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Synpunkter på betänkandet Utredningen om 
högspecialiserad vård (SOU 2015:98) 

Utredningen om högspecialiserad vård har haft i att uppgift att lämna förslag 
till hur den högspecialiserade vården kan utvecklas genom en ökad 
koncentration. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan 
konstatera att krisberedskap och civilt försvar inte har varit en utgångspunkt 
för de förslag som läggs och vill betona vikten av att det fortsatta arbetet 
inkluderar dessa perspektiv. I yttrandet pekar myndigheten på vissa aspekter 
som är viktiga för samhällets krisberedskap och civilt försvar. 

En koncentration av högspecialiserad vård förbättrar kvalitén och 
samordningsmöjligheterna på området ökar.  MSB kan se vinster med detta, 
exempelvis när det gäller traumavården. Ur ett civilt försvarsperspektiv kan 
dock koncentrationen leda till ökad sårbarhet och det är angeläget att det finns 
en beredskap för att hantera detta. Till exempel när det gäller att rekrytera 
kompetent personal till mindre sjukhus som inte utgör del av centraliseringen.  

Vidare anser MSB att fungerande transporter är en nödvändighet om vården 
koncentreras. Utredningen pekar på statistik som visar att sannolikheten att 
överleva oftast är klart större om man transporteras med helikopter. MSB 
bejakar därför att ett nationellt system för ambulanshelikopterverksamhet bör 
etableras av landstingen. I den närmare utformingen av verksamheten behöver 
man bl.a. beakta ett scenario med många skadade på en och samma plats. En 
effektiv fördelning av patienter vid ett stort skadeutfall kommer sannolikt att 
ställa stora krav gällande tillgång och koordinering av andra typer av 
sjuktransportresurser, som ambulansflygplan och vägambulanser.   

MSB understryker nödvändigheten av att behålla helhetsperspektivet (som 
utredningen har) även när det kommer till implementering. Åtgärdsförslagen 
bygger på varandra, och att exempelvis bara koncentrera högspecialiserad vård, 
utan att ha resurser för att genomföra övriga föreslagna åtgärder, skapar risker 
och därmed uppnås inte önskade effekter.  
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En koncentrering av den högspecialiserade vården handlar också om att 
förutsättningarna för kunskapsstyrning, kompetensutveckling, forskning och 
utbildning förbättras. MSB anser att dessa delar bör omfatta till exempel 
krigsmedicin och hur Sverige kan öka kompetensen inom detta område.  

Vidare bör det, vid en koncentration av den högspecialiserade vården, i 
kontinuitetsplaneringen för respektive sjukvårdsspecifik verksamhet och för 
respektive sjukhusnivå tas fram krav som även omfattar tillförlitlighet och 
uthållighet av tekniska system.  

MSB tillstyrker att akutsjukvårdens organisation och transportsystem bör 
utredas i särskild ordning med hänsyn till att koncentreringen av regional 
högspecialiserad vård skulle kunna påverka möjligheterna att bedriva akut 
verksamhet. MSB anser att en konsekvensanalys av akutsjukvårdens 
organisation vid ett scenario med ett stort skadeutfall behöver finnas med i den 
utredningen. 

MSB vill avslutningsvis peka på vikten av den planering för användningen av 
samhällets samlade sjukvårdsresurser som behöver ske inom ramen för den 
återupptagna planeringen för civilt försvar. 

 

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

I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. Cindy Sturesson 
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också bitr. 
avdelningschef Camilla Asp och t. f enhetschef Charlotta Herrström deltagit. 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindberg 

          Cindy Sturesson 

 

 

 

 

 

Kopia till Justitiedepartementet, Enheten för samordning av samhällets 
krisberedskap  
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