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Remiss av delbetänkandet En stärkt 

försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården 

(SOU 2021:19) 

Er beteckning: S2021/03085  

 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvård är ett område där länsstyrelsen inte har uppgifter och således 

saknas medicinsk kompetens inom myndigheten. Delbetänkandet har därför lästs 

utifrån länsstyrelsens geografiska områdesansvar inom såväl den fredstida 

krisberedskapen som totalförsvar.  

 

Delbetänkandet är mycket omfattande och länsstyrelsen delar i stort utredningens 

förslag och bedömningar.  

 

Länsstyrelsen Skåne lämnar synpunkter på kapitel 14 om jodtabletter inom 

kärnenergiberedskapen där utredningen särskilt lyfter länsstyrelsens ansvar för 

utdelning av jodtabletter vid en kärnteknisk olycka. Utöver kapitel 14 lämnar 

Länsstyrelsen korta kommenterar kring delar som rör omsättningslager och 

uppgiftsskyldighet.  

 

Jodtabletter inom kärnenergiberedskapen 
Utredningens förslag och bedömningar ger en strukturerad helhetsbild samt går i 

linje med tidigare konstaterade och kända problem. 

 
Länsstyrelsen Skåne uppmärksammar att det i nuläget råder viss osäkerhet kring 
huruvida Skåne kommer att ligga inom planeringsavståndet från Ringhals i Halland 
och därav huruvida länet ska lagra jodtabletter. Precis som utredningen nämner så är 
Länsstyrelsen Skåne ett av 13 län som tilldelas medel av MSB för beredskap mot 
kärnkraftsolyckor. Utredningen anger också att utformningen av de exakta zonerna 
ska fastställas av den länsstyrelse där den kärntekniska anläggningen är belägen. 
Skåne omnämns inte av utredningen som är ett av de län som ska ansvara för 
regional lagerhållning samt för kompletteringsutdelning vid behov inom 
kärnkraftverkens beredskapszoner. Dock har Länsstyrelsen Halland lämnat 
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information om att deras senaste beräkningar visar att en liten del av norra Skåne 
kan komma att ligga inom planeringsavståndet och att planeringszonen ännu inte har 
fastslagits.  
 
Mot denna bakgrund vill Länsstyrelsen Skåne uppmärksamma att det kvarstår att 
utreda huruvida Skåne ligger inom planeringsavståndet från Ringhals och därav ska 
ansvara för regional lagerhållning samt kompletteringsutdelning av jodtabletter.  
 
Länsstyrelsen Skåne delar utredningens slutsatser om utmaningen med 
kompletteringsutdelning vid behov för samtliga händelseförlopp. SSM menar att de 
jodtabletter som lagerhålls för extrautdelning kommer dock endast att vara till nytta vid 
långsamma händelseförlopp. Vid snabbare förlopp kommer troligen inomhusvistelse i dessa 
områden (planeringszonen) rekommenderas, vilket svårligen kan kombineras med 
extrautdelning av jodtabletter." (SSM 2017:27, 45) Länsstyrelsen delar denna 
uppfattning.  
 
Länsstyrelsen föreslår att möjligheten att genomföra en begränsad förhandsutdelning 
inom planeringszonen till vissa riskgrupper, såsom gravida och barn, ses över.  
 
Slutligen vill Länsstyrelsen Skåne uppmärksamma att utredningens förslag om 
upphandling av tjänster kopplat till distribution via öppenvårdsapotek kan komma 
att innebära ökade kostnader för flera länsstyrelser. 
 

Övriga synpunkter 
Utredningen föreslår att det ska finnas krav på sex månaders normalförbrukning av 
sjukvårdsprodukter, samt eventuell ytterligare lagerhållningsvolymer för 
sjukvårdsprodukter som bedöms ha en ökad förbrukningstakt och är särskilt viktiga 
vid kris eller krig. Utredningen föreslår att ansvaret för lagerhållningen av 
sjukvårdsprodukter ska ligga på regionerna samt kommunerna. Att respektive aktör 
utan samordning enskilt ska ansvara för lagerhållning menar Länsstyrelsen Skåne kan 
leda till ett ineffektivt resursutnyttjande. Länsstyrelsen Skåne anser att möjligheterna 
för en samordnad lagerhållning av sjukvårdsprodukter mellan kommuner, 
länsstyrelse och region därför bör ses över och utredas vidare. Sådan samordning 
skulle ligga i linje med Länsstyrelsens redan pågående arbete kopplat till 
försörjningssäkerhet.  
 
Utredningen föreslår utökad uppgiftsskyldighet om lagernivåer som behövs för 
planering av krisberedskap och totalförsvar för kommuner och regioner. Utifrån 
erfarenheter av den pågående covid-19-pandemin vill Länsstyrelsen Skåne 
uppmärksamma risken för parallella system för rapportering under en 
samhällsstörning.  
 
Utöver Länsstyrelsens uppdrag att förmedla en lägesbild inom det geografiska 
områdesansvaret har Länsstyrelsen under hanteringen av covid-19 fått i uppdrag av 
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regeringen att hjälpa Socialstyrelsen i samordningen kring kommunernas behov av 
skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial. Framförallt för kommuner har detta 
inneburit viss dubbelrapportering till både Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. För att 
undvika parallella informationskanaler och dubbelrapportering menar Länsstyrelsen 
att kanaler för informationsdelning och rapportering kopplat till 
försörjningsberedskap inom hälso- och sjukvårdssektorn under samhällsstörningar 
bör ses över och tas hänsyn till vid kommande utredningar.  
 

De som medverkat i ärendet 
Beslutet har fattats av Landshövding Anneli Hultén med handläggare Morgan 
Jönsson som föredragande. I ärendets beredning har även Beredskapsdirektör 
Marcus Björklund deltagit.  
 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 
 

 
 
 


