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Enligt sändista

Begäran om utlåtande; Bestämmelser om beredskapsplaneringen och lägesbilden föreslås i
hälso- och sjukvårdslagen och i socialvårdslagen
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet till
regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av hälso- och
sjukvårdslagen och socialvårdslagen. Författningsändringarna gäller samordning av
beredskapen och lägesbilden inom social- och hälsovården. Ett utkast till
regeringsproposition om detta var på remiss i april 2020. På grund av remissvaren
har det gjorts betydande ändringar i utkastet och därför är det nödvändigt att ordna
en ny remissbehandling av utkastet.
I propositionen föreslås det att de sjukvårdsdistrikt som är huvudmän för ett
universitetssjukhus ska styra beredskapsplaneringen inom social- och hälsovården i
enlighet med enhetliga riksomfattande principer och sammanställa och analysera
information om störningssituationer inom primärvården och den specialiserade
sjukvården och om hot om störningssituationer samt skapa och upprätthålla en
lägesbild som beskriver beredskapen inom hälso- och sjukvårdssystemet. Utifrån
den lägesbild som de sjukvårdsdistrikt som är huvudmän för ett universitetssjukhus
upprätthåller ska det skapas en riksomfattande lägesbild.
Till socialvårdslagen fogas bestämmelser om beredskapsplanering och
sammanställande av en lägesbild. Dessutom ska det föreskrivas om socialvårdens
regionala samarbete i beredskapsplaneringen och i sammanställandet av
lägesbilden. Statens möjlighet att medverka i upprätthållandet av beredskapen och
skötseln av exceptionella situationer genom att finansiera verksamheten avses även
bli utvidgad till socialvården.
Vi ber er lämna era utlåtanden senast den 11 augusti 2020.
Lämna i första hand in utlåtandet via tjänsten utlåtande.fi.
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden
är offentliga. Begäran om utlåtande och materialet finns också på webbadressen
https://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande och i statsrådets tjänst för
projektinformation https://valtioneuvosto.fi/sv/projekt på projektnumret
STM048:00/2020.
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Ytterligare information ges av Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, tfn 0295163 202
och Anne Ilkka, regeringsråd, tfn 0295163 384, e-post: fornamn.efternamn@stm.fi
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