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En samlad kunskapsstyrning för hälso- och 
sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9) 

Sammanfattning 
MSB har inga synpunkter på förslagen om förbättrad statlig kunskapsstyrning 
mer än att vi framhåller att en sådan styrning behöver beakta krisberedskaps-
perspektivet.   

MSB har inga invändningar mot förslaget i stort om att låta Folkhälsomyndig-
heten ta över ansvaret för smittskyddsfrågorna, men anser att samordningsan-
svaret för smittskyddet fortsatt ska finnas kvar, tydligöras och överföras till 
Folkhälsomyndigheten. 

Vi har inga synpunkter på övriga förslag avseende förändring av namn på 
myndigheter m.m. 

MSB vill återkoppla till vårt svar på Gör det enklare (SOU 2012:33) och påpeka 
att de förändringar i ansvarsförhållanden som genomförts inom sektorn de 
senaste åren behöver belysas både ur ett krisberedskapsperspektiv och mot 
bakgrund av den planering som behöver ske inför höjd beredskap. Här finns ett 
behov av att ta ett helhetsgrepp på de centrala myndigheternas stöd till lands-
tingen.  

Förbättrad statlig kunskapsstyrning 
MSB har inga synpunkter på skrivelsens förslag på hur den statliga kunskaps-
styrningen ska organiseras. MSB vill dock framhålla att om det inrättas en 
struktur enligt förslagen i skrivelsen bör det vara uttalat att krisberedskapsper-
spektivet ska omfattas av styrningen.  

Smittskyddet 

MSB har inga invändningar mot förslaget i stort att låta Folkhälsomyndigheten 
bli förvaltningsmyndighet för smittskyddet med ansvar för förvaltnings-
uppgifter, normering och krisberedskap, inklusive ansvar för arbetet enligt 
internationella hälsoreglementet. Det är ett steg mot att renodla funktioner och 
minimera ämnesmässiga överlappningar, trots att Socialstyrelsen även 
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fortsättningsvis kommer att behöva kompetens avseende smittskyddsfrågor. 
Det regionala smittskyddets syn på organisationen och behov av stöd från 
central nivå bör väga tungt inför beslutet om en eventuell flytt av ansvaret. 

MSB anser att samordningsansvaret ska vara kvar i smittskyddslagen och 
överföras till Folkhälsomyndigheten. Vi ser dock ett behov av att begreppet 
”samordningsansvar”  tydliggörs. Eftersom det är många aktörer på flera nivåer 
som berörs av smittskyddsåtgärder är det en stor fördel om det är klart utpekat 
vilken aktör som ska vara samordnande och ha en helhetssyn på frågorna. 
Erfarenheter från andra områden inom krisberedskapen visar att ett utpekat 
samordningsansvar minskar risken för att problem som inte tydligt ingår i 
någon enskilds aktörs ansvar inte tas om hand.   

MSB vill påpeka att begreppet ”Befolkningsskydd” används på ett sätt i 
skrivelsen som kan medföra tolkningsproblem. Till exempel på sidan 109 
(tredje stycket, sista meningen); ”……medan Folkhälsomyndigheten ansvarar 
för befolkningsskydd,….”. Befolkningsskydd är ett gammalt begrepp som 
innefattar fler åtgärder till skydd för befolkningen, bland annat skyddsrum. Vi 
tror inte att avsikten är att Folkhälsomyndigheten ska få ansvar för det. 

 

Övrigt – Stöd avseende krisberedskap  

Slutligen vill MSB framhålla att det fortsatta arbetet med reformeringen av 
myndighetsstrukturen inom denna sektor behöver belysa stödet från central 
nivå till sjukvårdshuvudmännen för att de ska kunna säkerställa verksamhet 
vid allvarliga störningar som ger problem i produktion och stödsystem och vid 
katastrofhändelser med många skadade som ska kunna tas om hand. En 
förutsättning för att aktörerna ska kunna arbeta systematiskt med dessa frågor 
är ett adekvat och samordnat stöd från centrala myndigheter. Den planering 
som framöver förutsätts ske inför höjd beredskap understryker detta 
ytterligare. 

-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektör Nils Svartz beslutat. Anna Nöjd har varit före-
dragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Pertti 
Nordman och enhetschefen Mona Matsson deltagit. 

 
 
Nils Svartz 
 Anna Nöjd 
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