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Remiss - "En värdefull vård - en hälso - och
sjukvård med människan i centrum"
Sammanfattning
Verket för innovationssystem (VINNOVA) har med stort intresse läst
remissen "En värdefull vård - en hälso - och sjukvård med människan i
centrum".
VINNOVA anser att texten är välformulerad och att remissen i sin helhet ger
en god överblick. De nya förslagen på en mer harmoniserande organisation är
viktiga, likväl som medborgarens rättigheter att ta del av information. Det är
tydligt att det finns en motsättning mellan systemen. VINNOVA saknar en
djupare analys av medborgarens rättigheter och skyldigheter samt möjligheter
för patienter och anhöriga att själva ta del av den information som remissen
pekar på.
Remissen förespråkar möjligheter till nya organisationsformer och
beslutsvägar. VINNOVA anser att dessa tankar är intressanta, men att de bör
vidareutvecklas och förtydligas i sin konstruktion och framtida struktur.

Andra aspekter som bör beaktas
I texten beskrivs problemen väl, dock tycks lösningarna inte fullt ut möta de
komplexa svårigheter dessa innebär.
VINNOVAs ställningstaganden
Texten utgår från ett professionsperspektiv, läkare. Man belyser att vården
analyseras med utgångspunkt i ett storskaligt perspektiv, men att vård
egentligen handlar om det enskilda mötet mellan läkare och patient.
Problemen som identifieras är organisatoriska och lösningarna är till största
del individbundna (fortbildning för enskilda läkare).
I texten resonerar man kring bristande delaktighet för patienter och anhöriga i
vården. De föreslagna lösningarna på problemen är att utbilda och anställa
fler läkare samt att ge specialistläkare fortbildning inom sitt område.
VINNOVA saknar resonemang kring att ge medborgare - det vill säga
patienter och anhöriga - redskap att ta del av sin vårdinformation. Likaså vill
VINNOVA framhålla vikten av utbildning och kompetensutveckling för alla
vårdprofessioner inom organisation, innovation och ledarskap för att möta
framtidens behov och öka patientinflytandet.
I detta ärende har direktöi/Jo
na Adami beslutat. Programledare Johanna
(on har varit föredrar nde.
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