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Svar på ttskrivelse från Rådet för
funktionshindrade"

Vid rådets senaste möte den 29 november 2Ol9 väcktes en fråga från Funktionsrätt
Västervik gällande krisberedskap. Frågan gällde vilken beredskap det finns gällande

enskilda kommuninvånare som i sitt hem har livsuppehållande hjälpmedel som drivs via

elnätet. Funktionsrätt Västerviks frågeställning är om det finns någon särskild beredskap

för att hantera de situationer som kan uppstå vid elavbrott för de personer som förskrivits
denna typ av hjälpmedel.

Gränsdragningen och ansvarsfrågan är oklar om vem som har ansvaret (brukaren,

vårdgivaren eller regionen) och när i kedjan. Det är en del i kommunens verksamheters
kontinuitetsplanering. Då vi inte hittade något om ansvarsfördelningen i de lagstiftningar

vi hanterar inom krisberedskap ställde vi frågan till SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Deras förbundsjurist Anna Åberg svarade enligt nedan

"Dessvörre finns det inga tydligo ansvarsgrönser i lagstiftningen för dylika situationer. Det

vore önskvört om regionen och kommunen ingiek överenskommelser om hur dyliko

situotioner sko hanteras, t.ex. skulle det kunno regleros i eller i anslutning till ovtolet om

övertagonde av hemsjukvårdsonssvaret enligt 14 kap. 1 § HSL.

Rent generellt så tir min bedömning om en brukare/potient t.ex. or beroende ov en

medicinteknisk produkt som regionen hor tillhandahdllit och den produkten falleror {t.ex.
på grund ov elfel eller annat), att det frömst iir regionens onsvar ott vidto åtgärder."

Då jag lyfte frågan i nätverket för krisberedskap i Kalmar län, där även regionen deltar var

det ingen av de övriga deltagarna som hade svar på frågan.

Under denna mandatperiod genomför vi risk - och sårbarhetsanalyser sektorsvis genom

länsstyrelsen i Kalmars läns ledning. Den 18 mars 2020 genomförs en kunskapsdag med

syftet att öka förståelsen för hälso- och sjukvårdssektorn, dess komplexitet, beroenden

och sårbarheter. Detta för att underlätta identifieringen av samhällsviktig verksamhet och

kritiska beroenden kopplat till krisberedskap och civilt försvar. Jag har vidaresänt frågan

till länsstyrelsen om önskan attfå den besvarad underden kunskapsdagen då både

regionen och socialstyrelsen deltar.

När svar eller rekommendationer finns återkommer vi gärna i frågan.
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Skrivelse från Rådet för funktionshinderfrågor

Vid rådets senaste möte den 29 novembe r 2019 väcktes en fråga från Funktionsrätt
Västervik gällande krisberedskap.
Frågan gäller vilken beredskap det finns gällande enskilda kommuninvånare som i sitt hem
har livsuppehållande hjälpmedel som drivs via elnätet. Det kan bland annat handla om
syrgaskoncentratorer. Vid ett elavbrott slutar dessa att fungera och kan leda till mycket
problematiska foljder för den som är beroende av sitt hjälpmedel.
Funktionsrätt Västerviks frågeställning är om det finns någon särskild beredskap för att
hantera de situationer som kan uppstå vid elavbrott för de personer som förskrivits denna
typ av hjälpmedel.

Rådet för funktionshinderfrågor önskar någon form av återkoppling till nästkommande
sammanträde fredagen den 7 februa ri 2020.
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