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Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter
och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap
Ärendet
Stockholms läns landsting (SLL) har inbjudits att lämna synpunkter på en
remiss från Socialstyrelsen med förslag till nya föreskrifter och allmänna
råd för den katastrofmedicinska beredskapen.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande som yttrande till
Socialstyrelsen
att omedelbart justera beslutet.
Förvaltningens synpunkter
Stockholms läns landsting (SLL) har under 2010 överlämnat yttrande till
Socialstyrelsen avseende tidigare utskickad remiss (dnr LS 1001-0032).
SLL konstaterar att några delar som i tidigare remiss föreslogs bli allmänna
råd nu gjorts om till föreskrifter. Detta bidrar till ökad tydlighet.
SLL hänvisar till synpunkterna i tidigare yttrande och vill särskilt framhålla
följande:
I den konsekvensbeskrivning som bifogats remissförslaget anges att
”föreskriftförslaget inte kommer att innebära några merkostnader för
landstingen eftersom landstingen redan har en väl utbyggd
katastrofmedicinsk beredskap som de delvis får statsbidrag för att
upprätthålla”.

Bilagor
1. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap, 2010-12-22
2. Konsekvensutredning; Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap, 2010-01-12
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SLL anser att finansieringsprincipen är viktig för att kommuner och
landsting ska kunna planera för en bra verksamhet och stabil ekonomi.
Enligt finansieringsprincipen ska den som beslutar om en uppgift stå för
kostnaderna. SLL vill framhålla att det är väsentligt med fortsatta statliga
bidrag för att finansiera föreskrifternas skallkrav.
I 5 kapitlet, § 3 beskrivs olika aktörer som bör delta i planeringsarbetet. Här
saknar SLL de viktiga aktörerna vuxenpsykiatri samt barn- och
ungdomspsykiatri (BUP).
I 5 kap § 9 anges att ”landstinget ska fastställa en katastrofmedicinsk
beredskapsplan”. SLL anser att det bör framgå att det ska utarbetas planer
både på regional nivå och på lokal nivå inom varje landsting.
I avsnittet om krisstöd är föreskriften väldigt övergripande och lämnar stort
utrymme till de enskilda landstingen att utveckla en egen organisation för
hur krisstödet ska ges till drabbade. Samtidigt innehåller förslaget till
föreskrifter och allmänna råd en deltaljstyrning och ambition till nationell
likriktning inom andra delar av den katastrofmedicinska beredskapen, till
exempel när det gäller begreppen sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig.
SLL upplever detta som inkonsekvent. För att underlätta samverkan mellan
olika landsting vid omfattande katastrofpsykologiska insatser anser SLL att
det vore en fördel om landstingens framtida organisation för krisstöd till
drabbade har en likartad inriktning.
SLL genomför för närvarande en utredning med en noggrann genomlysning
av PKL-verksamheten i Stockholms läns landsting. Utredningens resultat
kommer att presenteras under 2011.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.
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