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Växjö kommuns yttrande över Socialdepartementets 
remiss av delbetänkandet En stärkt 
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården 
(SOU 2021:19) 

 
Växjö kommun lämnar följande yttrande över delbetänkandet: 
 
Kommunens kontinuitetshantering i vardagen, det återupptagna arbetet 
med civilt försvar och de senaste åren med pandemin har tydligt visat 
att försörjningsberedskapen för hälso- och sjukvården behöver stärkas. 
Delbetänkandet beskriver komplexiteten. Ansvar och uppgifter är 
fördelade på flera aktörer och i olika nivåer och aktiviteter. Det kommer 
att finnas svårigheter i att identifiera och få samsyn kring vilka 
läkemedel och sjukvårdsprodukter som behöver lagerhållas och det 
ligger en utmaning i att definiera vad som omfattas av begreppen ”god 
vård” och ”vård som inte kan anstå”. 
 
Den föreslagna ambitionshöjningen bedöms vara nödvändig men 
riskerar samtidigt att bli mycket kostnadsdrivande. Den kommer att 
kräva en tydlighet från regering och ansvariga myndigheter kring vilket 
ansvar respektive aktör har och vilka produkter som ska lagerhållas. Det 
behöver även tas fram system (it-system men även i betydelsen 
processer) som underlättar hantering och som kan begränsa den 
administration som följer. Systemen/processerna behöver också vara 
kompatibla så att de kan omfatta övriga produkter som kommunen självt 
bedömer behöver lagerhållas. I första hand sjukvårdsprodukter men 
skulle i bästa fall även kunna omfatta andra produkter som identifierats i 
kommunens kontinuitetshanteringsarbete. Det kan gälla livsmedel, 
drivmedel, teknisk utrustning med mera. 
 
Det är viktigt att hitta de lösningar som blir mest effektiva och mest 
ekonomiskt fördelaktiga ur ett samhällsperspektiv. Ett väl sammanhållet 
system med tydliga föreskrifter och vägledningar kan begränsa de olika 
aktörernas kostnadsökningar. Det kan handla om gemensamma inköp 
som håller kostnader nere och om åtgärder för att minska risken för att 
produkter av åldersskäl måste kasseras. Det kan även gälla möjligheter 
för olika aktörer att samordna lager och distribution. Ett särskilt område 
som uppmärksammats under pandemin är problematiken kring 
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lagerhållning av brandfarliga varor i form av ytdesinfektionsmedel och 
handsprit. Här skulle en samordning mellan flera aktörer kunna hålla 
kostnader nere samtidigt som säkerheten i hanteringen bibehålls eller 
till och med höjs. 

 

Det syns inte möjligt att redan nu avgöra med vilka belopp staten ska 
ersätta kommunerna. Det bör ske enligt fördelningsprincipen men 
exakta belopp för ersättningen bör regleras när man senare bättre kan 
bedöma konsekvenserna. 


