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Socialdepartementet

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk
utrustning m.m. som behövs i vården till följd av spridningen av
covid-19
Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att, vid behov, ta initiativ till att på
nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som
behövs i intensivvården eller annan vård till följd av spridningen av covid-19
samt att på nationell nivå svara för fördelningen av denna utrustning mellan
huvudmännen.
I uppdraget ingår att:
kontinuerligt inventera behoven av och tillgången till sådan medicin
teknisk utrustning som behövs i intensivvården eller annan vård till följd
av spridningen av covid-19,
genomföra eller, om möjligt, samordna inköp av medicinteknisk utrust
ning som behövs i intensivvården eller annan vård till följd av sprid
ningen av covid-19,
förbereda och vid behov fatta beslut om fördelning av sådan medicin
teknisk utrustning som köpts in av myndigheten, samt
ha en dialog med relevanta leverantörer om hur tillgången till sådan
medicinteknisk utrustning som behövs i vården av patienter som
insjuknat i covid-19 ska kunna utökas.
Socialstyrelsen ska, vid behov, även ta initiativ till att på nationell nivå säkra
tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av patienter som
insjuknat i covid-19. I detta ligger att genomföra eller, om möjligt, samordna
inköp samt förbereda och vid behov fatta beslut om fördelning mellan
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huvudmännen. Läkemedelsverket ska, i denna del av uppdraget, bistå Social
styrelsen med underlag.
Uppdraget ska genomföras i dialog med Folkhälsomyndigheten, Försvarets
materielverk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Upphand
lingsmyndigheten. Genomförandet av uppdraget ska ske i nära dialog med
berörda regioner och företrädare för kommuner.
Uppdraget ska gälla så länge det krävs med tanke på spridningen av covid-19
och förutsättningarna för regionerna att på egen hand säkerställa försörj
ningen av medicinteknisk utrustning och sådana läkemedel som kan behövas
i vården av patienter som insjuknat i covid-19.
Uppdraget ska löpande redovisas till Regeringskansliet (Socialdeparte
mentet). En rapport om arbetet lämnas senast den 31 januari 2021.
Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Ärendet
En kris påverkar ofta flera verksamheter och samhällssektorer, vilket gör att
förberedelser måste ske både inom en sektor och över sektorsgränser. Detta
ställer krav på samverkan och samordning mellan olika aktörer. Arbetet med
det svenska samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen som inne
bär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden
har motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer. Ansvarsprincipen
innebät också att varje aktör ska stödja och samverka med varandra.
Regioner och kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvård i Sverige.
Regionernas ansvar för att erbjuda hälso- och sjukvård framgår av 8 kap.
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Enligt 12 kap. ansvarar
kommunerna för att erbjuda hälso- och sjukvård i vissa fall. Kommunerna
får även i vissa andra situationer bedriva hälso- och sjukvård.
Regioner ska enligt 7 kap. 2 § HSL planera sin hälso- och sjukvård med
utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av regionens ansvar.
Vid planeringen ska även den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra
vårdgivare beaktas. Regionen ska också planera sin hälso- och sjukvård så att
katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.
Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmänna :råd (SOSFS 2013:22)
om katastrofmedicinsk beredskap. Katastrofmedicinsk beredskap innebär
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