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Remissvar Effektiv vård SOU 2016: 2, diarenr S2016/00212/FS
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar
för förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen.
Svenska Läkaresällskapet (SLS) tackar för möjligheten att lämna synpunkter på rubricerade
utredning. Inför beredningen av vårt svar har synpunkter inkommit från följande av SLS
sektioner: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM), Svensk geriatrisk förening (SGF),
Svenska infektionsläkarföreningen (SILF), Svensk kirurgisk förening (SKF), Svensk
medicinsk audiologisk förening (SMAF)
SLS delegation för medicinsk etik har också lämnat ett särskilt yttrande, liksom SLS
kommittéer för IT resp. språkvård. Två av SLS nämndledamöter har också utifrån
primärvårdens perspektiv (Ingmarie Skoglund) och utifrån perspektiv från SLS arbetsgrupp
En värdefull vård (Karl Sallin) lämnat särskilda yttranden.
Då samtliga dessa yttranden innehåller enligt vår bedömning värdefulla synpunkter, med
något olika prespektiv väljer vi att bifoga dessa i sin helhet.
Sammanfattningsvis ställer vi oss bakom utredningens problemformulering som vi
väsentligen delar. Vi finner också förslagen och rekommendationerna till stora delar bra och
kan i stort ställa oss bakom dessa.
Särskilt vill vi lyfta fram betydelsen av stärkandet av första linjens sjukvård, där vi delar
bedömningen att det är avgörande att denna stärks och utvecklas. Vi delar bedömningen att
vården av personer med kroniska sjukdomstillstånd särskilt behöver beaktas.
Vi delar också utredningens uppfattning om behov av genomgripande
organisationsförändringar för att främja effektiviteten i hälso- och sjukvården, där vi ser
behov av såväl reduktion som harmonisering av styrsystemen, förbättring av stödsystemen så
att den administrativa bördan minskar samt minskad detaljstyrning. Vi vill se
kvalitetsutveckling som ett professionellt ansvar genom professionell granskning och revision
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Vi efterlyser dock en högre grad av konkretion rörande hur detta kan genomföras och vi
bedömer det också som avgörande att större förändringar genomförs i ett långsiktigt
perspektiv. Hälso- och sjukvården skadas av kortsiktiga förändringar som tar mycket kraft
och som samtidigt är svåra att utvärdera.
Även om vi i stort delar utredningens förslag så finner vi på flera av punkterna behov av
vidare problematisering och konkretion i förslagen. Specificerade synpunkter framkommer i
bilagorna.
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