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Remissvar God och nära vård SOU 2017:53  
 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionella 
organisation, politiskt och fackligt obunden, som arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i 
samhället, för patientens bästa. SLS har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och 
vill lämna följande synpunkter.   

Inför beredningen av vårt svar har synpunkter inkommit från följande av SLS sektioner: 
allmänmedicin, infektion, anestesi och intensivvård, kirurgi, neurokirurgi, reumatologi. Då samtliga 
dessa yttranden innehåller enligt vår bedömning värdefulla synpunkter, med skilda ståndpunkter, 
väljer vi att bifoga dem i sin helhet. 
 
 
Kap 4 
4.1 Styrande principer för vårdens organisering 
 
Utredningen föreslår nya styrande principer för organiseringen av hälso- och sjukvården med 
innebörden att hälso- och sjukvården ska ordnas nära befolkningen och som öppen vård i första hand, 
om det inte är motiverat att koncentrera den geografiskt av kvalitets- eller effektivitetsskäl. Principerna 
föreslås lagregleras i en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 3 kap 3 §. 
 
Utredningen har vidareanalyserat förslagen i Effektiv vård (SOU 2016:2) och lägger i princip samma 
förslag. Skälen som angavs där var effektivitet och framtida utmaningar. Demografiska förändringar 
och befolkningens förväntningar på vården innebär att fler och mer avancerade vårdbehov behöver 
kunna tillgodoses nära invånarna.  
 
SLS delar uppfattningen att det är patienternas behov som bör styra hur vården organiseras. Det bör 
vara en huvudprincip att hälso- och sjukvården i första hand ges som öppen vård med adekvat 
kompentens, då vi bedömer att det bäst möter patienternas framtida vårdbehov. I den öppna vården 
behöver primärvården stärkas och utvecklas för att kunna spela en huvudroll i den framtida hälso- och 
sjukvården.  
 
Många åtgärder har vidtagits genom åren för att åstadkomma en strukturomvandling och utbyggnad av 
primärvården utan att det har lett till någon påtaglig förändring ur ett nationellt perspektiv. Några få 
landsting och regioner har lyckats öka bemanningen av både ST-läkare och specialister i primärvården 
de senaste åren medan den närmast havererat i andra. Om en omställning ska få genomslag måste de 
styrande principerna, som föreslås lagregleras, vara tydliga. SLS bedömer att begreppet nära vård inte 
är tillräckligt definierat. Det kommer sannolikt att bli svårt att styra utvecklingen mot en nära vård, då 
det fortfarande är oklart vad det innehåller. Det är relaterat till definitionen av primärvård och 
primärvårdens uppdrag. Primärvårdens uppdrag ska enligt direktivet regleras nationellt och ingår i 
utredningens fortsatta arbete. Det är även relaterat till begreppen öppen och sluten vård, även dessa 
begrepp ska närmare definieras i utredningens fortsatta arbete. SLS anser att det fortsatta arbetet bör 
inväntas innan styrprincipen lagregleras.  
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Utredningen föreslår vidare ett tillägg i 5 kap 1 § 5 p. som i dag reglerar att vården ska vara lätt 
tillgänglig. Utredningen föreslår tillägget för såväl kontakt som bedömning samt besök. 
 
SLS noterar att utredningen vill förtydliga att lätt tillgänglig betyder mer än tillgänglig i tid. Med 
tillägget vill utredningen tydliggöra att det handlar om olika dimensioner av tillgänglighet, inte minst 
utbudet av moderna tekniska lösningar som möjliggör att erbjuda en hög tillgänglighet till vårdens 
olika kompetenser på annat sätt än via ett fysiskt besök. Tillägget tillför inte tillräcklig tydlighet i det 
avseendet enligt SLS bedömning. Formuleringen för snarare tankarna än mer till tidsaspekten då den 
är snarlik den för vårdgarantin. 
 
Kap 4.4 Resursöverföring 
Utredningen har inte något förslag om hur resursöverföringen ska gå till i det här betänkandet utan  
hänvisar till det fortsatta utredningsarbetet. 
 
SLS vill lyfta fram det som står i direktiven om vikten av att en resursöverföring genomförs utan att 
riskera en försämring av kvaliteten i vården i sin helhet. Enligt SLS mening kommer det att krävas 
betydande omställningsresurser och en tydlig plan för överföringen som alla inblandade parter kan 
ställa sig bakom. Det handlar bl.a. om en kompetensöverföring som måste ske successivt och utifrån 
regionala och lokala förutsättningar.   
 
Frågans komplexitet återspeglas i svaren från SLS olika sektioner och deras skilda ståndpunkter. SLS 
ser att det finns en oro såväl bland läkare i primärvården som sjukhusläkare för hur resursfrågan ska 
lösas. Ett bredare uppdrag till primärvården, som redan i dag har problem att klara sitt uppdrag, 
kommer att kräva resurser. Bristen på vårdplatser är en realitet som inte ger utrymme för en 
resursöverföring. Annat som lyfts fram är en oro för uppsplittring av diagnos, utredning och 
behandling på olika vårdinstanser. Det påtalas att analyserna inte möter den subspecialisering som sker 
pga att kunskapsmassan är så mycket större idag och att många behandlingar är avancerade och går 
mot individualiserad terapi. En annan aspekt är synen på/definitionen av sjukhusvård. En stor del 
öppen vård sker på sjukhus som öppen specialistvård, öppen vård är inte ett fenomen som är helt skilt 
från sjukhusvård. Definitioner av öppen vård, sluten vård och sjukhusvård är viktiga delar i det 
fortsatta arbetet inte minst för omfördelningen av resurser och kompetenser ”från sjukhusvård till 
primärvård”.   
 
Kap 5 
5.3 Utredningens förslag till förstärkt vårdgaranti i primärvården  
Utredningen föreslår att vårdgarantin inom primärvården ändras så att den enskilde inom viss tid får 
en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Tidsfristen 
ska anges till tre dagar, om vårdgivaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk 
bedömning och en sådan inte kan göras när den enskilde först söker kontakt med primärvården. 

Den medicinska bedömningen ska enligt förslaget göras av någon med tillräcklig kompetens för att 
bedöma patientens tillstånd och behov av hälso- och sjukvård. SLS ställer sig bakom motiveringen att 
det är patientens behov som ska styra och vill understryka att den medicinska bedömningen förutsätter 
erforderlig kompetens. Hälso- och sjukvården kommer möta allt fler äldre och därmed fler med många 
olika sjukdomar samt en ökad andel med kroniska sjukdomar. Dessa patienter har behov av 
återkommande besök, kontinuitet och kvalificerade medicinska bedömningar.  

SLS avstyrker förslaget om en förstärkt vårdgaranti. Problemet med vårdgarantin är i grunden att den 
inte rimmar med den etiska plattformen. Det är inte de medicinska behoven som värderas utan tid 
används som en mekanisk prioriteringsmekanism. Svårare sjuka riskerar trängas undan av den friskare 
befolkningens mer tillfälliga behov och efterfrågan av snabb tillgänglighet. Då återbesök inte ingår 
riskerar man få undanträngning av patienter med återkommande långvariga behov. I ett läge då vården 
riskera bli allt mer efterfrågestyrd, och svagare grupper kan ha svårare att göra sin röst hörd, är det 
viktigt att påminna om läkaretiken och att upprätthålla prioriteringsordningen inom hälso- och 
sjukvård. Styrsystem måste utformas så de systematiskt stödjer de professionella och legala 
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utgångspunkterna.Undanträngningseffekter har påtalats allt sedan vårdgarantin infördes, men har varit 
svåra att mäta. Om denna förändring genomförs, så måste statsmakterna samtidigt avsätta resurser för 
uppföljning och utvärdering och forskningsinsatser utifrån dessa utgångspunkter.  

 
För Svenska Läkaresällskapet 

 

Stefan Lindgren   
Ordförande 
 
 
Bilagor: 
 
Svar från Svenska Läkaresällskapets sektioner för  
- allmänmedicin,  
- anestesi och intensivvård,  
- infektion,  
- kirurgi,  
- neurokirurgi,  
- reumatologi. 
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Svensk förening för allmänmedicins synpunkter på Delbetänkande av utredningen  
Samordnad utveckling för god och nära vård SOU 2017:53 
 

Övergripande: Detta första delbetänkande är en god startpunkt och innehåller en bra bakgrunds- och 
nulägesbeskrivning och presenterar två större konkreta idéer; 

1.     Ett lagändringsförslag, med ett innehåll som vi stödjer (geografisk närhet, prioritering av öppen vs 
sluten vård, professionsneutralitet). 

2.     En ”förstärkt” (eller, snarare, förändrad) vårdgaranti, som det är lite svårt att överblicka 
konsekvenserna av. I praktiken är ju övergången från besöks- till bedömningsgaranti en anpassning till 
redan existerande arbetssätt i den rådande allmänläkarbristen. En ytterligare skärpt vårdgaranti medför 
behov av ökade resurser och bemanning. På så sätt kan den enskilda patienten få snabbare och adekvat 
hjälp hos den vårdpersonal som har rätt kompetens.  

Angående resursöverföring från slutenvård till primärvård: Slutenvårdsresurser kan inte i ett slag 
överföras till primärvårdsverksamhet. Det kommer att krävas omställningsresurser. En utökning av 
primärvårdsåtagandet är inte vare sig möjlig eller önskvärd med befintlig resursfördelning. Resurser ska 
vara säkrade och på plats innan/när åtagandet utökas. Därmed finns en förutsättning för en tänkt gradvis 
resursomfördelning.  

Exempel på viktiga frågor i nästa steg: 
-       åtagandet för primärvården: att gå till ett tydligt primärvårdsuppdrag från dagens ”allt som inte 
behöver sjukhusets resurser”, d v s möjlighet inte bara för specialistvården utan även för slutenvården 
att, efter bedömning, kunna avgöra om ett ärende/problem faller inom eller utom ramen för åtagandet. 

-       den viktiga principfrågan om volymsavgränsning i någon form (t ex i form av ett listningstak för den 
enskilde medarbetaren). 

-      en förenklad, tydlig och enhetlig resursfördelning och ett styrinstrument som gynnar sömlöst 
samarbete mellan vårdnivåer (t ex vad gäller ansvar för läkemedelskostnader, medicinsk service). 
Styrningen måste vara tydlig med att behov och inte efterfrågan styr insatserna. 

-    sidotjänstgöring i primärvård för ST-läkare i andra specialiteter skulle kunna erbjuda kontakt med en 
oselekterad patientpopulation inom den egna specialiteten och en ömsesidig kompetensöverföring. 
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-    eftersom ökad kontinuitet och förstärkt generalistkompetens i första linjens sjukvård ger mer 
kostnadseffektiv vård måste fokus ligga på hur det kan åstadkommas.   

-      en analys kring vad som behöver göras annorlunda jämfört med tidigare vad gäller landstingens och 
SKLs roll/ansvar för omfördelning av resurser från sekundärvård och primärvård, landstingen har 
misslyckats gång på gång trots statliga initiativ och stimulans. Varför har man inte lyckats? Staten måste 
träda fram och ta ett större ansvar för detta.  

-    hur kompetensförsörjningen i primärvården kan säkras. Nationell styrning av ST-tjänster och 
vidareutbildning till distriktssköterska? Lagstadgad reglering av fortbildning?  

Begreppsförvirring: De olika vårdbegreppen används inte med konsekvens. Å ena sidan skall öppen vård 
prioriteras vs sjukhusvård, men å andra sidan skall begreppet slutenvård omdefinieras till att omfatta 
mer omfattande vård utanför sjukhusen. ”Nära vård” förefaller kunna omfatta såväl hemsjukvård som 
vård på (geografiskt närliggande) vårdinrättning eller vård på distans med stöd av digital teknik, och såväl 
generalistvård som specialistöppenvård (och även slutenvård?). Första linjens vård är ett annat begrepp 
som används, och torde överlappa begreppet primärvård. Gränssnitt mellan primär- och sekundärvård 
inom öppenvården kan bli en grannlaga definitionsfråga. I nuläget saknas i praktiken tillgänglighet till 
specialistöppenvård inom stora delar av sjukvården och många ärenden är hänvisade antingen till 
akutsjukhus (akutmottagning och/eller slutenvård) eller vårdcentral. 

Om utredningen: Vi uppskattar utredarens ambition att vara tydlig, lyhörd och tillgänglig. Ett 
processinriktat, inkluderande arbetssätt med förankring som ett viktigt ledord, lovar gott inför 
fortsättningen. SFAM står till förfogande för fortlöpande diskussioner och bidrag. Vi befinner oss 
fortfarande bara i inledningen till vad som kan bli en genomgripande kursändring i svensk hälso- och 
sjukvård, och emotser delbetänkande nummer två med spänning. 

 
För Svensk förening för allmänmedicin 
 
 
Hanna Åsberg 
Ordförande 

 
 
 



 

      YTTRANDE  

2017‐09‐14 

 

 

Svensk förening för anestesi och intensivvårds (SFAI) yttrande om SOU 2017:53 

SFAI har tagit del av delbetänkandet ” God och nära vård” SOU 2017:53 som redogör för förändringar 

av sjukvården för att möte nuvarande utmaningar med tillgänglighet, helhetsansvar för patienter, 

patient delaktighet. Utredningen analyserar viktiga aspekter framförallt av sjukvårdens tillgänglighet 

och SFAI har inga ytterligare synpunkter på författningsförslagen. 

 

Å SFAIs vägnar 

Miklos Lipcsey 
Vetenskaplig sekreterare 
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) 
Verksamhetsområde Anestesi och Intensivvård 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 
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YTTRANDE från Svenska Infektionsläkarföreningen  

 

God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård 

(SOU 2017:53). 
 
SILFs styrelse har tagit del av delbetänkandet, där en första beskrivning av färdväg och 

inriktning av vårdens utveckling presenteras. Vi välkomnar det inkluderande och utåtriktade 

arbetssätt som utredningen vinnlagt sig om. I nuläget har vi inga detaljerade kommentarer, 

förutom de synpunkter som framfördes i anslutning till ”Slutbetänkandet av en nationell 

samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården”. Diarienummer: 

S2016/00212/FS (bifogas). 

Vi ser fram emot att fortsatt få ta del av information när utredningen framskrider och även 

då beredas möjlighet att lämna synpunkter ur ett infektionsmedicinskt perspektiv. 

 

För SILFs styrelse 

Anita Hällgren 

Vetenskaplig sekreterare 
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Remissvar: Delbetänkandet God och nära vård (SOU 2017:53) 
 
Styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening (SKF) har tagit del av betänkandet God och nära vård SOU 
2017:53) 
 
Styrelsen är positiv till ett utökat akutuppdrag för primärvården för att på så vis kunna utnyttja 
akutsjukhusens resurser på ett optimalt sätt. Styrelsen vill dock lämna följande synpunkter: 
 
1. Den ökade tillströmningen till sjukhusens akutmottagningar beror inte bara på resurstilldelning 

utan i stor utsträckning på förväntningar och önskan hos de som söker vård. ”Lätta 
sjukdomstillstånd” på akutmottagningen har ökat under senare år och innefattas i sjukhusens 
statistik och en organisation för att snabbt handlägga dessa byggs då upp. 

2. Läkarresurser i första linjens omhändertagande är ofta billigare på sjukhus än i primärvård. 
3. En ökad tillgänglighet kan i sig själv öka efterfrågan, även på sjukhusvård. Efterfrågan av vård 

är inte strikt kopplad till ett medicinskt behov utan anpassas och kan öka med ökad 
tillgänglighet. Detta kan i sin tur leda till mer remisser och undersökningar. 

4. Ökade insatser för tillgänglighet i specifika delar av vården bör utvärderas med avseende på 
specifika hälsoutfall och inte enbart ”produktionsmått”.  

5. Den kirurgiska sjukhusvården har idag ett mycket lågt antal vårdplatser per innevånare. 
Canceroperationer stryks med regelbundenhet på grund av platsbrist på sjukhus. Att överföra 
resurser från denna del av det som i delbetänkandet konsekvent benämns som ”sjukhustung” 
vård har sannolikt inte något brett stöd i samhället. 

6. För våra palliativa patienter behöver primärvården och kommunerna ges bättre 
förutsättningar för att tillgodose dessa patienter god vård i deras närmiljö.  

7. Avseende diagnostik, utredning och behandlingar av kirurgiska sjukdomar ser inte SKF några 
vinster med att splittra dessa mellan flera vårdinstanser. 

8. En kontinuitet i vårdkontakt och omhändertagande av kirurgiska sjukdomar gör att en 
sammanhållen vårdkedja och god kommunikation mellan vårdinstanser är mycket viktig. Inom 
cancervården har IT-lösningar såsom appar tagits fram för att stödja detta. SKF stödjer vidare 
utveckling av dessa hjälpmedel. 

9. Ett verksamhetsområde eller en klinik möjliggör att flera läkare kan åta sig uppgifter på en viss 
nivå då hjälp finns i närheten. Dessa strukturer förlorar mycket i sammanlagd kompetenskraft 
på att splittras, ”summan är större än delarna”. 

 
 

2017-09-18 
 
För Svensk Kirurgisk Förenings styrelse 
 

Jakob Hedberg  Layla Mirzaei 

Styrelseledamot/Redaktör  Styrelseledamot 
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Tack	  för	  möjligheten	  att	  få	  	  ge	  våra	  reflektioner	  till	  denna	  omfattande	  skrivelse.	  
Ambitionen	  är	  god,	  man	  vill	  väl,	  men	  den	  är	  i	  flera	  stycken	  ogrundad	  i	  sin	  
helhetsbedömning	  	  inför	  vilka	  utmaningar	  vi	  möter	  i	  hälso	  o	  sjukvården.	  
Utredarens	  bild	  och	  förväntan	  av	  vad	  primärvården	  skall	  kunna	  hantera	  eller	  
borde	  hantera	  redan	  idag	  känns	  utopisk	  och	  orealistisk.	  Förslaget	  till	  lag	  om	  
ändring	  i	  hälso	  och	  sjukvårdslagen	  där	  man	  direkt	  ser	  ny	  ordalydelse	  i	  3	  kap	  3	  §	  
är	  närmast	  stötande	  för	  alla	  specialiteter	  som	  sysslar	  med	  de	  sjukaste	  och	  
komplexa	  patienterna	  .	  Här	  läggs	  nu	  som	  förslag	  till	  ändring	  	  :	  	  Hälso	  –	  och	  
sjukvården	  ska	  i	  första	  hand	  ges	  som	  öppen	  vård.	  	  	  
Det	  borde	  stå	  	  något	  som	  :	  Hälso	  –	  och	  sjukvården	  ska	  ges	  	  på	  den	  vårdnivå	  där	  
den	  bästa	  kunskapen	  och	  kompetensen	  finns.	  Dessutom	  anses	  att	  kvalitet	  är	  
olika	  tidsdräkter	  för	  kontakt	  men	  inget	  nämns	  om	  valfrihet	  och	  rättighet	  att	  
söka	  vart	  man	  vill	  inom	  sin	  region	  eller	  inom	  landet.	  Patientens	  valfrihet	  har	  
helt	  missats	  eller	  utelämnats	  i	  utredningen	  utan	  den	  inriktar	  sig	  på	  att	  
omfördela	  resurser	  ut	  från	  den	  högspecialiserade	  vården	  till	  en	  primärvård	  som	  
har	  mycket	  att	  bevisa	  innan	  man	  kan	  ta	  hand	  väldigt	  många	  sjukdomsgrupper	  
med	  god	  läkarkontinuitet	  och	  spjutspetskompetens.	  Hela	  förslaget	  ligger	  i	  tiden	  
i	  så	  motto	  att	  möta	  den	  övertro	  man	  har	  för	  e-‐health	  i	  alla	  patientmöten	  så	  att	  
man	  kan	  tänka	  sig	  att	  ha	  närmast	  intensivvård	  i	  hemmet	  under	  
kameraövervakning	  .Men	  den	  	  möter	  inte	  alls	  den	  enormt	  stora	  
subspecialisering	  som	  sker	  helt	  enkelt	  på	  grund	  av	  att	  kunskapsmassan	  är	  så	  
enormt	  mycket	  större	  idag	  och	  många	  behandlingar	  är	  mycket	  mer	  avancerade	  
och	  går	  mot	  helt	  individualiserad	  terapi.	  Att	  i	  detta	  scenario	  överhuvudtaget	  
fundera	  över	  en	  större	  viktning	  mot	  primärvård	  saknar	  det	  fog	  för	  och	  denna	  
problematik	  /	  utveckling	  berörs	  överhuvudtaget	  inte	  i	  detta	  betänkande	  som	  vi	  
från	  svensk	  neurokirurgisk	  förening	  nu	  hoppas	  att	  Svenska	  Läkarsällskapet	  
starkt	  reagerar	  emot.	  Att	  trycka	  ut	  mer	  patienter	  från	  sjukhus	  till	  en	  mottagare	  
som	  inte	  finns	  i	  ett	  perspektiv	  där	  vi	  internationellt	  sett	  har	  få	  sjukhussängar	  
redan	  idag	  utan	  att	  beröra	  denna	  problematik	  kräver	  en	  bättre	  analys.	  
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Till Svenska läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Socialdepartementet. 

Remissvar SOU 2017:53 En God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild.  

 

Svensk reumatologisk förening har tagit del av betänkandet i remissen och önskar framföra följande 
synpunkter: 

Vi vill framhålla att öppen vård inte endast sker inom primärvård, som brukar uppfattas synonymt 
med allmän- eller familjemedicin. Inom vår specialitet bedrivs den huvudsakliga vården polikliniskt 
genom mottagningsverksamhet och dagvård. Inom offentlig vård sker detta så gott som 
undantagslöst på sjukhus. Öppen vård är alltså inte fenomen som är skilt från sjukhusvård. Patienten 
skrivs inte in på vårdavdelningar. Tillgång till den vård vi bedriver av kroniska tillstånd förebygger på 
samma sätt som primärvården besök på akutmottagningen och inläggningar på vårdavdelningar. Vi 
vill därför varna för en alltför ensidig syn på sjukhusvården som sluten vård, och att resurser tas från 
denna i syfte att stärka primärvården, vilket kan vara till förfång för den öppna specialistvården. Vi 
vill också framhålla att den öppna specialistvården inom reumatologi inte kan skötas av allmänläkare 
i primärvård utan måste tillgodoses av just reumatologer. Vi är dock positiva till förslaget att göra 
vårdgarantin professionsneutral.  
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För Svensk reumatologisk förening 

John Svensson 

Facklig sekreterare 
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