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Svar på remiss - Inbjudan från Socialdepartementet att 
lämna synpunkter på delbetänkandet En stärkt 
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 
2021:19) 

 
Sundbybergs stad ser positivt på de av utredningen presenterade förslagen för att uppnå 
en stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. 

Föreliggande delbetänkande har fokus på uppbyggnaden av en stärkt beredskap för 
hälso- och sjukvården vad gäller läkemedel och sjukvårdsmateriel. Pandemin har 
synliggjort betydelsen av att bygga en långsiktigt hållbar beredskap i hela det svenska 
samhället, inte minst inom hälso- och sjukvården och omsorgen, som har utsatts för 
utdragna och avsevärda prövningar. De presenterade förslagen avser att stärka hälso- 
och sjukvårdens förmåga att hantera ett brett spektrum av olika typer av kriser i 
fredstid, höjd beredskap och krig. 

Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser gäller även i kris och krig. För att skapa en 
tydlig målbild för planering och utförande av vård i kris och krig, delar Sundbybergs stad 
utredningens delbetänkande att det bland annat ska införas en ny bestämmelse i hälso- 
och sjukvårdslagen som anger en målsättning för hälso- och sjukvården i fredstida kriser 
och i krig. Där ska också anges att vid fredstida kriser och i krig, ska hälso- och 
sjukvården ha kapacitet att utföra sådan vård som inte kan anstå. 

Sundbybergs stad ser positivt på att lagerhålla sjukvårdsprodukter, läkemedel med 
mera, för motsvarande en månads normalförbrukning. Allt för att stärka den lokala 
försörjningsberedskapen och skapa förbättrad uthållighet och därigenom minska 
sårbarheten. Idag är Sverige nationellt och lokalt beroende av globala 
distributionskedjor.  

Sundbybergs stad tillstyrker delbetänkandet, En stärkt försörjningsberedskap för 
hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) 
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kommunstyrelsens ordförande 
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