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Medlemsförslag 
om planering för sjukvård inom civilt försvar 

Förslag 

Den konservativa gruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att de nordiska länderna breddar samarbetet inom sjukvården i Norden så att 

det innefattar operativ planering och förberedelser för förhållanden bortom 

fred 

Bakgrund 

De nordiska länderna delar inte bara historia och geografi, utan har också under lång 

tid utarbetat goda samarbetsformer för försvar. Under en rad år har säkerhetsläget i 

vår omvärld och i vårt närområde försämrats till följd av händelser utom vår kontroll. 

Utvecklingen kan vara både svårbedömd och snabb. 

 

Norden är nära sammanflätat med omvärlden. Globaliseringen medför en positiv ut-

veckling men enskilda händelser kan snabbt få återverkningar över hela världen. En 

viktig del i krisberedskapen är därför flödessäkerhet. För att skydda civilbefolkningen 

i norden och upprätthålla totalförsvarsförmågan i de nordiska länderna krävs det att 

den nödvändiga försörjningen av exempelvis livsmedel, dricksvatten, energi och lä-

kemedel säkerställs. 

 

Den svenska försvarsberedningen anser i sin rapport Motståndskraft - Inriktningen av 

totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 att det finns ”goda 

förutsättningar för ett närmare samarbete i Norden, med de baltiska länderna samt 

med andra länder i [Sveriges] närområde i frågor som rör utveckling av civilt försvar” 

(s. 209).  

 

Samarbete rörande krisberedskap inom hälso- och sjukvården är inget nytt för de 

nordiska länderna. Sedan 1975 har de nordiska länderna samarbetat kring dessa frå-

gor. Inom det nordiska hälsovårdssamarbetet (NORDHELS) finns ett hälsobered-

skapsavtal som säger att de nordiska länderna stödja varandra vid en katastrof eller 

kris. Det har också bildats ett samarbetsorgan för de nordiska hälsoberedskaps-

myndigheterna, Svalbardgruppen, med mandat från Ministerrådet for social- og häl-

sopolitik (MR-S) som har sin utgångspunkt i ovan nämnda avtal. Gruppens syfte är 



 
 

2 / 2 

att öka och förbättra samarbetet och informationsdelning. 

 

Det finns flera åtgärder som skulle kunna vidtas för att stärka samarbetet i de nor-

diska länderna. De nordiska länderna kan exempelvis lära av varandras beredskaps-

planering avseende livsmedel såsom läkemedel. Dessutom skulle Nordens länder 

också kunna bredda och fördjupa det bi- och multilateralt erfarenhetsutbytet som 

redan sker inom civilt försvar så att det också innefattar operativ planering och förbe-

redelser för förhållanden bortom fred.  

 

När det kommer till sjukvård kan en gemensam planering för sjukvårdsresurser och 

läkemedelsförsörjning stärka flödessäkerhet. Exempelvis Sverige importerar stora 

delar av de läkemedel som används i Sverige. En översyn av de nordiska ländernas 

tillgång på läkemedel och sjukvårdsmateriel skulle kunna utgöra ett steg mot en ge-

mensam operativ planering och förberedelser för förhållanden bortom fred för nor-

diska ländernas civila försvar när det gäller sjukvård.  

 

Slutligen bör det ses över om samverkan på nordisk nivå kan etableras mellan militär 

verksamhet och civil sjukvård. På samma sätt bör rutiner för samverkan och ledning 

ses över. 

 

 

Ottawa, den 2 juni 2018 

Bente Stein Mathisen (H) 

Brigitte Klintskov Jerkel (KF) 

Hans Wallmark (M) 

Juhana Vartiainen (saml) 

Lars-Arne Staxäng (M) 

Lena Asplund (M) 

Maria Stockhaus (M) 

Marianne Synnes (H) 

Michael Tetzschner (H) 

Nils Aage Jegstad (H) 

Norunn Tveiten Benestad (H) 

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) 

Susanna Koski (saml) 

Thomas Finnborg (M) 

Vilhjálmur Árnason (Sj.) 

Wille Rydman (saml) 

 

 


