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Svar på remiss gällande delbetänkandet En stärkt
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Beslut
Svar på remiss gällande delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och
sjukvården antas.
Ärendet
Borlänge kommun har tagit del av remissen gällande delbetänkandet En stärkt
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, SOU 2021:19. Kommunstyrelsen har
delegerat ärendet till omsorgsnämnden.

Beslutet fattas på delegation av omsorgsnämnden. Beslutet återrapporteras till nämndens
nästkommande sammanträde.
Beslutet signeras digitalt.
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Anita Nordström
Ordförande omsorgsnämnden
Bilagor
Yttrande över delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården,
SOU 2021:19, daterat 2021-06-09.
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Yttrande över delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för Hälso- och sjukvården, SOU 2021:19
Sammanfattning
Utredningen i delbetänkandet redovisar en övergripande bedömning av vad som är viktigast att
prioritera inom hälso- och sjukvårdsområdet inför ny bestämmelse i Hälso-och sjukvårds-lagen. I
kris och krig ska Hälso-och sjukvården ha kapacitet att bedriva vård som inte kan anstå. Bestämmelsen blir utgångspunkt för försörjningsberedskapen på hälso- och sjukvårdsområdet.
Borlänge Kommun ser positivt på de presenterade bedömningarna och presenterar ett antal
kommentarer nedan.
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Övriga kommentarer till några av delbetänkandets bedömningar

Utredningen föreslår att i 5 kap 2 § HSL förtydligas att där det bedrivs hälso- och sjukvård ska
finnas den personal, de lokaler, de läkemedel, de blodprodukter, de medicintekniska produkter och övrig utrustning som behövs för god vård.
I kommunal vård är det ej möjligt att lagerhålla blodprodukter pga. kort hållbarhet. Dessa tillhandahålls av regionen vid individuell ordination och administreras direkt. Inom kommunal verksamhet lagerhålls inga blodprodukter. Förslag på ny skrivning kan vara ” de sjukvårdsprodukter
och övrig utrustning som behövs för att en god vård ska kunna ges inom verksamhetens uppdrag”.
Utredningen bedömer att kroniskt sjuka med en stabil läkemedelsbehandling bör ha tillgång
till läkemedel för minst en månads förbrukning i hemmet förutsatt att detta inte medför patientsäkerhetsrisker.
Värt att notera är att leverans av färdigdoserade läkemedel i dospåsar levereras var 14:e dag,
vilket gör tillgången till läkemedel för minst en månad svår att uppnå för individen. Svinn vid
ändrad dos kommer att påverka samhällsekonomin samt att patientsäkerheten kan påverkas negativt vid stora lager.
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Utredningen föreslår att regeringen föreskriver om vilka omsättningsbara sjukvårdsprodukter
som ska omfattas.
När en förteckning över sjukvårdsprodukter framtas, är det viktigt och nödvändigt att detta sker
i samverkan och samråd med regioner och kommuner. God expertkunskap från samtliga parter
krävs för en tillräcklig helhetsbild.
Det är av vikt att försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmaterial stärks i Sverige. Utredningen
bör väga in att se över möjligheterna att lagerhålla sådant material dynamiskt, i motsats till en
statisk, stillastående lagerhållning. Detta eftersom vad som omfattas och vilka krav som ställs,
t.ex. utgångsdatum och ev. användande efter detta.
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Omställning till en God och nära vård
Att mer hälso- och sjukvård ges utanför sjukhusen, t.ex. i form av kommunal hemsjukvård, är en
utveckling som redan pågår. För att kunna möta framtidens utmaningar och för att öka förtroendet för hälso- och sjukvården krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete, där en del handlar
om att organisera vården utifrån allmänhetens och patienternas behov. Vi ser en problematik i
kommunens möjligheter att tillgå medicintekniska produkter och läkemedel för avancerad vård i
händelse av kris eller krig. Detta eftersom regionen ansvarar för läkemedel och medicinteknisk
utrustning och kommunen inte har någon större lagerhållning. Beställning och leveranser kommer ev. inte att fungera optimalt i händelse av kris eller krig.
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