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Remissvar från SBU – Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag
till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23)
Bakgrund
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har getts möjlighet att ge
synpunkter på delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till
försvarspolitisk inriktning.
Beslut
SBU lämnar remissvar enligt bilaga.

Stockholm 16 juli 2020
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Generaldirektör
Mikael Nilsson
Avdelningschef
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Bilaga 1

Remissvar från SBU för delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila
försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23)
SBU har tagit del av underlaget och har inget i sak att erinra mot förslaget. Den
pågående covid-19 pandemin understryker vikten och behovet av en god och uthållig
förmåga att hantera extraordinära händelser.
SBU:s specifika synpunkter
Kapitel 9 Utbildning och övning
Enligt förvaltningslagen (2017:900) 8§ ska en myndighet inom sitt verksamhetsområde
samverka med andra myndigheter. Statens beredning för medicinsk- och social
utvärdering (SBU) har en uppgift att hjälpa andra aktörer t.ex. Socialstyrelsen och
Folkhälsomyndigheten med kunskapsunderlag i form av oberoende utvärderingar som
stöd i deras framtagande av kunskapsstöd.
Bilaga 1 Kommittédirektiv 2018:77
Övriga myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet med uppgifter som kan ha
betydelse för hälso-och sjukvårdens beredskap
SBU har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom
hälso- och sjukvård och tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och
området funktionstillstånd/-hinder. Vilket skulle kunna vara av betydelse vid hälso-och
sjukvårdens framtagande av kunskapsstöd inför beslut om beredskapsåtgärder.

______________________________________________________________
Beslut i detta ärende har fattats 2020-07-16 av generaldirektör Susanna Axelsson,
avdelningschef Mikael Nilsson har varit föredragande.
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