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Socialdepartementet 
s.remissvar@regeringskansliet.se  
 

Remissbehandling av delbetänkandet En stärkt 
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården 
(SOU 2021:19) 

 

VINNOVAs ställningstaganden 

 
VINNOVA ser positivt på arbetet med att förbättra försörjningsberedskapen av 
sjukvårdsprodukter i Sverige inför kommande pandemier och andra kriser. 
Beredskap för och tillgänglighet av sjukvårdsprodukter bygger på flera faktorer, 
inklusive kommunikation, logistikutveckling, försörjningsled, ledning, styrning, 
ansvarsfördelning, lagerhållning, samt tillverkningskapacitet och expertis. Som 
innovationsmyndighet är fokus för VINNOVAs behandling av detta 
delbetänkande framförallt fokuserat på forskning-och innovationsperspektivet och 
hur denna påverkar ovanstående faktorer.  
 
Forskning och innovation (FoI) nämns i delbetänkandet som viktigt för att 
stimulera utveckling av produktionsprocesser med inbyggda möjligheter till 
omställning och multi-användning. Det finns ytterligare aspekter på FoI som är 
viktigt att lyfta fram ur ett beredskapsperspektiv och som Vinnova önskar ingå i 
betänkandet. Det ökar kompetensen, vilket är viktigt för att kunna ta emot till 
exempel licenstillverkning och kunna producera vacciner, antibiotika, antivirala 
läkemedel med flera på nationell nivå. Det ökar även attraktionen och 
möjligheterna till internationellt samarbete och i förlängningen tillgång till nya 
sjukvårdsprodukter speciellt när det är kopplat till utveckling av 
produktionsprocesser. Vinnova önskar även lyfta fram 
forskningsinfrastrukturernas roll i detta sammanhang. De kan spela en viktig roll 
vid en framtida kris med sin kompetens samt laboratorie- och 
tillverkningsfaciliteter och även de bör få specifika beredskapsansvar med att 
bidra till bland annat diagnostik, tillverkning, smittspårning, logistik med mera. 
 
Vidare ger remissen och dess förslag ett fragmenterat intryck där olika 
myndigheter såsom MSB, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten föreslås få olika uppgifter. Till exempel att Socialstyrelsen 
ska ha det statliga ansvaret för försörjningsberedskapen inom hälso- och 
sjukvården och att Läkemedelsverket ska få i uppdrag att kartlägga vilken 
produktion av läkemedel och medicintekniska produkter som sker i Sverige och 
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vilka beroenden de har avseende insatsvaror. Vinnova önskar att en organisatorisk 
bild med de olika myndigheternas ansvar och beroende ingår i betänkandet. Det 
skulle underlätta förståelsen för huvudansvar, delansvar och samordning. 
 
Vinnova vill även att det internationella perspektivet utökas eftersom det är 
viktigt att Sverige är aktiva på det internationella planet för att öka 
försörjningsberedskapen. På EU-nivå med en aktiv roll inom HERA inkubatorn 
som är under uppförande och även på det nordiska planet när det gäller kapacitet 
och kompetensuppbyggnad. Nordiskt samarbete nämns som viktigt i rapporten 
och i utredningen N2020/03157 Sveriges innovations-och produktionskapacitet 
för vaccin och andra biologiska läkemedel. 

 
I detta ärende har generaldirektör Darja Isaksson beslutat. Handläggare Mats 
Jarekrans har varit föredragande. 
 
 
 
 
Darja Isaksson  Mats Jarekrans 


