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Som ett underlag till kommande försvarspolitisk inriktningsproposition har Utredningen
om hälso- och sjukvårdens beredskap lämnat delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det
civila försvaret.
Utredningen konstaterar att det för civilt försvar saknas en övergripande process för
inriktning, stöd till genomförande och uppföljning. Livsmedelsverket delar denna bild
och ser paralleller till myndighetens ansvarsområde inom dricksvatten- och
livsmedelsförsörjning. I enlighet med utredningen menar Livsmedelsverket att denna
process behöver anges i kommande försvarsbeslut. Processen behöver ange hur
kommuner och regioner, men även privata aktörer, får del av en statlig inriktning samt
hur de ska förhålla sig till densamma.
Utredningen föreslår en målsättning för hälso- och sjukvården i kris och krig och att
denna målsättning beslutas i samband med försvarsbeslutet 2020. Livsmedelsverket
understryker behovet av mål för beredskapsplaneringen, något myndigheten tillsammans
med Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt också lyft i vår redovisning
inför försvarsbeslutet.1 Det bör finnas en målsättning för samtliga identifierade och
prioriterade områden och den bör beslutas av regeringen.
Livsmedelsverket bejakar utredningens syn att hela vårdkedjan behöver omfattas och ser
paralleller med behovet att inkludera hela livsmedelskedjan i arbetet med civilt försvar.
Livsmedelskedjan och vårdkedjan delar också behovet av beredskap för smittsamma
sjukdomar eller händelser med farliga ämnen (CBRNE). De åtgärder som utredningen
föreslår inom detta område anser Livsmedelsverket vara relevanta.
Utredningen konstaterar att lagerhållning behöver öka i Sverige när det kommer till
förnödenheter viktiga för hälso- och sjukvården. Utredningen pekar också på betydande
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samordningsvinster om detta hanteras på nationell nivå. Livsmedelsverket delar denna
syn och menar att i det fall lagerhållning blir aktuell på fler områden så bör det övervägas
om detta kan hanteras med en modell liknande den finska
Försörjningsberedskapscentralen.
Livsmedelsverket anser i likhet med utredningen att investeringsstöd genom programmet
Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK) behöver återinföras. Tillsammans med den
vägledning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap nu utarbetar för det
robusta sjukhuset tror Livsmedelsverket att detta kan vara ett bra incitament för att öka
robustheten i hälso- och sjukvården. Det bör genom detta vara möjligt att ställa krav på
ökad robusthet kring sjukhusens försörjning av dricksvatten och livsmedel.
Livsmedelsverket gör ingen bedömning av vilken myndighet som är lämpligast att
hantera programmet.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Annica Sohlström. Avdelningschef
Mats Johansson har varit föredragande.
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