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Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2013 

Bakgrund 

Regeringen beslutade den 22 december 2011 kommittédirektiv 

om tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårds-

materiel vid allvarliga händelser och kriser m.m. (dir. 

2011:121). Utredningen har antagit namnet Åtgärder vid allvar-

liga krissituationer (S 2011:14). 

I direktiven anges att syftet med uppdraget är att se över be-

hovet av och inriktningen på åtgärder som är nödvändiga att 

vidta för läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid 

allvarliga händelser och kriser, föreslå en långsiktig och tydlig 

ordning för dessa insatser, säkerställa att det finns ett ändamåls-

enligt regelverk för att kunna vidta dessa åtgärder och att det 

finns ett system som fungerar som helhet. Särskild vikt ska 

läggas vid allvarliga hälsohot, såsom influensapandemier.  

Enligt direktiven ingår i uppdraget bl.a. att säkerställa att det 

finns en ordning och ett regelverk som tydliggör ansvarsfördel-

ningen mellan stat och landsting i fråga om tillgång till läke-

medel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel som är nöd-

vändig för att hantera allvarliga händelser och kriser, såsom 

akuta hälsohot, att det inom området finns ändamålsenlig lag-

stiftning för att kunna vidta nödvändiga åtgärder vid en allvarlig 

händelse och att det finns en strategi för att säkerställa finansie-
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ringen så att arbetet med beredskapslagren kan bedrivas lång-

siktigt. 

Dessutom ingår enligt direktiven att utreda och lämna för-

slag om bl.a. vilken myndighet som bör få i uppdrag att besluta 

om när de beredskapslagrade läkemedlen ska användas, 

huruvida andra läkemedel än de som finns i lager bör lager-

hållas, hur en reglering av skador orsakade av utgångna läke-

medel bör utformas och hur förskrivningsrätten till bered-

skapslagrade läkemedel vid en eventuell kris kan begränsas. I 

uppdraget ingår vidare att se över behoven av en mer flexibel 

lagstiftning vid allvarliga hälsohot med konsekvenser för sam-

hället. 

Utredningen har påbörjat en ambitiös och omfattande kart-

läggning och analys bl.a. av den ordning som för närvarande 

tillämpas av landsting och stat när det gäller ansvarsfördel-

ningen avseende de beredskapslagrade läkemedlen och sjuk-

vårdsmaterielen. Frågeställningarna har dock visat sig vara mer 

komplexa än vad som förutsetts och uppfattas dessutom olika 

av berörda intressenter. För att få till stånd ett väl förankrat 

framtida system när det gäller ansvarsfördelningen mellan par-

terna krävs en mer omfattande analys och delaktighet hos in-

tressenterna innan ytterligare frågor kan analyseras och en 

rättslig reglering av enskilda delar kan utarbetas.  

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till i sammanhanget är det 

arbete som pågår i Europeiska unionen om hur samarbetet 

mellan medlemsstaterna när det gäller åtgärder inför och under 

allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa kom-

mer att utvecklas. I den processen ingår bl.a. hanteringen av 

vissa beredskapslagrade läkemedel.  

Förändrad inriktning på uppdraget 

Det finns skäl att förändra utredarens uppdrag och begränsa det 

till att analysera, förankra och lämna bedömningar som kan 

ligga till grund för fortsatt utredning om hur ansvaret mellan 

kommun, landsting och stat bör fördelas när det gäller att upp-

rätthålla nödvändig tillgång till läkemedel och annan hälso- och 
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sjukvårdsmateriel inför, under och efter allvarliga händelser och 

kriser.  

Utredningen ska också analysera och lämna bedömningar 

som kan ligga till grund för fortsatt utredning om hur finansie-

ring av de antivirala läkemedlen bör vara ordnad. 

Uppdraget skulle redovisas senast den 1 juni 2013. Utred-

ningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas 

senast den 31 augusti 2013. 

Detta tilläggsdirektiv gäller för det fortsatta utrednings-

arbetet och ersätter det direktiv som beslutades den 22 

december 2011. 

 

(Socialdepartementet) 

 


