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Skrivelse om nationell förfrågan om internationellt personalstöd 

till svensk intensivvård  

Svensk hälso- och sjukvård har under pandemin mött tidigare ojämförbara utmaningar 

och uppvisat en kraftfull omställningsförmåga. Under hela pandemin har kapaciteten i 

svensk intensivvård utökats långt utöver den normala nivån, under större delen av vå-

ren 2021 har intensivvårdsbeläggningen varit mer omfattande än det normala antalet 

tillgängliga intensivvårdsplatser i landet, därtill har patienter med covid-19 vårdats 

inom intermediärvård och reguljära vårdavdelningar i hela landet. Situationen har 

kunnat hanteras tack vare regionernas samverkan kring intensivvården och fram för 

allt enorma insatser från svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Trots den mycket an-

strängda situationen har åtminstone 8 av 10 planerade kirurgiska ingrepp under 2020 

kunnat genomföras jämfört med 2019.  

Belastningen ser nu ut att börja lätta inom svensk intensivvård med minskande belägg-

ning med patienter med covid-19. Under pandemin har 10 regioner behövt aktiverat 

krislägesavtalet och omplacering från andra verksamheter, övertid och inhyrning och 

inlån från andra verksamheter har tillämpats för att klara personalsituationen. Nu be-

hövs alla upptänkliga åtgärder för att möjliggöra upprätthållandet av svensk intensiv-

vårdskapacitet samtidigt som personalen behöver få möjlighet till vila och återhämt-

ning. Regionerna arbetar nu brett och eftersöker det stöd som kan erbjudas från andra 

aktörer i Sverige för att säkra sommarbemanningen. Att söka stöd internationellt är 

dock inte görbart som enskild region. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har erfarit att det skulle kunna finnas möjlig-

het till nationellt stöd med personal från våra nordiska grannländer. Stödet kan ges ge-

nom att möjliggöra för kvalificerad anestesi och intensivvårdspersonal från respektive 

land att temporärt arbeta i Sverige under sommaren 2021 genom att öppna för rekryte-

ring. Denna form av stöd skulle gå utöver det stöd som i en katastrofsituation kan er-

hållas genom det Nordiska samverkansavtalet. Ett sådant stöd skulle vara ett välkom-

met tillskott som en av många insatser för att säkra svensk intensivvård under somma-

ren 2021.  

SKR önskar sålunda att regeringen ställer en formell förfrågan till våra nordiska 

grannländer om personalstöd till svensk intensivvård sommaren 2021 enligt ovan.  
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