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Läkemedel är ett kritiskt beroende för all hälso- och sjukvård 
- Läkemedelsbehandling är den vanligaste behandlingsformen

Läkemedelstillgången är sårbar
- Frekventa och ökande allvarliga bristsituationer
- Försörjningskedjan innefattar många kritiska beroenden

Regeringsbeslut om återupptagen totalförsvarsplanering
- Stödet till Försvarsmakten avseende hälso- och sjukvård
- Upprätthålla hälso- och sjukvårdsverksamhet oavsett påfrestning

RLM
Bakgrund; det dokumenterade problemet
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Tillgång till läkemedel är nödvändigt för att kunna bedriva hälso- och sjukvård. Detta gäller i vardag och kris, höjd beredskap och krig och handlar både om att upprätthålla hälsa, behandla sjukdom och att kunna hantera många skadade. Tillgången till läkemedel har visat sig vara sårbar, bl.a. genom ett ökande antal allvarliga läkemedelsbristsituationer.  Dessa förhållanden, tillsammans med regeringens beslut om att återuppta totalförsvarsplanering (2015) och stödet till Försvarsmakten gällande hälso- och sjukvårdsresurser, är bakgrunden till projektet. Likaså att det finns krav på hälso- och sjukvårdsutförare om att upprätthålla verksamhet oavsett påfrestning (samhällsviktig verksamhet).



RLM
Bakgrund; syfte och mål

Syftet med projektet var att i samverkan med landstingen och berörda privata 
och offentliga aktörer skapa en enhetlig syn på vad läkemedelsberedskap 
innebär och hur en god kontinuitetshantering kan uppnås

Målet med projektet var att utveckla ett förslag för hur en redundant 
läkemedelsförsörjning i Sverige bör genomföras och fungera under minst en 
tremånadersperiod
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RLM
Bakgrund; beviljat projekt

Beställare Socialstyrelsen

Utförare Lunds universitet, LTH

Finansiär Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 
krisberedskapsanslag 2:4

Tid 2017-2019

Omfattning 
Försörjning av läkemedel, blod, medicintekniska produkter 
(MTP), nutritionsprodukter i kris, höjd beredskap och krig med 
utgångspunkt i vardagen

Deltagare Identifierade berörda privata och offentliga aktörer, 
branschorganisationer och intresseföreningar
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RLM
Bakgrund; projektets uppdrag

Ge klarhet gällande vilka läkemedel som behöver omfattas av 
kontinuitetshantering, inkl. omsättningslagerhållning och distribution i ett 
fungerande försörjningsflöde

Lösa behovet av en kontinuerlig läkemedelsförsörjning som fungerar under 
hela hotskalan ur ett nationellt systemperspektiv, som en del i planeringen av 
civilt försvar

Ge förslag på regeländringar för implementering av den föreslagna resurs-
förstärkta läkemedelsförsörjningen

Ge vägledning för privata och offentliga aktörers kontinuitetshantering

Sprida resultatet omedelbart efter projektets avslutLU Copyright
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RLM
Genomförande; projektets utgångspunkter

Principer för svensk 
krisberedskap

Ansvars-, närhets- och likhetsprinciperna och 
krisberedskapen som en grund för den återupptagna 
totalförsvarsplaneringen.

Andra rapporter

Tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel vid 
allvarliga händelser och kriser (SOU 2013:54)

Motståndskraft (Ds 2017:66), Värnkraft (Ds 2019:8), 
Försvarsberedningen

Standard Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitet –
Vägledning  (SS EN ISO 22301)

Skydd av samhällsviktig 
verksamhet

Det kritiska beroende av fungerande infrastruktur 
(MSB 2013)

Gråzonsproblematik Informationspåverkan, cyberangrepp och fysiska 
sabotage (Jonsson 2018)
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RLM
Genomförande; projektets metod och material
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Genomförandet av projektet har varit unikt, på grund av att liknande studier inte tidigare har genomförts. Metoden var i huvudsak kvalitativ och explorativ och bestod av en omfattande datainsamling, en arbetsprocess för samverkan, en förankringsprocess för samsyn samt kvalitetssäkring i alla steg (A-D i bilden).  Arbetsprocessen under projektet har handlat om att kartlägga nuläget till grund för en aktörsgemensam syn på det önskade börläget, det vill säga en mer redundant läkemedelsförsörjning. Under projektet har en mängd enkäter, intervjuer, studiebesök samt SWOT-analyser genomförts. Engagemanget har varit mycket stort, vilket bland annat visade sig i en 100 % svarsfrekvens. Projektledningen på Lunds universitet har också gjort en internationell jämförelse med fokus på de nordiska länderna, vilken inkluderat ländernas läkemedels- och blodförsörjning. Projektledningen har också genomfört en fördjupande studie av krisberedskapen inom läkemedelsförsörjningsområdet.  Under projektet genomfördes även en WS-serie tillsammans med projekt- och referensgruppsdeltagarna. I WS 1 identifierade och prioriterade deltagarna gemensamt fyra problemområden som viktiga att undersöka vidare under projektet.  Dessa fyra fokusområden var utan inbördes prioritering: Lagar och regler, IT-området, Distribution och logistik samt Lager och tillgång. Fokusområdena behandlades under ett scenariobaserat stresstest i WS 2 och i WS 3 identifierade deltagarna gemensamt åtgärder. Dessa åtgärder bedömdes av deltagarna ur olika tidsperspektiv tillsammans med förväntad effekt i WS 4.   Bilden visar även på att dialog har förts med olika berörda nätverk och projekt under projektets gång. Resultatet av datainsamlingen har i flera steg bedömts av juridiskt sakkunnig och är en grund för projektets förslag för ökad redundans i den nationella läkemedelsförsörjningskedjan (Bild 19).



RLM
Genomförande; deltagarrepresentation

Organisation Medicin Farmaci Juridik & 
Upphandling

Beredskap & 
Säkerhet

Utredning & 
Analys

Logistik & 
Distribution

Läkare 
Sjuksköterska

Veterinär
Apotekare Jurist 

Upphandlare
Samordnare 
Handläggare

Handläggare 
Analytiker

Logistiker 
Transportör

Myndighet
eHälsomyndigheten 1 1
Folkhälsomyndigheten 1
Försvarsmakten 1
Jordbruksverket 2
Läkemedelsverket 1
Landsting
Blekinge 1
Dalarna 1 1
Norrbotten 1 1
Skåne 1 1
Stockholm 2
Södermanland 1
Västra Götaland 1
Västerbotten 1
Uppsala 1
Örebro 1
Näringsliv
Inera AB 2
Oriola 2
Tamro 1
Föreningar
Apoteksföreningen 1
Föreningen för generiska läkemedel (FGL) 1
Läkemedelsindustri-föreningen (LIF) 1 1
Svenska Blodalliansen (SWEBA) 2
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 1
Sveriges Åkeriföretag 2
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Projektet har genomförts i samverkan med en projekt- och referensgrupp som bestått av ett 30-tal sakkunniga berörda privata och offentliga aktörer, branschföreningar och intresseföreningar samt adjungerade aktörer med yrkesområden inom medicin, farmaci, juridik, upphandling, beredskap, säkerhet, utredning, logistik och distribution. 



RLM
Resultat; marknaden

Schematisk översikt över 
apoteksmarknaden 
utifrån nettoomsättning 
2018.
Källa: Modifierad bild av LU baserat på 
Sveriges Apoteksförenings bransch-
rapport 2019 (Apoteksföreningen, 2019)
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Apoteksmarknaden kan indelas utifrån apotekens försäljning till privatpersoner (öppenvårdsmarknad) och försäljning av läkemedel till sjukhus och vissa institutioner (slutenvårdsmarknad).  2018 omsatte apoteksmarknaden 57 miljarder kr. Öppenvårdsmarknaden omsatte 45 miljarder kr och förskrivna läkemedel (recept) stod för 75 %, receptfria läkemedel 9 % och övriga apoteksvaror 16 %. Slutenvårdsmarknaden omsatte drygt 9 miljarder kr.



RLM
Resultat; läkemedelsförsörjningskedja för systemsyn
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Under projektet har försörjningsflödet och returflödet identifierats, studerats, visualiserats och vidareutvecklats i samarbete med projekt- och referensgruppsdeltagarna.  Läkemedelsförsörjningskedjan visade sig under projektet vara så uppdelad i komponenter och ansvar så fragmenterade att arbetet med att ta fram bilden varit utmanande.  Bilden visar flödet av läkemedel från tillverkare till användare/konsument i olika vårdformer; slutenvård, öppenvård och djurvård. 



RLM
Resultat; läkemedelsförsörjningskedja – returflöde 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
I läkemedelsförsörjningskedjan ingår även ett återflöde av returer av läkemedel som normalt går till destruktion. Sådana returer kan lämnas in av enskilda och vårdgivare till öppenvårdsapotek men också av öppenvårdsapotek, partihandlare och tillverkare. Ett exempel är generiska läkemedel som inte sålts efter periodens vara. Detta på grund av att en viss överproduktion kan ha skett inför periodens vara. 



RLM
Resultat; IT receptförskrivning 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
På grund av komplexiteten bröts IT-flödet med avseende på receptförskrivning och ordination av humanläkemedel och veterinära läkemedel ut i en separat försörjningskedja.



RLM
Resultat; blodverksamhet
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Även blodförsörjningsflödet visas i en separat försörjningskedja. Blod kan inte tillverkas på konstgjord väg. Sverige är i dagsläget självförsörjande på blodkomponenter i vardagen men fördelningen över tid och plats är ibland ojämn. Detta medför risk för brist, särskilt i storstadsområden där den högspecialiserade vården finns. Blodtillgången balanseras till minsta möjliga kassation på grund av kort hållbarhet och snabb utdatering av produkter. Produktionen baseras på normalförbrukning och det finns aldrig överskott på blod. Vid situationer med många skadade måste blodproduktionen startas upp i tid. 



RLM
Resultat; exempel på samsyn

Aktörerna framhåller vikten av ett fungerande flöde och en tillräcklig 
krisberedskapsförmåga hos alla aktörer i försörjningskedjan och 
dess relaterande IT-system 

• Tydligt ansvar behövs för försörjning av läkemedel, blod, MTP, IT

• Läkemedelsförsörjning förutsätter tillgång, försörjning sker i konkurrens

• Sverige är en mycket liten marknad i det globala perspektivet

• Reglerad omsättningslagerhållning och säkerhetslager uttrycks som möjlighet

• Kontinuitetshantering uttrycks som ett behov i alla led

• Övningar önskas för lärande och kontroll av funktionalitet

• Kunskap och samarbetsformer mellan sakkunnigområden behöver utvecklas

• Resursslöseri i flödet av läkemedel inkl returer som bör tas tillvara
LU Copyright
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RLM
Resultat; sammanfattning om läkemedelsförsörjningen

• Komplex, marknadsstyrd och global

• Sårbar och utsatt för allvarliga risker och hot

• Outforskad i förhållande till blodförsörjningen

• Tydligt ansvarsuppdelad med luckor i ansvar

• Kritiskt IT-beroende av myndigheter, näringsliv och branschorganisationer

• Påverkad av geopolitik, marknadskrafter och handelshinder

• Utan reglerade krav på kontinuitetshantering

• I flera fall utan reglerade krav på krisberedskap

• Omgiven av myter, föreställningar och uppfattningar om förhållanden

Kunskapsutveckling är en framgångsfaktor för mer redundant försörjning 
tex mellan berörda sakområden som farmaci, medicin, inköp, juridik, 
ekonomi, krisberedskap och civilt försvar
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Resultatet visar att läkemedelsförsörjningen är komplex, marknadsstyrd och global. Den är också sårbar och utsatt för allvarliga risker och hot, och påverkas av geopolitik, marknadskrafter och handelshinder. I förhållande till blodförsörjningskedjan visade den sig också vara outforskad. Läkemedelsförsörjningen är i Sverige visade sig vara tydligt ansvarsuppdelad med luckor i ansvar. Samtidigt är den kritiskt IT-beroende av myndigheter, näringsliv och branschorganisationer, utan reglerade krav på kontinuitetshantering. I flera fall saknas även reglerade krav på krisberedskap. Myter föreställningar och förhållanden kan till exempel handla om var i världen tillverkningen faktiskt sker, att landstingens ansvar är mer omfattande än vad lagen kräver och vad det geografiska områdesansvaret innebär i förhållande till verksamhetsansvaret vid kris, under höjd beredskap och i krig.Kunskapsutveckling är en framgångsfaktor för en mer redundant försörjning och berör sakområden såsom farmaci, medicin, inköp, juridik, ekonomi, krisberedskap och civilt försvar på alla nivåer.



RLM
Resultat; krisberedskap och civilt försvar

Lägesbilder försvåras av att ingen idag har ansvar för överblick och 
systemsyn. Förmågan till läkemedelsberedskap behöver utvecklas. 
Exempel:

• Läkemedelsverket, eHälsomyndigheten, öppenvårdsapoteken
– nyckelroller utan reglerat krisberedskapsansvar

• Nationell läkemedelstillgång och prioritering av resurser
– idag inget utpekat ansvar

• Grossister levererar enligt ställda krav
– idag inga krav på lager för Sverige

• Biståndsproblematik kring läkemedelsregelverken
– fungerar i vardagen för tex blod och MTP men inte för läkemedel

• Nordiskt försvarssamarbete
– generell försörjning och blodförsörjning diskuteras av sakkunniga
– om läkemedelsförsörjning diskuteras och av vem är oklart
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RLM
Leverans; rapport och vägledning

RAPPORT MED FÖRSLAG för en fungerande läkemedelsförsörjning
I ett nationellt systemperspektiv från vardag och kris till höjd beredskap och krig för
civil och militär sektor under minst tre månader

Förslaget grundas på: 
- Studie av nuläget, förhållanden och förutsättningar i vardagen,
- Arbetsmöten med privata och offentliga aktörer
- Studie av andra länders läkemedelsförsörjning
- Studie av krisberedskapen
- Juridisk bearbetning av underlag enligt ovan

VÄGLEDNING för aktörernas kontinuitetshantering
- rapporten utgör ett exempel på kontinuitetshantering av komplex försörjningskedja

Därutöver:
- 21 landstings resp. försörjningskedja, för egen kontinuitetshantering
- Exempel på aktörers användning av mallar i samarbete med MSB
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RLM
Leverans; förslag på åtgärder

1. Att det tillsätts en utredning som har till uppgift att snabbutreda en
särskild läkemedelsförsörjningsmyndighet med ansvar för
krisberedskap

2. En ny lag om lagring av läkemedel

3. Ersättningar till lagringsskyldiga

4. Användning av lagrenLU Copyright
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RLM
Leverans; förslag på ytterligare åtgärder

5.1. Att regeringsuppdrag ges till myndigheter gällande vägledande 
anvisningar för områden inom läkemedelsförsörjningen

5.2. Att överenskommelser mellan staten/SKL reglerar krav på 
landstingens ansvar för kontinuitetshantering

5.3. Att eHälsomyndigheten utses till bevakningsansvarig myndighet 
för krisberedskap (IT)

5.4. Att eHälsomyndigheten ingår i samverkansområdet teknisk 
infrastruktur samt samverkansgruppen för informationssäkerhet 

5.5. Att ansvaret för den nationella blodförsörjningen utses och regleras
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RLM
Leverans; förslag på åtgärder för kontinuitet och ökad redundans

Folkhälso-
myndigheten

Läkemedels-
tillverkare 

Grossister
partihandlare

Landsting

Särskilda 
boenden

N
a
t
i
o
n
e
l
l
t

A
n
s
v
a
r

SVAStrålsäkerhets
myndighetenSocialstyrelsen Folkhälso-

myndigheten
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RLM
Resultat; förslag på vidare arbete

Nationell, regional 
och lokal nivå

• Diskutera det geografiska områdesansvaret innebörder
utifrån olika tidsaspekter på hotskalan

• Diskutera Förmånsregelverkets funktion i kris och krig
• Utveckla kunskap och kompetens om komplexa

försörjningskedjor utan ägare
• Utveckla kunskap om kontinuitetshantering vid

beroenden i flera led
• Kontinuitetshantera utifrån verksamhetens

förutsättningar (ansvarsprincipen)
• Inkludera försörjning av läkemedel med reella värden i

övningar

Beställare och 
leverantörer

• Utveckla samarbeten mellan sakkunniga för
balanserade krav och kravuppfyllnad

• Kontinuitetshantera utifrån verksamhetens
förutsättningar (ansvarsprincipen)

Vården och 
den enskilde

• Utveckla insikter om behov och möjligheter inom
befintligt regelverk för följsam läkemedelsbehandling
vid brister i vardag och kris
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Tack!
Kontakt: eva.leth@design.lth.se
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Talmanus – stöd vid publik presentation av RLM-projektet 

Bild 3 Tillgång till läkemedel är nödvändigt för att kunna bedriva hälso- och sjukvård. Detta 
gäller i vardag och kris, höjd beredskap och krig och handlar både om att upprätthålla 
hälsa, behandla sjukdom och att kunna hantera många skadade. Tillgången till läkemedel 
har visat sig vara sårbar, bl.a. genom ett ökande antal allvarliga 
läkemedelsbristsituationer.  

Dessa förhållanden, tillsammans med regeringens beslut om att återuppta 
totalförsvarsplanering (2015) och stödet till Försvarsmakten gällande hälso- och 
sjukvårdsresurser, är bakgrunden till projektet. Likaså att det finns krav på hälso- och 
sjukvårdsutförare om att upprätthålla verksamhet oavsett påfrestning (samhällsviktig 
verksamhet). 

Bild 8 Genomförandet av projektet har varit unikt, på grund av att liknande studier inte tidigare 
har genomförts. Metoden var i huvudsak kvalitativ och explorativ och bestod av en 
omfattande datainsamling, en arbetsprocess för samverkan, en förankringsprocess för 
samsyn samt kvalitetssäkring i alla steg (A-D i bilden).  

Arbetsprocessen under projektet har handlat om att kartlägga nuläget till grund för en 
aktörsgemensam syn på det önskade börläget, det vill säga en mer redundant 
läkemedelsförsörjning. 

Under projektet har en mängd enkäter, intervjuer, studiebesök samt SWOT-analyser 
genomförts. Engagemanget har varit mycket stort, vilket bland annat visade sig i en 100 
% svarsfrekvens. Projektledningen på Lunds universitet har också gjort en internationell 
jämförelse med fokus på de nordiska länderna, vilken inkluderat ländernas läkemedels- 
och blodförsörjning. Projektledningen har också genomfört en fördjupande studie av 
krisberedskapen inom läkemedelsförsörjningsområdet.  

Under projektet genomfördes även en WS-serie tillsammans med projekt- och 
referensgruppsdeltagarna. I WS 1 identifierade och prioriterade deltagarna gemensamt 
fyra problemområden som viktiga att undersöka vidare under projektet.  

Dessa fyra fokusområden var utan inbördes prioritering: Lagar och regler, IT-området, 
Distribution och logistik samt Lager och tillgång. Fokusområdena behandlades under ett 
scenariobaserat stresstest i WS 2 och i WS 3 identifierade deltagarna gemensamt 
åtgärder. Dessa åtgärder bedömdes av deltagarna ur olika tidsperspektiv tillsammans 
med förväntad effekt i WS 4.   

Bilden visar även på att dialog har förts med olika berörda nätverk och projekt under 
projektets gång. Resultatet av datainsamlingen har i flera steg bedömts av juridiskt 
sakkunnig och är en grund för projektets förslag för ökad redundans i den nationella 
läkemedelsförsörjningskedjan (Bild 19). 

Bild 9 Projektet har genomförts i samverkan med en projekt- och referensgrupp som bestått av 
ett 30-tal sakkunniga berörda privata och offentliga aktörer, branschföreningar och 
intresseföreningar samt adjungerade aktörer med yrkesområden inom medicin, farmaci, 
juridik, upphandling, beredskap, säkerhet, utredning, logistik och distribution. 
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Bild 10 Apoteksmarknaden kan indelas utifrån apotekens försäljning till privatpersoner 
(öppenvårdsmarknad) och försäljning av läkemedel till sjukhus och vissa institutioner 
(slutenvårdsmarknad).  
 
2018 omsatte apoteksmarknaden 57 miljarder kr. Öppenvårdsmarknaden omsatte 45 
miljarder kr och förskrivna läkemedel (recept) stod för 75 %, receptfria läkemedel 9 % 
och övriga apoteksvaror 16 %. Slutenvårdsmarknaden omsatte drygt 9 miljarder kr. 
 

Bild 11 
 

Under projektet har försörjningsflödet och returflödet identifierats, studerats, 
visualiserats och vidareutvecklats i samarbete med projekt- och 
referensgruppsdeltagarna.  
 
Läkemedelsförsörjningskedjan visade sig under projektet vara så uppdelad i 
komponenter och ansvar så fragmenterade att arbetet med att ta fram bilden varit 
utmanande.  
 
Bilden visar flödet av läkemedel från tillverkare till användare/konsument i olika 
vårdformer; slutenvård, öppenvård och djurvård.  
 

Bild 12 I läkemedelsförsörjningskedjan ingår även ett återflöde av returer av läkemedel som 
normalt går till destruktion. Sådana returer kan lämnas in av enskilda och vårdgivare till 
öppenvårdsapotek men också av öppenvårdsapotek, partihandlare och tillverkare. Ett 
exempel är generiska läkemedel som inte sålts efter periodens vara. Detta på grund av 
att en viss överproduktion kan ha skett inför periodens vara.  
 

Bild 13 
 

På grund av komplexiteten bröts IT-flödet med avseende på receptförskrivning och 
ordination av humanläkemedel och veterinära läkemedel ut i en separat 
försörjningskedja. 

Bild 14 
 

Även blodförsörjningsflödet visas i en separat försörjningskedja. Blod kan inte tillverkas 
på konstgjord väg. Sverige är i dagsläget självförsörjande på blodkomponenter i vardagen 
men fördelningen över tid och plats är ibland ojämn. Detta medför risk för brist, särskilt i 
storstadsområden där den högspecialiserade vården finns. Blodtillgången balanseras till 
minsta möjliga kassation på grund av kort hållbarhet och snabb utdatering av produkter. 
Produktionen baseras på normalförbrukning och det finns aldrig överskott på blod. Vid 
situationer med många skadade måste blodproduktionen startas upp i tid.  

Bild 16 Resultatet visar att läkemedelsförsörjningen är komplex, marknadsstyrd och global. Den 
är också sårbar och utsatt för allvarliga risker och hot, och påverkas av geopolitik, 
marknadskrafter och handelshinder. I förhållande till blodförsörjningskedjan visade den 
sig också vara outforskad.  

Läkemedelsförsörjningen är i Sverige visade sig vara tydligt ansvarsuppdelad med luckor i 
ansvar. Samtidigt är den kritiskt IT-beroende av myndigheter, näringsliv och 
branschorganisationer, utan reglerade krav på kontinuitetshantering. I flera fall saknas 
även reglerade krav på krisberedskap.  
Myter föreställningar och förhållanden kan till exempel handla om var i världen 
tillverkningen faktiskt sker, att landstingens ansvar är mer omfattande än vad lagen 
kräver och vad det geografiska områdesansvaret innebär i förhållande till 
verksamhetsansvaret vid kris, under höjd beredskap och i krig. 

Kunskapsutveckling är en framgångsfaktor för en mer redundant försörjning och berör 
sakområden såsom farmaci, medicin, inköp, juridik, ekonomi, krisberedskap och civilt 
försvar på alla nivåer. 
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Bild 21 Förslaget handlar om att förstärka läkemedelsförsörjningens funktionsduglighet och 
stärker ansvaret för den nationella läkemedelsförsörjningen samt möjligheterna till 
helhetssyn och överblick över tillgång. Förslaget skapar också en buffert i ”just in time”- 
flödet för minst 3 månader med reglerade former för uttag. (X månader anges i bilden för 
landsting eftersom tiden här behöver utredas vidare).  

Rosa = lagringsskyldiga aktörer enligt förslaget.  
Tvär rand = behålla och utveckla dessa aktörers befintliga lagerskyldighet.  
Diagonal rand = behålla och ev. utveckla kommuners och landstings läkemedelsförråd 
som kan finnas på särskilda boenden. 
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