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Ett antal myndigheter har fått i uppdrag att ansvara för 
olika delar av totalförsvaret. Socialstyrelsen har från 1 
oktober ansvar för hälsa, vård och omsorg.    

 

Stärkt beredskap 
Socialstyrelsen är sektorsansvarig myndighet med särskilt ansvar för att utveckla 

arbetet inom sin beredskapssektor – hälsa, vård och omsorg – och ska 

tillsammans med andra myndigheter hantera fredstida krigssituationer och 

genomföra uppgifter vid höjd beredskap. Samverkan ska ske med andra 

myndigheter, regioner, kommuner och privata och ideella aktörer. 

- Vården och omsorgen behöver vara robust nog att klara stor belastning och 

flexibel nog att klara av de behov som uppstår, säger Socialstyrelsens 

generaldirektör Olivia Wigzell. 

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial som kan användas i hälso- 

och sjukvårdens utbildningar, men kan också genomföras i självstudier. 

Utbildningsmaterialet består av fyra delar: 

- Hälso- och sjukvården är en del av Sveriges totalförsvar 

- Ansvar och uppdrag vid händelse av kris eller krig 

- Hälso-och och sjukvårdens förberedelser 

- Hälso- och sjukvårdens arbete vid kris eller krig 
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I Socialstyrelsens skrift Vårdens prioriteringar i krig och fredstida katastrofer 

ges vägledning hur fördelningen av hälso- och sjukvårdens resurser ska fördelas. 

Etiska principer: 

De etiska principer som ska ligga till grund för prioriteringar i hälso- och 

sjukvården gäller såväl i fredstid som i krig. Prioriteringar i krig och fredstida 

katastrofer ska därför ske mot samma etiska grund som vid normala 

förhållanden. Det innebär bland annat att  

• prioriteringar endast får ske mot bakgrund av det medicinska behovet av vård, 

där den som har det största behovet av vård ges företräde  

• ingen åtskillnad i prioriteringen får ske mellan patienter utifrån kronologisk 

ålder, kön, nationalitet, funktion i samhället eller liknande  

• ingen åtskillnad får göras mellan civila patienter, den militära personalen eller 

fienden i ett krig. 

Hälso- och sjukvården behöver pröva alla realistiska möjligheter att frigöra de 

resurser som krävs för att upprätthålla vårdkvaliteten. Det innebär att utröna 

alternativen såväl inom som utanför den egna regionen eller kommunen. I lägen 

där vårdkvaliteten trots förstärkande åtgärder inte kan upprätthållas är det 

centralt att kontinuerligt ompröva beslutade prioriteringar och att inte fördröja 

vården mer än absolut nödvändigt. 

 

Läs mer: Tillsammans stärker vi Sveriges beredskap, Socialstyrelsen 
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