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10. Uppdrag medicinlager (SN 2019.255)
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott uppdrog den 26 november 2019 åt socialförvaltningen att 
utreda möjligheter, kostnader och konsekvenser med att hålla ett krislager med medicin.

Socialförvaltningen bedömer att det inte finns behov av en lokal krislager med läkemedel då 
det finns ett upprättat nationellt läkemedelsförråd som är tänkt att säkra tillgången av 
läkemedel.
Enligt Hälso-och sjukvårdslagen får landstinget på begäran av en kommun erbjuda de som bor 
i särskilda boende för äldre läkemedel ur läkemedelsförråd. Det rör sig om två typer av förråd, 
fullständiga läkemedelsförråd och akutläkemedelsförråd. Vallentuna kommun har enbart 
akutläkemedelsförråd på samtliga särskilda boende för äldre. Med det har vi möjlighet att ta 
hem det ordinerade läkemedel till patienten samt dem läkemedel som finns på förvalda listan. 
Det finns således begränsningar i vad vi kan beställa hem till våra egna förråd.
Regionen har ett geografiskt ansvar för hälso- och sjukvårdens försörjning av läkemedel och 
upphandling av all läkemedel.
Med anledning av Covid-19 pandemin har regionerna och SKR gemensamt byggt upp ett 
nationellt läkemedelsförråd med flera viktiga läkemedel. Det säkrar en kontinuerlig 
försörjning av läkemedel till vården vid eventuella bristsituationer eller störningar i 
leveranskedjan. Regionerna och SKR har ett uppdrag att vid behov fördela läkemedel utifrån 
tillgång och behov i respektive region samt avsätta personella resurser för att bemanna de 
funktioner som behövs för att få modellen att fungera.
Modellen omfattar även hantering av lagring och transporter av läkemedel från det Nationellt 
läkemedelsförrådet om det normala flödet av läkemedel till regionerna inte kan upprätthållas.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--
och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/halso--och-
sjukvardens-beredskap-och-formaga_H6B177

https://vardgivarguiden.se/administration/verksamhetsadministration/lakemedel/lakemedelsfo
rsorjning/bestalla-till-lakemedelsforrad-pa-sarskilda-boenden-sabo/

https://skr.se/4.39c635491750744d2d2bb046.html?utm_source=notifiering&utm_medium=e
mail&utm_campaign=nyacoronaviruset

Handlingar
 §109 SN AU Uppdrag medicinlager
 Uppdrag medicinlager
 §142 SN AU Uppdrag, medicinlager
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109
Uppdrag medicinlager (SN 2019.255)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott uppdrog den 26 november 2019 åt socialförvaltningen att 
utreda möjligheter, kostnader och konsekvenser med att hålla ett krislager med medicin.

Socialförvaltningen bedömer att det inte finns behov av en lokal krislager med läkemedel då 
det finns ett upprättat nationellt läkemedelsförråd som är tänkt att säkra tillgången av 
läkemedel.
Enligt Hälso-och sjukvårdslagen får landstinget på begäran av en kommun erbjuda de som bor 
i särskilda boende för äldre läkemedel ur läkemedelsförråd. Det rör sig om två typer av förråd, 
fullständiga läkemedelsförråd och akutläkemedelsförråd. Vallentuna kommun har enbart 
akutläkemedelsförråd på samtliga särskilda boende för äldre. Med det har vi möjlighet att ta 
hem det ordinerade läkemedel till patienten samt dem läkemedel som finns på förvalda listan. 
Det finns således begränsningar i vad vi kan beställa hem till våra egna förråd.
Regionen har ett geografiskt ansvar för hälso- och sjukvårdens försörjning av läkemedel och 
upphandling av all läkemedel.
Med anledning av Covid-19 pandemin har regionerna och SKR gemensamt byggt upp ett 
nationellt läkemedelsförråd med flera viktiga läkemedel. Det säkrar en kontinuerlig 
försörjning av läkemedel till vården vid eventuella bristsituationer eller störningar i 
leveranskedjan. Regionerna och SKR har ett uppdrag att vid behov fördela läkemedel utifrån 
tillgång och behov i respektive region samt avsätta personella resurser för att bemanna de 
funktioner som behövs för att få modellen att fungera.
Modellen omfattar även hantering av lagring och transporter av läkemedel från det Nationellt 
läkemedelsförrådet om det normala flödet av läkemedel till regionerna inte kan upprätthållas.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--
och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/halso--och-
sjukvardens-beredskap-och-formaga_H6B177

https://vardgivarguiden.se/administration/verksamhetsadministration/lakemedel/lakemedelsfo
rsorjning/bestalla-till-lakemedelsforrad-pa-sarskilda-boenden-sabo/

https://skr.se/4.39c635491750744d2d2bb046.html?utm_source=notifiering&utm_medium=e
mail&utm_campaign=nyacoronaviruset



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-01
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Beslutsunderlag
 §142 SN AU Uppdrag, medicinlager
 Uppdrag medicinlager

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse

Uppdrag medicinlager

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott uppdrog den 26 november 2019 åt socialförvaltningen 
att utreda möjligheter, kostnader och konsekvenser med att hålla ett krislager med 
medicin.

Socialförvaltningen bedömer att det inte finns behov av en lokal krislager med 
läkemedel då det finns ett upprättat nationellt läkemedelsförråd som är tänkt att 
säkra tillgången av läkemedel. 
Enligt Hälso-och sjukvårdslagen får landstinget på begäran av en kommun erbjuda de 
som bor i  särskilda boende för äldre läkemedel ur läkemedelsförråd.  Det rör sig om 
två typer av förråd, fullständiga läkemedelsförråd och akutläkemedelsförråd. 
Vallentuna kommun har enbart akutläkemedelsförråd på samtliga särskilda boende 
för äldre.  Med det har vi möjlighet att ta hem det ordinerade läkemedel till patienten 
samt dem läkemedel som finns på förvalda listan. Det finns således begränsningar i 
vad vi kan beställa  hem till våra egna förråd. 
Regionen har ett geografiskt ansvar för hälso- och sjukvårdens försörjning av 
läkemedel och upphandling av all läkemedel. 
Med anledning av Covid-19 pandemin har regionerna och SKR gemensamt byggt upp 
ett nationellt läkemedelsförråd med flera viktiga läkemedel. Det säkrar en 
kontinuerlig försörjning av läkemedel till vården vid eventuella bristsituationer eller 
störningar i leveranskedjan. Regionerna och SKR har ett uppdrag att vid behov 
fördela läkemedel utifrån tillgång och behov i respektive region samt avsätta 
personella resurser för att bemanna de funktioner som behövs för att få modellen att 
fungera. 
Modellen omfattar även hantering av lagring och transporter av läkemedel från det  
Nationellt läkemedelsförrådet om det normala flödet av läkemedel till regionerna inte 
kan upprätthållas.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/halso--
och-sjukvardens-beredskap-och-formaga_H6B177
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https://vardgivarguiden.se/administration/verksamhetsadministration/lakemedel/la
kemedelsforsorjning/bestalla-till-lakemedelsforrad-pa-sarskilda-boenden-sabo/

https://skr.se/4.39c635491750744d2d2bb046.html?utm_source=notifiering&utm_
medium=email&utm_campaign=nyacoronaviruset 

David Gyllentråle Inger Jakobsson
Socialchef Avdelningschef 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 142
Uppdrag, medicinlager (SN 2019.255)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott uppdrar åt socialförvaltningen att utreda möjligheter, kostnader 
och konsekvenser med att hålla ett krislager med medicin.

Ärendebeskrivning
Ordförande, Torbjörn Einarsson C), väcker detta ärende på socialnämndens arbetsutskotts 
sammanträde.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott uppdrar 
åt socialförvaltningen att utreda möjligheter, kostnader och konsekvenser med att hålla ett 
krislager med medicin.

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed
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