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Delbetänkandet 2020:23 Hälso- och sjukvård i det civila 

försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning 

Sammanfattning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) instämmer generellt i 

utredningens förslag. Utgångspunkten för utredningen har varit de förslag som 

Försvarsberedningen, Försvarsmakten och MSB har redovisat. 

MSB vill framhålla att hälso- och sjukvårdens beredskap behöver utvecklas avsevärt 

inför kriser och krig. Det är därför av stor vikt att förslagen ges prioritet och tillräcklig 

finansiering för att kunna genomföras utan fördröjning. 

MSB vill även betona att det finns särskilda erfarenheter från coronapandemin 2020 

som aktualiserar en förstärkt försörjningsberedskap för varor och tjänster, robust 

personalplanering och en utvecklad ledningsstruktur inom hälso- och sjukvårdsområdet 

inklusive kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg. Utvecklingen av beredskapen 

inom hälso- och sjukvårdsområdet behöver ske inom ramen för den sammanhängande 

planeringen för totalförsvaret och samhällets krisberedskap. 

Behov av fördjupad analys 

Som utredningen nämner är MSB:s generella syn att Socialstyrelsen bör ansvara för 

specifik inriktning, stöd och statlig styrning m.m. inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Socialstyrelsen bör därför återigen ges ansvar och tillräcklig finansiering för programmet 

Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK). Programmet bör som SKR föreslagit även 

omfatta kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg. MSB kan stödja arbetet med 

utgångspunkt i våra kompetensområden, exempelvis planering, robusthet och 

kontinuitetshantering. 

MSB är positiva till ökad information till allmänheten avseende läkemedelsberedskap. 

Ett sådant uppdrag bör dock ges till Socialstyrelsen och inte som utredningen föreslagit 

till MSB. Ett alternativ till att ge uppdraget till Socialstyrelsen är att ge uppdraget till 

Läkemedelsverket, inom rollen som ny bevakningsansvarig myndighet. Arbetet kan då ta 

utgångspunkt i Läkemedelsverkets etablerade dialog med regionerna och 

apoteksbranschen. 

MSB står bakom utredningens analys om behovet av en sammanhållande funktion på 

nationell nivå för vissa strategiska försörjningsrelaterade frågor. En samlad funktion för 

samhällets och det civila försvarets övergripande försörjningsberedskap kan placeras vid 

MSB. Utifrån regeringens övergripande inriktning bör MSB ges ett uttalat ansvar för att 
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inrikta och utveckla Sveriges försörjningsberedskap på ett sammanhängande sätt samt 

bistå med kunskap och finansiella resurser där så behövs. MSB ska kunna bidra till en 

gemensam struktur inom försörjningsberedskapen. Arbetet kan bland annat ske genom 

att i samverkan med offentliga och privata aktörer ta fram nationella 

försörjningsanalyser samt formulera övergripande försörjningsmål på sektorsnivå för 

olika strategiska försörjningsflöden. 

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektör Dan Eliasson beslutat. Analytiker Fredrik Lundgren 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen 

Camilla Asp samt experten Charlott Thyrén deltagit. 
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