
SV: DAGS ATT AGERA ANGÅENDE INSJUKNADE OCH DÖDSFALL I COVID-19 
Inkorgen

Granström, Anna <Anna.Granstrom@socialstyrelsen.se>
Bilagor
tis 21 apr. 10:41
till mig, Olivia

Hej,

Tack för er skrivelse. Olivia Wigzell har tagit del av den och bett mig svara er. Ärendet har 
fått diarienummer 3.2-14223/2020.

Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med anledning av 
covid-19. Mer om Socialstyrelsens roll i detta arbete kan ni läsa här: 
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/socialstyrelsens-roll-och-uppdrag/

Läkemedelsverket är den myndighet i Sverige som arbetar för att bidra till arbetet med att 
snabbt hitta behandlingar och vaccin, samt säkerställa tillgång till läkemedel. Detta görs 
genom samarbete med andra läkemedelsmyndigheter i Europa och internationellt. 
Läkemedelsverket ska på sikt bedöma nya ansökningar om vaccin och läkemedel och fatta 
beslut om de kan godkännas för användning i Sverige samt är den myndighet som ansvarar 
för att kontrollera tillverkning, distribution och försäljning av läkemedel när det gäller covid-
19.

Vänliga hälsningar

Anna

Anna Granström
Jurist

SOCIALSTYRELSEN
Rättsavdelningen
Enheten för förvaltningsjuridik
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

covid-19

Från: NHF Sweden <nhfsweden@gmail.com> 
Skickat: den 20 april 2020 12:16
Till: Region Skåne <region@skane.se>; region@regionblekinge.se; region@kronoberg.se; 
regionen@regionhalland.se; regionenshus.vanersborg@vgregion.se; regionen@rjl.se; 



region@regionkalmar.se; regiongotland@gotland.se; region@regionostergotland.se; 
post@regionsormland.se; regionen@regionorebrolan.se; 
peter.backstrand@regionvarmland.se; lena.gjevert@regionvarmland.se; 
fredrik.larsson@regionvarmland.se; region.dalarna@regiondalarna.se; 
region@regionvastmanland.se; regionstockholm@sll.se; region.uppsala@regionuppsala.se; 
rg@regiongavleborg.se; region.vasternorrland@rvn.se; region@regionjh.se; 
regionen@regionvasterbotten.se; regionnorrbotten@norrbotten.se; registrator@msb.se; 
Socialstyrelsen <Socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>; info@folkhalsomyndigheten.se; 
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se; info@socialdemokraterna.se; 
info@moderaterna.se; info@sd.se; info@centerpartiet.se; info@vansterpartiet.se; 
info@kristdemokraterna.se; info@liberalerna.se; info@mp.se
Ämne: DAGS ATT AGERA ANGÅENDE INSJUKNADE OCH DÖDSFALL I COVID-19

 

Bifogat brev i Word-fil ställs till:

– Samtliga 21 svenska sjukvårdsregioners regiondirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer 
samt regionstyrelseordförande
– Socialstyrelsens generaldirektör samt ledningsgrupp
– Folkhälsomyndighetens generaldirektör, statsepidemiologer samt ledningsgrupp
– Myndigheten för samhällsberedskaps generaldirektör samt ledningsgrupp
– Regeringen, statsministern och socialministern
– Riksdagspartierna    

Registraturen skall vidarebefordra detta email till de ovan specificerade mottagarna på 
respektive myndighet/institution.

Detta e-postmeddelande skall diarieföras i laga ordning.  

Med vänlig hälsning

Michael Zazzio, juridiskt sakkunnig i National Health Federation Sweden
Sara Boo, sekreterare i National Health Federation Sweden

......................................................................
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