REMISSVAR
2016-05-13

Svenska Läkaresällskapet
Box 738
10135 STOCKHOLM

Remissvar: Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och
sjukvården (Effektiv vård) (SOU 2016:2)
Utredningens uppdrag
▪

Belysa viktiga effektivitetsproblem och utvecklingsområden och dessutom få en samlad bild
av redan pågående arbete.

▪

Ha fokus på hur professionernas resurser kan användas på ett mer ändamålsenligt och
effektivt sätt.

▪

Samarbeta med berörda aktörer och att i dialog med dessa aktörer lämna förslag till
åtgärder som kan vidtas på nationell, regional och lokal nivå.

▪

Presentera slutbetänkande vid utgången av 2015 (efter drygt två års utredningsarbete).

▪

Utreda Betalningsansvarslagen (tilläggsdirektiv)

Svensk förening för allmänmedicins (Sfam:s) hantering
▪

Sfam:s ordförande har blivit intervjuad av utredaren

▪

Sfam har lämnat synpunkter på betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
(2015:20) sommaren 2015

▪

Sfam ska lämna synpunkter på slutbetänkandet Effektiv sjukvård (2016:02) som
presenterades i januari i år samt lämna synpunkter till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges
Läkarförbund inför deras remissvar. Betänkandet har gått ut på internremiss till samtliga
lokalföreningar, råd och nätverk inför avgivandet av Sfam:s synpunkter.

Problemanalys
▪

Effektivitetsproblemen är komplexa och hänger samman med större strukturella faktorer.

▪

Effektivitetsproblemen är inte av karaktären att de är möjliga att åtgärda genom ”enkla”
medel.

▪

Lösningarna för ett effektivare resursutnyttjande måste i stor utsträckning utgå från att
förändra dessa strukturella faktorer.

Slutsatser
▪

Svensk sjukvård levererar generellt sett bra resultat (outcome)

▪

Svensk sjukvård är dålig på koordinering, integrering och kontinuitet

▪

Strukturen är för sjukhustung och primärvården är otillräckligt utbyggd.
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▪

Vården är organiserad kring akuta sjukdomar.

▪

Det råder ingen generell resursbrist men det finns mycket som kan göras för att få
resurserna att räcka bättre till.

▪

Ingen person tar ansvar för hela vårdförloppet.

▪

Patienten är ett objekt som ”sätts i centrum”

▪

Skillnader i resultat och regelverk mellan huvudmännen för stora.

▪

Störst effektiviseringspotential finns där komplexiteten är störst – de patienter som kräver
täta insatser och från många aktörer.

▪

Värdet skapas i mötet mellan patient och vårdgivare. Stor effektiviseringspotential finns i
arbetsorganisation, arbetssätt och logistik.

▪

Akutsjukhusen har en ”produktivitetskris”.

▪

Styrningen är mångfaldig och splittrad.

▪

Upp till 70 procent av dokumentationen är dubbeldokumentation

Sfam:s kommentar till analysen
▪

Utredningen belyser de stora effektivitetsproblem som finns i svensk sjukvård. Det gäller
inte minst den bristande kapaciteten i primärvården, bristen på vårdplatser,
detaljstyrningen, dåligt fungerande IT- och stödsystem samt att vården blivit allt för
fragmenterad.

▪

Några favoritcitat:
”En förbättrad effektivitet kan endast åstadkommas genom åtgärder som påverkar
mikronivån.”
”Det finns stöd för påståendet att det ur alla perspektiv lönar sig att fokusera på hur nyttan
för patienten kan öka”
”Utredningen har många gånger stött på föreställningen om att ”primärvården ska avlasta
sjukhusen”. Utredningen menar att förhållningssättet bör vara tvärtom: sjukhusen ska
avlasta primärvården.”
”Allt fler patienter har ospecifika behov, smärttillstånd, lättare psykisk ohälsa. Vad behöver
denna grupp av patienter och hur möter man deras behov?”

▪

Resurserna kan med säkerhet utnyttjas betydligt bättre men om verklig resursbrist föreligger
eller ej är svårt att säga och skiljer sig sannolikt mellan olika landsting och kommuner.

▪

Hälso- och sjukvårdsforskning har tydligt visat att endast ett system med stark primärvård
gör det möjligt att uppnå kostnadseffektivitet. Den enskilt viktigaste åtgärden för att nå dit
är att öka antalet specialister i allmänmedicin.

▪

Utredningen understryker värdet av kontinuitet och personligt ansvar, men beskriver inte
någon strategi för att säkerställa dessa.

▪

alla patienter som önskar eller har behov av det, ska kunna erbjudas en fast läkarkontakt,
företrädesvis en specialist i allmänmedicin.

Kapitel 7 Nya styrande principer för hälso- och sjukvården
Utredningens bedömning
De styrande principer för hälso- och sjukvårdens organisering som anges i 5§ hälso- och
sjukvårdslagen är föråldrade och bidrar till ett alltför sjukhuscentrerat hälso- och sjukvårdssystem.
De nuvarande principerna bör därför ersättas av nya principer som anger närheten till patienten som
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en inriktning för hälso – och sjukvårdens organisation.
Utredningens förslag
▪

I hälso- och sjukvårdslagen införs en bestämmelse om inriktningen för landstingens
organisering av hälso- och sjukvård. Innebörden är att landstingen ska ordna sin hälso- och
sjukvård nära befolkningen, om det inte är motiverat att koncentrera servicen geografiskt av
kvalitets- eller effektivitetsskäl.

▪

Vård som inte kan tillgodoses i öppen vård ges som slutenvård.

▪

Sluten vård kan ges på vårdinrättning eller på annan plats.

Sfam:s kommentar till kapitel 7
▪

Bra inriktning att primärvården och den öppna vården skall vara första linjen för patienten
och att detta ska genomsyra huvudprinciperna i lagstiftningen.

▪

Slutenvård behöver inte vara knuten till sjukhus utan kan ges i hemmet eller på annan plats
utanför sjukhuset.

Kapitel 8 Primärvårdens uppdrag och organisation
Utredningens bedömning
Den nuvarande strukturen för de totala resursernas fördelning inom hälso- och sjukvårdssystemet är
inte optimal ur perspektivet effektivt nyttjade resurser. Med hänsyn tagen till den kommande
demografiska utvecklingen finns anledning att nu ta första stegen till att reellt bygga ut
primärvården.
Utredningens förslag
▪

I 5 § hälso- och sjukvårdslagen införs en ny definition av primärvårdens uppdrag.
Primärvården ska som en del av den öppna vården
1. vara befolkningens första kontakt med vården
2. vara lätt tillgänglig för befolkningen under dygnets alla timmar
3. ansvara för förebyggande arbete, diagnostik, behandling och rehabilitering för de allra
flesta vårdbehov
4. ansvara för akut hälso- och sjukvård som inte kräver vård på sjukhus
5. remittera till annan vård vid behov, samt koordinera och integrera den vård som erbjuds
patienten, och
6. se till patientens samlade förutsättningar och behov

▪

Primärvården ges ett ansvar för akut hälso- och sjukvård som inte kräver vård på
akutsjukhus. För akut hälso- och sjukvård på sjukhus krävs remiss om det inte finns särskilda
skäl.

▪

Primärvården ska organiseras i form av allmän och riktad primärvård. Den riktade
primärvården ska fullgöra primärvårdens uppdrag för äldre med omfattande behov.

Den riktade primärvården kännetecknas av samverkan med kommunal hemsjukvård och en hög
tillgänglighet och kontinuitet. Den bygger på vård i hemmet och på bemanning med främst
specialister i allmänmedicin, internmedicin och geriatrik.
En principiellt viktig skillnad mot nuvarande lagstiftning är att primärvården ska ta hand om ”de allra
flesta vårdbehov”, inte bara ”grundläggande behov” som i dag. Mer och mer avancerad vård
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behöver utföras i primärvården. Det innebär att primärvården behöver förstärkas med personella
resurser, inte minst läkare.
Utredningen rekommenderar ett antal åtgärder som landstingen gemensamt bör vidta:
✓ Gradvis överföra resurser från sjukhusvården till primärvården
✓ Förstärka primärvården med andra specialister än inom allmänmedicin
✓ Utveckla virtuella vårdcentraler
✓ Omfördela arbetsuppgifter i primärvården
✓ Stärka samverkan med civilsamhället
✓ Omskolningsprogram för att få fler specialister i allmänmedicin
Sfam:s kommentar till kapitel 8
▪

Kapitel 8 handlar bland annat om en utökning av primärvårdens uppdrag. Utredningen
föreslår därvid en överföring av resurser från sjukhus till primärvård. Vi uppfattar förslaget i
utredningen som en utlokalisering till primärvården av de personer och det arbete som idag
bedrivs på våra sjukhus. Det innebär inte initialt i första hand en förstärkning av första linjens
hälso- och sjukvård utan en utlokalisering av specialiserad vård. Däremot kan en sådan
utflyttning av resurser på sikt innebära en förstärkning av första linjens hälso- och sjukvård,
om man aktivt arbetar för det genom möjligheter till dubbelspecialisering.

▪

Vi stödjer förslaget om en nationell definition av primärvårdens uppdrag.

▪

Vi stödjer också förslaget om en utbyggnad av primärvården och i allt väsentligt förslaget om
utökning av primärvårdens uppdrag. Dock med reservation för att en resursförstärkning av
första linjens hälso- och sjukvård först måste ske så att allmänläkarna klarar av sitt
nuvarande uppdrag och att sedan ytterligare resursförstärkning följer med det successivt
utökade uppdraget. I utredningen saknas skarpa förslag på hur en resursförstärkning från
sjukhusen till första linjens hälso- och sjukvård ska ske. Resursförstärkningen måste ske
framförallt av ökat antal allmänläkare, men också i form av ökade ekonomiska resurser, stöd
för att hitta nya arbetssätt, en mer aktiv patientmedverkan med nya tekniska lösningar.

▪

Konkreta mål för ökningen av allmänläkare behövs. För att öka antalet allmänläkare, måste
man framförallt öka antalet ST-tjänster. ST-tjänsterna behöver samordnas nationellt för att
uppnå detta. Man bör också underlätta dubbelspecialisering, se punkt nedan.

▪

Ekonomisk styrning såsom löneincitament är bra, men inte avgörande, för primärvårdens
bemanning. Goda arbetsvillkor och en positiv vision om primärvården måste också finnas.

▪

För EU-läkare samt läkare från tredjeland behöver det finnas individanpassad utbildning.
Handledning för dessa läkare, samt för ST-läkarna, är en angelägen uppgift som måste
prioriteras. Resurser bör öronmärkas för handledning.

▪

Vi anser att primärvården ska ta ett dygnet-runt-ansvar. En god bemanning av antalet läkare
i primärvård tillgodoser den största delen av vårdbehovet dagtid.
Erfarenhetsmässigt är behovet av akut primärvård nattetid är mycket begränsat och detta
behov kan lösas genom exempelvis tjänsteköp. En god triagering på akutmottagning är
nödvändig.

▪

De sjukhusläkare som vill arbeta inom allmänmedicin bör välkomnas till primärvården, men
vi bör uppmuntra och underlätta dubbelspecialisering hos dessa läkare.

▪

Om man med remisstvång menar någon form av hänvisning från primärvården, inkl 1177, till
akutmottagningarna är vi försiktigt positiva till tanken. Dock bör beaktas att det kan leda till
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en större arbetsbörda för primärvården. Däremot bör sjukvårdssystemet i högre grad än i
dag styra mot att primärvården ses som den naturliga primära vårdkontakten när behov av
vård uppstår.
▪

Vi stödjer tanken med ett tydligare definierat uppdrag kring vården av de mest sköra äldre
och andra med stora och komplexa vårdbehov oavsett ålder med fokus på samverkan mellan
landsting och kommun. Ett tydligare uppdrag får dock inte leda till en uppsplittring av idag
fungerande organisering och måste kunna anpassas utifrån lokala förutsättningar, t ex i
glesbygd. Erfarenheter och åsikter kring att gruppen med större vårdbehov lyfts ur den
allmänna primärvården skiljer sig. Kontinuiteten är en central grund inom allmänmedicinen
som riskerar att försvagas vid denna typ av gruppering. Vilka som ingår i gruppen måste
tydligt definieras, och att personers vårdbehov varierar över tid has i åtanke.

▪

När virtuella vårdcentraler utvecklas måste dess uppdrag och plats i primärvården noga
betänkas för att undvika fragmentering av primärvården. Tekniska lösningar såsom
videokonsultation med patienten, är framförallt värdefullt när det redan finns en etablerad
relation mellan allmänläkaren och patienten.

▪

Vi stödjer förslaget om ett omskolningsprogram för andra specialister för att få fler
specialister i allmänmedicin. Vi föreslår dock att man i stället talar om dubbelspecialisering.
För att detta ska kunna genomföras behöver Socialstyrelsen utveckla en praxis vid
bedömningar av ansökan om specialistbevis i allmänmedicin som underlättar
dubbelspecialisering. Det finns positiva exempel där program för dubbelspecialisering har
genomförts. Deras erfarenheter bör inhämtas.

▪

Utredningen nämner inte driftsformer. Det är viktigt att ett nationellt utformat uppdrag för
primärvården möjliggör driften av småskaliga, privat drivna vårdcentraler. Små, läkarledda
vårdcentraler har fått bäst betyg i Nationell Patientenkät och kan uppvisa kontinuitet uppåt
90 %.

Kapitel 9 Sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst
Utredningens bedömning
En väsentlig del i det samlade resursutnyttjandet inom vård och omsorg handlar om hur landsting
och kommuner gemensamt förmår att ta omhand behov hos vårdens storkonsumenter. Insatser från
olika huvudmän och verksamheter är idag inte tillräckligt integrerade med varandra eller utgår från
en förmedlingslogik som inte möter patienternas samlade behov. Detta leder till undvikbara
vårdbehov och ineffektivitet. Staten behöver ändra sina styrande principer och sättet att reglera
samverkan mellan huvudmännen.
Utrednings förslag
▪

I socialtjänstlagen och hälso – och sjukvårdslagen införs tre likalydande bestämmelser som
innebär att en kommun och landsting ska organisera den riktade primärvården,
kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänsten för äldre med omfattande behov så
att den utförs gemensamt. Den gemensamma verksamheten ska syfta till att ge individen en
sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänsten.

▪

I kommunallagen införs en bestämmelse som innebär att kommuner och landsting ska
fastställa en gemensam plan. Av planen ska det framgå mål, riktlinjer och gemensam
resursplanering för den gemensamma verksamheten. Eftersom den gemensamma
verksamheten får en särskild planeringsbestämmelse föreslår utredningen att kraven på
avtal om läkarmedverkan enligt 26 d § hälso- och sjukvårdslagen ändras så att kraven på
avtal inte ska omfatta de patienter som omfattas av den riktade primärvården
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▪

Den riktade primärvården enligt den föreslagna 5 b § hälso- och sjukvårdslagen ska undantas
från skyldigheten att organisera primärvården i form av vårdvalssystem. Landsting och
kommun får organisera den gemensamma verksamheten så att den enskilde kan välja
utförare av sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänsten.

▪

Om kommun och landsting är överens får kommunen överta skyldigheten att erbjuda
läkarvård i samband med hälso- och sjukvård som ges till personer som bor i särskilt boende
eller har hemsjukvård.

Sfam:s kommentar till kapitel 9
▪

En kraftfull fortbildningsinsats krävs för att säkerställa tillräcklig kompetens hos tillräckligt
många läkare för att kunna ge ett gott läkarstöd till hemsjukvården.

▪

Det är viktigt att samarbetet mellan kommuner och landsting fungerar väl kring denna
patientgrupp.

▪

Det är positivt att utredningen vill lyfta fram de sköra äldre, samt andra patienter med
komplexa vårdbehov, men Sfam ställer sig negativt om förslaget innebär en organisatorisk
uppdelning av primärvården i en allmän primärvård och en riktad primärvård, då det riskerar
att leda till en splittring av vården med försämrad kontinuitet som följd. Kontinuiteten är
särskilt viktig för denna patientgrupp och uppsplittring bör motverkas. V.g. se även
kommentarer under kapitel 8.

Kapitel 10 Gemensamt beslutsfattande mellan landstingen
Utredningen redovisar grunderna för behovet av en förbättrad nationell koordinering och styrning av
hälso- och sjukvården. Däri ingår behovet av att landstingen agerar mer gemensamt och stärker
gemensamma strukturer för beslut och förmåga att äga och driva gemensamma frågor, till exempel
investeringar i informationssystem, nationella kvalitetsregister, nationell virtuell vårdcentral och ett
nationellt hälsobibliotek.
Utredningens förslag
▪

I hälso- och sjukvårdslagen införs en skyldighet för samtliga landsting att när det är
motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl gemensamt planera och utföra uppgifter.
Landstingen bör finna former för att kontinuerligt överväga vilka uppgifter inom sitt
ansvarsområde som kan och bör lösas gemensamt.

▪

En nationell konsultationsordning för sjukvården införs som består av fasta möten på politisk
toppnivå mellan regeringen och samtliga landsting/regioner.

Sfam:s kommentar till kapitel 10
▪

Sfam ställer sig bakom förslagen om nationella insatser inom dessa områden

Kapitel 11 Minskad detaljstyrning
Utredningens rekommendationer
Huvudmännens styrning av vården genom villkoren för ersättning till vårdgivare behöver omprövas.
Utvecklingen mot allt mer detaljerade ersättningssystem bör brytas. Huvudmännen behöver
ompröva och rensa i styrningen genom strategier, handlingsplaner, policydokument och liknande.
Staten behöver använda specialdestinerade eller prestationsbaserade bidrag till huvudmännen med
större försiktighet. Staten behöver minska den juridiska detaljstyrningen av hälso- och sjukvården.
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Utredningens förslag
▪

Landstingens skyldighet att erbjuda vårdgaranti ska ändras på så sätt att den enskilde inom
viss tid får en medicinsk bedömning inom primärvården. Tidsfristen ska anges till tre dagar,
om en bedömning inte kan göras när den enskilde söker kontakt med primärvården.

▪

Regeringen ska skyndsamt utreda hur den lagstiftning som innebär krav på läkarintyg kan
ändras i syfte att intygshanteringen ska vara professionsneutral. Beslut om vem som ska
utfärda intyg ska tas på verksamhetsnivå utifrån överväganden om vilken information om
patienten som efterfrågas och att den som utfärdar intyget ska ha tillräcklig kompetens och
erfarenhet för uppgiften med hänsyn till ändamålet med intyget.

▪

De formella möjligheterna att delegera arbetsuppgifter som avser läkemedelshantering till
undersköterskor inom sluten vård behöver utvidgas. Socialstyrelsens föreskrifter om
läkemedelshantering bör därför ändras.

▪

Regeringen ska ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan med huvudmännen och andra
aktörer intensifiera informations- och vägledningsinsatser när det gäller möjligheterna till
ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter.

▪

Staten bör genomföra förslaget att avskaffa kravet på signering som lämnats i SOU 2014:23.

Sfam:s kommentar till kapitel 11
▪

En professionsneutral besöksgaranti till primärvården skulle underlätta för andra
yrkeskategorier att möta patienten i första linjen – till exempel fysioterapeuter vid
muskuloskeletala besvär eller psykologer vid psykisk ohälsa. Förutsättningen är ett väl
fungerande teamarbete med läkare lättillgänglig.

▪

Sfam stödjer att försök görs med att andra yrkeskategorier får skriva sjukintyg och andra
intyg inom givna ramar. Sådana försök bör initialt göras i begränsad omfattning och
utvärderas noga avseende medicinsk säkerhet.

Kapitel 12 Arbetssätten
Utredningens bedömning
Befintlig lagstiftning är tillräcklig avseende ändrade arbetssätt
Statens roll i förhållande till andra aktörer när det gäller kunskapsstöd i hälso- och sjukvården bör
utredas. Förutsättningarna att samordna kunskapsstöd från de statliga myndigheterna, SKL,
landstingen, specialistföreningar och andra professionsföreningarna bör utredas. I ett samlat
kunskapsstöd bör tillgången till kunskap om förbättringsarbete och implementering övervägas. Det
behövs ett enhetligt fackspråk när det gäller begreppen för att beskriva vårdens resursanvändning.
Utredningens rekommendationer
▪

Samtliga hälso – och sjukvårdens verksamheter bör analysera och vid behov ändra
arbetssätten med ledning av följande principer
1. Utgå från vad som kan göras för att öka nyttan för patienten och se patienten som
medskapare
2. Utgå från vad som kan göras för att öka den personliga kontinuiteten
3. Inför produktions- och kapacitetsplanering och utveckla samlad schemaläggning
4. Sök ständigt rätt fördelning av arbetsuppgifter
5. Planera hur ökad effektivitet ska nyttiggöras

▪

Huvudmännen bör i ökad utsträckning planera utifrån en genomsnittlig beläggningsgrad på
85-90 procent på klinik-/enhetsnivå avseende akutsjukvård.
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Sfam:s kommentar till kapitel 12
▪

Sfam ställer sig bakom rekommendationerna om att analysera och förändra arbetssätt för
att öka nyttan för patienten och förbättra kontinuiteten. Sfam lämnar kapitlet i övrigt utan
kommentarer.

Kapitel 13 Särskilt om kontinuitet
Utredningens bedömning
Utredningen konstaterar att särskilt för vårdens storkonsumenteter är personlig kontinuitet
efterfrågat och önskvärt och kan innebära stora effektivitetsvinster, skapa ökad trygghet hos
patienten och bättre arbetsmiljö.
Utredningen anser att en av de viktigaste faktorerna för att hälso- och sjukvårdens resurser ska
användas mer effektivt är att öka graden av kontinuitet i möten mellan profession och patient.
Utredningen menar att graden av personell kontinuitet är avhängigt sätten att organisera vården och
att detta inte kan lagstiftas fram. Utredningen avstår därmed från att föreslå ändrad lagstiftning
avseende införande av patientansvarig läkare (PAL).
Utredningen rekommendationer
▪ Kontinuitet som bärande princip behöver genomsyra styrning, organisation och arbetssätt.
Sfam:s kommentar till kapitel 13
▪

Vi ställer oss helt bakom att läkarkontinuiteten i sjukvården måste stärkas, såväl inom
primärvård, specialiserad öppenvård som i sluten vård. I dag saknas ofta någon med ett
övergripande medicinskt ansvar för patienter med kroniska sjukdomar, andra allvarliga eller
komplicerade sjukdomstillstånd, multisjuka äldre och patienter med nedsatt
autonomi. SFAM förordar att alla patienter ska ha en fast läkarkontakt. Kontinuiteten är
oerhört viktig för att få en hög kvalitet i sjukvården och en kostnadseffektivitet i systemet,
och går inte att uppnå om patienten inte har en fast läkare.

Kapitel 14 Verksamhetsstöden
Utredningens bedömning
För att nå ökad patientsäkerhet och effektivitet när det gäller informationshantering och
verksamhetsstöd inom hälso- och sjukvården behövs samlade insatser från staten och
huvudmännen. Regeringen och huvudmännen behöver formulera en vision för utvecklingsarbetet
och gemensamt satsa på utveckling av verksamhetsstöden. Huvudmännen behöver fatta
gemensamma beslut om utveckling av verksamhetsstöden. Staten behöver ta ett övergripande
ansvar för informationshanteringen sett som en infrastruktur för vården.
Utredningens förslag
▪

Förslagen till en nya hälso- och sjukvårdsdatalag och socialtjänstdatalag som lämnats i
betänkandet SOU 2014:23 bör genomföras skyndsamt. Regeringen bör utreda vidare hur
gränsöverskridande informationshantering mellan landsting kan möjliggöras.

▪

Förslagen i E-hälsokommitténs slutbetänkande (SOU 2015.32) att besluta en förordning om
krav på interoperabilitet och ett instruktionsenligt ansvar för E-hälsomyndigheten att fatta
beslut om krav på interoperabilitet bör genomföras skyndsamt.

▪

Det är angeläget att Socialstyrelsen ges ett långsiktigt uppdrag att utveckla och förvalta den
nationella informationsstrukturen inom vård och omsorg. E-hälsokommitténs förslag om
detta i SOU 2015:32 bör genomföras.
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▪

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i
hälso- och sjukvården ska ändras så att det i föreskrifterna ställs krav på att huvudmännen
anger övergripande principer för dokumentation i vården och ansvaret för att det ska ske.
Socialstyrelsen ska förstärka det stödjande och vägledande arbetet avseende dokumentation
i hälso- och sjukvården. Det av utredningen föreslagna centret för informationsstruktur och
informatik ska tillhandahålla metodstöd i arbetet.

▪

Ett nationellt center för informationsstruktur och informatik ska bildas. I uppdraget ska ingå
1. metod- och modellstöd vid tillämpningen av nationell informationsstruktur samt vid
utvecklingsarbete med informatik och strukturerad information i hälso – och sjukvårdens
informationssystem,
2. projektsstöd för professionsdriven utveckling av strukturerad dokumentation, bl.a.
journalmallar, och
3. modellstöd för arbete på verksamhetsnivå med effektiv och patientsäker dokumentation
Centret ska organiseras med en nationell bas men med ett regionalt nätverk av experter och
i alla delar med involvering av professionerna.

▪

Regeringen ska i samarbete med huvudmännen finansiera ett nationellt hälsobibliotek.
Hälsobiblioteket ska erbjuda vårdens professioner att snabbt kunna hitta, sovra och använda
evidensbaserat och kliniskt kunskapsunderlag, som är enkelt tillgängligt, överblickbart och
samlat sökbart på ett enda ställe.

Sfam:s kommentar till kapitel 14
▪

Ett nationellt hälsobibliotek måste vara användarvänligt, annars kommer det inte att
användas. Det bör integreras med journalsystemet.

▪

Förbättring av vissa kliniska IT-stöd brådskar, p.g.a. patientsäkerhetsproblem och dålig ITarbetsmiljö. Pascal är svårhanterat, vilket ger en klart försämrad läkemedelsbehandling av
äldre och multisjuka patienter. En gemensam läkemedelslista bör vara lättåtkomlig och
tillförlitlig.

Kapitel 15 Åtgärder för att minska den administrativa bördan
Utredningens bedömning
Staten och huvudmännen bör på alla nivåer verka för att belysa och begränsa de administrativa
konsekvenserna för hälso- och sjukvården i samband med beslut eller andra åtgärder.
Utredningens förslag
▪

I betänkanden från kommittéer och särskilda utredare som beslutats av regeringen ska
administrativa konsekvenser av förslagen redovisas. Ett tillägg med denna innebörd ska
göras i 15 § kommittéförordningen.

▪

När en myndighet begär in uppgifter eller utöver tillsyn ska myndigheten se till att de
administrativa konsekvenserna begränsas. Ett tillägg med denna innebörd ska göras i 19 §
myndighetsförordningen.

▪

De administrativa konsekvenserna ska redovisas i den konsekvensutredning som ska föregå
beslut om föreskrifter eller allmänna råd. Ett tillägg med denna innebörd ska göras i 4 §
förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.

▪

Huvudmännen bör vid beslut som rör verksamheten analysera de administrativa
konsekvenserna. Huvudmännen bör i sin uppföljning av hälso- och sjukvårdsverksamheter se
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till att de administrativa konsekvenserna av uppgiftsinsamlingen begränsas.
▪

Ett pilotprojekt för att begränsa konsekvenserna av krav på administration ska genomföras
avseende de myndigheter som begär intyg av hälso- och sjukvården.

Sfam:s kommentar till kapitel 15
▪

Sfam stödjer i allt väsentligt förslagen.

▪

Den administrativa bördan bör genomgående begränsas. Vid administrativa förändringar bör
den totala arbetsbördan för sjukvårdspersonalen alltid beaktas, då den riskerar att medföra
mindre tid för direkt patientarbete. Rapportering från primärvården till tjänstemän bör
automatiseras där det är möjligt. Sådan rapportering som inte skapar ett mervärde för
patienterna bör undvikas.

Kapitel 16 Kompetensförsörjning
Utredningens förslag
▪

Regeringen ska besluta om en stående kommitté för samverkan mellan staten och
huvudmännen i frågor om kompetensförsörjning och hur den befintliga kompetensen kan
användas mer effektivt.

▪

Regeringen ska snarast besluta om en utredning för att ta ställning till utformningen av
framtidens sjuksköterskeutbildning.

▪

Regeringen ska, i avsikt att stärka det framtida samarbetet mellan primärvård och
sjukhusvård, ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om tjänstgöring inom primärvården
borde ingå i målbeskrivningarna för läkare ST-utbildning i specialiteter som regelmässigt
behöver samverka med primärvården.

▪

Regeringen ska ge Socialstyrelsen i uppdrag att fastställa nationella kompetenskrav för
undersköterskor och vårdadministratörer.

Sfam:s kommentar till kapitel 16
▪

En stående kommitté för samverkan mellan regeringen och huvudmännen avseende
kompetensförsörjning och effektivt utnyttjande av befintlig kompetens är ett bra förslag
liksom förslaget att fastställa nationella kompetenskrav för undersköterskor och
vårdadministratörer.

▪

Sfam anser att sidotjänstgöring i primärvård för ST-läkare inom vissa sjukhusspecialiteter, är
mycket positivt. Det finns inget i nuvarande föreskrift som hindrar att sådan
sidotjänstgöring genomförs, men utan tydligare incitament än vad som finns idag riskerar
ändå sådan sidotjänstgöring att inte komma till stånd. Sfam föreslår att landstingen får i
uppdrag att utverka att ST-läkare från närliggande specialiteter genomför sådan
sidotjänstgöring.

Kapitel 17 Forskning
Utredningens bedömning
Hälso- och sjukvårdslagen bör förtydligas så att ansvar för forsknings- och utvecklingsfrågor förs ihop
till en paragraf som tydliggör kopplingen mellan begreppen
Utredningens förslag
▪

Regeringen ska lämna ekonomiska bidrag för att stimulera utvecklingen av akademiskt
präglad kommunal hälso- och sjukvård.
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Sfam:s kommentar till kapitel 17
▪

Sfam stödjer förslaget med tillägg att det behövs en stimulering av utveckling även av en
akademiskt präglad primärvård samt av forskning över huvudmannagränserna avseende
såväl medicinska som organisatoriska frågor avseende patienter med komplexa och
omfattande behov.

För Svensk förening för allmänmedicin

Hanna Åsberg
Ordförande
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13 maj 2016
Remissvar SOU 2016:2 Effektiv vård
Tack för remissen!
Vi i Svensk Geriatrisk förening instämmer i stort med utredningen som vi upplever vilar på
allmänna principer och värderingar inom hälso- och sjukvård och utgår ifrån patienternas
behov av vård, samordning och kontinuitet. Vi tycker att det är av särskild vikt att detta
förslag inte ses som en punktinsats utan som en del i ett större sammanhang där
kostnaderna för genomförande ej bör belastas kommuner och landsting. Vi håller med
utredarna om att behövs en nationell standardisering av dokumentationssystemen samt en
ökad tillit till professionen med minskad detaljstyrning och större fokus på helheten. Det är
även viktigt att lagstiftningen moderniseras för att stödja, istället för att motverka, en vård
som utgår ifrån patientens behov och som prioriterar kontinuitet samt arbete i
multidiciplinära team.
Vi vill dock starkt påpeka att;
• Det är oroväckande att den geriatriska specialitetens specifika kunskap och
arbetssätt knappt nämns i denna utredning. Geriatrikern har en specialistkompetens
att ta hand om multisjuka äldre där komplexiteten är som störst och som kräver täta
insatser från många professioner, vilket ju är det patientgrupp som denna utredning
har fokuserat på.
• Vi håller med om att det behövs en utbyggnad av vården utanför sjukhuset, med en
utbyggnad av specialiserad öppenvård och vård i hemmet av de mest sjuka äldre. Vi
vill dock uttrycka vår bestämda uppfattning att dessa multisjuka äldre inte alltid
kommer att kunna vårdas i hemmet, utan kommer att vara i behov sjukhusets
resurser. För denna patientgrupp, som har ett stort vårdbehov, är samtliga
vårdformer viktiga. För att kunna möta det ökade behovet av geriatrisk vård, med
tanke på den demografiska utvecklingen, kommer en utbyggnad även av geriatrisk
slutenvård att vara nödvändig i stora delar av landet. Det av största vikt med ett ökat
samarbete i vårdkedjan, där även slutenvården är en viktig del för äldre patienter.
• Vi har uppfattningen att användandet av uttrycket primärvård i denna utredning är
olyckligt. Vi uppfattar att utredningen med primärvård inte endast avser
allmänmedicin, utan att även sjukhusbundna specialiteter i större utsträckning skall
möta patienter i öppenvården. Då primärvårdsbegreppet hos ofta läses som lika med
allmänmedicin skulle vi hellre se att man använde begreppet Specialiserad Geriatrisk
öppenvård när man talar om primärvård för de mest sjuka äldre.

Svensk Geriatrisk Förening genom
Carina Metzner, Ordförande

[SVENSKA INFEKTIONSLÄKARFÖRENINGEN] den 20 maj 2016

Svenska Infektionsläkarföreningen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
”Slutbetänkandet av en nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande
inom hälso- och sjukvården”.
Diarienummer : S2016/00212/FS

Utredningen har genomfört och redovisat en omfattande nulägesanalys.
Infektionsläkarföreningens uppfattar att denna redovisning mycket väl speglar den svenska
sjukvårdens aktuella situation.

Utredningen konstaterar att den svenska hälso- och sjukvården presterar bra. Särskilt när
det gäller medicinska kvalitetsmått faller Sverige ofta mycket väl ut i internationella
jämförelser och inom vissa medicinska områden är Sverige bland de främsta i världen. I äldre
jämförelser som vägde kvalitet mot kostnader föll den svenska vården mycket väl ut och
med det fanns nog fog för påståendet att svensk vård hade en hög effektivitet. Trots detta
bedömer utredningen att effektiviteten måste öka eftersom kostnadsökningstakten är
snabbare än i många andra länder. Sverige har idag kostnader för hälso- och sjukvård som
ligger klart över genomsnittet inom OECD. Utvecklingen när det gäller demografi- och
sjuklighet visar att fortsatta stora kostnadsökningar är att vänta under överskådlig framtid.
Förväntningar på vården och teknisk utveckling förväntas också medföra ökade kostnader.
Hälso- och sjukvårdens uppdrag är dessutom att ständigt utveckla kvaliteten i verksamheten
och att hushålla med våra gemensamma resurser. Det lönar sig att fokusera på hur nyttan
för patienten kan öka. Mot bakgrund av ovanstående krävs att långtgående åtgärder vidtas
för att bibehålla en god hälso-och sjukvård till rimliga kostnader.
Utredningen har många förslag för att förbättra effektiviteten, en del av dessa kräver
ytterligare analys innan genomförande.
Ett av utredningens mest genomgripande förslag är en förändring av de styrande principerna
för hälso- och sjukvården där primärvården förstärks och ska utgöra basen för sjukvården.
Vidare föreslås en mer samlad organisering av sjukvården över huvudmannagränser och en
mer koordinerad styrning. Vissa beslut måste framöver fattas gemensamt av landstingen.
Utredningen föreslår vidare en minskad detaljstyrning och i detta ingår även en översyn av
intygsskrivning. Utredningen lyfter fram vikten av nya arbetssätt där en bättre kontinuitet är
en av framgångsfaktorerna. Krav på bättre verksamhetsstöd och en minskad administrativ
börda framförs. Utredningen tar upp att den framtida kompetensförsörjningen inom hälsooch sjukvården måste analyseras och genomföras på ett mer strukturerat sätt.

Utredningens förslag sammanfattas i tre centrala rekommendationer:
En förändrad organisering av vården, ändamålsenliga stödsystem och förändrat arbetssätt.
Genomförandet blir en stor utmaning för hela hälso- och sjukvårdssystemet.

[SVENSKA INFEKTIONSLÄKARFÖRENINGEN] den 20 maj 2016

En förändrad organisering av vården:
En förändrad organisering utmanar kommunalt självstyre, men infektionsläkarföreningen
stöder en mer samlad organisering av sjukvården över huvudmannagränser och en mer
koordinerad styrning. Detta är en förutsättning för att effektivisera vården. För att lyckas
krävs en tydligare styrning än man haft vid tidigare försök att minska centreringen av
sjukvården till sjukhusen. Samtliga sjukhusspecialiteter måste dock tillsammans med
primärvården delta i analysarbetet. Den förändrade organiseringen av sjukvården innebär
enligt utredningen en kraftig omfördelning av resurser till primärvården. Detta kommer
också att få konsekvenser för infektionssjukvården, vilket visar att ökad samverkan är
növändigt. Gränsen mellan primärvård och infektionssjukvårdens öppenvård överlappar och
det finns idag patienter som bör kunna hanteras av en utökad primärvård. Belastningen på
vårdplatserna på sjukhusen, även inom infektionssjukvården, kan minska om möjligheten att
t.ex. ge antibiotika intravenöst inom primärvården eller i hemmet ökar.

Ändamålsenliga stödsystem:
Dagens stödsystem bygger på traditioner och IT-system från 1970-talet och utnyttjar inte
potentialen i moderna informationssystem för inhämtning av information, sammanställning
av kunskap och stöd för patientarbetet och uppföljning av given vård.
Infektionsläkarföreningen stödjer utredningens förslag att en förbättring av IT-systemen är
centralt för att kunna effektivisera vården.

Förändrat arbetssätt:
Infektionsläkarföreningen stödjer förslaget om förändrade arbetssätt men inser att detta
utmanar sjukvårdens aktörer, inte minst läkarkåren. Detta kräver en tydligare styrning av
sjukvården samtidigt som varje specialitet och profession osjälviskt måste analysera
arbetsuppgifterna och både föreslå och genomföra förändringar för att på bästa sätt
involvera patienterna och använda alla personalkategoriers kompetens. Utredningen har
påbörjat genomförandet genom att föreslå lagförändringar vilket sannolikt är nödvändigt för
att driva utvecklingen åt detta håll. Ska vi kunna bibehålla och också utveckla vår hälso- och
sjukvård utan att öka kostnaderna är en omfördelning av arbetsuppgifterna med största
sannolikt en förutsättning. Denna utveckling har drivits olika långt inom olika specialiteter
och på olika orter. Infektionsspecialiteten har på de flesta kliniker, möjligen samtliga, på ett
ändamålsenligt sätt inom öppenvården genomfört att sjuksköterskor tar ett stort ansvar för
patienter med kroniska infektioner och även för uppföljning av patienter med MRB. Denna
profilering till specialistsjuksköterskor kan sannolikt utvecklas ytterligare. Det är nödvändigt
att schemaläggning mer beaktar patienternas perspektiv än som idag är. Detta bör kunna
genomföras utan att en god arbetsmiljö för samtliga professioner äventyras.

[SVENSKA INFEKTIONSLÄKARFÖRENINGEN] den 20 maj 2016
Andra viktiga förslag från utredningen är en uppdelning av primärvårdens uppdrag i två
delar, den allmänna och den riktade. Den riktade får i uppdrag att fullgöra
primärvårdsuppdraget för de äldre med omfattande behov. Vidare föreslår utredningen att
det ska införas ett remisskrav för akut hälso-och sjukvård på sjukhus men inte mer formellt
än att patienten bedömts åtminstone via telefonrådgivning, 112 eller annan sjukvårdsaktör
som har kompetens att bedöma detta. Detta är ett nytänkande som
infektionsläkarföreningen stödjer.

Sammanfattningsvis är utredningens analys av nuläget gedigen och förslagen till
effektivitetsförbättringar väl analyserade och genomtänkta. Infektionsläkarföreningen
stödjer utredningens åtgärdsförslag men en så kraftig förstärkning av primärvården att den
blir basen i svensk sjukvård kräver en mycket tydlig styrning och stor uthållighet. De nya
arbetssätt som krävs är omvälvande och för att lyckas måste professionerna i sjukvården,
inte minst läkarna, involveras då en acceptans för genomförandet är en viktig
framgångsfaktor. Som framgår av utredningen är den svenska sjukvården idag, trots allt, i ett
internationellt perspektiv tämligen effektiv varför förståelsen för ändrade arbetssätt inte är
självklar. Utredningens förslag till åtgärder är omfattande, men sannolikt en nödvändig
utmaning för en hållbar och god sjukvård även i framtiden.

Sammanställt av Åsa Hallgårde för Svenska Infektionsläkarföreningen.

Göran Gunther

Anita Hällgren

Ordförande

Vetenskaplig sekreterare

Svenska Infektionsläkarföreningen

Svenska Infektionsläkarföreningen

Svensk Kirurgisk Förening

Till Svenska Läkaresällskapet

Remissvar – Effektiv vård (SOU 2016:2)
Svensk Kirurgisk Förening (SKF) har getts möjlighet att yttra sig avseende Effektiv vård SOU 2016:2.
Svensk Kirurgisk Förening ställer sig positiv till huvuddragen i slutbetänkandet att fokusera på hur
professionernas resurser kan användas på ett effektivt sätt. Betänkandet lämnar 26 förslag, 11
rekommendationer och ett stort antal bedömningar.
SKF har valt att kommentera följande:
 Att vården ska ges som öppen vård i första hand ställer sig SKF bakom.
 Att primärvården får ansvar för akut hälso- och sjukvård som inte kräver vård på akutsjukhus
ställer sig SKF bakom. Vad som inte definieras i betänkandet är vad som kännetecknar ett
akutsjukhus och detta anser SKF bör definieras.
 Vårdgaranti som är professionsneutral dvs att lagstiftningen inte styr patienten till specifik
profession ställer sig SKF bakom.
 Att ett nationellt center för informationsstruktur och informatik skapas är positivt. I uppdraget bör
ingå stöd för professionen att utveckla strukturerad dokumentation (ex journalmallar, struktur för
direktöverföring av data till kvalitetsregister)
 Verksamhetsstöden (journalsystemen) bör utvecklas för att underlätta dokumentation och minska
dubbeldokumentation.
 Krav på att tjänstgöring inom primärvård ska ingå i specialiteter som har nära samarbete med
primärvården ställer sig SKF tveksam till. Tiden för att uppnå nödvändig erfarenhet inom den egna
specialiteten innebär med dagens ST-upplägg att tiden bör läggas inom egen specialitet.
 Central styrning av ST riskerar att minska rekryteringsmöjligheter
 Kompetensförsörjning är och kommer bli en stor utmaning inom många yrkesgrupper inom
vården. Grundutbildning är en nyckel för att ha denna nödvändiga kompetens, dock är fortsatt
fortbildning oerhört viktig för att behålla och utveckla medarbetarna samt för att uppnå en
effektiv vård. SKF anser att fortbildningen bör ges en större vikt och att universitetens roll stärks
som utgångspunkt för detta.

För Svensk Kirurgisk Förening, 2016-05-12

Pia Näsvall
MD, PhD
Medicinsk sakkunnig

Svensk Kirurgisk Förening
Box 503, 114 11 Stockholm
Besöksadr: Grev Turegatan 10 E
Hemsida: www.svenskkirurgi.se

Tel 08-440 02 30
Fax 08-20 03 35

E-post: kansliet@svenskkirurgi.se

2016-05-10

Remissvar från svensk Medicinsk Audiologisk förening (SMAF) angående Effektiv vård SOU 2016:2
Vi har läst igenom ovanstående remiss och finner att utredningen tar ett brett grepp och belyser många
viktiga faktorer som påverkar effektiviteten i det komplexa system som hälso- och sjukvården utgör
och de utmaningar som väntar i framtiden. Vi vill göra följande reflektioner:
•

Att åstadkomma en starkare och mer enhetlig styrning av hälso- och sjukvården på
strukturnivå och stärka primärvården som bas i hälso-och sjukvården betonas starkt i
utredningen.
Vi stödjer denna intention då en fungerande öppenvård är viktig grundförutsättning för att
även den sjukhusanknutna vården ska fungera effektivt och ta hand om rätt patientgrupper.

•

Vi håller med om att kontinuitet är en viktig faktor för effektiviteteten. Inom hörselvården är
vi van att arbeta med teamkontinuitet och ser värdet av det och drar nytta av varandras
kompetenser i våra tvärprofessionella team.

•

Vi tycker att det är en god idé att försöka minska den administrativa bördan genom att de
myndigheter som begär intyg ska samordna och begränsa kraven på intyg.

•

Vi håller med om att den detaljerade styrningen av hälso-och sjukvården ofta med ekonomiska
incitament sällan leder utvecklingen i rätt riktning och ofta bidrar till att patientgrupper ställs
mot varandra och leder till prioriteringar som inte alltid grundas på patienternas behov.

•

Vi stöder de principer som utredningen anser ska vara vägledande för arbetssätten inom hälsooch sjukvården. Här finns säkert stor potential till effektivisering.
Anette Sörlin
För SMAFs styrelse

Svenska Läkaresällskapet
Delegationen för medicinsk etik

Remissvar angående utredningen ”Effektiv vård” SOU 2016:2
Introduktion
Utredningen”Effektiv vård” handlar om vårdens grundläggande utformning och
genomförande. Den famnar över många viktiga frågor rörande svensk hälso- och sjukvård.
Etikdelegationen välkomnar utredningen som en av de mest angelägna rapporterna om
tillståndet i dagens sjukvård på mycket lång tid. Delegationen delar i allt väsentligt utredarens
beskrivning av dagens problematik, som i mångt mycket är av etisk karaktär eller som i varje
fall får etiska konsekvenser på kort och lång sikt.
Delegationen instämmer med behovet av åtgärder för att förbättra effektiviteten i sjukvården,
särskilt om detta operationaliseras i termer av högre kontinuitet, bättre reell delaktighet och
högre tillgänglighet, i synnerhet för människor med komplexa hälsoproblem. Utredningen
identifierar byråkrati och dysfunktionella ledningsstrukturer som viktiga orsaker till dagens
bristfälliga effektivitet. Tyvärr ges inte tillräckligt konkreta förslag på hur byråkratin kan
minskas och hur de professionella resurserna i högre grad ska kunna ägnas åt
kärnverksamheten. Det är därför osannolikt att föreslagna reformer som inte tydligt syftar till
att förbättra organisation, ledningsstrukturer och ansvarsförhållanden skulle ha avsedda
effekter.
Vi vill särskilt fästa uppmärksamheten på några av utredningens värderande begrepp som är
etiskt relevanta, nämligen delaktighet och kontinuitet.
Delaktighet
Det är bra att utredningens utgångspunkt har varit att värdet av hälso- och sjukvården uppstår
i mötet mellan patienten och vården. Man skriver att hög effektivitet i vården förutsätter att
patienten involveras och görs delaktig i processen kring den egna vården i högre utsträckning
än i dag. Patienten beskrivs ha en alltför svag ställning i vården trots att patientens
självbestämmande inkluderande rätt till information och delaktighet betonas i patientlagen.
Delegationen instämmer i denna beskrivning som verifierats också av Myndigheten för
vårdanalys.
Utredningen menar att de förändringar som gjorts för att påverka patientens ställning främst
utgjort ”skyltfönsterreformer” som inte ökat patienternas reella makt över de viktigaste
delarna i vården. Värden som patienter anser vara viktiga, t.ex. kontinuitet, tillgänglighet och
möjlighet att välja läkare även för specialistvård, tillhör de områden där Sverige presterar
utomordentligt dåligt sett i ett europeiskt perspektiv. Huvudmännen anses enligt utredningen
behöva skapa strukturer för att ta tillvara patienters erfarenheter, synpunkter och idéer samt
skapa organisatoriska och tekniska lösningar för att dra nytta av patienternas egna insatser.
Utredningens förslag kunde emellertid, enligt delegationens mening, vara mer konkreta och
progressiva.

För att en ökad delaktighet ska kunna åstadkommas så måste patienten få en starkare ställning
juridiskt och ekonomiskt. Patienterna juridiska ställning måste stärkas så att lagstiftningen
medger patienterna att få sina rättigheter mot vårdgivaren tillgodosedda med lagligt stöd.
Patienternas svaga ställning beror också på den allmänt använda ekonomistyrningsmodellen.
Genom kostnadsstyrning och utgiftsramar så blir det rationellt för vårdgivarna att begränsa de
kostnader och den verksamhet man ansvarar för: varje patient är en kostnad och varje
förbättring som kan attrahera fler patienter eller ge en kvalitetsökning som inte förhandlats i
avtal blir en ekonomisk risk. Därigenom riskerar den legitimerade personalens primära plikt
att arbeta enligt sin yrkesetik och för varje patients bästa i konflikt med den dagliga
prioriteringen av kostnadsramar.
Ansvaret för sjukvården, vårdens kvalitet och kostnaderna är ett rollspel med flera aktörer.
Lagstiftaren bör överväga om man kan fördela rollerna och makten annorlunda så att andra än
vårdgivarna ges mer ansvar för kostnadsreduktion och vårdgivarna får primärt ansvar endast
för vårdens utförande och innehåll. Ett budgetsystem där patienterna utgör intäkter skulle
stärka patientrollen och underlätta uppnåendet av kontinuitet, flexibilitet, tillgänglighet,
delaktighet och kontinuerliga förbättringar.
Kontinuitet
Etikdelegationen delar uppfattningen om att god kontinuitet är ett viktigt värde i vården,
liksom att den ”personliga” eller ”relationella” kontinuiteten är väsentlig för att skapa
trygghet för patienter och åstadkomma effektivitetsvinster. Det är särskilt viktigt att
kontinuitet erbjuds till patienter med komplexa behov, t.ex. äldre patienter med flera kroniska
sjukdomar och multipla vårdbehov. Vi ställer oss bakom utredningens rekommendation att
kontinuitet som bärande princip behöver genomsyra styrning, organisation och arbetssätt. För
att uppnå god kontinuitet måste läkare i betydligt högre utsträckning känna ett professionellt
individuellt ansvar för att bidra till en sådan utveckling. I detta sammanhang vill vi också
peka på den systematiska diskontinuitet som hyrläkar- och hyrsköterskesystemen innebär. Vi
menar att dessa system är deletära ur ett kontinuitetsperspektiv och att de ur ett etiskt
perspektiv är förkastliga. Huvudmännen bör omgående vidta konkreta åtgärder för att radikalt
minska behovet av hyrpersonal i sjukvården. Detta skulle sannolikt vara den enskilt mest
verkningsfulla åtgärden för att förbättra kontinuiteten i svensk hälso- och sjukvård.
Personalbrist – arbetsmiljö
Det är förvånande att kontinuitet som historiskt är en självklar princip i förhållandet mellan
vårdgivare och patient har blivit ett problemområde. Kontinuitet och tillgänglighet är nära
kopplade till personalförsörjning och personalens kunskap, vilket i sin tur kopplas till arbetets
utformning, vidareutbildning och personalpolitik. Bra incitament är därför synnerligen
väsentliga. Då kontinuitetsbristen också tycks ha orsakats av kortsiktiga besparingar, behöver
vårdgivarna utreda hur ökade kostnader för kontinuitet minskar totalkostnader genom
effektivitets- och värdevinster.
Delegationen instämmer med utredarens bedömning att det finns ett stort behov av läkare med
andra specialiteter än allmänmedicin i primärvård och stödjer förslaget att möjliggöra för
sjukhusspecialister att utbildas till dubbelspecialister i öppen vård. Vi instämmer också med
utredaren att det finns ett behov av att se över vårdutbildningarnas faktiska innehåll avseende
såväl de teoretiska kunskapskraven som praktiken. I många länder syftar specialistutbildning
till att möjliggöra självständig senior praktik, något som underlättar såväl delaktighet som
kontinuitet och tillgänglighet – samt ökar effektiviteten genom att besluten i högre grad fattas
vid den direkta patient-läkarkontakten.

Ledningsstrukturer och ledningsspråk
Utredningen beskriver olika former av dysfunktionell ledning i den offentliga vården.
Ledning från politisk och tjänstemannanivå är idag alltför detaljstyrd, politiserad och
byråkratisk. Man beskriver också ledningsproblematik som medger ”dålig kultur”.
Utredningens problembeskrivning visar att det finns ett stort behov av att i grunden förändra
och förbättra ledningen på alla nivåer, vilket vi instämmer i. Vi menar vidare att
effektivitetsförlusterna i ledningssystemen delvis kan förstås genom begreppet
”ledningsspråk”. Ledningsspråk är en beteckning för de språkspel som används för
kommunikation av styr- och ledningsåtgärder i en organisation. Vi föreslår att man i den
fortsatta beredningen av utredningen beaktar betydelsen av ett adekvat medicinskt
ledningsspråk för att styra medicinsk verksamhet patientcentrerat, effektivt och säkert.
Verksamhetsfrämmande ledningsspråk är ett kännetecken på byråkrati som medför inexakt
kommunikation i kärnverksamheten, risk att fel parametrar optimeras och förlust av
effektivitet. Ökad användning av ett ändamålsenligt och professionellt ledningsspråk är en
förutsättning för effektiv kommunikation i kärnverksamheten. Likaså är kommunikation
mellan olika vårdgivare med ansvar på samma patienter, t ex mellan sjukhusspecialister och
primärvård en underutnyttjad självklar komponent av kontinuitet på patientnivå.
Sammanfattning
Etikdelegationen delar i allt väsentligt utredarens probleminventering. Det finns brist på första
linjens sjukvård samt och dysfunktionella ledningsstrukturer som leder till bristande
delaktighet, kontinuitet och tillgänglighet. Vi ställer oss dock tveksamma till om utredningens
förslag kan ändra på de missförhållanden som beskrivs. Utredarens probleminventering talar
snarast för att professionell styrning genom ett medicinskt ledningsspråk bör ersätta en stor
del av dagens politiska och icke-professionella styrningsmekanismer.
Ökad patientmakt förutsätter att också vårdgivarna på gräsrotsnivå får makt att tillgodose
patienternas behov. Huvuddelen av resurser och makt skall läggas på vårdens
kärnverksamhet; det professionella arbetet och relationen mellan läkare och patient i det
enskilda vårdmötet måste vara utgångspunkt för all sjuk- och hälsovård. Arbetsgivarna bör
förbättra arbetsmiljö och arbetsförutsättningar för sina professionella anställda och skapa
attraktiva arbetsförhållanden och incitament hellre än att lagstifta eller styra genom ”topdown” reformer.

Ingemar Engström
ordförande

Tiit Mathiesen
ledamot
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Betänkandet Effektiv vård SOU 2016:2
Till SLS nämnd: Yttrande från IT-kommittén

Utredningen är ett välkommet bidrag för att ta ett samlat grepp kring vårdens
möjligheter att genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt utan att dela upp
verksamhet, administrativt stöd och informationsstöd som separata företeelser utan
istället att se dem som av varandra beroende delar för vårdens effektiva utövande.
IT-kommitténs synpunkter fokuserar på utredningens förslag om verksamhetsstöd.

Vi stöder andemeningen i utredningen som innebär att med hjälp av bl a. digitalisering
kan mer vård bedrivas närmare patienten. Vi tror att det är klokt att skifta fokus från
sjukhusvård till vård som utgår från primärvården. Samordnad vård i team runt de mest
sjuka äldre kan möjliggöras via rätt typer av verksamhetsstöd.
I avsnitt 7.2 föreslår utredningen en ny styrprincip för hälso- och sjukvården – att
vården ska ordnas nära befolkningen. Primärvården föreslås få en ny organisatorisk
ram som bättre svarar mot denna styrande princip.

Förändrade arbetssätt och förändrad arbetsorganisation i vårdens vardag som innebär
att rätt kompetens gör rätt uppgifter. I detta ligger också att patienten ska ses som en
del i teamet och ska stödjas i att utföra sin egen vård. Digitala och andra tekniska
lösningar är en viktig förutsättning för att detta ska kunna realiseras.
Rätt analys och förslag
Vi instämmer i utredningens sammanfattande förslag avseende Verksamhetsstöd i
kapitel 14 och delar den underliggande analysen och argumentationen i resten av
kapitlet. Vi stöder förslagen med medborgarperspektiv (ska heta individperspektiv för
att inkludera alla i landet), ”gemensamt” och ”långsiktigt” samt staten med tydligt
ledarskap.
”Diagnoserna” i både stort och smått bedömer vi som riktiga. Utredningen bekräftar
slutsatserna och förslagen utredningarna ”Rätt information i vård och omsorg (SOU
2014:23) och E-hälsokommittén (SOU 2015:32).

Brist på styrning och mandat hindrar genomförande av gemensam informationsstruktur
Problemet är vem som ska göra vad, dvs att genomföra all goda förslag. Utredningen
pekar på en rad goda samarbeten med olika trios (t ex 3G) eller kvartetter m fl men
pekar på bristen på ett nationellt helhetsgrepp och föreslår en tydligare statlig styrning
respektive mandat för huvudmännens samarbetsorganisationer resp myndigheter. Vi
instämmer i denna bild.

De nuvarande (vård)organisatoriska strukturerna (inkl uppbyggnaden av de flesta
kvalitetsregister) stöder det stuprörsagerande som utredaren vill motverka istället för
att utgå från individens behov av samlad information över gränserna. Vår bedömning är
att problemet inte i första hand är brist på struktur och standarder utan det är brist på
nationell styrning av befintliga initiativ, vilket utredaren föredömligt påpekar.

Med tanke på att ett av syftena med digitalisering av vården har varit att underlätta och
effektivisera vården är det anmärkningsvärt att – så som utredningen skriver - att
administrationen har växt.
Vi är övertygade om att någon egentlig effektivisering inte kommer att ske förrän en
gemensam informationsstruktur är fullt genomförd i landet.

Med en strukturerad information skulle även vårdprocesser och nationella riktlinjer
lättare inkorporeras och följas. Här välkomnar vi särskilt utredningens förslag att
etablera ett Nationellt Hälsobibliotek (avsnitt 14.6) enligt den förstudie (med prototyp!)
som genomfördes av SBU 2013.
Vi stöder utredaren att digitaliseringstakten bör öka!

Forskning
Med en fullt utbyggd gemensam informationsstruktur kommer också den utlovade
”Guldgruvan” avseende forskningsmöjligheter att kunna bli verklighet; idag är det bara
stoft! Ska man kunna bedriva en kunskapsbaserad vård måste det finnas rätt
förutsättningar och det gör det inte idag. En gemensam struktur skulle göra att alla
vårdens medarbetare lätt skulle kunna bidra med data. De skulle också bli mer
motiverande om de får återkoppling på inmatade data, dvs man skapar en
kunskapsdriven lärande vårdorganisation.

Center och utbildning
Utredningens förslag om ett Center för informationsstruktur och informatik kan
diskuteras. Är detta ett underkännande av befintliga aktörers verksamhet? Annars hade
det varit naturligt att Socialstyrelsen, SKL och Inera och kanske E-hälsomyndigheten
kom överens om hur man ska synkronisera sina aktiviteter – om man blir tydligare
styrd! Samtidigt kan det kanske vara enda lösningen för att få fart på införandet av den
gemensamma informationsstrukturen. Förslaget kräver en noggrann (snabb)utredning.
Vi välkomnar förslaget att i uppdraget för ett Center även ska ingå
”– projektstöd för professionsdriven utveckling av strukturerad dokumentation, bl.a.
journalmallar, och
– modellstöd för arbete på verksamhetsnivå med effektiv och
patientsäker dokumentation.”

I förslaget beskrivs att ”Nationella dokumentationsstrukturer på ”klinisk nivå” för
patientprocesser behöver tas fram, avsedda att användas direkt i verksamheternas system.
I flera fall finns grundarbete gjort genom nationella riktlinjer och genom arbeten i
specialistföreningar och kvalitetsregister. Att skapa strukturerade ”mallar” med
tillhörande informationsspecifikationer bör i första hand vara en fråga för huvudmännen,
verksamheterna och professionerna. Ett sådant arbete behöver ges stöd och struktur på
nationell nivå.” Det finns idag en mycket tydlig efterfrågan av stöd för sådant arbete och
vi ser det som ytterst välkommet att en nationell aktör ges ett sådant uppdrag. Vi tror att
detta arbetssätt skulle snabba på processen med tillämpning av nationell
informationsstruktur.

Det saknas tydlighet kring att de framtagna ”Nationella dokumentationsstrukturerna på
”klinisk nivå” också behöver ges en nationell sanktion, och att rollfördelningen avseende
deras förvaltning behöver utvecklas,

Vi ser medverkan av vårdens professioner som en förutsättning i detta arbete och det är
av yttersta vikt att ekonomisk ersättning för medverkan i arbetet möjliggör att personer
som är aktiva kliniskt deltar.

Speciellt positivt i förslaget om att etablera ett Center är att det skulle bedriva utbildning
inom informatik. Utredningen tar inte upp detta i övrigt men utbildning inom
digitaliserad vård är mycket bristfällig idag. Här saknar vi mer kraftfulla förslag. Idag
bedrivs utbildning inom hälsoinformatik i mycket begränsad omfattning och som en
fristående utbildning. För att digitaliseringen av vården ska bli effektiv krävs att
informatik inte bara ska ingå i grundutbildningar utan och kanske ffa i fortbildningar. IT
är en färskvara!
Beslutstöd kan avlasta vården, t.ex. genom datoriserad anamnesupptagning, beslutsstöd
eller till och med datoriserat beslutsfattande.
Nyckeln till framgång
Vi stöder utredningens förslag att det krävs åtgärder på många nivåer i stort och smått
för att genomföra en framgångsrik effektivisering; det finns inte ett ”Alexanderhugg”
som skulle lösa detta i ett slag. Istället krävs synkroniserade åtgärder och långsiktighet.
Viktiga förslag som vi stöder är förändrad lagstiftning enligt 14.5.1 och standardisering
enligt 14.5.2 så att information kan användas över gränser.

Vi saknar dock förslag på handlingsplan för att styrningen ska bli verklighet, dvs ha
något att styra och synkronisera.

Patientens delaktighet
Genom bl.a. digitaliseringens möjligheter kommer patientens möjligheter att bidra till
vården och sin egen hälsa tas omhand bättre.

”Virtuell” vård och hälsocentral leder tankarna fel
Vi håller med utredningen om andemeningen i att bedriva vård virtuellt men vi vänder
oss emot hur ordet virtuell används. Virtuell betyder skenbar och det är inte det som
utredningen avser. Det som avses är vård på distans eller synkront eller asynkront.
Jämför engelskans remote healthcare eller det vanligare telemedicine. Det är ju riktiga
patienter och riktig vård det handlar om oavsett om det sker via fysiskt möte, telefon,
video eller epost. Ett möte i vården är inte bara det fysiska mötet utan alla konkreta
situationer av interaktion mellan patienterna och professionerna, oavsett om det
handlar om en operation, ett hembesök eller ett möte i någon digital form.
(SLS språkkommitté har konsulterats och stöder att virtuell inte bör användas på det
sätt som utredningen gör.)
Om man simulerar patienter eller ingrepp kan man tala om virtuella (anonyma)
patienter. Vi föreslår att begreppet virtuell används i tränings- resp spelsammanhang.
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Betänkandet Effektiv vård SOU 2016:2
Till SLS nämnd
Yttrande från språkkommittén
Vi ansluter oss till IT-kommitténs yttrande och ber få komplettera med följande synpunkter.
I betänkandet används ordet ”virtuell” på olyckligt sätt. Dess betydelse är ”skenbar”, och i
sammansättningar som ”virtuell vård”, ”virtuell mottagning” etc. blir betydelsen oklar.
Tanken är emellertid att tillgången till Internet möjliggör ökad kapacitet i hälso- och
sjukvården eftersom (i vissa fall) patient och hälso- och sjukvårdspersonal inte behöver sitta i
samma rum när konsultationen äger rum. Nästa steg är att hälso- och sjukvårdspersonal i
speciella sammanhang kan ersättas av dataprogram/mobiltelefonapp.
Verksamheten ska inte heta virtuell vård. Den har två termer redan i dag: telemedicin och
distansvård. Den senare termen används bl.a. av Vinnova.
Virtuell hälso- och sjukvårdspersonal finns inte. Det förekommer distansbedömning av
röntgenbilder. Man kan tänka sig att ett ilsket kliande hudutslag föranleder patienten att,
hänvisad av en vårdguide, via mobiltelefon eller dator söka upp en distansvårdenhet var som
helst som för tillfället är tillgänglig. Där går man bet på bedömningen och "vidarekopplar" till
en duktig dermatolog, vars fysiska adress är oviktig. Då har vi en videokonferens där
patienten deltar, och detta är exempel på samarbete mellan vårdenheter med avancerad
telemedicinsk teknik.
Inför det fortsatta arbetet utgående från betänkandet vill språkkommittén göra följande
uttalande:
Den telemedicinska utvecklingen inom hälso- och sjukvården gör att vård kan bedrivas på
distans, att flera aktörer på olika platser samtidigt kan ta sig an ett hälsoproblem och
dessutom vissa hälsoproblem skulle kunna hanteras genom automatisk databehandling. I
det föreliggande betänkandet används ordet ”virtuell” och ska i sammanhanget inte
uppfattas med sin egentliga betydelse: skenbar. Vad som menas är
distansvård/telemedicinsk verksamhet och automatiserad klinisk bedömning. Terminologi
för dessa kända kommunikationsvägar i hälso- och sjukvården finns i dag och bör användas
även när tekniken som så förtjänstfullt beskrivs i betänkandet blir mer utbredd och medger
rationalisering i vården och ökad tillgänglighet.
För språkkommittén
Magnus Fogelberg
Ordförande
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Bilaga SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS REMISSVAR SOU 2016:2 EFFEKTIV VÅRD
Övergripande synpunkter:
Utredningens analys av faktorer av vikt för hälso- och sjukvårdens effektivitet gör två centrala
observationer; att effektiviteten i vården avgörs i mötet mellan patient och vården samt att avgörande
strukturella problem under lång tid negligerats. Dessa två utgångspunkter kan inte nog understrykas
och endast det faktum att utredningen syftar till att ge förslag som kan genomföras i närtid kan
möjligen förklara varför utredningen inte går längre i att föreslå förändringar som bättre kunde
möjliggöra goda möten och avhjälpa av strukturella problem.
En av de huvudsakliga orsakerna till effektivitetsproblemen är enligt utredningen 1) att styrningen är
”mångfaldig och splittrad”. Det fenomen utredningen beskriver härvidlag har uppmärksammats som
”styrningens paradox” (Styrning med förhinder. Tyrstrup, M., 2012.) och i vår egen EVV-rapport ”En
Värdefull Vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum” (Svenska Läkaresällskapet, 2015)
upptar analysen av illa fungerande styrning av denna typ stort utrymme. De negativa konsekvenser av
”överstyrning” som utredningen uppmärksammar – minskad professionell autonomi på grund av
ytterligare försök att, genom mer styrning, inte sällan av ekonomisk och detaljerad art, avhjälpa
”styrningens paradox” – utgjorde drivkraft för såväl vår rapport som ”Läkaruppropet”. Vår
bedömning är alltjämt att styrningens paradox föreligger och nedsätter bland annat
effektiviteten i vården genom att frånta professionerna nödvändigt tolkningsföreträde i frågor
som rör kvalitetsutveckling och arbetsmetodik vilket motverkar mötandet av patienters
individuella behov på ett säkert och effektivt vis.
Utredningen uppmärksammar 2) det svenska hälso- och sjukvårdssystemets relativa ”sjukhustyngd”
och primärvårdens korresponderande oförmåga att fullgöra sitt uppdrag. Utredningen noterar att
koordineringen i hälso- och sjukvården brister till en följd av detta samt att det är dyrt att använda
sjukhusets resurser till att bedriva vård som förväntas kunna bedrivas inom primärvårdsverksamhet.
Detta kan inte nog understrykas. En välfungerande primärvårds bidrag till positiva systemeffekter i
hälso- och sjukvården är betydande. Ett patientcentrerat arbetssätt som generalister såsom specialister i
allmänmedicin tillägnar sig medför att patientens behov kartläggs och möts utan att involvera andra
delar av hälso- och sjukvården än de som är nödvändiga. Att i primärvården tidigt erbjuda patienten att
möta ”sin egen doktor” är därför inte bara något som ofta efterfrågas och en självklarhet i jämförbara
länder, utan också något som genom personkontinuitet bidrar till trygghet, ett minimum av utredningar
och remitteringar, men även, utifall allvarlig sjukdom som fordrar annan kompetens inträder, att denna
upptäcks, vilket personlig kännedom underlättar, och att erforderliga resurser därmed snabbt kan
rekryteras. Sammantaget har primärvård som tillhandahåller tillgänglighet, ett heltäckande
vårderbjudande, samordning och kontinuitet visat sig bidra till positiva systemeffekter till en låg
kostnad (Starfield et al (2005) Contribution of Primary Care to Health Systems and Health). Vi delar
den syn utredningen ger uttryck för beträffande potentialen i att utveckla Sveriges primärvård.
Utredningen noterar att 3) organisationen och arbetssätt påverkar effektiviteten negativt. Framförallt
framhålls organiserandet av hälso- och sjukvården enligt ”industriell logik” som negativt. Att
patienten rör sig genom vården i en ”värdekedja” medför att ansvarstagandet undergrävs och att
kontinuiteten brister. Dessa påpekanden är efterlängtade. Industriell logik importeras och
implementeras ofta okritiskt till hälso- och sjukvårdsverksamhet utav konsulttillvanda huvudmän, ofta
i strid med röster från de egna verksamheterna. Inte sällan inriktas dessutom sådant förändringsarbete
på en begränsad del av ett komplext system varför avhjälpande av problem inom ett område leder till
nya inom andra. Benägenheten att använda konsultbolag som visionärer i verksamhetsutvecklingen är
kostbar men inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det leder inte sällan även till att befogade
förtroendekriser uppstår mellan medarbetare och ledning trots att intentionerna varit de bästa. Att
industriell logik och detaljstyrning påverkar professionell autonomi negativt med konsekvenser för
möjligheten att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att tillgodose patientens behov
har de senaste åren påpekats otaliga gånger (bland annat EVV-rapporten) och konsulterna har nu
börjat anpassa sina erbjudanden i relation till dessa påpekanden. De faktorer som genomgående dock
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undviks att inkorporeras i förändringsarbete är kontinuitet och ansvar. Genom att, som utredningen
också påpekar, lägga större vikt vid kontinuitet i medicinsk verksamhet skulle möjligheten för
enskilda yrkesutövare i hälso- och sjukvården att ta ansvar och arbeta i kontinuerliga personliga
relationer förbättras. Det skulle frigöra en idag outnyttjad resurs. Genom kontinuerliga
vårdrelationer i hälso- och sjukvården på alla nivåer och i så många yrkeskategorier som
möjligt finns stora effektiviseringsvinster att göra. Detta gäller inom sluten såväl som öppen
vård och kan inte nog understrykas.
Utredningen talar sig varm för begreppet teamkontinuitet framför personlig kontinuitet vilket är något
besynnerligt då de flesta vårdrelationer i hälso- och sjukvården inte gagnas av att mer än en person
utöver patienten ingår – det är ofta inte mer komplicerat än att en läkare, sjuksköterska eller annan
yrkesutövare klarar av att möta det föreliggande behovet. Multiprofessionella team i hälso- och
sjukvården spelar en viktig roll i många sammanhang men det påverkar inte det faktum att personlig
kontinuitet i ”en till en-relationer” spelar en långt större roll. Att utredningen inte tydligare
framhåller värdet av den personliga kontinuitens betydelse för ansvar och därmed effektivitet i
hälso- och sjukvården är därför beklagansvärt.
Utredningen noterar att förändringsarbetet i hälso- och sjukvården ofta inriktas på att lösa små
problem men att de övergripande strukturproblemen , såsom 1 och 2, lämnats att bero. Det är i
sammanhanget därför något paradoxalt att utredningen inte föreslår mer långtgående åtgärder för att
komma till rätta med strukturproblemen (även om förslagen ska kunna genomföras i närtid). Detta
speciellt då det finns anledning att tro att oförmågan att lösa det ena övergripande strukturella
problemet – primärvårdens alltför blygsamma andel av ansvaret för hälso- och sjukvård – hänger nära
samman eller rent av är en följd av det andra övergripande problemet – den fragmenterade,
”mångfaldiga och splittrade”, styrningen som leder till ett oklart och uteblivet övergripande
ansvarstagande.
Beträffande (o)förmågan till utveckling av primärvården är de historiska erfarenheterna dystra. Trots
30 år av strävanden att förmå den att växa in i sitt uppdrag har bland annat rekryteringsproblem
omöjliggjort detta. Bland företrädare för stat, landsting och regioner samt professionella organisationer
har enigheten varit komplett men lagstiftning och resursförstärkningar har ändå inte förmått vända den
negativa utvecklingen (se EVV-rapporten, kapitel 4). I ljuset av detta borde utredningen företagit en
djupare analys av utvecklings(o)förmågan under rådande omständigheter. Att rapporten ändå
rekommenderar ”ytterligare åtgärder” från regeringen om resultat inte uppnåtts inom två år vad
beträffar den föreslagna skyldigheten ”att gemensamt utföra uppgifter när det är motiverat av
kvalitets- och effektivitetsskäl” vittnar ändå om att problematiken har uppmärksammats av
utredningen men likväl inte givit avtryck i skarpa förslag. Detta må förklaras av taktiska överväganden
och tolkas i ljuset av annat pågående arbete (Dir 2014:56 och Dir 2015:77). Att primärvårdens
förändringspotential är låg behöver inte vare en evig sanning, erfarenheter från Norge visar på att en
snabb förändring kan komma till stånd om den politiska viljan finns. Det är vår uppfattning att små
gradvisa förändringar av den typ utredningen föreslår för att förändra primärvårdens
effektivitet och kapacitet inte kommer medföra någon nämnvärd förändring under nuvarande
dysfunktionella fragmentiserade ansvarsförhållanden mellan olika politiska nivåer (se EVVrapporten, kap 7). Ett statligt ingripande är nödvändigt.
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Obalansen mellan första och andra linjens sjukvård accentuerades efter
andra världskriget
Utredningen ger en upplysande bild av den svenska hälso- och sjukvårdens styrkor
och svagheter. Utredningen ger också ett historiskt perspektiv på de skeenden som
ligger bakom fördelningen av resurser mellan första och andra linjens vård/
primärvård och andra linjens vård/sekundärvård.
En viktig tidpunkt för dagens situation är tiden efter andra världskriget. Fram tills
dess fungerade det svenska systemet med provinsialläkare, med dåtidens krav,
relativt väl. Därefter har tyngdpunkten för vården i Sverige, till skillnad från våra
nordiska grannländer, hamnat och stannat på den andra linjens sjukvård. I Sverige
har vi, trots vissa försök, inte kunnat förändra den grundläggande strukturbalansen
mellan en tung sjukhusbaserad vård och en primärvård med otillräckliga resurser.

Primärvården har i allt högre omfattning fått fler och tyngre uppdrag utan att
tillräckliga resurser bifogats. Samtidigt har man i allt högre omfattning fått insikt
om att primärvården kan ge lika bra eller bättre vård av vanliga sjukdomar och är
inte bara ett billigare alternativ till specialistvård. Internationella studier har visat
att en välfungerande första linjens vård/primärvård leder till en bättre folkhälsa, en
jämlik vård och är kostnadseffektiv jämfört med när första linjens
sjukvård/primärvård inte fungerar väl. När det gäller den svenska primärvården har
den inte fått möjligheter att fungera som man önskat på grund bristande resurser.

Det som däremot inte beskrivs i utredningen är hur man kan komma tillrätta med
obalansen mellan första och andra linjens sjukvård.
När utredaren kraftigt pläderar för kontinuitetens fördelar, behovet av bättre vård
för sköra äldre och betydelsen av det personliga mötet är det därför svårt att förstå
varför man inte ger förslag som gör hälso- och sjukvården bättre rustad för
nuvarande och framtida utmaningar.

Obalansen behöver korrigeras snarast!
•

Det behövs ett nationellt likartat system där befolkningen erbjuds möjlighet
till en fast läkarkontakt i första linjens sjukvård/primärvård. Omfattande
internationell erfarenhet talar för att ett listningssystem är gynnsamt för
kontinuitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. I
Sverige anger 57 % i väntrumsenkäter att de har en fast läkare. De
vårdcentraler som hos oss får bäst omdömen i nationella enkäter är små, leds
av läkare, har listningssystem och kontinuitet i nivå över 90 %, samma nivå
som i Norge och Danmark där primärvården har betydligt bättre
förutsättningar än i Sverige.

•

Svenska beslutsfattare behöver snarast ta beslutet om fast läkarkontakt – och
systemansvar - så att primärvården får realistiska förutsättningar att utgöra
basen i hälso- och sjukvården. Det är inte rimligt att politisk obenägenhet
till förändringar leder till att vi får fortsätta med dagens dåligt fungerande
lösningar. Detta kan inte vänta! Framför allt bristen på allmänläkare men
också på andra professioner gör att första linjens sjukvård idag befinner sig i
en allvarlig kris. Då räcker det inte med ”små steg” utan det behövs rejäla
åtgärder och något som väcker framtidstro.

•

Kontinuitet är mycket viktig och uppskattad. Den behöver synliggöras, vilket
inte sker i dagens vårdval – den mäts inte ens. Som utredningen skriver sker
det viktigaste i mötet mellan patienten och vården. Detta ska då också
omfatta möjligheten till kontinuitet inklusive till den allmänläkare man
känner, vilket inte står i motsats till kontinuitet också med andra
professions/yrkesgrupper.

•

Andelen verksamma allmänläkare i relation till övriga läkare i Sverige är en
indikator på obalansen mellan första och andra linjens sjukvård. I Sverige
är andelen allmänläkare 16 % av läkarkåren, och siffran har minskat de
senaste åren medan andelen är 30-40% i länder där primärvård fungerar väl.
Andra professioner såsom sköterskor, fysioterapeuter, psykologer och
arbetsterapeuter liksom undersköterskor och biomedicinska analytiker är
naturligtvis också viktiga för en välfungerande första linjens sjukvård.
Samtidigt behöver den första linjens sjukvård ett tillräckligt stort antal
allmänläkare som med sin medicinska kompetens är nödvändiga för att
uppgifterna ska klaras med bevarad patientsäkerhet.

•

Uppfattning att teamarbete är lösningen på allt, bör problematiseras. För
många åtgärder inom primärvården räcker det att man träffar en läkare eller

sköterska . För andra uppgifter skapar man ett team beroende på vilken
uppgift som man har. Teamen kan då bestå av varierande professioner i olika
organisationer men för att arbetet ska fungera väl krävs det ett tillräckligt
antal personer, inklusive ett tillräckligt antal allmänläkare.
•

Det är viktigt att våga tro på möjlighet till förbättring. I utredningen framgår
det att det har varit svårt att rekrytera viktiga yrkesgrupper t.ex. allmänläkare
och specialistsköterskor. Det behöver inte betyda att det ska vara så i
framtiden . Det finns t.ex. specialister inom allmänmedicin som har valt att
inte arbeta fast inom specialiteten men som med rimliga förutsättningar nog
kan tänka sig att återvända till yrket. En primärvård mera präglad av tillit och
uppföljning genom audit och kollegial granskning än av New Public
Management leder sannolikt till en bättre och hållbar arbetsmiljö.

•

Det är väsentligt att fokusera på att frigöra möjliga resurser till första
linjens vård/primärvård . Ett område som utredningen lyfter fram är
bristande effektivitet i den svenska sjukhusvården jämfört med näraliggande
länder. Dessutom beskriver man ett omfattande dubbelarbete och it-system
som inte stödjer verksamheterna utan leder till en sämre effektivitet med
dubbelarbete. Detta leder till kvalitetsbristkostnader då andra, viktigare
uppgifter som en konsekvens inte kan utföras. Inom området för brister i
kvaliteten ryms också varje landsting/regions arbete med strategier, policies,
riktlinjer och handlingsplaner. Vad är en rimlig mängd av styrdokument och
vilken effekt har de? Vissa verksamheter är så komplexa att det närmast är
omöjliga att styra dem genom handlingsplaner.

•

Om man har en alltför smal bas av allmänläkare/övriga professioner i första
linjens sjukvård leder det till en urvattning av den specialistkunskap som bör
finnas och utvecklas inom andra linjens sjukvård. Om man på sjukhusen i
ökad omfattning får ägna sig åt det som man inte är specialiserad på leder det
till brister i kunskap och kompetensutveckling. De instrument man ska
arbete med blir i överförd betydelse trubbiga istället för vassa vilket också
leder till brister i kvaliteten.

•

Vi tar idag emot många personer med akademisk och annan yrkesutbildning
inom hälso- och sjukvården och som har utbildat sig i länder utanför
Sverige. Detta bidrar till möjligheter för utveckling av verksamheten
samtidigt som det är viktigt att också i denna rekrytering satsa på att tillföra
kompetens där behoven är störst. Utredningen lyfter fram att rekrytering
tidigare skett efter principen att man anställer vad som finns istället för att
stimulera till att kompetens utvecklas i den riktning där behoven finns. Det
finns det alla anledning att förändra detta genom att verkligen satsa på
prioriterade områden.

Det finns stora fördelar med en bättre balans!

• Ett land med en välfungerande första-linjens sjukvård är
kostnadseffektiv jämfört med alternativet.
• Ett land med en välfungerande första-linjens sjukvård ger en bättre
folkhälsa än alternativet.
• Ett land med en välfungerande första-linjens sjukvård ger en
jämlikare vård jämfört med alternativet.
• Ett land med en välfungerande första-linjens sjukvård har betydligt
bättre förutsättningar att ge en god vård till sköra äldre med stora
vårdbehov jämfört med alternativet.
• Ett land med en välfungerande första-linjens sjukvård har
förutsättningar att på ett tillfredställande sätt handleda och
kompetensutveckla personer med professionell utbildning från andra
länder jämfört med alternativet.
• Ett land med en välfungerande första-linjens sjukvård ger bättre
förutsättningar för att kvaliteten på vården blir bättre än alternativet.
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