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Remissvar: En stärkt försörjningsberedskap för hälso-och
sjukvården, SOU 2021:19
Bakgrund
Umeå universitet är en av de remissinstanser som givits möjlighet att inkomma med synpunkter på
utredningen som omfattar en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga
händelser i fredstid och höjd beredskap, samt lämna förslag på utveckling och åtgärder för att
förebygga och hantera situationer med brist på hälso- och sjukvårdsmaterial och läkemedel.

Synpunkter
Övergripande och sammanfattande synpunkter
Umeå universitet välkomnar denna mycket gedigna utredning som förmodligen är en konsekvens av
den 2013 publicerade SOU 2013:54 – ”Tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel vid allvarliga
händelser och kriser”, vilken inte tidigare resulterat i några mer betydande konkreta åtgärder.
Utredningen beskriver i detalj den komplexa organisatoriska strukturen i svensk krisberedskap, hur
försörjningsberedskapen historiskt sett ut och hur stora delar av lagerhållningen avvecklats till förmån
för ett ”just-in time” tänkande och de svagheter detta system uppvisat under den pågående pandemin.
Dessa delar och perspektiv beskrivs förtjänstfullt i utredningen med både för- och nackdelar.
Utredningen ger detaljerade synpunkter på hur olika lagar bör skrivas om och även att nya lagar bör
tillkomma. Dessutom belyses även de konsekvenser och kostnader som förändringar medför.
Huruvida tilläggen i lagstiftningen riskerar att bli för många och komplicerade vore värdefullt att
belysa tydligare. Man kan önska sig mer strukturella förenklingar i hela krisberedskapsstrukturen,
som skulle förenkla det hela betydligt, (jämför med exempelvis Italien), men det ligger förmodligen
utanför utredningens uppdrag.
Umeå universitet som har ansvar för utbildningar inom det medicinska området (läkare,
sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, farmaceuter, med flera), och för forskning inom relevanta
ämnesfält (tex katastrofmedicin, farmakologi, virologi och läkemedelstillverkning), kommer att följa
utvecklingen och de beslut som tas utifrån utredningen med intresse. Relevanta kurser med inriktning
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på katastrofmedicin och krisberedskap saknas i stort sett idag och universitetet välkomnar om
utredningen kan bidra till att definiera vad som bör inkluderas i grund och vidareutbildningarna.

--Yttrandet har beretts av senior professor Britt-Inger Saveman och beslutats av undertecknad dekan
efter föredragning av kanslichef Ann-Christin Edlund
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