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Slutbetänkandet Hälso- och sjukvårdens
beredskap (SOU 2022:6)
E-hälsomyndighetens ställningstagande
E-hälsomyndigheten har tagit del av slutbetänkandet Hälso- och sjukvårdens
beredskap – struktur för ökad förmåga.
Myndigheten tillstyrker utredningens förslag med de synpunkter som framgår
nedan.

E-hälsomyndighetens kommentarer
Kapitel 14.2 Finansieringsansvaret är otydligt
E-hälsomyndigheten stödjer resonemanget om att myndigheternas arbete
med att upprätthålla och förbättra krisberedskapen huvudsakligen ska
finansieras inom ramen för myndigheternas ordinarie anslag, och inte med
tillfälliga tillskott av medel, då det försvårar långsiktig planering och
vidareutveckling.
E-hälsomyndigheten är sedan 2020 bevakningsansvarig myndighet. Från
och med 1 oktober 2022 ändras detta till beredskapsmyndighet enligt
förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Uppdraget är
inskrivet i myndighetens instruktion. Dock ryms inte detta inom myndighetens
förvaltningsanslag.
Med beaktande av utredningens förslag angående det strukturella stöd
beredskapsmyndigheter inom sektorn Hälsa, vård och omsorg ska vara,
behövs långsiktiga ekonomiska förutsättningar, vilket också myndigheten
uttryckt i sitt yttrande över betänkandet "Struktur för ökad motståndskraft"
(SOU 2021:25).

I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. Senior farmaceutisk
utredare Lisa Ericson har varit föredragande.
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I handläggningen har beredskapssamordnare Sigge Sundström, juristerna
Åsa Johansson och Anna Sjögren, utredarna Jeanette Madeling, Isak Sund,
Sanna Einarsson, Gustaf Hedström och Johanna Hellberg, kundansvarig
Lars Wallén, senior farmaceutisk utredare Marianne Nordling samt
farmaceutiska utredarna Kristine Thorell och Minna Tolonen Lindgren
deltagit. I den slutliga handläggningen har också avdelningschef Peter
Alvinsson och enhetschef Camilla Hallström deltagit.
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Detta yttrande har godkänts digitalt, och saknar därför namnunderskrifter.
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