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Svenska Ltikaresiillskapets arbetsgrupp:
En viirdefull vird

Svensk sjuksktiterskeftirening Dnr 12 l22l 15

Remissvar: En viirdefull

vird -

en hiilso- och

sjukvird med miinniskan i centrum

Svensk sjuksk<iterskeft)rening tackar ftir mdjligheten att ge synpunkter pi dokumentet En
vdrdefull vdrd. Fdreningen avstar fran att avge synpunkter pA ftirslagen avseende organisation
och framtida styrning av hiilso- och sjukv&rden. Svensk sjukskdterskeftirening har inte tagit
stiillning i dessa frigor.
Svensk sjukskciterskeft)rening anser det olyckligt att dokumentet pendlar mellan tvi olika
perspektiv, utvecklingen av hiilso- och sjukvirden med inflytande ftir samtliga professioner
och den medicinska professionens egna krav. Pi minga stiillen fiirs resonemang utifran
hiilso- och sjukvirdens och professionemas perspektiv ftir att i samma stycke smalna av till
ett enbart medicinskt perspektiv. Ett exempel av minga iir detta citat:

"Medicinska 1vervriganden dmnade att mdta medicinska behov sarrfi
hiilsoekonomiska kalkyler behriver i storre utstrdckning bestiimma innehillet i
varden och viigleda prioriteringar.
Hiilso- och sjukvirdens organisationsstruktur och styrning behdver anpassats
efter dagens behov. En infrastruktur dar professionella vdrderingar och
kompetenser kan omsrittas i en interprofessionell miljd in en god milsiittning.
(sid l7 sammanfattningen, vir kursivering)
Patientens vard involverar fl era professioners kunskapsomriden.
Svensk sjuksk<iterskeforening ftireslar att dokumentet renodlas diir ett avsnitt behandlar
hiilso- och sjukvirden och inflytande ft)r samtliga professioner och att resterande behandlar
Svenska Ltikareslill skapets krav som enbart avser liikarprofessionen.
Svensk sjukskriterskeftirening instiimmer i kritiken av NPM och att ekonomistyrningen har
styrt hiilso - och sjukvirden it fel hill. Vi instiimmer i att professionernas inflytande <iver
styrning och utveckling miste cika. Hiilso-och sjukvirdens arbete med prevention, folkhiilsa
och prioriteringar beh<jver utvecklas och intensifieras men med utgingspunkten jrimlik vird.
Fdreningen delar iiven dokumentets beskrivning av att hiilso- och sjukvard i de allra flesta fall
tir en smiskalig verksamhet, med det miinskliga m<itet mellan v6rdare och patienten som

utgingspunkt.

Nigra kommentarer till dokumentets fiireslagna punkter.
1) Svensk sjukskdterskeft)rening anser att fast liikarkontakt beh<ivs ftir personer om har behov
av regelbunden kontakt med llikare. Andra legitimerade yrkesgrupper kan utg<ira den fasta
virdkontakten beroende pi personens behov. Den del av befolkningen som enbart har kontakt
med virdcentral vid enstaka tillftillen och med langa uppehill kiinns det oncidigt att behdva
administrera en fast virdkontakt ftir.

3) Svensk sjuksktiterskefcirening st<idjer att en stcjrre del av hiilso- och sjukv6rden finansieras
via ramanslag.
4) Kvalitetsutveckling kan delvis ske via professionell granskning och klinisk revision.
F<ireningen saknar dock ftirbiittringsarbete och teamets roll ftir att tillsammans implementera
ny kunskap. F<ir att kunna ge vard av hdg kvalitet krtivs ocksi m<ijlighet till gemensam
refl ektion i teamet. Svenska Liikaresiillskapets och Svensk sjukskdterskeftirenings
gemensamma skrift Teamarbete far f1rbaftringskunskap, tvd kdrnkompetenser fdr god och
sdker vdrdkan med ftrdel anviindas ftir att utveckla ft)rslaget.
6) Det personliga ansvaret styrs av professionemas etiska koder och hiilso- och
sjukvirdslagen. De professionella organisationerna behdver kommunicera professionernas
ansvar att sti upp ftir en god och siiker vird.
7) Dokumentet sl6r fast att fortbildning kriivs ftir alla professioner i htilso- och sjukvarden ftir
att uppriitthilla en kunskapsbaserad och siiker vird till patienterna. Svensk
sjuksk<iterskeftirening ftirordar att punkten breddas till krav ftir professionemas fon- och
specialistutbildning.

Ovriga synpunkter
Svensk sjukskdterskeft)rening instiimmer i att professionerna brir ha st<jrre inflytande <iver,
och ansvar ftir, hiilso- och sjukvardens styrning och organisation. Idag saknas det i hdg

utstriickning omvardnadskompetens i sjukhusledningar vilket allvarligt ft)rsvirar utveckling
av omvardnad och siiker vird.
Svensk sjukskciterskeftirening strider forslaget till en nationell interprofessionell forskarskola,
men ftireslAr att den ska inriktas mot medicinsk- och virdetik.
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