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Remissvar Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015: 
98), Dnr S2015/07487/FS  
 
 
 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar 
för förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen. 
 
 
Svar har inkommit från följande av SLS sektioner, delegationer och kommittéer:  
– Svensk kirurgisk förening med dess delföreningar inom kolorektalkirurgi, bröstkirurgi 
   övre abdominell kirurgi, akutkirurgi, traumatologi (inklusive Akutkirurgiskt nätverk) 
   samt från kirurger under utbildning 
– Svensk neurokirurgisk förening 
– Svensk handkirurgisk förening 
– Svensk njurmedicinsk förening 
– Svensk förening för otorhinolaryngologi och huvudhalskirurgi, 
– SLS kommitté för kvalitet 
– SLS delegation för medicinsk etik 
 
I dessa svar lyfts delvis olika aspekter på remissen. För att ge utredningen möjlighet att ta del 
av samtliga aspekter på utredningens förslag bifogas dessa i sin helhet till SLS svar. 
 

Sammanfattningsvis vill SLS lämna följande synpunkter på remissens förslag 
 
SLS delar självfallet utredningens utgångspunkt att patienter ska ha rätt till högspecialiserad 
vård av hög kvalitet oavsett bostadsort. Övriga utgångspunkter att det ska finnas en jämlik 
tillgång till diagnostik nära hemmet, att planerade åtgärder ska utföras där kompetensen är 
högst samtidigt som akuta åtgärder måste kunna tillhandahållas inom rimlig tid, att det måste 
finnas en kontinuitet på personnivå och att omvårdnad mm måste kunna ges nära hemmet 
delar vi likaledes.  
 
 



Sida 2 av 4 
 
Vi delar bedömningen att vården idag inte är tillräckligt jämlik i dessa avseenden och att 
tillräcklig utveckling inte har skett inom rådande system. Utredningens utgångpunkt är att en 
ökad koncentration av den högspecialiserade vården skall leda till att detta uppnås. Vi vill 
understryka, vilket också utredningen säger, att detta förutsätter att förändringar i 
organisationen av den högspecialiserade vården sätts i ett helhetsperspektiv med beaktande av 
konsekvenser också för övriga delar av hälso- och sjukvården samt att en omorganisation följs 
upp systematiskt för att värdera att utfallet också av blir det önskade. Givet detta vill vi lämna 
följande synpunkter på utredningens förslag. 
 
Utredningen föreslår en ny nationell kunskaps och beslutsstruktur som ersätter dagens 
rikssjukvård och den nationella nivåstruktureringen av cancervården. I förslaget definieras 
högspecialiserad vård som ”komplex eller sällan förekommande hälso- och sjukvård…”, samt 
indelas i nationell respektive regional högspecialiserad vård. 
Den nationella högspecialiserade vården bedöms inte vara aktuell att utföra i alla regioner, 
och beräknas omfatta ca 4-5 % av sjukhusvården medan regional högspecialiserad vård utförs 
inom varje sjukvårdsregion, men på ett begränsat antal enheter, och omfattar ca 10-15 % av 
sjukhusvården.  
 
SLS delar utredningens förslag om en ny struktur som ersätter dagens system och tanken att 
högspecialiserad vård delas i en nationell och en regional nivå. 
 
Avseende utredningens förslag till organisation ser vi en del aspekter vi anser bör analyseras 
vidare innan beslut tas, se vidare nedan. 
 
Vi stödjer att Socialstyrelsen blir den myndighet som ges ett övergripande ansvar. 
 
Vi stödjer i stort också utredningens förslag om sakkunniggrupper bestående av företrädare 
för profession och patienter. Vi ser dock ett flertal aspekter som behöver analyseras djupare 
ang. sakkunniggruppernas uppdrag och sammansättning. Uppdraget till grupperna ter sig i 
dag mycket stort om de enligt utredningen utöver processbeskrivning, ska beskriva volymer, 
medicinska resultat, kompetenskrav, det kliniska forskningsläget, konsekvensanalys för 
patienter närstående vårdgivare inklusive utbildningsuppdraget… Det torde vara nödvändigt 
att grupperna får tillräckliga resurser och även stöd i att ta fram kunskapsunderlag och basal 
statistik.  
 
Sammansättningen av grupperna blir ytterst viktig för att garantera såväl tillräcklig kompetens 
och insikt i den aktuella verksamheten som att enskilda partsintressen inte dominerar. Vi ser 
rimligheten i att organisation sker efter sjukdomsgrupper utifrån patientperspektivet, men vill 
understryka att vi ser det som nödvändigt att de professionella organisationerna engageras i 
arbetet med att ta fram professionens företrädare i sakkunniggrupperna. Patientföreträdarnas 
roll är givetvis mycket viktig, inte minst vad gäller problemformuleringen, men kan inte 
överlag förväntas medverka i den vetenskapliga delen av sakkunniggruppens uppdrag. För 
alla diagnosområden finns inte heller organiserade patientföreträdare. Det kräver en djupare 
analys hur patienterna ska företrädas så att inflytandet blir reellt.  
 
Att det bildas en särskild grupp för sällsynta diagnoser vill vi stödja. 
 
Vi stödjer att Socialstyrelsen ansvarar för den nationella högspecialiserade vården. Processen 
kring ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård behöver dock fördjupas så att 
det tydligt framgår hur patientunderlagen är beräknade.  Det är svårt att se hur den nationella 
koncentration som är utgångspunkten ska uppnås med mindre än att det finns regionala 
överenskommelser. 
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Vi är tveksamma till förslaget att landstingen ska ansvara för den regionala högspecialiserade 
vården. Vi har svårt att se hur detta ska kunna fungera på annat sätt än det gjort hittills, då det 
finns många hänsyn på det lokala planet som kan vara svårt för mindre landsting att hantera. 
Denna fråga bör analyseras ånyo utifrån eventuella beslut om nya regioner utifrån 
Indelningskommitténs arbete. 
 
Nivåstrukturering utvecklar hälso- och sjukvården och övriga förslag 
En förutsättning för detta är vilken säkerhet som ligger i bedömningen av samband mellan 
volym och kvalitet. Vi delar utredningens övergripande slutsats om sambandet mellan volym 
och kvalitet men vill göra några kommentarer. 
 
Det kan förtjäna att påpekas att utredningen så gott som uteslutande fokuserar på kirurgiska 
ingrepp, och att andra områden för möjlig högspecialiserad vård inte adresserats. Det hade 
varit önskvärt med ett sådant vidare perspektiv, men vi har samtidigt förståelse för att 
utredningen valt att i detta skede begränsa frågeställningarna, inte minst då litteraturen 
domineras av studier från opererande specialiteter. 
 
Det hade varit önskvärt att kapitlet i utredningen som redovisar det vetenskapliga sambandet 
mellan volym och kvalitet hade varit presenterat mer enligt riktlinjerna för en systematisk 
sammanställning för att i högre grad göra det möjligt att värdera underlagen. Vi delar dock 
bedömningen i de metodologiska överväganden som gjort avseende möjliga confounders och 
bedömningen av kriterierna talande för kausalitet.  
 
Vi vill understryka att alla angivelser av hur många ingrepp som bör utföras på en 
enhet/sjukhus eller per individ måste hanteras med stor varsamhet då uppgifter om t ex hur 
många liv som kan räddas är antaganden och inte absoluta sanningar, men som lätt kan ge 
sken av det om de används utan diskussion om komplexiteten.  Aspekter som måste 
övervägas är hur näraliggande ingrepp ska bedömas, den totala erfarenheten hos 
teamet/kirurgen, behov av avancerad teknologi samt inte minst att det operativa ingreppet inte 
kan ses isolerat utan ingår i en helhetsbedömning av patienten. Detta nämns förvisso i 
utredningen men behöver tydliggöras ytterligare.  
 
Vi vill också starkt understryka att vi delar uppfattningen att en nivåstrukturering av den 
högspecialiserade vården inte kan göras utan att konsekvenserna för akutuppdraget först 
utreds. Likaså behöver konsekvenserna för utbildningen av blivande specialister inom 
opererande specialiteter analyseras och åtgärder vidtas för att säkerställa att ST-läkare har 
förutsättningar att nå de uppställda målen för utbildningen. 
 
Likaså behöver konsekvenserna för studenter på grundutbildningsnivå, för AT-läkare och för 
utländska läkare under provtjänstgöring analyseras då möjligheten att komma i kontakt med 
den högspecialiserade vården förändras genom förslaget. Även möjligheten för rekrytering till 
den högspecialiserade vården behöver beaktas.  
 
För den kliniska forskningen ser vi fördelar av en koncentration. Vi delar utredningens 
uppfattning att större patientmaterial och större kritisk massa med omgivande resurser ökar 
förutsättningarna för utveckling av den kliniska forskningen inom den högspecialiserade 
vården. Vi vill dock understryka att detta inte torde vara tillräckliga åtgärder då det givet de 
små volymer det rör sig om för många tillstånd/åtgärder ändå krävs en nationell samordning 
så att samtliga patienter kan inkluderas i relevanta studier, inte endast inom en region eller vid 
ett enskilt centrum för högspecialiserad vård. 
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Utredningen anger att kvalitetsdata bör vara tillgängliga för allmänheten. Vi delar 
uppfattningen att såväl volym som kvalitetsdata bör vara tillgängliga på sjukhus/enhetsnivå. 
Vi vill dock bestämt avvisa att data görs offentligt tillgängliga på individnivå. Det är 
verksamhetschefens ansvar att säkerställa och följa upp att medarbetarna har rätt kompetens 
för arbetsuppgifterna och denne måste förstås ha kännedom om enskilda medarbetares utfall i 
kvalitetsregistren. Vi avvisar således även att volymer görs tillgängliga för enskilda individer. 
Vid en operation är det ytterst verksamhetschefens ansvar att tillse att det team som genomför 
operationen har erforderlig kompetens. I de flesta fall av komplicerade operationer finns 
förvisso en huvudansvarig operatör men även assisterande operatörer som kan besitta 
varierande grad av kompetens, från yngre kollegor under upplärning till mycket erfarna 
operatörer som närmast kan anses delta som observatörer för mindre erfarna kollegor. Att på 
individnivå ange det antal som var och en gjort som huvudoperatör skulle väsentligen minska 
möjligheterna för yngre kollegor att få tillräcklig träning då det är troligt att patienterna på 
grundval av bristande inblick i situationen och rollfördelningen skulle kunna förmodas välja 
bort operatörer med färre operationer, även om teamet i sig är mycket erfaret. Detta innebär 
en stor risk för kompetensförsörjningen inom opererande specialiteter till men för framtida 
patienter. 
 
Vi instämmer i utredningens förslag att det måste finnas nationella prisöverenskommelser så 
att det blir kostnadsneutralt att remittera patienter. 
 
Vi instämmer också i utredningens ställningstagande att det är en nödvändighet att få 
nationellt standardiserade telemedicinska verktyg. 
 
 
Svenska Läkaresällskapet 
 
 
Kerstin Nilsson 

 
Ordförande 
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Till ordförande     
Kerstin Nilsson    
Svenska Läkaresällskapet 
 
 
 

Remissvar angående utredningen om högspecialiserad vård SOU 2015:98 
 
Styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening (SKF) har följt utredningens arbete med stort intresse och 
bedömer att resultatet är av stor vikt för framtida kirurgisk sjukvård i Sverige. Nivåstrukturering och 
centralisering är ett mycket viktigt men också mycket omdebatterat ämne inom vår specialitet. 
Styrelsen har här sammanfattat de viktigaste punkterna i utredningen som vi vill belysa.  
 
Vi har låtit våra delföreningar ta del av utredningen och fem av åtta har inkommit med yttranden, se 
bilagor (1-6). SKF´s styrelse önskar att såväl vårt yttrande till Svenska Läkaresällskapet (SLS) som 
yttrandena från våra delföreningar skickas med som bilagor till SLS yttrande till Socialdepartementet.  
 
 

Styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening lämnar följande yttrande angående förslagen i SOU 
2015:98 Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa: 
 

 Vi stödjer utredningens definition av högspecialiserad vård och indelningen av nationellt 
respektive regionalt högspecialiserad vård. För att denna indelning ska fungera måste dock 
antalet sjukvårdshuvudmän reduceras. 

 

 Vi stödjer förslaget att begreppet ”rikssjukvård” ersätts med ”nationellt högspecialiserad 
vård” och att Socialstyrelsen ges ansvaret för denna.  

 

 Vi anser att det är av yttersta vikt att de sakkunniggrupper som ska vara beslutande 
avseende vad som ska vara högspecialiserad vård tillsätts i en helt öppen och transparent 
process där olika intressen vägs mot varandra. Vi stödjer att patientgrupper ges ett 
betydande inflytande men det måste i detta sammanhang påpekas att de existerande 
patientorganisationerna utgår ifrån diagnoser som behandlas ”elektivt”. Det finns få 
företrädare för patienter eller anhöriga som drabbas av ”akut buk”, trauma, svåra 
gastrointestinala blödningar etc. vilket måste beaktas då grupperna skapas. 
Sjukvårsprofessionerna måste också försäkras ett avgörande inflytande över 
sakkunniggruppernas beslut. 

 

 Utredningens beräkningsmodeller för samband mellan volym och kvalitet har ifrågasatts. 
Svensk kirurgisk sjukvård håller en mycket god kvalitet i internationella jämförelser. 
Utredningens slutsats att centraliseringar skulle spara 500 liv per år bör värderas med stor 
försiktighet. 

 



 Vi stödjer utredningens huvudtes att det finns ett samband mellan antal utförda åtgärder 
(volym) och bättre kvalitet men det är dock långt ifrån den enda parametern av betydelse för 
patientnyttan. Vi menar också att det är viktigt att sakkunniggrupperna (eg. 
professionsföreträdarna i dessa) ska kunna besluta om hur ”volym” ska beräknas dvs. vilka 
ingrepp som liknar varandra så mycket så att färdigheterna som krävs är jämförbara och att 
inte endast diagnos- och operationskoder bedöms. Professionsföreträdare bör också bedöma 
vilken volym som är rimlig i respektive diagnosgrupp då ingrepp av olika karaktär skiljer sig 
mycket åt. 

 

 Vi delar utredningens uppfattning att det inte går att skilja en enhets elektiva uppdrag från 
akutuppdraget. Tvärtemot menar vi att det finns ett direkt samband mellan kvaliteten på 
akutsjukvården och vilken verksamhet som bedrivs på ”kontorstid”. Vi stödjer därför starkt 
utredningens förslag om en utredning om akutsjukvården vilken bör startas snarast möjligt. 

 

 Vi stödjer förslaget att data avseende olika vårdenheters kvalitetsresultat ska vara tillgängliga 
för patienter och allmänhet men anser inte att data avseende individuell vårdpersonals 
resultat ska vara offentliga då detta med stor sannolikhet skulle innebära att behandlare inte 
skulle våga ta sig an ”svåra fall” vilket skulle vara till men både för enskilda patienter och 
utvecklingen av vården. 

 

 Vi stödjer utredningens förslag om att remittering mellan vårdgivare för nationellt 
högspecialiserad vård måste vara kostnadsneutral för sjukvårdshuvudmännen men det är 
också angeläget att de ekonomiska konsekvenserna för patienter och närstående beaktas. 
Exempelvis är det av yttersta vikt att den enskildes möjligheter att ha närstående hos sig i 
samband med att tung avancerad kirurgi, komplexa biverkningsbelastade onkologiska 
behandlingar med mer inte ska avgöras av privatekonomin utan att resor, hotellkostnader 
etc. betalas med allmänna medel. 

 

 Om utredningens förslag genomförs så kommer detta att innebära stora och inte helt 
överblickbara konsekvenser för utbildningen av kirurger och riskerar att ytterligare försämra 
den redan idag inte helt tillräckliga operativa träningen för ST-läkare. Utbildningsaspekten 
måste därför väga tungt när förändringar genomförs. Det är till exempel av yttersta vikt att 
satsningen på akutläkare genomförs fullt ut så att inte rekryteringen av kirurger styrs av 
behoven inom kirurgin och inte för att bemanna landets akutmottagningar. Vidare att en 
ökad satsning på kirurgisk simulering sker inom landet både när det gäller träning för ST- 
läkare innan erfarna kirurger opererar på patient men även vid införande av ny teknologi och 
metodik i operationssalar. 
 

 En operativ åtgärd är en del i ett vårdförlopp där preoperativ utredning och postoperativ 
uppföljning ofta är av avgörande betydelse för god kvalitet. I samband med centraliseringar 
måste åtgärder vidtas för att behålla kompetenser och resurser i närsjukvård så att patienter 
får en fullgod vård före- och efter det operativa vårdtillfället. För att underlätta 
sammanhållna vårdförlopp mellan olika enheter är det av stor vikt med en nationell standard 
för journalsystem.  

 
 
  



Nedan följer en kort sammanfattning av de yttranden som inkommit från delföreningarna 
inom Svensk Kirurgisk Förening: 
 
Svensk Förening för Traumatologi (SFT) inkl. Svenskt AkutKirurgiskt Nätverk (SAKN) 
 
SFT 

 Ang. 5.5: SFT samtycker till texten och föreslår att arbetet snarast ska inledas. Man saknar 
dock tydliga bör och ska krav från Socialstyrelsen eller annan myndighet 

 Ang. 8.6 :SFT anser inte att Traumavården kan centraliseras på grund av avsaknad av 
nationellt koordinerat transportsystem och att stabiliserande kirurgi måste kunna 
genomföras inför långa transporter. SFT förordar istället ett system som föreslås under 
punkten 5.5  

 Ang. 15.2: SFT delar Socialstyrelsens oro att koncentration av högspecialiserad vård kan 
påverka akutsjukvården och håller inte med om den analys som görs under punkten 15.2. Ett 
akutsjukhus som tar emot traumafall måste kunna erbjuda stabiliserande kirurgi 

 
SAKN: 

 Akutkirurgin tar hand om drygt 50-60 % av de tusentals patienter som dagligen handläggs på 
svenska kirurgkliniker, varav många åtgärder är livräddande. I förslaget från Måns Rosén där 
man förespråkar centralisering av högspecialiserad vård i syfte att förbättra kvaliteten, 
kommer stora delar av sjukvården indirekt att påverkas, inte minst akutuppdraget. 
Akutkirurgi och traumatologi hänger tydligt samman och bör till stora delar bedömas ihop. 
Traumapatienter som ska stabiliseras innan avtransport till traumacenter handläggs ofta av 
akut/traumakirurger, ofta är det samma personer som gör bägge delarna. Det finns en risk 
att vanan att handlägga akutkirurgiska patienter kommer i bakgrunden för den som oftast 
gör speciellt inriktad planerad kirurgi. SAKN håller med utredarna om att en nivåstrukturering 
inte kan ske isolerat från den akutkirurgiska och traumatologiska verksamheten på de 
svenska akutsjukhusen och vidare att det finns starka skäl att genomlysa vilka konsekvenser 
detta får eller snarare hur akutkirurgin och traumatologin kan organiseras så att en 
nivåstrukturering kan ske nationellt. Genomlysningen bör ske med fokus på kvalitet, 
hälsoekonomi och tillgänglighet. Med ett tydligt riktat uppdrag på akutkirurgi och 
traumatologi kan man även stärka forskningen inom akutkirurgin som hittills varit relativt 
eftersatt. 

 

Kirurger under utbildning – KIRUB 
 total operativ volym har betydelse, inte bara enskilda ingrepp. 

 för många ST-tjänster tillsätts för att kirurger ska hinna med andra uppdrag än ren kirurgi. 
Det resulterar i ett relativt överskott av kirurger. Vi anser att det måste göras en satsning på 
att öka antalet akutläkare för att ge färre kirurger större volym. 

 ST-utbildning påverkas negativt av centralisering, det motverkar en sammanhållen utbildning 
och gör kirurgi mindre attraktivt som specialitet, särskilt på mindre enheter.  

 Utredningen tar inte hänsyn till framtidens patienter och utredningens budskap kan 
uppfattas som att kirurgi är för högspecialiserat och svårt för ST-läkare.  

 Centraliseringens effekter på annan vård (kirurgisk och icke kirurgisk) måste utredas och 
utredningen bortser från det. 

 Siffran 500 liv per år uppfattas som spekulativ och bör tas bort. Utredningen bortser från 
evidens som talar mot gynnsamma effekter av ytterligare centralisering. 

 

  



Svensk Förening för Bröstkirurgi: 
 En expertgrupp bör diskutera var direktrekonstruktioner av bröst ska göras och med vilken 

volym. Ingreppet bör erbjudas till fler kvinnor. 

 Utrymning av körtlar vid melanom bör på samma sätt diskuteras för centralisering. 
 

Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi:  
 Utredning och behandling bör ledas från en och samma kirurgiska enhet för att vården skall 

kunna hålla högsta kvalitet. Kirurgin är viktig men lika viktig är utredning, vården innan och 
efter en eventuell operation. 

 Viktigt att undvika uppsplittring av kolorektalkirurgin enbart baserad på enskilda diagnoser, 
till exempel koloncancer på en enhet, rektalcancer på en annan och IBD på en tredje enhet. 

 Koncentrering av verksamhet medför bättre vård men det finns inget säkert linjärt samband 
mellan volym och kvalitet och det är likaså så oklart var en lägsta nivå bör ligga per diagnos. 

 Akutkirurgin kommer att behöva omstruktureras vid en centralisering av kolorektalkirurgiska 
ingrepp. 

 Små sjukhus behöver inte ha alla typer av verksamhet men kommer då få svårt att klara ett 
uppdrag som akutsjukhus.  

 
Styrelsen för Svensk förening för kolorektal kirurgi stöder en koncentrering av den kirurgiska 
verksamheten. Det finns ett stort utrymme för koncentrering av verksamhet, regionalt och nationellt. 
men det är av yttersta vikt att detta sker i nära samarbete med professionen. 
 

Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi: 
 stödjer i allt väsentligt utredningens förslag men med reservation för att akutuppdraget och 

rekryteringsmöjligheterna måste vägas in vid utformningen av sjukvården  

 hänsyn till casemix måste tas vid redovisning av data samt att den individuella kirurgens 
resultat inte ska vara tillgängliga för allmänheten 
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”Träning ger färdighet” – koncentrera vården för patientens bästa 

 

Remissvar: Svensk förening kolorektalkirurgi 

2016-04-05 
 

 

Betänkandet målar upp en skev bild av kirurger i Sverige som otränade idrottsmän. Trots 

internationellt sett få operationstimmar per kirurg är resultaten i Sverige i världsklass vilket 

visar att kirurger i Sverige är mycket väl tränade för sin uppgift. Att beskriva kirurgi som en 

enbart ”mekanisk skicklighet” är i flera avseenden missvisande. 

 

Fallet med rektalcancer som beskrivs i visionen, är ett exempel på ett komplext kirurgiskt 

problem där den preoperativa utredningen, planeringen och behandlingsbeslutet, som bäst tas 

i en obruten vårdkedja, är mycket viktiga för utfallet. Utredningen bör därför ske på samma 

enhet som den planerade kirurgin senare skall ske. Detta då högkvalitativ vård kräver ett 

intimt samarbete mellan diagnostiska specialiteter, såsom radiologi och patologi, och 

behandlande specialiteter, såsom kirurgi, onkologi och gastroenterologi, men även till 

exempel specialistsjuksköterskor, stomiterapeuter och dietister. Den interna organisationen är 

således av största vikt och bör lyftas fram tydligare i rapporten och inte enbart fokusering på 

det kirurgiskt tekniska. Att ställa rätt diagnos och välja rätt behandling, vilket ibland kan vara 

att avstå från kirurgi, är minst lika viktigt som att kirurgin har stor teknisk träning av 

ingreppet. 

 

Betänkandet tar inte upp den viktiga frågan om hur vi ska organisera sjukvården för att ffa 

unga kirurger ska få tillräcklig rutin i operationssalen och i handläggningen av specifikt 

kirurgiska sjukdomar. I nuläget är det en mindre del av arbetstiden som kirurger spenderar i 

en operationssal, ca 200 timmar/år. En översyn av kirurgens arbetsuppgifter, ffa 

akutuppdraget, behöver ske samtidigt som en ytterligare koncentrering av den kirurgiska 

vården. Ett flertal mindre sjukhus kommer troligen inte att kunna fortsätta som akutsjukhus 

om kompetensen för kolorektalkirurgi flyttas, eftersom det utgör en stor del av den 

akutkirurgiska verksamheten på jourtid. Dock finns bra exempel både nationellt och 

internationellt på att sådana sjukhus kan klara sig bra med ett förändrat uppdrag fokuserat på 

elektiv verksamhet. 

 

Vi instämmer fullt ut i att det finns åtgärder som bör koncentreras och det finns små enheter i 

Sverige som gör alltför små volymer av komplex kirurgi, men vi ser samtidigt en fara i en 

alltför långt genomdriven koncentrering av åtgärder som leder till splittring av verksamheter i 

enstaka åtgärdskoder. Den mer komplexa kolorektalkirurgin, i form av bland annat kolorektal 

cancer och inflammatorisk tarmsjukdom, bör hållas ihop på regional nivå för att vi inhämtar 

kunskap och erfarenhet från liknande kirurgiska ingrepp och på så sätt utvecklar vår 

verksamhet, men också för att bedriva utbildning och säkerställa hög kompetens även på lång 

sikt. Vissa mer lågfrekventa ingrepp eller som kräver komplex utrustning eller perioperativ 

vård bör centraliseras nationellt på färre antal enheter. 

 

Betänkandet menar att koncentreringen går för långsamt. Styrelsen för Svensk 

kolorektalkrurgisk förening stöder en nationell respektive regional koncentrering av 

verksamheten. Det är dock oklart var lägsta gränsen går för en specifik diagnos och det finns 

idag inget säkert linjärt samband mellan volym och kvalitet.  

 

Styrelsens kommentarer kan kortfattat beskrivas i punktform enligt nedan: 



1. Utredning och behandling bör ledas från en och samma kirurgiska enhet för att 
vården skall kunna hålla högsta kvalitet. Kirurgin är viktig men lika viktig är 
utredning, vården innan och efter en eventuell operation. 

2. Viktigt att undvika uppsplittring av kolorektalkirurgin enbart baserad på 
enskilda diagnoser, till exempel koloncancer på en enhet, rektalcancer på en 
annan och IBD på en tredje enhet. 

3. Koncentrering av verksamhet medför bättre vård men det finns inget säkert 
linjärt samband mellan volym och kvalitet och det är likaså så oklart var en lägsta 
nivå bör ligga per diagnos. 

4. Akutkirurgin kommer att behöva omstruktureras vid en centralisering av 
kolorektalkirurgiska ingrepp. 

5. Små sjukhus behöver inte ha alla typer av verksamhet men kommer då få svårt 
att klara ett uppdrag som akutsjukhus.  

 

Styrelsen för Svensk förening för kolorektal kirurgi stöder en koncentrering av den kirurgiska 

verksamheten. Det finns ett stort utrymme för koncentrering av verksamhet, regionalt och 

nationellt. men det är av yttersta vikt att detta sker i nära samarbete med professionen. 

 

 

 

 

Styrelsen för Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi 

 



Träning ger färdighet – kommentarer från ett akutkirurgiskt 

perspektiv 

 

Av ordförande och styrelse till det Svenska Akutkirurgiska Nätverket – SAKN (www.sakn.se), 

Vi instämmer i att det är av största vikt att även se till det akutkirurgiska uppdraget. Bakgrunden är 

att akutkirurgin tar hand om drygt 50-60 % av de tusentals patienter som dagligen handläggs på 

svenska kirurgkliniker, varav många åtgärder är livräddande. Det finns idag ca 50 akutsjukhus med 

kirurgi, ibland är det samarbete med mindre och större enheter.  

I förslaget från Måns Rosén ”Träning ger färdighet” där man förespråkar centralisering av 

högspecialiserad vård i syfte att förbättra kvaliteten, kommer stora delar av sjukvården indirekt att 

påverkas, inte minst akutuppdraget. Patientcentrerad vård behöver fullt ut, gälla alla människor som 

söker vård i Sverige. Många regioner har redan idag centraliserat viss kirurgisk vård, andra är på 

gång. Det finns en risk att vanan att handlägga akutkirurgiska patienter kommer i bakgrunden för den 

som oftast gör speciellt inriktad planerad kirurgi. Exempelvis kan den som är inriktad på tjocktarmen 

inte ha akut gallkirurgi aktuellt alla gånger. Det är även en fråga om tillgänglighet av akutkirurgisk 

vård sett ur ett geografiskt-demografiskt perspektiv. Akutkirurgi och traumatologi hänger tydligt 

samman och bör till stora delar bedömas ihop. Traumapatienter som ska stabiliseras innan 

avtransport till traumacenter handläggs ofta av akut/traumakirurger, ofta är det samma personer 

som gör bägge delarna.  

Traumatologin har en lång tradition som en del av kirurgin och genom utvecklade kvalitetsregister 

kan man numera tydligt se vad som påverkar outcome. Inom traumatologin räddas liv, ofta på unga 

människor. Inom akutkirurgin finns också flertalet livräddande behandlingar. Det är även helt klart 

att akutkirurgisk verksamhet är förknippad med flera komplikationer, pga just akut sjukdom med 

flera akut störda organsystem, utan tid att fullt optimera innan behandling behöver ges. Vi inom det 

akutkirurgiska nätverket anser att det finns en stor potential att förbättra situationen, om 

akutkirurgin organiseras och bedrivs av kollegor som har det akutkirurgiska och traumatologiska 

intresset, engagemang och forskning inom området. För att genomföra Nivåstrukturering är det en 

förutsättning att akutkirurgin och traumatologin organisatoriskt utvecklas ihop. Detta håller just nu 

på att ske i Sverige.  

Vi håller med utredarna om att en Nivåstrukturering inte kan ske isolerat från den akutkirurgiska och 

traumatologiska verksamheten på de svenska akutsjukhusen och det finns starka skäl att genomlysa 

vilka konsekvenser detta får eller snarare hur akutkirurgin och traumatologin kan organiseras så att 

en Nivåstrukturering kan ske nationellt. Genomlysningen bör ske med fokus på kvalitet, 

hälsoekonomi och tillgänglighet. 

Framtida medarbetare i svensk sjukvård utbildas ofta inom akutsjukvård varför det också av 

utbildningsskäl finns fördelar att behandla akutkirurgi/akutsjukvård och traumatologi samtidigt. Ett 

antal viktiga områden bl.a. kirurgisk bakjoursutbildning behöver utgå från akutkirurgi och 

traumatologi liksom frågan om endoskopikompetens. Med ett tydligt riktat uppdrag på akutkirurgi 

och traumatologi kan man även stärka forskningen inom akutkirurgin som hittills varit relativt 

eftersatt. 

http://www.sakn.se/


Framtida jourlinjer behöver organiseras efter patienternas behov. Samarbete behöver ske för 

patienter i gränslinjen mellan olika områden för att patienterna ska kunna få professionell vård. Vissa 

akutkirurgiska tillstånd behöver opereras och omhändertas omgående vilket innebär att resurser 

måste finnas med god geografisk spridning.  

En välfungerande och välorganiserad akutkirurgi leder till mindre störningar inom den elektiva 

kirurgin. Dessutom bidrar intresserade och välutbildade akutkirurger till att höja kvaliteten inom 

akutverksamheten. I en utveckling mot akutläkarbemannade akutmottagningar kommer det 

framöver krävas samarbete mellan stora specialiteter som internmedicin, ortopedi och kirurgi där 

akutkirurgin har en viktig roll. Ett utvecklat samarbete mellan specialiserad kolorektal-, övre 

abdominell- och akutkirurgi leder till positiva synergieffekter och optimal vård för den kirurgiska 

patienten. 

 

Folke Hammarqvist - ordförande SAKN (Svenska Akutkirurgiska Nätverket) 

Stockholm  

2016-03-30 

 



Svensk Förening för Bröstkirurgi 
 
Remissvar ”Träning ger färdighet” 
 
 
Idag opereras årligen cirka 4000 bröstcancerpatienter i Sverige med mastektomi, dvs borttag-
ning av hela bröstet. Enligt svenska nationella riktlinjer ska omedelbar bröstrekonstruktion 
diskuteras med alla (kvinnliga) bröstcancerpatienter inför mastektomi. Målnivån för andelen 
omedelbara rekonstruktioner vid mastektomi är 10% enligt nationella vårdprogrammet. Både i 
Sverige och internationellt ser man att ungefär 20-40% av kvinnorna önskar omedelbar bröst-
rekonstruktion, förutsatt att information ges till patienten och resurser finns. Det nationella 
genomsnittet av omedelbart rekonstruerade kvinnor ligger idag på cirka 8 %. Eftersom kom-
plikationer vid omedelbar rekonstruktion kan leda till ett flertal reoperationer, nya vårdperi-
oder och i värsta fall en fördröjning av den postoperativa onkologiska behandlingen, har ki-
rurgisk träning en mycket signifikant betydelse för denna typ av kirurgi, som bör kunna om-
fatta mellan 800 och 1600 kvinnor årligen. Vi välkomnar en nationell diskussion i en sär-
skilt tillsatt expertgrupp dels om var denna kirurgi ska utföras, och vilken volym en re-
konstruktiv enhet ska kunna uppvisa, och dels om hur vi kan uppnå mer jämlikhet över 
landet avseende andelen omedelbart rekonstruerade kvinnor. 
 
 
Vi välkomnar dessutom tillsättande av en sakkunniggrupp med representation från Sveriges 
samtliga regioner för att diskutera möjligheten till centralisering av utrymning av inguinala 
respektive iliakala lymfkörtlar vid malignt melanom. Denna kirurgi utförs idag på många en-
heter som endast utför ett fåtal ingrepp per år, och både komplikationsfrekvensen och långsik-
tiga besvär är vanliga. Den totala volym av dessa operationer ligger troligen på cirka 300 op-
erationer (exakt siffra saknas i nuläget) per år i Sverige, och med 6 regioner uppgår då den 
årliga volymen till cirka 50 ingrepp årligen per region. 
 
 
Som representanter för Svensk Förening för Bröstkirurgi 
 
Docent Jana de Boniface    Med dr Roger Olofsson Bagge 
Vetenskaplig sekreterare   Utbildningsansvarig 
Karolinska Universitetssjukhuset  Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Stockholm    Göteborg 
 
 
 
Stockholm, 2016-03-23 



Remissvar från delföreningen KIRUB, svensk Kirurgisk Förening, 
avseende SOU 2015:98 Träning ger färdighet – Koncentrera vården 
för patientens bästa 
 
Den utredning som antagit namnet Utredningen om högspecialiserad vård (S 2014:11), 
under ledning av professor Måns Rosén har nu lämnat sitt betänkande, Träning ger 
färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98). Då utredningens 
förslag till lag- och policyändring avser att inverka kraftigt på nästan samtliga 
allmänkirurgers vardag har KIRUB, representerande kirurgsveriges ST-läkare och 
nyfärdiga specialister, valt att kommentera detta betänkande. Nedan följer vår tolkning 
av utredningen och argument för och emot de förslag som däri lämnas. 
 

Betänkandet i korthet 
I korta drag har utredningen bedrivits i syfte att ta fram förslag på hur vården i större 
utsträckning än i dag skulle kunna nivåstruktureras och vilka fördelar detta skulle 
medföra, med försök även till en kvantitativ uppskattning. Betänkandet talar om 
högspecialiserad vård på både regional och nationell nivå, där definitionen är komplex 
eller sällan förekommande sjukvård som bedrivs av landsting och som kräver en viss volym 
och multidisciplinär kompetens. Kirurgiska ingrepp ska endast utföras vid enheter där 
man utför 50-100 åtgärder per år och varje individ eller team ska utföra minst 30 
åtgärder per år. Man har valt att inkludera den regionala nivån i definitionen eftersom 
”vi gör bedömningen att det är mer än den mest avancerade hälso- och sjukvården som 
gynnas av en koncentration och därmed av en ökad samordning och styrning.” 
I första hand berörs elektiva ingrepp, men även utredningen noterar att akutkirurgn 
kommer att behöva utredas och genomgå en liknande nivåstrukturering. 
 
Enligt deras egna analyser och utifrån tillgänliga vetenskapliga data anser utredningen 
sig kunna rädda 500 liv årligen om man genomför en nivåstrukturering i den 
utsträckning som utredningen föreslår, och det är med patientens bästa för ögonen som 
utredningen bedrivits. Andra intressegrupper har uppfattats som just intressegrupper 
med således andra mål än att begränsa patientens mortalitet och morbiditet. 
Formuleringar som ”De som arbetar lokalt på ett mindre sjukhus kan dock uppleva en 
målkonflikt då de förutom patienternas väl och ve, även har sin egen arbetssituation, 
försörjning och sin familjs livssituation att ta hänsyn till” och ”Ansvar för regional 
utveckling och arbetstillfällen i regionen kan stå i motsatsförhållande till vad som är bäst 
för patienterna. Politiker som långsiktigt vill förbättra samhället måste bli återvalda och 
allmänheten är då deras primära målgrupp.” är på så vis talande. Det bristande 
helhetsperspektiv som man menar genomsyrar svensk sjukvård beror på det 
decentraliserade utförandet av vård i form av våra 21 landsting och endast med ökad 
statlig styrning kan portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen, om en ”god hälsa och 
vård på lika villkor för hela befolkningen” uppnås. 

KIRUB:s analys och åsikter 
1. I grund och botten handlar utredningen om en föga kontroversiell åsikt, som man 

försöker verifiera med forskning: träning ger färdighet och för en praktisk 
specialitet som kirurgi innebär denna träning framför allt motorisk träning i 



såret. Detta håller KIRUB med om. Mycket av vårt arbete handlar just om att finna 
sätt att öka kvantiteten och kvaliteten på den operativa träningen. Det finns 
många sätt att uppnå detta. I dag överutbildar vi (till antalet) ST-läkare i 
allmänkirurgi, för att bemanna jourlinjer hos en befolkning som söker för 
eventuell men låg sannolikhet för kirurgisk åkomma, och tiden som förläggs till 
akutmottagning i stället för operationssal tycks växa för varje år. Införandet av 
akutläkare i större omfattning skulle avlasta yngre kirurger som därmed skulle 
kunna fokusera på den operativa träningen, med högre kirurgisk skicklighet som 
följd. Då skulle vi även kunna dimensionera antalet kirurger under utbildning 
utifrån det framtida behovet av kirurger och på färre individer skulle varje 
individ få mer volym. Det finns även andra sätt att begränsa kirurgers 
arbetsuppgifter till att främst beröra kirurgi, där mer av diagnostik och 
uppföljning med all sannolikhet kan skötas bättre av andra specialiteter eller 
personalkategorier.  
 
Så idén om att träning ger färdighet, framför allt inom en motorisk specialitet 
som kirurgi, och att följderna av dålig färdighet kan ha stora konsekvenser för 
patienter håller vi med om. Men synen på vilken färdighetsträning som avses 
skiljer sig avsevärt mellan KIRUB och utredningen och frågan är hur 
utredningens förslag skulle fungera i praktiken. Nästan all kirurgisk träning 
bygger på att man initialt utför ingrepp under följande förutsättningar: de är 
enkla, i bemärkelsen icke-komplexa, komplikationsriskerna är få och lindriga och 
handledning finns fysiskt att tillgå i operationssalen. Över tid kan den kirurg som 
visar fallenhet för ämnet ges större ansvarsområden och då övergå till alltmer 
komplex kirurgi, där riskerna ökar och man arbetar med större självständighet. 
På så vis utvecklas kirurgen från att ta bort naevus till att 10 år senare göra en 
whippleoperation. För det första är under denna utveckling antalet ingrepp som 
man behöver utföra per år inte konstant. Vi tror i stället att det är viktigare att 
den yngre kirurgen utför fler ingrepp per år än den mer erfarna för att både 
utvecklas men även upprätthålla den kompetens som man besitter. Utredningen 
nämner inte om denna dynamik över tid och det ensidiga fokuserandet på ett fast 
antal ingrepp av samma typ per år gör att vi misstänker att man inte förstår hur 
kirurgisk operativ träning i praktiken fungerar. Dessutom är vi av uppfattningen 
att det inte är nödvändigt att utföra samma ingrepp hela tiden (om en ST-läkare 
skulle behöva göra 100 ingrepp av samma operationstyp varje år skulle hon i 
praktiken bara kunna lära sig en enda operation) utan att det är den 
sammanlagda operativa volymen som spelar roll. Det finns även forskning som 
pekar på detta. 
 
Vi föreslår att utredningen tittar på effekterna av den totala volymen operativ 
träning och rekommenderar sätt att öka denna, så att delar av den 
högspecialiserade vården kan skötas vid kliniker närmre patienten. 
 

2. Utredningen har ju medvetet försökt att bara ta sikte på patientens välmående 
och avhållit sig från att belysa effekterna för arbetsgivare, arbetstagare och andra 
intressenter. Samtidigt konstateras att ”Kompetensförsörjning är en viktig och 
angelägen fråga för all hälso- och sjukvård. Kunniga medarbetare ger bättre vård, 
nöjdare patienter och friskare medborgare.” Detta låter fullt rimligt. Frågan är 
dock hur en ökad nivåstrukturering av mycken kirurgi (i utredningen nämns ju 



även fördelar med att nivåstrukturera gallkirurgin) kommer att påverka 
kompetensen hos kirurger vid framför allt mindre sjukhus och för all del 
tillgången till kompetent arbetskraft över huvud taget, framför allt över tid. Om 
mindre kirurgkliniker nästan uteslutande ska ägna sig åt diagnostik, 
postoperativt omhändertagande och uppföljning av patienter kommer man 
troligen att förlora kompetens angående tillståndet. ”Även om viss 
högspecialiserad vård inte erbjuds lokalt, behöver patienterna kunna identifieras 
och remitteras till någon av de regionala eller nationella enheterna för vård och 
behandling och sedan kunna ges eftervård/omvårdnad lokalt nära hemmet.” 
Kirurgi är dock en anatomisk specialitet och om man aldrig har varit i närheten 
av en operationssal kommer man att förlora kompetens om vilka komplikationer 
som kan tänkas uppstå eller bör misstänkas. Det verkar naivt att inte vilja förstå 
detta. Frågan är om de arbetare som tar hand om patienter före och efter 
operation ens ska kallas kirurger.  
 
För ST-läkare blir situationen än mer prekär: ”Bl.a. kan koncentration av viss vård 
innebära att det blir allt vanligare att ST-tjänstgöring kommer att behöva 
förläggas till flera olika enheter för att ST-läkaren ska kunna nå de krav som ställs 
för att bli specialist inom ett visst vårdområde.” Man konstaterar även att ”behovet 
av sidotjänstgöringar ökar när vissa åtgärder flyttas ut från sjukhus; antalet 
tillgängliga platser för sidotjänstgöring har minskat; förutsättningarna att följa 
upp utbildningskvaliteten och ST-läkarens kompetensutveckling försämras då ST-
tjänstgöringen är uppdelad på olika enheter och huvudmän.” Dessa försämringar 
kommer inte att inverka positivt på ST-utbildningen. Vi tror att förslaget på sikt 
kommer att utarma mindre kliniker på kompetent personal och försämra ST-
utbildningen överlag. Utredningens förslag verkar vara att väga upp mycket av 
detta med ökad simulering, vilket tyvärr är om inte skrattretande så i alla fall ett 
uttryck för att man inte uppfattar vidden av problematiken och otillräckligheten i 
det egna förslaget till lösning. 
 
Vi föreslår man först beaktar effekterna för ST-utbildningen och utarbetar ett 
genomtänkt förslag för hur man ska tillse adekvat kvalitet och kvantitet på denna 
innan man genomför de tänkta reformerna. 
 

3. Detta ska påpekas att utredningen verkar ha som mål att begränsa kirurgins 
geografiska utspridning över huvud taget, då den anser att vi har för många 
kliniker i för många landsting. I viss utsträckning är ju denna utveckling fullt 
rimlig. Det är inte klokt att uföra lungtransplantationer vid ett länsdelssjukhus. 
Men när man går från att ha en klassisk allmänkirurg med ett nästan personligt 
upptagningsområde i vilket hon ombesörjer för majoriteten av all kirurgisk 
sjukdom till att kraftigt öka avståndet mellan patient och vård kommer det inte 
att finnas enbart fördelar. Utredningen verkar blind för detta. Man misstänker att 
det kan finnas ytterligare fördelar med ökad koncentration men inte ens i sin 
fantasi kan man komma på några presumtiva nackdelar: ”Beräkningarna har 
varit avgränsade till kirurgin och eventuella vinster av koncentration inom andra 
delar av hälso- och sjukvården är ej medräknade.” I stället används geografi som 
ett argument för ökad koncentration: ”Bostadsort/geografi anges som en av de 
fyra främsta anledningarna till ojämlikheten i vården. En ökad koncentration kan 
minska kvalitetsklyftorna mellan olika vårdgivare, både inom och mellan 



landsting.” Men detta kan lika gärna avse det faktum att man får bättre vård om 
man blir påkörd av en bil i Norrtull än i Gäddede, allt annat lika. Utredningen har 
ju även tagit fasta på just traumaomhändertagandet och akutkirurgin och de 
följder som en ökad nivåstrukturering skulle ha på dessa områden. Samtidigt är 
utredningens förslag att ytterligare öka nivåstruktureringen även på dessa 
områden. Då försvinner förvisso argumentet att man har otillräcklig kompetens 
för akutkirurgi om man inte utför komplex elektiv kirurgi. Men avståndet mellan 
patient och vård ökar ytterligare. Och förutsättningarna för att ha kvar 
ländsdelskliniker försämras. 
 
Vi föreslår att man först överväger hur man ska tillse god kvalitet vid samtliga 
landets kirurgkliniker innan man genomför de föreslagna reformerna. 
 

4. Om man ska tillämpa utredningens logik så borde ST-läkare inte få utföra någon 
kirurgi över huvud taget. Även ingrepp som anses så enkla att de anges som 
kunskapsmål i målbeskrivningen för specialiseringstjänstgöringen, som 
laparoskopisk kolecystektomi, tar ju utredningen upp som ingrepp där 
nivåstrukturering lönar sig. Och komplikationsfrekvenser är nog i många lägen 
lägre om en erfaren kirurg utför ett ingrepp än om ST-läkaren utför det, även vid 
handledning. Men det är inte heller därför ST-läkare primärt opererar. 
Visserligen avlastar ST-läkare mer erfarna kollegor vid enklare kirurgi. Men ur 
ett patientsäkerhetsperspektiv opererar vi ju för att träning ger färdighet, som 
utredningen påtalat. Målet är, om än något pretentiöst, att i framtiden kunna 
utföra kirurgi med lägre komplikationsfrekvens, högre kvalitet och bättre 
patientsäkerhet än dagens bästa kirurger. Det är för att trygga den framtida 
kompetensen som vi opererar. Det leder in oss på frågan om vilken patient det är 
som vi ska ha i åtanke när vi utför våra reformer. I utredningen finns endast 
”patienten”, men det är tydligt att den som avses är en patient med en tydlig 
identifierbar kirurgisk åkomma i behov av kirurgi. Förespråkare för ökad 
nivåstrukturering tittar, av naturliga skäl, på utfallet för dessa patienter. Men det 
finns ju andra patienter också. Och om följderna av en ökad nivåstrukturering är 
en kompetensförlust vid vissa kliniker och för vissa läkare så är det möjligt att 
den samlade kompetensen inte förbättras. Hellre än att mäta utfallet för den 
patietn som utredningen talar om borde man bedöma utfallet för en 
slumpmässigt utvald kirurisk patient i befolkningen. Högspecialiserad vård är 
ofta bra för de som lider av de tillstånd som kräver nivåstrukturering och helst få 
komorbiditet. Men effekterna för hela den samlade kirurgiskt sjuka populationen 
vet vi väldigt lite om. Och utredningen menar själv att ingen patient ska få lida av 
nivåstruktureringen: ”En sådan strukturreform varken behöver eller får innebära 
försämringar för enskilda patienter, t.ex. genom en ökad fragmentering av 
vårdprocesserna eller en ojämlik tillgång till vården.” 
 
Vi föreslår att man belyser effekterna för hela den (presumtivt) kirurgiskt sjuka 
populationen i stället för endast den grupp som man tror gagnas av de föreslagna 
reformerna. 
 

5. Siffran 500 räddade liv är en extrapolerad siffra, som om sanningen ska fram inte 
skulle kunna presenteras i en vetenskaplig artikel utan att anklagas för att vara 
högst spekulativ. I stor utsträckning är detta en fråga om synen på kunskap, och 



huruvida modeller för att extrapolera utgör sanningar eller om man bör ha en 
mer empirisk approach där endast det som har testats i verkligheten kan anses 
vara sann kunskap. För samtidigt som man har räknat ut att 500 liv räddas 
utifrån andra och egna analyser så konstaterar utredarna att den rikssjukvård 
som bedrivits i landet sedan ett tiotal år, motsvarande cirka 1400 patienter 
årligen, fortfarande inte kan uppvisa bättre medicinskt eller ekonomiskt utfall. 
Som så ofta är det lättare att spekulera i förväg om stora kvalitetsfördelar än att 
bevisa dem i efterhand, när de data som avspeglar den kirurgiska vardagen 
faktiskt finns till hands. Utredningen verkar faktiskt inte ha lyckats finna en enda 
studie som har undersökt den inversa korrelationen mellan volym och 
morbiditet/mortalitet och som inte har kunnat verifiera detta samband. Alla i 
utredningen ingående studier på det kirurgiska området visar på fördelar med 
koncentrering. Det är svårt att tolka detta på något annat vis än att man medvetet 
gjort ett urval som ska befästa de åsikter som man redan innehar. Det tog oss inte 
många minuter att finna en välgjord studie med negativa resultat gällande frågan 
om volym och utfall, passande nog på ett svenskt material: Rutegård, M. 
Lagergren, P. No influence of surgical volume on patients' health-related quality of 
life after esophageal cancer resection. Ann Surg Oncol. 2008 Sep;15(9):2380-7. 
 
Vi föreslår att utredningen avstår från att spekulativt ange den kvantitativa vinsten 
av reformerna till 500 räddade människoliv per år. 
 

Sammanfattning 
Att nivåstrukturera sant komplex och sällan utförd vård är inte kontroversiellt. Det görs 
redan i viss utsträckning och kan på somliga områden göras ytterligare. Inte heller är 
idén om att träning ger färdighet underlig. Men utredningen har valt ett alltför ensidigt 
perspektiv där hänsyn ej tas till den totala populationen med kirurgisk sjukdom, till 
kompetensutvecklingen hos landets framtida utförare av denna högspecialiserade vård, 
till de samlade konsekvenserna av att flytta vården längre bort från patienten. Vi värnar 
framför allt utbildningsfrågorna och skulle vilja att man har en väl genomtänkt plan för 
hur ST-utbildning och utbildning av nyfärdiga specialister ska kunna hålla en adekvat 
kvalitet och kvantitet även i framtiden, innan man genomför de tänkta reformerna. 
Dessutom föreslår vi andra sätt att öka den operativa volymen för landets kirurger, så 
att man i detta glesbefolkade land kan tillhandahålla god kirurgisk vård med hög 
kontinuitet till samtliga patienter, både i dag och i framtiden. 
 
Petrus Boström, KIRUB 



Remissyttrande från Svensk förening för övre abdominell kirurgi angående 
utredningen om högspecialiserad vård “Träning ger färdighet” 
 
SFÖAKs styrelse finner att utredningen överlag är välskriven och att den innehåller 
många för goda och viktiga förslag för sjukvårdens utveckling. Nedan följer en kortfattad 
genomgång med kommentarer till utredningens delar och förslag. 
 

1. Litteraturgenomgången avseende sambandet mellan volym och kvalitet är 
noggrant genomförd och mycket entydig avseende sambandet mellan volym och 
gynnsamma vårdutfall och de egna analyserna utgående från svenska 
vårdregister stärker denna bild. Dock måste vid sjukvårdens utformning, precis 
som det också uttrycks i utredningen, hänsyn också tas till andra viktiga aspekter 
så som akutsjukvårdens funktion, rekryteringsmöjligheter mm.   

2. Förslaget att ersätta begreppet rikssjukvård med högspecialiserad vård uppdelat 
på nationell respektive regional sådan förefaller väl motiverat och stöds av 
SFÖAK. 

3. Förslaget att ge Socialstyrelsen ansvaret för kunskaps- och beslutsstrukturen 
avseende vilken sjukvård som skall klassificeras som nationell- respektive 
regional högspecialiserad vård förefaller rimligt. 

4. Förslaget att tillsätta ett antal sakkunniggrupper som tar fram underlag till 
Socialstyrelsen i den ovanstående processen bedöms också rimligt. I detta 
sammanhang är det av yttersta vikt att grupperna tillsätts i en transparent 
process och att jäv undviks i möjligaste mån. 

5. Förslaget att låta Socialstyrelsen ansvara för den nationella högspecialiserade 
vården och landstingen för den regionala stöds av SFÖAK. 

6. Förslaget att minska antalet sjukvårdshuvudmän från nuvarande 21 till 6 i 
framtiden bedöms som principiellt viktigt och en förutsättning för att uppnå god 
och jämlik vård i hela landet, men det finns farhågor om att utformningen av 
gränsdragning i vissa områden kan få lokalt ogynnsamma effekter, åtminstone på 
kort sikt. 

7. Förslaget att kvalitetsdata på sjukhusnivå bör göras tillgängliga för allmänheten 
är bra, men det är då viktigt med noggrann justering för sk case mix . Vidare anser 
SFÖAK att uppföljning på individnivå inte skall vara tillgänglig för allmänheten 
eller tillsynsmyndigheter då erfarenheter av denna typ av system från 
Storbritannien dels har lett till att enskilda kirurger undviker svåra fall, dels att 
det motverkar den lag- och samarbetskultur som vi bedömer är en av våra 
viktigaste framgångsfaktorer i den svenska sjukvården.  

8. Förslaget om att förändra pris- och ersättningssystem så att remittering till 
nationell högspecialiserad vårdgivare blir kostnadsneutralt för remittenten är av 
avgörande viktig betydelse.  Det nuvarande ersättningssystemet motverkar 
utomlänsremittering och därmed geografiskt jämlik vård. 

9. Förslaget om utredning av akutsjukvården bedöms som adekvat. SFÖAK anser att 
upprätthållandet och vidare utveckling av akutsjukvård som är väl tillgänglig för 
befolkningen i alla delar av landet är en mycket hög prioritet. 

10. Förslaget om införande av nationella enhetliga standarder för 
kommunikationslösningar och telemedicinska verktyg är bra. Här vore en 
utvidgning av förslaget med införande av nationellt enhetligt elektroniskt 
journalsystem också önskvärt. 
 
För SFÖAKs styrelse, 
Magnus Nilsson 





 

 

Remissvar från Svensk Handkirurgisk Förening avseende  

SOU 2015:98 Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patienten bästa 

 

Svensk Handkirurgisk förening vill framföra följande synpunkter på utredningen om den 

högspecialiserade vården; SOU2015:98 Träning ger färdighet – Koncentrera våden för 

patientens bästa. 

 

Svensk Handkirurgisk Förening är överlag positiv till förslaget i utredningen att indela den 

högspecialiserade vården på nationell och regional nivå då svensk handkirurgi redan arbetar 

efter den modellen med strikt nivåstrukturering. Vi vill dock framföra följande synpunkter: 

1. Den handkirurgiska specialiteten är i sig specialiserad på ett organområde. Volymen 

av ingrepp ska därför ses inte som enskilda ingrepp (operationskoder) utan volym 

kirurgiska ingrepp på en vävnad/anatomiskt område Det är även viktigt att framhålla 

att det är enhetens samlade erfarenhet av ingrepp som är av störst betydelse och inte 

den enskilde kirurgens. Inom handkirurgin är det därför viktigt att den specialiserade 

och högspecialiserade handkirurgiska vården inte fragmenteras i regionen utan 

koncentreras till en regionklinik och att den nivåstrukturplan som sedan länge finns 

efterföljs. 

2. Vi ser med viss oro på vårdprofessionernas brist på inflytande i processer och beslut i 

det lagda förslaget. Ett exempel på detta är att Socialstyrelsens beslut inte ska kunna 

överklagas. Det är av stor vikt att vårdprofessionens inflytande i beslutsprocessen på 

olika nivåer säkerställs.  

3. Utredningen om den högspecialiserade vården är inte komplett utan att föreslagen 

utredning om nivåstrukturering av akutsjukvården färdigställs.  

4. Det är även viktigt att man närmare utreder hur utbildningen av blivande specialister 

påverkas av förslaget. 

 

Utöver detta vill Svensk Handkirurgisk Förening påpeka att vi uppfattar det inledande stycket 

om framtidsvision som oseriöst. 

För Svensk Handkirurgisk Förening 

 

2016-01-29 

 
Anna Gerber Ekblom  

Ordförande  

Svensk Handkirurgisk Förening   
 



�  

Remissvar Svensk Förening för Otorhinolaryngologi och Huvudhalskirurgi (SFOHH) 

Träning ger färdighet, koncentrera vården för patientens bästa. SOU 2015:98 

Svensk Förening för Otorhinolaryngologi och Huvudhalskirurgi (SFOHH) har tagit del av ovan 
remiss och önskar härmed avge följande utlåtande: 

Utredningens uppdrag är att se över hur den högspecialiserade vården kan utvecklas och 
förbättras. Man har valt att som övergripande lösning förorda en centralisering av specialiserad 
verksamhet till färre enheter och läkare. 


Rubriken på utredningen ”träning ger färdighet” är tilltalande och kan givetvis inte emotsägas men 
vad som förbises när lösningar skall föreslås och framtidens sjukvård skall skapas är det faktum 
att vården är ett komplext system där man sällan kan plocka ut en verksamhet utan att det får 
stora efterdyningar på andra håll. Som exempel på vårdens komplexitet är de sekundära effekter 
som en koncentrering av vården ger inom: 

-Kontinuitet. En från medborgaren efterfrågad och samtidigt väl underbyggd målsättning är 
bibehållen kontinuitet i vårdkedjan, från det första preoperativa besöket med beslut kring 
operationsindikation till både planerad och oplanerad uppföljning efter kirurgi. Man kan således 
inte lyfta ut en enstaka åtgärd såsom kirurgin utan att vårdkedjan måste ses som en helhet vid 
centraliseras om inte kvaliteten riskerar försämras. 

-Kompetens och utbildning. När ett visst kirurgiskt ingrepp och dess vårdkedja flyttas ut från en 
verksamhet försvinner kompetens inom diagnostik, både gällande operationsindikation samt 
möjlighet att handlägga samt upptäcka eventuella komplikationer. Man mister en lättillgänglig 
specialfunktion på kliniken som bidrar till kunskapsstöd inte minst via informella diskussioner. Det 
man vinner på en koncentrering av vården förloras därmed i kunskapsbredd, ett faktum som 
sällan skapar en effektiv och högkvalitativ vård. Utbildningen av specialistläkare försvåras också 
när den kompetens som erfordras på enheten saknas. 


Utredningen lägger stor vikt vid sin studie kring postoperativ mortalitet där materialet från olika 
sjukhus jämförs och skillnader till de större enheternas fördel lyfts fram och extrapoleras. Här 
finns flera grava fel i metodiken. Underlaget från sjukhusen är olika och att jämföra dessa rakt av 
är lite som att jämföra äpplen och päron. När kvalitetsvinster av omorganisationer skall beräknas 
behöver likaså vårdens komplexitet såsom ovan exemplifierats på samma sätt tas i beaktande. 


Vi ifrågasätter likaså de operationsvolymer som föreslås som riktmärken i utredningen. De 
målvolymer som är satta anser vi också inte är tillräckligt underbyggda och för högt ställda. De 
hade varit bättre om utredningen avstod från ett målvärde och istället lämnade denna bedömning 



till professionen. Vi understryker också att man i många fall måste utgå från operationsgrupper 
och inte specifika koder när diskussionen förs. 


Sjukvården är i Sverige organiserad utifrån de geografiska avstånd som finns. Utredningen 
förutsätter att en framtida omorganisation med centralisering av exempelvis akutverksamhet 
välkomnas av medborgarna, ett antagande som i vissa avseende är nödvändig men däremot 
tvärtom utredningens antagande nog är betydligt svårare att genomföra då närheten och 
tillgängligheten till sjukvård i allmänhet värderas högt. Man hade i dessa avseenden efterfrågat en 
mer nyanserad bild i remissen. Samma resonemang gäller remissens övertro på användandet av 
framtida e-tjänster. Givetvis finns en utvecklingspotential i detta område men för de flesta besök 
inom ÖNH där undersökningsteknik utgör en grund för bedömning ter sig remissens antagande  
mer visionär än rimlig inom överskådlig tid. 


Remissen föreslår att Socialstyrelsen driver processen vidare att specificera vad som ingår i 
nationell och regional högspecialiserad vård via arbetsgrupper. Vi välkomnar denna tanke och vill 
understryka att detta förutsätter vår förenings deltagande som företrädande av professionen. 
Vissa ingrepp inom vår specialitet har behov av centralisering men omfattningen är inte lika stor 
som utredningen antyder. Inom ÖNH-onkologin har exempelvis sedan många år redan en 
nivåstrukturering skett till landets universitetskliniker. Vi ser inga hinder i att ersätta strukturen för 
dagens rikssjukvård och den nationella cancervården. Ej heller hinder i att synliggöra statistik per 
enhet såsom föreslås även om dessa siffror även bör innefatta annan kvalitetsdata kring 
utbildningsklimat och de resurser som här läggs.


Sammanfattningsvis finns givetvis ett behov av att vissa diagnoser och kirurgiska ingrepp 
centraliseras både nationellt och regionalt så att en hög kvalitet kan säkerställas. Vi välkomnar 
också att vi som förening aktivt deltar i processen att definiera vad som i detta innefattas. Vi är 
dock starkt kritiska till att utredningen valt att föreslå målvärden för kirurgi då detta sannolikt kan 
innebära att mer kirurgi kommer upp till diskussion än vad som varken är praktiskt genomförbart 
eller lämpligt i nuvarande sjukvårdsorganisation. Det hade också varit önskvärt att utredningen 
lagt fram en mer nyanserad konsekvensanalys. Orsaken till detta kan ligga i arbetsgruppens sätt 
att bereda uppdraget där vi under arbetes gång hade välkomnat en dialog med oss som 
professionsföreträdare. Det hade också varit intressant om man hade lyft alternativa lösningar 
såsom klinikutbyten av kirurger och övriga utbildningsinsatser för att lösa utredningens uppdrag; 
hur den högspecialiserade vården kan utvecklas och förbättras. 


/ 2016-03-16, Per von Hofsten, facklig sekreterare SFOHH



Svenska Läkaresällskapet 
Delegationen för medicinsk etik 
 

 

Remissvar angående betänkandet ”Träning ger färdighet” (SOU 2015:98) 

 

Sammanfattning  
Utgångpunkten för utredningen är att det krävs en viss volym och multidisciplinär kompetens för att 
kvalitet och patientsäkerhet ska kunna upprätthållas. Som en följd av detta förordar utredningen 
skapandet av en central expertgrupp med uppgift att öka koncentrationen av högspecialiserad vård. 
Studier har dock visat att sambandet mellan volym och hög kvalitet är betydligt mer komplext än vad 
utredningen antyder. 

Utredningens förslag beaktar inte den mångfald som högspecialiserad vård utgör. Innebörden av 
begreppet ”högspecialiserad vård” bör därför analyseras djupare. Vi beskriver i appendix till 
remissvaret vård av olika typer som samtliga kan betraktas som högspecialiserad.  

Patient-läkarrelationen är grundläggande även i högspecialiserad vård. Register är en bra metod att 
öka transparensen och stärka patientens roll. Utredningen behöver dock ta ställning till hur 
registerinformationen konkret ska användas. 

Vi anser att det finns en övertro på vad man kan åstadkomma med en ökad nationell styrning. Det är 
viktigare att analysera innehållet och resultaten i verksamheten än dess former. För att förbättra den 
högspecialiserade vården krävs i första hand definierade kompetenskrav för läkare och annan 
legitimerad vårdpersonal, kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete samt en öppenhet när det 
gäller redovisning av resultat.  En annan framgångsfaktor är erfarenhetsutbyten mellan olika 
nationella och internationella centra som ägnar sig åt motsvarande högspecialiserad vård. 

Introduktion 

Ett viktigt syfte med utredningen är att förbättra kvaliteten på högspecialiserad vård, bland annat 
vård av vill komplexitet som inte får tillräckligt bra resultat när den utförs sällan och av utförare som 
saknar tillräcklig erfarenhet av vissa åtgärder. Syftet är viktigt och vi instämmer helt med att 
högspecialiserad vård kan och bör förbättras i Sverige. Utredningen om högspecialiserad vård är 
emellertid behäftad med allvarliga fel som riskerar att äventyra svenska patienters lagstadgade rätt 
till bra och jämlik vård. Utredningen har många insiktsfulla resonemang och även många rimliga 
förslag, men dess huvudförslag har ett ensidigt fokus på volym och centraliserad styrning för att 
skapa stora volymer, vars motivering är bristfällig och i vissa avseenden direkt felaktig. Det hade varit 
värdefullt om utredningen förutsättningslöst hade analyserat faktorer som kännetecknad 
framgångsrik ”högspecialiserad vård”. 

 

 



Vad är högspecialiserad vård? 

Ett allvarligt problem rör huruvida ”högspecialiserad vård” kan definieras på ett sätt som medger 
likadan behandling av alla typer av högspecialiserad vård. Begreppet ”högspecialiserad vård” har en 
bred användning men saknar klara avgränsningar och entydiga definitioner. På sidan 17 definieras 
”högspecialiserad vård” som komplex eller sällan förekommande vård som bl.a. kräver en viss volym 
och multidisciplinär kompetens för att kvalitet och patientsäkerhet ska kunna upprätthållas. 
Definitionen är, enligt vår mening, både för vid och för snäv.  

Många former av vård kan vara komplexa och kräva en viss volym för bra resultat utan att rimligen 
motsvara en allmän uppfattning av att vara ”högspecialiserade”, t ex endoskopisk appendektomi som 
kräver insatser från åtminstone tre olika medicinska discipliner och klinisk erfarenhet och skicklighet 
för bra resultat. Avancerad handkirurgi kan å andra sidan utövas utan andra speciella förutsättningar 
än en mycket skicklig och subspecialiserad handkirurg. Begreppet ”högspecialiserad” används 
allmänt och också i utredningen för vård som är högspecialiserade av många olika orsaker (Appendix 
1). Det är vår uppfattning att utredningen misslyckats med att särskilja olika betydelser och 
därigenom levererat en lösning där ”one size fits all”. Det är därtill djupt olyckligt att den  
sammanfattande konklusionen är ett cirkelresonemang. Utredningen konkluderar att  koncentration 
genom ökade volymer leder till ökad kvalitet och säkerhet för – men ”vård som kräver stora volymer 
för bra resultat” ingår redan i definitionen av högspecialiserad vård.  

Det hade varit bättre om utredningen hade undersökt högspecialiserad vård i dess olika former, och 
hade då kanske inte frestats att föreslå en standardlösning som förväntas lösa hela problemet med 
en strukturell reform. 

 

Sambandet mellan volym och kvalitet 

Utredningen bygger sina slutsatser på ett urval av vetenskapliga artiklar som visar att enheter och 
kirurger med stora volymer har bättre resultat än de med små volymer. Eftersom majoriteten av 
artiklar visar på ett starkt samband mellan volym och bra resultat, menar man att man kan bortse 
från dem som inte passar in i mönstret. Det är emellertid metodologiskt fel att bortse från data som 
talar mot ett antagande. Slutsatsen är också fel. Undantagen från huvudfyndet visar att volym inte är 
vare sig en tillräcklig eller nödvändig orsak till hög kvalitet – även om det finns ett samband. Denna 
felaktighet leder till att utredningen genomgående använder verksamhetsvolym som 
surrogatparameter för kvalitet. Uppdraget omtolkas därför av utredarna till att i första hand beskriva 
metoder för att öka koncentrationen av högspecialiserad vård; kvalitet kommenteras visserligen, 
men menas följa sekundärt av att man skapar enheter med större volymer. Metoden för att skapa 
större volymer är central styrning av en nämnd som innehåller experter.                                                                         
Ett mera vetenskapligt förhållningssätt hade varit att kritiskt undersöka de analyser som inte 
stämmer med det förväntade volym-resultatsambandet. Det finns vetenskaplig information i 
utredningens vetenskapliga underlag och på annat håll som visar att andra förutsättningar än volym 
kan vara viktigare. 

Utredningen gör internationella jämförelser. Man väljer tre länder som föredöme för att de har 
tydliga och effektiva offentliga centraliseringssystem, inte för att de skulle ha särskilt bra resultat. 



Länderna är Norge, Danmark och England. VI har fördjupat jämförelsen genom att be experter i olika 
kirurgiska och medicinska specialiteter välja tre länder som de anser särskilt framstående just inom 
”högspecialiserad vård” i deras specialiteter. Genomgående nämndes USA och Tyskland. Många 
nämnde Japan och Sverige. England nämndes av tre kollegor: en beskrev högklassig öronkirurgi och 
de två andra beskrev att engelsmännen gjorde ”bra studier” – men hade oväntat dåliga resultat; 
deras bedömning var att England hade förlorat sin ledande plats i den högspecialiserade vården 
under de senaste decennierna – något som har paralleller i de stora kvalitetsproblem som 
framkommit i National Health Service (NHS) styrmodeller av vård, bland annat den stora 
vårdskandalen i Staffordshire. Två vetenskapliga utvärderingar av skandinaviska förhållanden 
(appendix 2) har heller inte visat likadana samband mellan volym och kvalitet som anförs i 
utredningens material. Vi menar därför att valen av föredömen är olyckligt.  

Preston och medarbetare har analyserat evidensen för sambandet mellan volym och resultat vid viss 
högspecialiserad hjärtkirurgi i BMJ Open (2015), och kom till följande slutsats som tycks vara väl 
tillämpbar på annan högspecialicerad vård: ”The heterogeneity of findings from observational studies 
suggests that, while a relationship between volume and outcome exists, this is unlikely to be a 
simple, independent and directly causal relationship. The effect of volume on outcome relative to the 
effect of other, as yet undetermined, health system factors remains a complex and unresolved 
research question” 

 

Vilka faktorer och åtgärder är ”nödvändiga” för bra kvalitet? 

Grundläggande är att de professionella vårdgivarna har hög kunskap och ansvarstagande för 
individuella patienter. Det behövs en hög medvetenhet om att kvalitetsskillnader förekommer och 
därför också en efterfrågan på bra högspecialiserad vård. Det är viktigt för bra centra att kunna 
attrahera patienter genom sin höga kvalitet och sitt renommé. Vi vill framhålla dessa faktorer och 
möjliga åtgärder genom följande punkter: 

1. Individuell kunskap och expertis 
Utredningens data visar att enskilda kirurgers volym är viktigare än verksamheternas 
volymer. Likaså är det troligt att expertisen hos enskilda nyckelpersoner och individuell 
erfarenhet och kunskap hos alla medarbetare är avgörande för alla medicinska 
verksamheters kvalitet. Fyndet stämmer med den intuitiva uppfattningen att man når 
resultat genom träning. En 23 år gammal artikel om expertprestationer som ligger till grund 
för den populära uppfattningen om ”10 000 timmars träning”, utgör utredningens 
vetenskapliga stöd för slutsatsen att ”träning ger färdighet”. Högspecialiserad verksamhet är 
kunskapsintensiv ; kunskap är en individuell praktisk färdighet som skapas och bibehålls hos 
alla medarbetare i organisationen genom långsiktighet och genom att verksamheten faktiskt 
byggs på kunskap såväl i styr- som belöningssystem. Kunskap är inte något som kan uttryckas 
i allmänna riktlinjer och litteraturöversikter – kunskap är resultatet av utbildning och 
erfarenhet; kunskap är det som krävs för att tillämpa standardiserad information. 
 
ÅTGÄRD: Då individuell expertis är utomordentligt viktig, bör man snarast ta ställning till vilka 
krav på subspecialisering som krävs för olika typer av högspecialiserad vård och se till att de 
läkare som är subspecialister identifieras, certifieras och registreras transparent. Man kan 



heller inte förbigå behovet av fortlöpande utbildning och ”recertifiering”, som är självklara 
krav i många västländer.  

På kliniknivå måste kraven på ledarskap höjas. Ledare måste förstå och kunna sina 
discipliner så att de själva kan identifiera hur de skall utveckla klinisk akademisk verksamhet 
till en världsledande nivå. Hög kunskapsnivå och forskarutbildning är självklara 
förutsättningar.  

2. Kvalitet i patient-läkarmötet 

Många typer av komplex högspecialiserad vård kännetecknas av en organisk utveckling där 
varje ny behandlad patient tillför erfarenheter som influerar framtida behandlingar. Av det 
skälet är kontinuitet med patientmöten nödvändiga före, under och lång tid efter 
behandling. Det direkta patient-läkarmötet förstärker också det personliga ansvarstagandet 
och stöder processer som leder till att vårdgivaren ”behandlar andra som hen vill behandlas 
själv”. Forskning och utveckling är självklara komponenter av en högspecialiserad 
verksamhet. Vårdprofessionernas ansvar är dock ändå att i första rummet se patienten och 
hens behov; patienterna skall inte betraktas som en resurs för forskning och träning.  

ÅTGÄRD: Kontinuitet måste vara en grund för så kallade ”flöden”. Verksamheten måste 
planeras så att legitimerad personal ges möjlighet att i första hand arbeta efter sin yrkesetik; 
ekonomiska och andra icke-evidensbaserade styrsystem måste underordnas medicinska och 
etiska parametrar. Detta innebär också att läkare har ansvar för att se till att hens patienter 
behandlas av vårdgivare som har den erforderliga kunskapen och resurserna. 

3 Man måste veta vad kvaliteten på högspecialiserad vård är idag. 
Högspecialiserad vård bedrivs på en internationell arena och inom varje fält finns ett 
begränsat antal internationella experter. Benchmarking sker internationellt och utvecklingen 
drivs genom ett kollegialt utbyte av resultat, metoder, problem och lösningar. Det finns idag 
ett antal verksamheter där Sverige har hög internationell nivå, likaså finns det vård där vi 
idag skickar patienter till högspecialiserade centra utomlands. Det finns implicita och 
explicita rankningar av resultat och det finns många goda exempel av hur man professionellt 
koncentrerat vård för att ge patienter bästa högspecialiserade behandlingar. Så har skett 
genom kollegial strukturering inom endokrin-kirurgi, genom remittering mellan olika 
högspecialiserade centra, exempelvis inom neurokirurgin och i vissa speciella fall remittering 
utomlands. Det är specialisternas uppgift att se till att deras patienter får bästa möjliga vård, 
och det bör skapas en större förståelse för att detta är en väsentlig del av läkaruppdraget.   
 
ÅTGÄRD : De befintliga välfungerande högspecialiteterna måste identifieras och patienter 
attraheras till dessa nationellt och i förekommande fall internationellt. Likaså måste de 
områden där vi idag saknar internationellt konkurrenskraftig kvalitet identifieras för 
internationell remittering eller riktade satsningar.  

 
Inventeringen bör göras genom flera kanaler: specialitetsföreningarna, enskilda specialister 
och kliniker, samt tillsynsmyndigheten. En ny myndighet bedöms snarast öka risken för 
byråkratisering och kunskapsförlust, varför arbetet bör inbegripa dem som har kunskap idag 
och dem som har tillsynsansvaret. Inventeringen bör beskriva verksamhetens innehåll och 



resultat, däremot inte primärt dess former. VI instämmer med utredningen att register är en 
viktig väg att samla denna information och att informationen ska vara allmänt tillgänglig och 
transparent. Utredningen analyserar aldrig hur denna allmänt tillgängliga information skall 
användas. Frågan i vilken omfattning patienter ska kunna välja vårdgivare eller till och med 
enskilda läkare med ledning av informationen bör analyseras. En annan viktig faktor är 
öppenhet mot omvärlden.  

 
Inventeringen hänger intimt samman med efterfrågan på högkvalitativ vård. Efterfrågan är 
en nödvändig förutsättning för hög kvalitet, och ställer högre krav på patienternas makt, 
medvetande och frihet att efterfråga. Genomgående är högspecialiserad vård ojämn när 
patienternas roll är svag. Därför måste den stärkas just genom att val av vårdgivare, kirurger 
och behandling blir möjlig och får betydelse för hur vårdgivarnas utbud, resultat och 
omhändertagande ser ut.  

 
 

4 Myndigheternas roll bör vara konkret och stödjande 
Administrativa och byråkratiska styrmodeller beskriver genomgående struktur och form, men 
inte innehåll. För förbättring av högspecialiserad vård krävs ett fokus på innehållet. 
Dagens rikssjukvårdsystem utgår från ett ansökningsförfarande där man bedömer de 
ansökandes beskrivning av verksamhetens former. Ett förfarande där en myndighet skall 
bedöma ansökningar där de ansökande beskriver formerna för den verksamhet de önskar 
bedriva skapar avstånd mellan beskrivningen av verksamhetens former och dess faktiska 
innehåll och resultat.  
 
Vi har också problem med kapacitet i högspecialiserad vård då svårt sjuka patienter 
regelbundet skickas mellan intensivvårdsavdelningar och högspecialiserade centra remitterar 
patienter inom riket på grund av platsbrist. Detta speglar sannolikt problem med 
ersättningssystemen. 
 
ÅTGÄRD: Vi håller med om utredningens förslag om effektivisering, bland annat minskning av 
antalet vårdgivare och därigenom antalet regioner till 8. Vi bedömer emellertid inte att ett 
system med tillstånd att bedriva högspecialiserad vård och en nämnd som fattar beslut om 
dessa medverkar till samma syfte. Istället bör socialstyrelsen medverka i 
resultatuppföljningen och genom sin tillsyn se till att kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet 
bibehålles. 

 
Vi bedömer att resultatkontroll och kompetensföreskrifter kan vara väl så effektiva styrmedel 
som ett mer byråkratiskt tillståndsförfarande. De är därtill mer flexibla och har större 
förutsättningar att verkligen höja kvaliteten på högspecialiserad vård inom de områden där 
det behövs. Inom områden där vi redan är i internationellt ledande klass kan istället ett 
konkret resultatfokus underlätta för patienter att söka sig till ”rätt vårdgivare” nationellt och 
internationellt. Med detta arbetssätt kan man nå koncentration och större volymer som ett 
resultat av bättre vård. 

 



Ersättningssystemen för högspecialiserad vård måste befrämja och möjliggöra patienternas 
val av den vård de bedömer vara bäst. För att det skall finnas ett incitament och en möjlighet 
för vårdgivare att ta emot patienter, så måste ersättningssystemet behandla patienterna 
som inkomster, inte kostnader. Ersättningssystemet för högspecialiserad vård måste därför 
utredas och ändras.   

 
 

SLUTSATSER 
 
Vi instämmer med utredningen om att det finns ett förbättringsutrymme för den högspecialiserade 
vården. En bra högspecialiserad vård har ofta hög volym, men volymen är varken en tillräcklig eller 
nödvändig faktor för hög kvalitet. Utredningen behöver därför fördjupas och framförallt ta hänsyn till 
de olika skäl som kan göra att vård bedöms som högspecialiserad. Framförallt är det centralt att 
styrmekanismer bedömer och optimerar innehållet i en högspecialiserad verksamhet, inte formerna. 
Några faktorer som kan förbättra kvaliteten av den högspecialiserade vården, och sekundärt leda till 
volymsökning och koncentration, är individuell kunskap hos vårdgivare, efterfrågan på hög kvalitet, 
fokus på patienter som individer snarare än tränings- och forskningsresurser och tillämpning av 
konkreta medicinska ledningssystem snarare än abstrakta företagsekonomiska. Styrningen bör 
snarare ske genom stöd för fungerande strukturer och identifiering av förbättringsbehov för 
individuella specialiteter snarare än genom generella repressiva tillståndssystem. 

 
Betänkandet i sin nuvarande form har en brist på kritisk analys och en ogrundad tro på att extern 
styrning i form av ökad nationell styrning i sig leder till stora förbättringar. En vision av en utmärkt 
och ledande högspecialiserad vård uttrycks i en inledning som beskriver ett medicinskt 
”Schlaraffenland” som utredarna vill mena blir resultatet av deras förslag. Vi menar att visionen kan 
förverkligas, men bara om man identifierar orsakerna till att vissa verksamheter bedrivs med bra 
resultat på större centra och optimerar dessa orsaker för att sekundärt åstadkomma högre kvalitet 
och större individuella volymer. Det behövs ökad patientmakt och stödjande institutioner för att 
efterfråga, utvärdera och välja högspecialiserad vård. 

 

Appendix 1: Olika typer av högspecialiserad vård:  

1. Vård som är högspecialiserad i betydelsen att man koncentrerar resurser och flöde till att 
bara göra en typ av välavgränsade åtgärder, t. ex höftplastik eller degenerativ 
ländryggskirurgi. Verksamheten tillämpar andras rön, någon egentlig hypotesdriven 
vetenskaplig utveckling förekommer inte men kvalitetsregistrering är möjlig och kan bidraga 
till att upprätthålla bra resultat. Inte sällsynt eller multidisciplinärt. 

2. Vård som är högspecialiserad i betydelsen att man inom ett kompetensområde kan möta ett 
fåtal av många olika tillstånd som har en familjelikhet; överlappande egenskaper som gör att 
man genom grundkunskap i fältet kan behandla nya fall även om de inte är exakt likadana. 
Här är individuell skicklighet och erfarenhet inom ett bredare område viktiga. Här behövs 
emellertid ett stor flexibilitet att handha många olika typer av sjukdomar som var och en är 
sällsynta 



3. Vård som är högspecialiserad i betydelsen att det krävs extrem träning och skicklighet för 
hantverksmässigt utförande, t. ex avancerad mikrokirurgi inom plastik- och neurokirurgi. 

4. Vård som är högspecialiserad i betydelsen att man analyserar och utvecklar behandlingen av 
vanliga tillstånd med hypotesdrivna vetenskapliga metoder, till exempel inom 
universitetsavdelningar  som bedriver djup diabetesforskning. 

5. Vård som är svårförutsägbar och akut livshotande och kan kräva många olika 
specialistkompetenser, t ex traumavård 

6. Vård som befinner sig i gränslandet mellan olika specilaiteter och kräver stor expertkunskap 
från olika specilalister, till exempel viss skallbaskirurgi som kräver både avancerad öron-näsa-
hals erfarenhet och neurokirurgi. 

7. Vård som är beroende av stora kapitalinvesteringar, till exempel viss interventionell 
radiologisk och kirurgisk behandling, robot- och laserkirurgi. 
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Utredningen föreslår en ny kunskaps -och beslutsstruktur för den 
högspecialiserade vården.  Man föreslår att Socialstyrelsen ansvarar i frågan 
och att en nämnd bestående av regionalt tillsatta och folkvalda personer 
beslutar var vården ska bedrivas. Vi ser med denna struktur en risk att 
Socialstyrelsen kan komma att använda sig av experter med för ytliga och 
specialitetsövergripande perspektiv utan djupare förståelse i neurokirurgiska 
särfrågeställningar. Dessa riskerar därmed att glömmas bort och till och med 
helt försvinna vid bedömningen. Svensk neurokirurgisk förening hävdar att 
vår specialitetsförening måste få ha ett direkt och tydligt inflytande när man 
skall definiera nationell och regional distribution av patientgrupper samt 
därmed regional akut och elektiv tillgänglighet av neurokirurgisk kompetens.  
Utredningen i stort innehåller inga stora fel men när man bryter ned 
resonemanget i utredningen och analyserar den från ett neurokirurgiskt 
perspektiv så anser vi att att man bitvis hamnat fel.   
 
Sambandet volym och utfall. Det finns ett starkt samband mellan volym 
och utfall inom kirurgisk verksamhet. Det är emellertid en fara i att endast 
titta på enskilda diagnoser inom en högspecialiserade verksamhet som 
neurokirurgi. 
 
I all kirurgisk verksamhet finns ett klart samband mellan den enskilde 
kirurgens volym och resultat, något som är allmängiltigt för alla specialiteter. 
För små högspecialiserade verksamheter med hög kirurgisk komplexitet, till 
exempel neurokirurgi som vi har att bevaka, är det väldigt viktigt att även titta 
på ett antal andra faktorer för att säkra kvaliteten både för dagens och 
morgondagens patienter.  Specialiteten neurokirurgi består av ett 50-tal olika 
diagnoser, var och en med ganska små patientgrupper. Man kan i namn av 
denna remiss lätt drista sig till att dela upp dessa sjukdomsgrupper mellan 
olika nationella centra och tro sig vinna lokalt höga volymer och därmed 
bättre resultat.  Så enkelt är det förstås inte. Vi har även att beakta ett 
organansvar för stora patientgrupper som trauma, stroke och 
tumörsjukdomar. 
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Med hög komplexitet i kirurgin och en blandning av elektiva och akuta fall 
måste det finnas en balanserad avvägning mellan spetskompetens och bredd. 
Neurokirurgen måste vara tränad i att hantera delvis olika tekniker och 
moment, och alla personalkategorier samt samarbetande specialiteter måste 
ha stor erfarenhet av att hantera ett spektrum av patienter vars gemensamma 
nämnare är intrakraniell eller intraspinal kirurgi/intrakraniella eller 
intraspinala sjukdomstillstånd. Goda resultat med begränsade 
komplikationer nås genom att hela enheten, från undersköterska till kirurg, 
tillsammans med andra specialiteter utvecklar en kollektiv kompetens.  
 
Kompetens korsbefruktas av en viss variation. Neurokirurgens 
skicklighet och övriga personalkategoriers erfarenhet förstärks om enheten 
även gör annan kirurgi i samma anatomiska område. För att klara 
komplicerande och ofta akuta moment krävs exponering för operationer och 
sjukdomstillstånd av helt andra diagnoser och andra patientgrupper. Att 
separera dessa fall till olika kliniker på nationell nivå med regionalpolitiska 
förtecken kan få stora negativa konsekvenser. 
 
Processen. Som en högspecialiserad specialitet, viktig i många akuta och 
elektiva tillstånd, hävdar vi att specialitetsföreningen skall vara aktivt delaktig 
i både urvals- och beslutsprocess av högspecialiserad vård. Då socialstyrelsen 
inte har möjlighet att täcka kunskapsämnen inom högspecialiserade 
verksamheter måste specialitetsföreningen vara behjälplig med nödvändig 
kompetens i utrednings- och beslutsprocessen. Vi anser att vi skall vara 
adjungerade i nämnden för nationell och högspecialiserad vård när frågor 
berörande vår specialitet avhandlas.  
 
Sammanfattande punkter när det gäller kirurgi inom 
högspecialiserad vård och dess implementering. Man får inte 
lockas att fragmentera den högspecialiserade kirurgin i olika 
diagnoser för olika nationella centra: 
 
• Individens kirurgiska exponering är viktig, men klinikens/verksamhetens 

totala volym av aktuell kirurgi och totala mängd kirurgi har stor betydelse 
för kvalitet och patientsäkerhet. Korsbefruktning inom specialitetens 
ingrepp är viktig för att lösa komplexa uppgifter i dag, men också för att 
vidareutveckla och införa nya tekniker. 

• Kollektiv kompetens av perioperativ vård är viktigt för att säkra 
vårdkvalitén 

• Högspecialiserad kirurgi innebär ofta högriskkirurg där ett  
  rutiningrepp snabbt kan bli mycket komplext, vilket kräver att  
  verksamheten har kapacitet och kompetens att klara peri- och  
  postoperativa komplikationer 24 timmar om dygnet, året runt  
   inom neurokirurgi men också inom övrig vårdprofession och  



   samverkande specialiteter (anestesi, öron-, näs- och halskirurgi,  
   neurologi, radiologi, plastikkirurgi och rehabilitering).  
• Varje enhet måste exponeras för olika patientgrupper och ha ett 
 varierat patientflöde samt kompetens att handlägga all akut 
 verksamhet. 
• Kompetensöverföringen måste säkras. En stark subspecialisering  
 på nationell nivå innebär att viss kompetens kanske bara finns på  
 några händer. Det blir ytterst sårbart för morgondagens patienter. 
• Ändrar man verksamhetsmodell och separerar akut flöde från  
 elektivt flöde i till exempel i en region måste kompetens och  
 utbildning ske inom samma kommunicerande kärl (jourlinjer,  
 vårdprogram, interna rotationer, ST-utbildning och annan  
 kompetensutveckling). 
 

Specialitetsföreningarnas roll bör stärkas och resurser tillföras 
för att förstärka processen med samverkan kring, urval av och 
beslut om högspecialiserad vård. 
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