effekt  
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