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Datum för beslut 	 Beslutsserie 
2015-10-28 	 GD-beslut 

Nummer 
Nr 19/2015 
Dnr STY2015/51 

Beslutande 	Susanna  Axelsson, tillförordnad generaldirektör 

Föredragande 	Jan Liliemark, avdelningschef 

Remissvar avseende En värdefull vård — en hälso- och sjukvård med 
människan i centrum 
Bakgrund 
SBU har beretts möjlighet att ge synpunkter på betänkandet En värdefull vård — en 
hälso- och sjukvård med människan i centrum. 

Beslut 
SBU lämnar remissvar enligt Bilaga 1. 

Bilaga 1: Remissvar avseende En värdefull vård — en hälso- och sjukvård med 
människan i centrum 	 I 

Stockholm den 28 oktober 2015 

Susanna  Axelsson 
Tillförordnad generaldirektör 

Jan Liliemark 
Avdelningschef 
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Remissvar 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2015-10-28 STY2015/51 
 Er beteckning 

   
 

 Svenska läkaresällskapet 
 

 
Bilaga 1 
Remissvar avseende En värdefull vård – en hälso- och sjukvård med 
människan i centrum 
SBU har tagit del av rapporten ”En värdefull vård – en hälso- och sjukvård med 
människan i centrum”. Rapporten tar upp många viktiga aspekter på innehåll, styrning 
och organisation av framtidens sjukvård. Vi uppfattar rapporten i mångt och mycket 
som ett viktigt debattinlägg och många av de aspekter som tas upp ligger utanför SBU:s 
uppdrag att kommentera. I mer allmänna termer vill vi dock framhålla att när man 
diskuterar värdebaserad vård är det viktigt att utgå från värdet för patienten/brukaren. Vi 
kan också instämma i vikten av att eventuella reformer bygger på evidens och 
uppföljning planeras noggrant med en vetenskaplig ansats (sid 95).  

SBU delar också arbetsgruppens syn på betydelsen av att utgå från de etiska principer 
som fastslagits av riksdagen när man diskuterar sjukvårdens prioriteringar. SBU delar 
dock inte SLS syn på kostnadseffektivitetens begränsade betydelse i detta sammanhang 
(sid 31). SBU tolkar plattformen så att de tre principerna är förbundna i en helhet och att 
det inte är meningsfullt att diskutera vilken som ska användas istället för en annan utan 
snarare hur de relaterar inbördes. 
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