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Ds 2013:7 Om katastrofmedicin som en del av 
svenska insatser utomlands m.m. 

 

MSB:s ställningstagande 
MSB välkomnar den föreslagna lagändringen avseende utvidgningen av 
personkretsen i katastrofmedicinlagen (2008:552), till att samstämma med 
lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser. Denna anpassning bör ge 
bättre förutsättningar att hantera de gränsdragningsfrågor som utförligt 
diskuteras i promemorian. Även om lagens tillämpning i ett komplext 
katastrofsammanhang alltjämt kan innebära svåra avvägningar, står det klart 
att den föreslagna lagändringen skapar en större tydlighet och förutsägbarhet i 
hur de svenska resurserna kan och får användas. 

MSB ställer sig emellertid frågande till förslaget som nämns på s. 232 i 
promemorian i avsnittet om samarbete inom EU, övervägandet att anmäla 
delar av SNAM till EU MIC som modul 7, 8 eller 9 (avancerad sjukvårdsenhet 
och fältsjukhus beskrivna i rapportens 1:a bilaga). De moduler som här nämns 
är stationära fältkliniker varav en (nr.7) är av samma typ som MSB förfogade 
över fram till 2009. MSB ser inga direkta kopplingar mellan dessa och SNAM-
konceptets utpräglade flygmedicinska inriktning, varken i fråga om medicinsk 
utrustning eller i fråga om personalens kompetensprifil. Om registrering av 
SNAM som EU-modul skulle övervägas, vilket den föreliggande lagändringen 
skapar vissa förutsättningar för, bör registrering gälla modul 10. Lufttransport 
under pågående vård av katastrofoffer.    

Avseende promemorians förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) har MSB inga synpunkter att redovisa.  
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Behov av fördjupad analys 
För en tydlig och samlad bild av svensk katastrofmedicinsk beredskap skulle 
MSB välkomna en beskrivning av de insatsförmågor som kan avdelas från de 
nämnda svenska landstingen, samt hur dessa operativt är anpassade till 
katastrofmedicinska insatser i utlandet.  

Därutöver gör promemorian viktiga klarlägganden kring utgångspunkterna för 
katastrofmedicinska insatser i ett vidare perspektiv, både som en direkt följd av 
personkretsens utvidgning vilken tidigare nämnts men också i diskussionerna 
om lagändringens tillämpning på nationellt och internationellt samarbete och 
ett effektivare utnyttjande av SNAM. Promemorian lyfter i detta sammanhang 
fram ett behov av tydliggöranden och vidare utredning i förhållande till ett 
antal tänkbara samarbetsparter. MSB delar dessa ståndpunkter och avser 
hantera frågan om utveckling av samarbete vidare gällande de exempel som tas 
upp.  

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektör Nils Svartz beslutat. Anders Nordmark har varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Anneli 
Bergholm Söder och enhetschefen Johanna Gårdmark deltagit. 
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