Sammanfattning

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att se över beredskapen för att omhänderta
personer med hemvist i Sverige vid en stor olycka eller katastrof i utlandet.
Socialstyrelsen föreslår bl.a.
•

att vissa landsting skall få göra katastrofmedicinska insatser i utlandet i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en stor olycka eller katastrof. En insats kan bli aktuell när behoven är så stora att resurserna på platsen inte räcker till. Mindre
olyckor och andra händelser med endast några få människor med
hemvist i Sverige inblandade får hanteras på samma sätt som idag.

•

att en medicinsk expertgrupp för behovsbedömning skall finnas i beredskap. Expertgruppen skall bedöma behovet av en katastrofmedicinsk insats. Det är Socialstyrelsen som, i samråd med andra berörda
myndigheter, beslutar att gruppen skall träda i funktion.

•

att Regeringskansliet får besluta att en katastrofmedicinsk insats i utlandet skall inledas. Beslutet grundas bl.a. på den information som
lämnas av den medicinska expertgruppen.

•

att Socialstyrelsen samordnar landstingens insats och ser till att tillgängliga resurser nyttjas på bästa sätt. Det innebär bl.a. att Socialstyrelsen får besluta om förflyttning av hälso- och sjukvårdspersonal
och patienter, sjukvårdsmateriel och läkemedel samt i övrigt besluta
om användandet av landstingens resurser. Den direkta ledningen på
platsen sker på motsvarande sätt som om det hade varit en insats i
Sverige.

•

att vissa landsting skall planera sin hälso- och sjukvård så att en beredskap för katastrofmedicinska insatser i utlandet kan upprätthållas.
Socialstyrelsen samordnar och övervakar planeringen och får träffa
överenskommelser med landstingen om de närmare villkoren för den
beredskap som skall upprätthållas.

•

att landstingen skall ha rätt till skälig ersättning av staten för de
kostnader som uppstått i samband med en insats i utlandet samt för
sina kostnader i samband med planeringen.

•

att en beredskap skall finnas för att bemöta och ge information till
hälso- och sjukvårdspersonal som anmäler sig frivilligt i samband
med en stor olycka eller katastrof i utlandet.
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Socialstyrelsen förslag förutsätter att förändringar görs i regelverket. Socialstyrelsen föreslår därför att en lag om katastrofmedicinska insatser i utlandet vid en stor olycka eller katastrof införs. Vidare föreslås en förordning
om katastrofmedicinska insatser i utlandet vid en stor olycka eller katastrof
samt en ändring i förordning (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen har tagit fram sina förslag i samverkan med andra berörda
myndigheter. De katastrofmedicinska insatserna föreslås kunna ingå som en
del i en myndighetsgemensam insats. Syftet är att stödja den svenska utlandsmyndigheten och de nödställda.
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