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Yttrande över delbetänkandet Hälso-och sjukvård i det civila 

försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 

2020:23) 

 

Läkemedelverket (LV) har beretts möjlighet att yttra sig över ovan nämnt 

delbetänkande (dnr. S2020/02826/FS). 

LV ser positivt på att förslag på åtgärder lämnas för att förbättra hälso-och sjukvårdens 

beredskap vid allvarliga händelser i fredstid och inför samt vid höjd beredskap. 

Lärdomar från den pågående covid-19 pandemin men också den brist på 

sjukvårdsmaterial som uppstod inom delar av vården hösten 2019 pekar på 

angelägenheten i att förbättra hälso- och sjukvårdens beredskap.  

I det följande lämnas LV:s synpunkter på utredningens betänkande. 

Kapitel 3 Planering, ledning och samordning 

LV delar utredningens uppfattning att det är önskvärt med en tydlig övergripande 

planeringsprocess. En ökad tydlighet i ansvarsfördelningen mellan olika aktörer är 

önskvärt. LV efterfrågar finansiering för myndighetens deltagande i detta arbete.  

Kapitel 4 Mål för hälso- och sjukvården inom totalförsvaret 

LV delar utredningens bedömning att det inte är en realistisk utgångspunkt att hälso- 

och sjukvården ska kunna upprätthålla samma vårdförmåga i de allvarliga situationer 

som utredningen tar sikte på, som i ett normalläge i fred. LV delar utredningens 

uppfattning att den av riksdagen beslutade prioriteringsplattformen bör följas även i 

dessa sammanhang.  

Kapitel 6 Sjuktransporter i kris och krig 

LV önskar med anledning av övervägandena i kapitel 6 lyfta fram behovet av 

läkemedelsförsörjning och av utbildning, även för sjuktransporter i kris och krig.  

Kapitel 7 Personalförsörjning i kris och krig 

LV instämmer i övervägandena i kapitel 7 men efterfrågar förtydliganden kring vilka 

personalkategorier som avses omfattas. I begreppet hälso-och sjukvårdspersonal ingår 

t.ex. även apotekspersonal. Det framgår inte tydligt i delbetänkandet att apotekens 

verksamhet och dess personal avses omfattas av förslagen. Vidare kan det övervägas 

om personal verksam inom tillverkning och distribution av läkemedel (i viss mån även 

medicintekniska produkter) bör omfattas. 

Kapitel 8 Förnödenhetsförsörjning 

LV instämmer generellt i de behov som identifierats av utredningen ifråga om 

förnödenhetsförsörjning m.m. och har för närvarande inte några synpunkter på de 



 

  

 

 2 (2) 

förslag på framtida uppgifter som föreslås läggas på LV. LV önskar dock påtala vikten 

av tydlighet i fråga om myndighetsansvar och också behovet av att i det fortsatta 

arbetet se över befintliga författningar på området för att berörda myndigheter ska 

kunna ges effektiva verktyg vid genomförandet av sina uppdrag. En förutsättning för 

arbete med föreslagna uppgifter är att LV tillförs tillräckliga medel.  

När det gäller behovet av författningsändringar vill LV vidare lyfta fram det troligen 

stora värdet i att analysera myndigheternas arbete med anledning av covid-19 

pandemin och de författningar som beslutats med anledning av pandemin på såväl lag- 

som förordningsnivå och på myndighetsnivå i form av myndighetsföreskrifter, m.m. 

LV delar utredningens uppfattning att Apotek Produktion och Laboratorier (APL) 

skulle kunna spela en viss roll tillsammans med andra insatser för Sveriges räkning 

gällande nationell tillverkningsberedskap 

Härutöver vill LV lyfta fram vikten av att i det fortsatta arbetet med författningar 

klargöra terminologin i detta sammanhang, ifråga om t.ex. sjukvårdsmateriel, 

medicinsk utrustning respektive medicintekniska produkter. 

Kapitel 9 Utbildning och övning 

LV delar utredningens bedömning av behovet av utbildning och övning inom hälso- 

och sjukvården och anser att det bör övervägas om även personal och aktörer som är 

involverade i försörjningskedjan kan inkluderas.   

Kapitel 10 Ekonomiska konsekvenser och prioritering av åtgärder 

Utredningens uppskattningar vad gäller läkemedelsrelaterade kostnader är i viss mån 

lågt räknat utifrån de teoretiska kostnaderna och kan i realiteten bli andra beroende av 

vid vilken tidpunkt förslagen kan omsättas i praktiken.  

 

LV instämmer i utredningens bedömning att uppbyggnad av regioners lagerhållning 

bör vara en prioriterad åtgärd. Ur LV:s perspektiv bör sådant arbete, som i viss mån nu 

sker med anledning av den pågående pandemin, fortgå och utvecklas. 

 

Den tillförordnade generaldirektören Lena Björk har beslutat i detta ärende. 

Samverkansstrategen Cindy Sturesson har varit föredragande. I den slutliga 

handläggningen har också verksjuristen Robert Ling och kommunikationsstrategen 

Thomas Ekelund deltagit. 

 

 
 

Lena Björk 

 

Cindy Sturesson 

 

Kopia till: registrator, Lena Björk, Cindy Sturesson, Anette Nilsson, Robert Ling, 

Thomas Ekelund 
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