Dir. 2019:83

Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap
(S 2018:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 14 november 2019
Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 augusti 2018 kommittédirektiv om hälso- och
sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i
fredstid och höjd beredskap (dir. 2018:77). Enligt direktiven ska uppdraget
redovisas senast den 31 december 2020.
Utredaren får nu även i uppdrag att överväga och analysera vilka åtgärder
som behövs för att förebygga och hantera situationer med brist på hälsooch sjukvårdsmaterial under förhållanden då inte någon allvarlig händelse i
övrigt påverkar försörjningen. Uppdraget omfattar även motsvarande frågor
när det gäller läkemedel. Utredaren får vidare i uppdrag att analysera vissa
frågor om hanteringen av jodtabletter inom ramen för kärnenergiberedskapen. Utredaren får också förlängd tid för uppdraget till den 30 september
2021 och ska lämna en delredovisning senast den 1 april 2020.
Utvidgning av uppdraget

Under oktober 2019 uppstod problem med hälso- och sjukvårdens materialförsörjning i fem landsting i samband med att en ny leverantör, som hade
upphandlats av landstingen gemensamt, övertog ansvaret för leveranser av
förbrukningsmaterial. Den omfattande materialbristen medförde snabbt
konsekvenser för vården och ledde bl.a. till att planerade operationer ställdes
in och att flera av de berörda landstingen gick in i stabsläge. Även statliga

myndigheter involverades i hanteringen av situationen, exempelvis arbetade
Socialstyrelsen med att göra lägesbedömningar och anordna samverkanskonferenser. Även andra myndigheter såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
berördes.
Materialbristen och dess följder visar på en generell sårbarhet i hälso- och
sjukvårdens materialförsörjning och på att det finns ett behov av att se över
vilka åtgärder som bör vidtas i syfte att dels förebygga att liknande situationer inträffar igen, dels stärka förmågan att hantera situationer som trots
allt uppstår. Den grundläggande materialförsörjningen är också grunden till
hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och
höjd beredskap. Exempel på frågor som behöver belysas är betydelsen av
kravställning och utformning i övrigt när det gäller landstingens upphandlingar, planering och genomförande av leverantörsbyten och behovet av
lagerhållning hos hälso- och sjukvården. Det kan inte uteslutas att liknande
problem kan uppstå i läkemedelsförsörjningen, även om det finns skillnader i
regelverk och distributionsvägar jämfört med distributionen av hälso- och
sjukvårdsmaterial.
Utredningens uppdrag enligt de ursprungliga direktiven (dir. 2018:77)
handlar om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid
allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. Regeringen bedömer att
uppdraget bör utvidgas till att omfatta situationer där det inte finns några
yttre störningar i samhället som inverkar negativt på försörjningen av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial. Utredaren ska därför
−

−

−

analysera och överväga åtgärder för att stärka försörjningskedjorna till
hälso- och sjukvården under mer vardagliga förhållanden och inte enbart
kopplat till allvarliga händelser i fredstid eller höjd beredskap,
i fråga om läkemedel lägga tyngdpunkten på åtgärder som kan vidtas av
landstingen och de aktörer som svarar för försäljning och distribution av
läkemedel till hälso- och sjukvården, och
föreslå de åtgärder inklusive eventuella förslag till författningsändringar
som översynen föranleder.

Det finns därtill behov av att ytterligare utvidga uppdraget till att omfatta
vissa frågor kring hantering av jodtabletter inom ramen för kärnenergiberedskapen. En bakgrund till utvidgningen av uppdraget i denna del finns i
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Strålsäkerhetsmyndighetens rapport 2017:27 Översyn av beredskapszoner.
Utredaren ska därför
−

−

analysera rättsläget kring hantering av jodtabletter inom ramen för
kärnenergiberedskapen genom att utreda ansvaret för upphandling,
lagerhållning, kompletterings- och extrautdelning samt rätten att
rekommendera intag av jodtabletter, och
föreslå hur dessa frågor ska lösas.

Förlängd tid för uppdraget och delredovisning av vissa frågor om det civila
försvaret

Enligt de ursprungliga direktiven ska uppdraget redovisas senast den
31 december 2020. Utredningstiden förlängs nu. Uppdraget ska i stället
redovisas senast den 30 september 2021. Om utredaren anser att det är
lämpligt får dock vissa frågor eller delar av uppdraget redovisas vid en tidigare tidpunkt. En delredovisning med följande innehåll ska lämnas senast
den 1 april 2020:
−

−

−

−

−

Utredaren ska redovisa en analys av de åtgärdsförslag avseende det civila
försvaret som Försvarsberedningen, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har redovisat när det gäller
hälso- och sjukvården.
I detta ligger att utredaren ska göra en bedömning av den övergripande
inriktning som hälso- och sjukvården behöver för att möta de utmaningar som finns för det civila försvaret.
Utredningen ska bl.a. föreslå en prioritetsordning för de områden där
det krävs insatser t.o.m. 2025 samt vilka kostnader och övriga konsekvenser detta ger upphov till.
I de fall där det är möjligt ska utredaren beräkna och redovisa
kostnadsbedömningar för de föreslagna åtgärderna och bedöma i vilken
utsträckning respektive åtgärdsförslag är ekonomiskt skalbart.
Om utredaren bedömer att ytterligare underlag behöver tas fram ska det
anges.

(Socialdepartementet)
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