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Regeringskansliet, Socialdepartementet

Remiss om delbetänkandet En stärkt
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU
2021:19).
Er beteckning: S2021/03085

Sammanfattning
Delbetänkandet är mycket grundligt och omfattande och Länsstyrelsen i Hallands län delar
utredningens förslag och bedömningar.
Hälso- och sjukvård är ett område där länsstyrelsen inte har några direkta uppgifter och saknar
medicinsk kompetens inom myndigheten. Utredningen har därför lästs med ett totalförsvarsfokus.
Länsstyrelsen Halland lämnar korta synpunkter på kapitel 14 om jodtabletter inom
kärnenergiberedskapen, där utredningen särskilt lyfter länsstyrelsens ansvar för utdelning av
jodtabletter vid en kärnteknisk olycka.
Kapitel 14
Länsstyrelsen Halland har genomfört dialogsamtal med Länsstyrelsen i Kalmar län och
Länsstyrelsen i Uppsala län, som varande kärnkraftslän. Gemensamt ställer vi oss i huvudsak
bakom utredningens förslag, men Länsstyrelsen Halland lämnar följande synpunkter:
Övergripande
Utredningens förslag och bedömningar ger en strukturerad helhetsbild samt går i linje med
tidigare konstaterade och kända problem.
Begränsad extrautdelning
Länsstyrelsen delar utredningens slutsatser om svårigheterna att under samtliga händelseförlopp
kunna säkerställa extrautdelning av jodtabletter, utan att någon förhandsutdelning har skett.
Länsstyrelsen föreslår att möjligheten att genomföra en begränsad förhandutdelning inom
planeringszonen till vissa riskgrupper såsom gravida och barn ses över. Denna
förhandsutdelning skulle kunna ombesörjas genom barnavårdscentraler (BVC) och
mödravårdscentraler (MVC), som enligt utredningens förslag, kan erbjuda information riktad

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Page 1 of 3

Telefon
010 - 224 30 00

LÄNSSTYRELSEN

Yttrande
2021-06-23

2(3)
456-3934-2021

specifikt till dessa grupper. Dessa besök skulle då kompletteras med utdelning av jodtabletter
till de mest sårbara grupperna, gravida (foster) och barn.
SSM framför också att ingen myndighet i dag anser att de har ansvar eller i uppdrag att dela ut
läkemedel ur de nationella lagren, varför det inte heller finns några planer för sådan utdelning.
(SOU 2021:19, 981).
För länsstyrelsens beredskapsplanering behöver detta klargöras.
Regional lagerhållning
Vid beslut av skyddsåtgärden intag av jodtabletter inom beredskapszonerna kan de regionala
lagren av jodtabletter komma att behöva distribueras till invånare i flera län, vilket kan innebära
ökade kostnader. Jodtabletterna kommer huvudsakligen att lagras i Hallands, Kalmar och
Uppsala län, vilket kräver omfattande planering över länsgränser.
Upphandling och distribution via öppenvårdsapotek
Utredningens förslag om upphandling av tjänster kopplat till distribution via öppenvårdsapotek
kan komma att innebära ökade kostnader för flera länsstyrelser.
Länsstyrelsen Halland har också fått in synpunkter från Länsstyrelsen i Västerbottens län och
dessa redovisas nedan:
Länsstyrelsen Västerbotten anser att det för länsstyrelsens förutsättning till beredskapsplanering
behöver klargöras vilket ansvar som länsstyrelser utanför beredskapszonerna har om en olycka
skulle inträffa utanför dessa zoner. Inom dessa zoner har vi inte förhandsutdelat och inte heller
planerat för extrautdelning av jodtabletter.
Nyligen publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten en rapport, Strålskyddsåtgärder vid
radiologiska nödsituationer – planeringsunderlag för händelser där platsen är okänd. Även för
dessa situationer kan jodtabletter behöva delas ut.” (SOU 2021:19, 417).
Länsstyrelsens övergripande roll i planeringen behöver förtydligas
Länsstyrelsen är en viktig aktör och samverkanspart inför som under samhällsstörningar och
höjd beredskap på regional nivå. Det är därför viktigt att utredningen i sitt slutbetänkande
klargör vilken roll som länsstyrelsen har i planeringen så som placering av beredskapsapotek, de
statliga säkerhetslagren och robusthet gällande distributionskedjan med mera. Länsstyrelsens
viktiga roll på regional nivå har inte minst visat sig under den pågående pandemin, när det gäller
att möjliggöra samverkan och samordning mellan lokala, regionala och centrala aktörer.
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Beredskapstillverkning och statliga säkerhetslager
Utredningen får gärna utveckla resonemanget kring de statliga säkerhetslagren och
beredskapstillverkningen som man gör kring beredskapsapoteken, till exempel när det gäller
placering av dessa.
Säkerhetsskydd och informationssäkerhet
Länsstyrelsens vill lyfta vikten av ett systematisk säkerhetsskydd- och
informationssäkerhetsarbete när det gäller insamlandet och hanteringen av de uppgifter som i
många fall kommer krävas vid till exempel planeringen av det som utredningen föreslår.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Brittis Benzler med handläggare Donald Ribbentjärn som
föredragande. I den slutliga handläggningen har också beredskapshandläggare Johannes Härri
och beredskapsdirektör Niklas Nordgren medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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