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Yttrande över remiss av Slutbetänkande Hälsooch sjukvårdens beredskap - struktur för ökad
förmåga (SOU 2022:6)
Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2022/307
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat slutbetänkandet Hälso- och
sjukvårdens beredskap - struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6)
till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Arbetsmarknadsförvaltningen är positiv till den översyn av hälsooch sjukvårdens beredskap som genomförts. Förvaltningens
bedömning är att de presenterade förslagen till utveckling av
beredskapen inte berör förvaltningens ansvarsområde.
Förvaltningen avstår därför från att lämna vidare synpunkter på
betänkandet.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
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Bakgrund
Regeringen beslutade den 9 augusti 2018 att tillkalla en särskild
utredare för att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens
beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd
beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens
förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör
utvecklas. Vid tre tillfällen har regeringen beslutat tilläggsdirektiv
till utredningen, den 14 november 2019, den 20 augusti 2020 och
den 2 september 2021.
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Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om hälso- och
sjukvårdens beredskap, har tidigare lämnat två delbetänkanden. Den
1 april 2020 lämnade utredningen delbetänkandet Hälso- och
sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk
inriktning (SOU 2020:23) och den 31 mars 2021 delbetänkandet En
stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU
2021:19).
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat slutbetänkandet Hälso- och
sjukvårdens beredskap - struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6)
till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har haft i uppdrag att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför
och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt
lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera
denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas. I detta
slutbetänkande redovisar utredningen förslag kring de delar av
utredningens uppdrag som syftar till att stärka hälso- och
sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och
under höjd beredskap.

Remiss av Slutbetänkande Hälso- och
sjukvårdens beredskap - struktur för ökad
förmåga (SOU 2022:6), KS 2022/307

Utredningen föreslår bland annat:
 att det ska införas ett nytt definierat begrepp och nya
planeringsbestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen. Med
katastrof ska avses en situation i hälso- och sjukvården där
resurserna är otillräckliga för att utföra vård som inte kan
anstå med normala kvalitetskrav och där det inte heller är
möjligt att inom kort tillföra de nödvändiga resurserna
 att det ska införas bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen
som innebär att kommuner och regioner ska vara skyldiga
att följa planeringsanvisningar för totalförsvarets hälso- och
sjukvård och utföra de särskilda åtgärder för sådan hälsooch sjukvård som staten har bestämt. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer ska besluta om
sådana anvisningar och särskilda åtgärder
 att det ska införas bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen
som innebär att om en kommun eller en region drabbats av
en katastrof är andra kommuner och regioner skyldiga att
lämna hjälp
 att det bör genomföras mer ingående analyser av de många
olika frågor som rör hälso- och sjukvård i samband med
Sveriges internationella samarbeten.
 att ämnet katastrofmedicin ska införas i grundutbildningen
för både läkare och sjuksköterskor
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att de medel för kunskap om katastrofmedicin som sedan
tidigare finns i Socialstyrelsens ramanslag överförs till ett
särskilt forskningsanslag för katastrofmedicin
en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen enligt vilken
regioner med bibehållet huvudmannaskap och
vårdgivaransvar får sluta avtal med kommunal eller statlig
räddningstjänst om att utföra vård i väntan på sjuktransport
att Socialstyrelsen får i uppdrag att ingå avtal med regioner
om sjukvårdsinsatser vid sjöräddningsinsatser på
internationellt vatten
att det i patientsäkerhetslagen införs en skyldighet för hälsooch sjukvårdspersonal att under höjd beredskap lämna
uppgift till Försvarsmakten om huruvida Försvarsmaktens
personal vistas på en sjukvårdsinrättning.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben vid
arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
Arbetsmarknadsförvaltningen anser att det är positivt att en översyn
av hälso- och sjukvårdens beredskap nu genomförts, inte minst med
tanke på de senaste årens händelser som föranlett en diskussion om
den svenska beredskapsförmågan.
Arbetsmarknadsförvaltningens bedömning är att de presenterade
förslagen till utveckling av beredskapen som ges i slutbetänkandet
inte berör förvaltningens ansvarsområde. Förvaltningen avstår
därför från att lämna vidare synpunkter på betänkandet.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
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