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En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 
2021:19) 
 
 
Sammanfattning  
 
SPF Seniorerna delar utredningens bedömningar och stöder dess förslag, utan att 
ta ställning till vilken lagteknisk lösning som bör väljas. 
 
 
Allmänt 
 
I sitt yttrande över kommitténs första delbetänkande bedömde SPF Seniorerna att en 
fungerande hälso- och sjukvård, utöver att värna befolkningens liv och hälsa, även är 
viktig för statsledningen och det offentliga, vilket i sin tur kommer att påverka 
försvarsviljan och motståndskraften. En fungerande hälso- och sjukvård förutsätter 
tillgång på personal, lokaler, läkemedel, blod, blodprodukter, sjukvårdsmateriel, 
medicintekniska produkter och övrig utrustning som behövs för att god vård ska kunna 
ges. Den nu pågående pandemin understryker riktigheten i den bedömningen.  
 
Den inledningsvisa bristen på inte minst skyddsmateriel innebar en mycket svår 
situation för seniorer i behov av hälso- och sjukvård samt äldreomsorg, och till den 
personal som satts att utföra vården och omsorgen. Avsaknaden av lager för denna 
materiel bidrog till den svåra situationen. Det får aldrig mer upprepas. Därför är SPF 
Seniorerna positivt inställt till varje steg i riktig mot en återställd lagerhållning av 
relevant sjukvårdsmateriel. Låt nedrustningens tid på detta område vara förbi.  
 
Förbundet understryker att utredningens bedömningar och förslag även bör tillämpas 
på den kommunala hälso- och sjukvården samt dess omsorgsverksamhet, även om det 
ursprungliga direktivet endast talar om hälso- och sjukvård.  
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5.3 Ett system för att stärka försörjningsberedskapen  
 
SPF Seniorerna delar utredningens bedömning att  
- det behöver finnas mer sjukvårdsprodukter i Sverige ett bättre resursutnyttjande 
av de förnödenheter vi har och en säkerställd distribution av dessa förnödenheter, 
samt att 
- beredskapslagring är ett viktigt verktyg för att skapa mer förnödenheter och 
därmed köpa oss tid att med hjälp av andra verktyg säkerställa tillgången till 
sjukvårdsprodukter i kris och krig. 
 
 
5.4.2 Det införs en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen om 
vård vid fredstida kriser och krig  
 
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att det i lag ska föreskrivas att hälso- 
och sjukvården vid fredstida kriser och i krig ska ha kapacitet att utföra sådan 
vård som inte kan anstå. 
 
SPF Seniorerna tar inte ställning till vilken lagteknisk lösning som bör väljas. 
 
 
7.1 Grundläggande förmågekrav på vården  
7.1.3 Vårdgivarnas ansvar för tillgång till förnödenheter förtydligas 
 
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att  
- det i lag ska föreskrivas att den som bedriver hälso- och sjukvården ska ha den 
personal, de lokaler, de läkemedel, det blod, de blodprodukter, den 
sjukvårdsmateriel, de medicintekniska produkter och den övriga utrustning som 
behövs för att god vård ska kunna ges, samt att 
- sjukvårdshuvudmännen ska lagerhålla sjukvårdsprodukter för sådan vård som de 
ska erbjuda enligt lag. 
 
SPF Seniorerna tar inte ställning till vilken lagteknisk lösning som bör väljas. 
 
 
9.5.1 Lagerhållning ska ske i Sverige i utrymmen som kan tillsynas  
 
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att sjukvårdsprodukter som omfattas 
av lagerhållningsskyldighet ska lagerhållas i Sverige och lagerhållning ska ske i 
utrymmen som tillsynsmyndigheten har tillträde till enligt lagen. 
 
I syfte att säkra en hög efterlevnad av bestämmelserna om lagerhållning krävs en 
effektiv och aktiv tillsyn. I denna ingår att de som utövar tillsyn har möjlighet till fysisk 
syn av platser och produkter. 
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9.7.1 Ansvaret för statliga säkerhetslager samlas hos en 
myndighet 
 
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att det i lag ska föreskrivas att den 
myndighet som regeringen bestämmer ska ansvara för att statliga säkerhetslager 
för lagerhållning av sjukvårdsprodukter inrättas och upprätthålls. 
 
Det är både rimligt och adekvat att en (1) statlig myndighet får i uppdrag att 
ytterst ansvara och säkerställa att andra statliga aktörer uppfyller sina ansvar när 
det gäller att inrätta och hålla lager. 
 
SPF Seniorerna tar inte ställning till vilken lagteknisk lösning som bör väljas. 
 
 
9.11.2 En statlig myndighet bör ansvara för systemet 
 
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV) får i uppdrag att utforma och genomföra 
upphandlingar som säkerställer lagerhållning av läkemedel som ingår i PV-
systemet. 
 
 
9.12.1 Förvaltning av lista för sjukvårdsprodukter 
 
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV) får i uppdrag att utforma och genomföra 
upphandlingar som säkerställer lagerhållning av läkemedel som ingår i PV-
systemet. 
 
 
13.3 Beredskapsapotek  
 
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att vissa öppenvårdsapotek ska få i 
uppdrag att vara beredskapsapotek och att de ska inrättas med lämplig geografisk 
spridning över hela landet. 
 
Förslaget om beredskapsapotek är bra av flera skäl. Systemet med beredskapsapotek 
skulle bidra till att säkra allmänhetens tillgång till läkemedel i fredstida kriser och i krig. 
Om ett visst antal apotek har ett statligt uppdrag som ersätts ekonomiskt ger det dem 
förutsättningar att finnas kvar. Beredskapsapotek innebär att läkemedel finns tillgängliga 
snabbt i hela landet. 
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I detta ärende har SPF Seniorernas arbetsutskott beslutat. Martin Engman, 
samhällspolitisk chef, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också sakkunniga Gösta Bucht och Thony Björk deltagit. 
 

 
Eva Eriksson  
Förbundsordförande 


