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s.f.@regeringskansliet.se  
 
 
 

Remissvar: Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och 
sjukvården (Effektiv vård) (SOU 2016:2) 

 
Utredningens uppdrag  

▪  Belysa viktiga effektivitetsproblem och utvecklingsområden och dessutom få en samlad bild 
av redan pågående arbete.  

▪  Ha fokus på hur professionernas resurser kan användas på ett mer ändamålsenligt och 
effektivt sätt.  

▪  Samarbeta med berörda aktörer och att i dialog med dessa aktörer lämna förslag till 
åtgärder som kan vidtas på nationell, regional och lokal nivå. 

▪  Presentera slutbetänkande vid utgången av 2015 (efter drygt två års utredningsarbete). 

▪  Utreda Betalningsansvarslagen (tilläggsdirektiv)  
  
Svensk förening för allmänmedicins (Sfam:s) hantering   

▪  Sfam:s ordförande har blivit intervjuad av utredaren 

▪  Sfam har lämnat synpunkter på betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård 
(2015:20) sommaren 2015  

▪  Sfam ska lämna synpunkter på slutbetänkandet Effektiv sjukvård (2016:02) som 
presenterades i januari i år samt lämna synpunkter till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges 
Läkarförbund inför deras remissvar. Betänkandet har gått ut på internremiss till samtliga 
lokalföreningar, råd och nätverk inför avgivandet av Sfam:s synpunkter. 

 
Problemanalys  

▪  Effektivitetsproblemen är komplexa och hänger samman med större strukturella faktorer.  

▪  Effektivitetsproblemen är inte av karaktären att de är möjliga att åtgärda genom ”enkla” 
medel.  

▪  Lösningarna för ett effektivare resursutnyttjande måste i stor utsträckning utgå från att 
förändra dessa strukturella faktorer.  
 

Slutsatser  

▪  Svensk sjukvård levererar generellt sett bra resultat (outcome)   

▪  Svensk sjukvård är dålig på koordinering, integrering och kontinuitet  
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▪  Strukturen är för sjukhustung och primärvården är otillräckligt utbyggd. 
 

                    

▪  Vården är organiserad kring akuta sjukdomar. 

▪  Det råder ingen generell resursbrist men det finns mycket som kan göras för att få 
resurserna att räcka bättre till. 

▪  Ingen person tar ansvar för hela vårdförloppet. 

▪  Patienten är ett objekt som ”sätts i centrum” 

▪  Skillnader i resultat och regelverk mellan huvudmännen för stora.  

▪  Störst effektiviseringspotential finns där komplexiteten är störst – de patienter som kräver 
täta insatser och från många aktörer.  

▪  Värdet skapas i mötet mellan patient och vårdgivare. Stor effektiviseringspotential finns i 
arbetsorganisation, arbetssätt och logistik.  

▪  Akutsjukhusen har en ”produktivitetskris”. 

▪  Styrningen är mångfaldig och splittrad. 

▪  Upp till 70 procent av dokumentationen är dubbeldokumentation 
 
Sfam:s kommentar till analysen  

▪  Utredningen belyser de stora effektivitetsproblem som finns i svensk sjukvård. Det gäller 
inte minst den bristande kapaciteten i primärvården, bristen på vårdplatser, 
detaljstyrningen, dåligt fungerande IT- och stödsystem samt att vården blivit allt för 
fragmenterad. 

▪  Några favoritcitat: 
”En förbättrad effektivitet kan endast åstadkommas genom åtgärder som påverkar 
mikronivån.” 
”Det finns stöd för påståendet att det ur alla perspektiv lönar sig att fokusera på hur nyttan 
för patienten kan öka” 
”Utredningen har många gånger stött på föreställningen om att ”primärvården ska avlasta 
sjukhusen”. Utredningen menar att förhållningssättet bör vara tvärtom: sjukhusen ska 
avlasta primärvården.” 
”Allt fler patienter har ospecifika behov, smärttillstånd, lättare psykisk ohälsa. Vad behöver 
denna grupp av patienter och hur möter man deras behov?” 

▪  Resurserna kan med säkerhet utnyttjas betydligt bättre men om verklig resursbrist föreligger 
eller ej är svårt att säga och skiljer sig sannolikt mellan olika landsting och kommuner. 

▪  Hälso- och sjukvårdsforskning har tydligt visat att endast ett system med stark primärvård 
gör det möjligt att uppnå kostnadseffektivitet. Den enskilt viktigaste åtgärden för att nå dit 
är att öka antalet specialister i allmänmedicin. 

▪  Utredningen understryker värdet av kontinuitet och personligt ansvar, men beskriver inte 
någon strategi för att säkerställa dessa. 

▪  alla patienter som önskar eller har behov av det, ska kunna erbjudas en fast läkarkontakt, 
företrädesvis en specialist i allmänmedicin. 

 
Kapitel 7 Nya styrande principer för hälso- och sjukvården   
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Utredningens bedömning  
De styrande principer för hälso- och sjukvårdens organisering som anges i 5§ hälso- och 
sjukvårdslagen är föråldrade och bidrar till ett alltför sjukhuscentrerat hälso- och sjukvårdssystem. 
De nuvarande principerna bör därför ersättas av nya principer som anger närheten till patienten som  
 
                                                         
 
en inriktning för hälso – och sjukvårdens organisation. 
 
Utredningens förslag   

▪  I hälso- och sjukvårdslagen införs en bestämmelse om inriktningen för landstingens 
organisering av hälso- och sjukvård. Innebörden är att landstingen ska ordna sin hälso- och 
sjukvård nära befolkningen, om det inte är motiverat att koncentrera servicen geografiskt av 
kvalitets- eller effektivitetsskäl.  

▪  Vård som inte kan tillgodoses i öppen vård ges som slutenvård. 

▪  Sluten vård kan ges på vårdinrättning eller på annan plats. 
 

Sfam:s kommentar till kapitel 7  

▪  Bra inriktning att primärvården och den öppna vården skall vara första linjen för patienten 
och att detta ska genomsyra huvudprinciperna i lagstiftningen. 

▪  Slutenvård behöver inte vara knuten till sjukhus utan kan ges i hemmet eller på annan plats 
utanför sjukhuset. 
 

Kapitel 8 Primärvårdens uppdrag och organisation 
Utredningens bedömning 
Den nuvarande strukturen för de totala resursernas fördelning inom hälso- och sjukvårdssystemet är 
inte optimal ur perspektivet effektivt nyttjade resurser. Med hänsyn tagen till den kommande 
demografiska utvecklingen finns anledning att nu ta första stegen till att reellt bygga ut 
primärvården. 
 
Utredningens förslag  

▪  I 5 § hälso- och sjukvårdslagen införs en ny definition av primärvårdens uppdrag. 
Primärvården ska som en del av den öppna vården  
1. vara befolkningens första kontakt med vården 
2. vara lätt tillgänglig för befolkningen under dygnets alla timmar 
3. ansvara för förebyggande arbete, diagnostik, behandling och rehabilitering för de allra 

flesta vårdbehov 
4. ansvara för akut hälso- och sjukvård som inte kräver vård på sjukhus 
5. remittera till annan vård vid behov, samt koordinera och integrera den vård som erbjuds 

patienten, och  
6. se till patientens samlade förutsättningar och behov 

▪  Primärvården ges ett ansvar för akut hälso- och sjukvård som inte kräver vård på 
akutsjukhus. För akut hälso- och sjukvård på sjukhus krävs remiss om det inte finns särskilda 
skäl.  

▪  Primärvården ska organiseras i form av allmän och riktad primärvård. Den riktade 
primärvården ska fullgöra primärvårdens uppdrag för äldre med omfattande behov.  
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Den riktade primärvården kännetecknas av samverkan med kommunal hemsjukvård och en hög 
tillgänglighet och kontinuitet. Den bygger på vård i hemmet och på bemanning med främst 
specialister i allmänmedicin, internmedicin och geriatrik. 
En principiellt viktig skillnad mot nuvarande lagstiftning är att primärvården ska ta hand om ”de allra 
flesta vårdbehov”, inte bara ”grundläggande behov” som i dag. Mer och mer avancerad vård  
 
                                        
 
behöver utföras i primärvården. Det innebär att primärvården behöver förstärkas med personella 
resurser, inte minst läkare.  
Utredningen rekommenderar ett antal åtgärder som landstingen gemensamt bör vidta:   

✓  Gradvis överföra resurser från sjukhusvården till primärvården 

✓  Förstärka primärvården med andra specialister än inom allmänmedicin 

✓  Utveckla virtuella vårdcentraler  

✓  Omfördela arbetsuppgifter i primärvården  

✓  Stärka samverkan med civilsamhället  

✓  Omskolningsprogram för att få fler specialister i allmänmedicin  
 

Sfam:s kommentar till kapitel 8  

▪  Kapitel 8 handlar bland annat om en utökning av primärvårdens uppdrag. Utredningen 
föreslår därvid en överföring av resurser från sjukhus till primärvård. Vi uppfattar förslaget i 
utredningen som en utlokalisering till primärvården av de personer och det arbete som idag 
bedrivs på våra sjukhus. Det innebär inte initialt i första hand en förstärkning av första linjens 
hälso- och sjukvård utan en utlokalisering av specialiserad vård. Däremot kan en sådan 
utflyttning av resurser på sikt innebära en förstärkning av första linjens hälso- och sjukvård, 
om man aktivt arbetar för det genom möjligheter till dubbelspecialisering. 

▪  Vi stödjer förslaget om en nationell definition av primärvårdens uppdrag. 

▪  Vi stödjer också förslaget om en utbyggnad av primärvården och i allt väsentligt förslaget om 
utökning av primärvårdens uppdrag. Dock med reservation för att en resursförstärkning av 
första linjens hälso- och sjukvård först måste ske så att allmänläkarna  klarar av sitt 
nuvarande uppdrag och att sedan ytterligare resursförstärkning följer med det successivt 
utökade uppdraget. I utredningen saknas skarpa förslag på hur en resursförstärkning från 
sjukhusen till första linjens hälso- och sjukvård ska ske. Resursförstärkningen måste ske 
framförallt av ökat antal allmänläkare, men också i form av ökade ekonomiska resurser, stöd 
för att hitta nya arbetssätt, en mer aktiv patientmedverkan med nya tekniska lösningar. 

▪  Konkreta mål för ökningen av allmänläkare behövs. För att öka antalet allmänläkare, måste 
man framförallt öka antalet ST-tjänster. ST-tjänsterna behöver samordnas nationellt för att 
uppnå detta. Man bör också underlätta dubbelspecialisering, se punkt nedan. 

▪  Ekonomisk styrning såsom löneincitament är bra, men inte avgörande, för primärvårdens 
bemanning. Goda arbetsvillkor och en positiv vision om primärvården måste också finnas. 

▪  För EU-läkare samt läkare från tredjeland behöver det finnas individanpassad utbildning. 
Handledning för dessa läkare, samt för ST-läkarna, är en angelägen uppgift som måste 
prioriteras. Resurser bör öronmärkas för handledning. 



5 

 

  

 

 

 
Svensk förening för allmänmedicin  Telefon kansli  +46 8-23 24 05 Bankgiro  5459-4866 
Box 503  Telefax  +46 8-20 03 35 Org nr  802009-5397 
S-114 11 Stockholm  E-post kansli         kansli@sfam.se  
Besöksadress: Grev Turegatan 10 E  Hemsida www.sfam.se   

 

▪  Vi anser att primärvården ska ta ett dygnet-runt-ansvar. En god bemanning av antalet läkare 
i primärvård tillgodoser den största delen av vårdbehovet dagtid.  
Erfarenhetsmässigt är behovet av akut primärvård nattetid är mycket begränsat och detta 
behov kan lösas genom exempelvis tjänsteköp. En god triagering på akutmottagning är 
nödvändig. 

▪  De sjukhusläkare som vill arbeta inom allmänmedicin bör välkomnas till primärvården, men 
vi bör uppmuntra och underlätta dubbelspecialisering hos dessa läkare. 

▪  Om man med remisstvång menar någon form av hänvisning från primärvården, inkl 1177, till 
akutmottagningarna är vi försiktigt positiva till tanken. Dock bör beaktas att det kan leda till  
                                          
en större arbetsbörda för primärvården. Däremot bör sjukvårdssystemet i högre grad än i 
dag styra mot att primärvården ses som den naturliga primära vårdkontakten när behov av 
vård uppstår.  

▪  Vi stödjer tanken med ett tydligare definierat uppdrag kring vården av de mest sköra äldre 
och andra med stora och komplexa vårdbehov oavsett ålder med fokus på samverkan mellan 
landsting och kommun. Ett tydligare uppdrag får dock inte leda till en uppsplittring av idag 
fungerande organisering och måste kunna anpassas utifrån lokala förutsättningar, t ex i 
glesbygd. Erfarenheter och åsikter kring att gruppen med större vårdbehov lyfts ur den 
allmänna primärvården skiljer sig. Kontinuiteten är en central grund inom allmänmedicinen 
som riskerar att försvagas vid denna typ av gruppering. Vilka som ingår i gruppen måste 
tydligt definieras, och att personers vårdbehov varierar över tid has i åtanke.   

▪  När virtuella vårdcentraler utvecklas måste dess uppdrag och plats i primärvården noga 
betänkas för att undvika fragmentering av primärvården. Tekniska lösningar såsom 
videokonsultation med patienten, är framförallt värdefullt när det redan finns en etablerad 
relation mellan allmänläkaren och patienten. 

▪  Vi stödjer förslaget om ett omskolningsprogram för andra specialister för att få fler 
specialister i allmänmedicin. Vi föreslår dock att man i stället talar om dubbelspecialisering. 
För att detta ska kunna genomföras behöver Socialstyrelsen utveckla en praxis vid 
bedömningar av ansökan om specialistbevis i allmänmedicin som underlättar 
dubbelspecialisering. Det finns positiva exempel där program för dubbelspecialisering har 
genomförts. Deras erfarenheter bör inhämtas.  

▪  Utredningen nämner inte driftsformer. Det är viktigt att ett nationellt utformat uppdrag för 
primärvården möjliggör driften av småskaliga, privat drivna vårdcentraler. Små, läkarledda 
vårdcentraler har fått bäst betyg i Nationell Patientenkät och kan uppvisa kontinuitet uppåt 
90 %. 

 
Kapitel 9 Sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst   
Utredningens bedömning 
En väsentlig del i det samlade resursutnyttjandet inom vård och omsorg handlar om hur landsting 
och kommuner gemensamt förmår att ta omhand behov hos vårdens storkonsumenter. Insatser från 
olika huvudmän och verksamheter är idag inte tillräckligt integrerade med varandra eller utgår från 
en förmedlingslogik som inte möter patienternas samlade behov. Detta leder till undvikbara 
vårdbehov och ineffektivitet. Staten behöver ändra sina styrande principer och sättet att reglera 
samverkan mellan huvudmännen.  
Utrednings förslag 

▪  I socialtjänstlagen och hälso – och sjukvårdslagen införs tre likalydande bestämmelser som 
innebär att en kommun och landsting ska organisera den riktade primärvården, 
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kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänsten för äldre med omfattande behov så                                                                                                                                                                     
att den utförs gemensamt. Den gemensamma verksamheten ska syfta till att ge individen en 
sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänsten. 

▪  I kommunallagen införs en bestämmelse som innebär att kommuner och landsting ska 
fastställa en gemensam plan. Av planen ska det framgå mål, riktlinjer och gemensam 
resursplanering för den gemensamma verksamheten. Eftersom den gemensamma 
verksamheten får en särskild planeringsbestämmelse föreslår utredningen att kraven på 
avtal om läkarmedverkan enligt 26 d § hälso- och sjukvårdslagen ändras så att kraven på 
avtal inte ska omfatta de patienter som omfattas av den riktade primärvården  
 
 
                                                 

▪  Den riktade primärvården enligt den föreslagna 5 b § hälso- och sjukvårdslagen ska undantas 
från skyldigheten att organisera primärvården i form av vårdvalssystem. Landsting och 
kommun får organisera den gemensamma verksamheten så att den enskilde kan välja 
utförare av sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänsten. 

▪  Om kommun och landsting är överens får kommunen överta skyldigheten att erbjuda 
läkarvård i samband med hälso- och sjukvård som ges till personer som bor i särskilt boende 
eller har hemsjukvård. 
 

Sfam:s kommentar till kapitel 9   

▪  En kraftfull fortbildningsinsats krävs för att säkerställa tillräcklig kompetens hos tillräckligt 
många läkare för att kunna ge ett gott läkarstöd till hemsjukvården. 

▪  Det är viktigt att samarbetet mellan kommuner och landsting fungerar väl kring denna 
patientgrupp. 

▪  Det är positivt att utredningen vill lyfta fram de sköra äldre, samt andra patienter med 
komplexa vårdbehov, men Sfam ställer sig negativt om förslaget innebär en organisatorisk 
uppdelning av primärvården i en allmän primärvård och en riktad primärvård, då det riskerar 
att leda till en splittring av vården med försämrad kontinuitet som följd. Kontinuiteten är 
särskilt viktig för denna patientgrupp och uppsplittring bör motverkas. V.g. se även 
kommentarer under kapitel 8. 
 

Kapitel 10 Gemensamt beslutsfattande mellan landstingen    
Utredningen redovisar grunderna för behovet av en förbättrad nationell koordinering och styrning av 
hälso- och sjukvården. Däri ingår behovet av att landstingen agerar mer gemensamt och stärker 
gemensamma strukturer för beslut och förmåga att äga och driva gemensamma frågor, till exempel 
investeringar i informationssystem, nationella kvalitetsregister, nationell virtuell vårdcentral och ett 
nationellt hälsobibliotek. 
 
Utredningens förslag  

▪  I hälso- och sjukvårdslagen införs en skyldighet för samtliga landsting att när det är 
motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl gemensamt planera och utföra uppgifter. 
Landstingen bör finna former för att kontinuerligt överväga vilka uppgifter inom sitt 
ansvarsområde som kan och bör lösas gemensamt.  

▪  En nationell konsultationsordning för sjukvården införs som består av fasta möten på politisk 
toppnivå mellan regeringen och samtliga landsting/regioner. 
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Sfam:s kommentar till kapitel 10 

▪  Sfam ställer sig bakom förslagen om nationella insatser inom dessa områden 
 
Kapitel 11 Minskad detaljstyrning     
Utredningens rekommendationer  
Huvudmännens styrning av vården genom villkoren för ersättning till vårdgivare behöver omprövas. 
Utvecklingen mot allt mer detaljerade ersättningssystem bör brytas. Huvudmännen behöver 
ompröva och rensa i styrningen genom strategier, handlingsplaner, policydokument och liknande. 
Staten behöver använda specialdestinerade eller prestationsbaserade bidrag till huvudmännen med 
större försiktighet. Staten behöver minska den juridiska detaljstyrningen av hälso- och sjukvården. 
 
                                        
Utredningens förslag  

▪  Landstingens skyldighet att erbjuda vårdgaranti ska ändras på så sätt att den enskilde inom 
viss tid får en medicinsk bedömning inom primärvården. Tidsfristen ska anges till tre dagar, 
om en bedömning inte kan göras när den enskilde söker kontakt med primärvården. 

▪  Regeringen ska skyndsamt utreda hur den lagstiftning som innebär krav på läkarintyg kan 
ändras i syfte att intygshanteringen ska vara professionsneutral. Beslut om vem som ska 
utfärda intyg ska tas på verksamhetsnivå utifrån överväganden om vilken information om 
patienten som efterfrågas och att den som utfärdar intyget ska ha tillräcklig kompetens och 
erfarenhet för uppgiften med hänsyn till ändamålet med intyget. 

▪  De formella möjligheterna att delegera arbetsuppgifter som avser läkemedelshantering till 
undersköterskor inom sluten vård behöver utvidgas. Socialstyrelsens föreskrifter om 
läkemedelshantering bör därför ändras. 

▪  Regeringen ska ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan med huvudmännen och andra 
aktörer intensifiera informations- och vägledningsinsatser när det gäller möjligheterna till 
ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter. 

▪  Staten bör genomföra förslaget att avskaffa kravet på signering som lämnats i SOU 2014:23. 
 
Sfam:s kommentar till kapitel 11 

▪  En professionsneutral besöksgaranti till primärvården skulle underlätta för andra 
yrkeskategorier att möta patienten i första linjen – till exempel fysioterapeuter vid 
muskuloskeletala besvär eller psykologer vid psykisk ohälsa. Förutsättningen är ett väl 
fungerande teamarbete med läkare lättillgänglig. 

▪  Sfam stödjer att försök görs med att andra yrkeskategorier får skriva sjukintyg och andra 
intyg inom givna ramar. Sådana försök bör initialt göras i begränsad omfattning och 
utvärderas noga avseende medicinsk säkerhet. 
 

Kapitel 12 Arbetssätten      
Utredningens bedömning 
Befintlig lagstiftning är tillräcklig avseende ändrade arbetssätt 
Statens roll i förhållande till andra aktörer när det gäller kunskapsstöd i hälso- och sjukvården bör 
utredas. Förutsättningarna att samordna kunskapsstöd från de statliga myndigheterna, SKL, 
landstingen, specialistföreningar och andra professionsföreningarna bör utredas. I ett samlat 
kunskapsstöd bör tillgången till kunskap om förbättringsarbete och implementering övervägas. Det 
behövs ett enhetligt fackspråk när det gäller begreppen för att beskriva vårdens resursanvändning. 
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Utredningens rekommendationer  

▪  Samtliga hälso – och sjukvårdens verksamheter bör analysera och vid behov ändra 
arbetssätten med ledning av följande principer 
1. Utgå från vad som kan göras för att öka nyttan för patienten och se patienten som 

medskapare 
2. Utgå från vad som kan göras för att öka den personliga kontinuiteten 
3. Inför produktions- och kapacitetsplanering och utveckla samlad schemaläggning 
4. Sök ständigt rätt fördelning av arbetsuppgifter 
5. Planera hur ökad effektivitet ska nyttiggöras 

▪  Huvudmännen bör i ökad utsträckning planera utifrån en genomsnittlig beläggningsgrad på 
85-90 procent på klinik-/enhetsnivå avseende akutsjukvård. 

 
                                                                                  
Sfam:s kommentar till kapitel 12 

▪  Sfam ställer sig bakom rekommendationerna om att analysera och förändra arbetssätt för 
att öka nyttan för patienten och förbättra kontinuiteten. Sfam lämnar kapitlet i övrigt utan 
kommentarer. 

 
Kapitel 13 Särskilt om kontinuitet       
Utredningens bedömning 
Utredningen konstaterar att särskilt för vårdens storkonsumenteter är personlig kontinuitet 
efterfrågat och önskvärt och kan innebära stora effektivitetsvinster, skapa ökad trygghet hos 
patienten och bättre arbetsmiljö. 
Utredningen anser att en av de viktigaste faktorerna för att hälso- och sjukvårdens resurser ska 
användas mer effektivt är att öka graden av kontinuitet i möten mellan profession och patient. 
Utredningen menar att graden av personell kontinuitet är avhängigt sätten att organisera vården och 
att detta inte kan lagstiftas fram. Utredningen avstår därmed från att föreslå ändrad lagstiftning 
avseende införande av patientansvarig läkare (PAL). 
 
Utredningen rekommendationer 

▪  Kontinuitet som bärande princip behöver genomsyra styrning, organisation och arbetssätt. 
Sfam:s kommentar till kapitel 13 

▪  Vi ställer oss helt bakom att läkarkontinuiteten i sjukvården måste stärkas, såväl inom 
primärvård, specialiserad öppenvård som i sluten vård. I dag saknas ofta någon med ett 
övergripande medicinskt ansvar för patienter med kroniska sjukdomar, andra allvarliga eller 
komplicerade sjukdomstillstånd, multisjuka äldre och patienter med nedsatt 
autonomi. SFAM förordar att alla patienter ska ha en fast läkarkontakt. Kontinuiteten är 
oerhört viktig för att få en hög kvalitet i sjukvården och en kostnadseffektivitet i systemet, 
och går inte att uppnå om patienten inte har en fast läkare. 

 
Kapitel 14 Verksamhetsstöden 
Utredningens bedömning 
För att nå ökad patientsäkerhet och effektivitet när det gäller informationshantering och 
verksamhetsstöd inom hälso- och sjukvården behövs samlade insatser från staten och 
huvudmännen. Regeringen och huvudmännen behöver formulera en vision för utvecklingsarbetet 
och gemensamt satsa på utveckling av verksamhetsstöden. Huvudmännen behöver fatta 
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gemensamma beslut om utveckling av verksamhetsstöden. Staten behöver ta ett övergripande 
ansvar för informationshanteringen sett som en infrastruktur för vården.   
 
Utredningens förslag  

▪  Förslagen till en nya hälso- och sjukvårdsdatalag och socialtjänstdatalag som lämnats i 
betänkandet SOU 2014:23 bör genomföras skyndsamt. Regeringen bör utreda vidare hur 
gränsöverskridande informationshantering mellan landsting kan möjliggöras. 

▪  Förslagen i E-hälsokommitténs slutbetänkande (SOU 2015.32) att besluta en förordning om 
krav på interoperabilitet och ett instruktionsenligt ansvar för E-hälsomyndigheten att fatta 
beslut om krav på interoperabilitet bör genomföras skyndsamt. 

▪  Det är angeläget att Socialstyrelsen ges ett långsiktigt uppdrag att utveckla och förvalta den 
nationella informationsstrukturen inom vård och omsorg. E-hälsokommitténs förslag om 
detta i SOU 2015:32 bör genomföras. 
 
 
                                                          
 

▪  Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i 
hälso- och sjukvården ska ändras så att det i föreskrifterna ställs krav på att huvudmännen 
anger övergripande principer för dokumentation i vården och ansvaret för att det ska ske. 
Socialstyrelsen ska förstärka det stödjande och vägledande arbetet avseende dokumentation 
i hälso- och sjukvården. Det av utredningen föreslagna centret för informationsstruktur och 
informatik ska tillhandahålla metodstöd i arbetet. 

▪  Ett nationellt center för informationsstruktur och informatik ska bildas. I uppdraget ska ingå 
1. metod- och modellstöd vid tillämpningen av nationell informationsstruktur samt vid 

utvecklingsarbete med informatik och strukturerad information i hälso – och sjukvårdens 
informationssystem, 

2. projektsstöd för professionsdriven utveckling av strukturerad dokumentation, bl.a. 
journalmallar, och 

3. modellstöd för arbete på verksamhetsnivå med effektiv och patientsäker dokumentation 
Centret ska organiseras med en nationell bas men med ett regionalt nätverk av experter och 
i alla delar med involvering av professionerna. 

▪  Regeringen ska i samarbete med huvudmännen finansiera ett nationellt hälsobibliotek. 
Hälsobiblioteket ska erbjuda vårdens professioner att snabbt kunna hitta, sovra och använda 
evidensbaserat och kliniskt kunskapsunderlag, som är enkelt tillgängligt, överblickbart och 
samlat sökbart på ett enda ställe. 
 

Sfam:s kommentar till kapitel 14 

▪  Ett nationellt hälsobibliotek måste vara användarvänligt, annars kommer det inte att 
användas. Det bör integreras med journalsystemet. 

▪  Förbättring av vissa kliniska IT-stöd brådskar, p.g.a. patientsäkerhetsproblem och dålig IT-
arbetsmiljö. Pascal är svårhanterat, vilket ger en klart försämrad läkemedelsbehandling av 
äldre och multisjuka patienter. En gemensam läkemedelslista bör vara lättåtkomlig och 
tillförlitlig. 
 

Kapitel 15 Åtgärder för att minska den administrativa bördan  
Utredningens bedömning 
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Staten och huvudmännen bör på alla nivåer verka för att belysa och begränsa de administrativa 
konsekvenserna för hälso- och sjukvården i samband med beslut eller andra åtgärder.  
 
Utredningens förslag  

▪  I betänkanden från kommittéer och särskilda utredare som beslutats av regeringen ska 
administrativa konsekvenser av förslagen redovisas. Ett tillägg med denna innebörd ska 
göras i 15 § kommittéförordningen. 

▪  När en myndighet begär in uppgifter eller utöver tillsyn ska myndigheten se till att de 
administrativa konsekvenserna begränsas. Ett tillägg med denna innebörd ska göras i 19 § 
myndighetsförordningen. 

▪  De administrativa konsekvenserna ska redovisas i den konsekvensutredning som ska föregå 
beslut om föreskrifter eller allmänna råd. Ett tillägg med denna innebörd ska göras i 4 § 
förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. 

▪  Huvudmännen bör vid beslut som rör verksamheten analysera de administrativa 
konsekvenserna. Huvudmännen bör i sin uppföljning av hälso- och sjukvårdsverksamheter se  
 
                                                                                                                                                                 
till att de administrativa konsekvenserna av uppgiftsinsamlingen begränsas. 

▪  Ett pilotprojekt för att begränsa konsekvenserna av krav på administration ska genomföras 
avseende de myndigheter som begär intyg av hälso- och sjukvården. 

 
Sfam:s kommentar till kapitel 15 

▪  Sfam stödjer i allt väsentligt förslagen. 

▪  Den administrativa bördan bör genomgående begränsas. Vid administrativa förändringar bör 
den totala arbetsbördan för sjukvårdspersonalen alltid beaktas, då den riskerar att medföra 
mindre tid för direkt patientarbete. Rapportering från primärvården till tjänstemän bör 
automatiseras där det är möjligt. Sådan rapportering som inte skapar ett mervärde för 
patienterna bör undvikas. 
 

Kapitel 16 Kompetensförsörjning   
Utredningens förslag 

▪  Regeringen ska besluta om en stående kommitté för samverkan mellan staten och 
huvudmännen i frågor om kompetensförsörjning och hur den befintliga kompetensen kan 
användas mer effektivt. 

▪  Regeringen ska snarast besluta om en utredning för att ta ställning till utformningen av 
framtidens sjuksköterskeutbildning. 

▪  Regeringen ska, i avsikt att stärka det framtida samarbetet mellan primärvård och 
sjukhusvård, ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om tjänstgöring inom primärvården 
borde ingå i målbeskrivningarna för läkare ST-utbildning i specialiteter som regelmässigt 
behöver samverka med primärvården. 

▪  Regeringen ska ge Socialstyrelsen i uppdrag att fastställa nationella kompetenskrav för 
undersköterskor och vårdadministratörer. 
 

Sfam:s kommentar till kapitel 16 

▪  En stående kommitté för samverkan mellan regeringen och huvudmännen avseende 
kompetensförsörjning och effektivt utnyttjande av befintlig kompetens är ett bra förslag 
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liksom förslaget att fastställa nationella kompetenskrav för undersköterskor och 
vårdadministratörer. 

▪  Sfam anser att sidotjänstgöring i primärvård för ST-läkare inom vissa sjukhusspecialiteter, är 
mycket positivt. Det finns inget i nuvarande föreskrift som hindrar att sådan  
sidotjänstgöring genomförs, men utan tydligare incitament än vad som finns idag riskerar 
ändå sådan sidotjänstgöring att inte komma till stånd. Sfam föreslår att landstingen får i 
uppdrag att utverka att ST-läkare från närliggande specialiteter genomför sådan 
sidotjänstgöring. 
 

Kapitel 17 Forskning  
Utredningens bedömning 
Hälso- och sjukvårdslagen bör förtydligas så att ansvar för forsknings- och utvecklingsfrågor förs ihop 
till en paragraf som tydliggör kopplingen mellan begreppen 
 
Utredningens förslag 

▪  Regeringen ska lämna ekonomiska bidrag för att stimulera utvecklingen av akademiskt 
präglad kommunal hälso- och sjukvård. 
 

                                                                                                                                                     
Sfam:s kommentar till kapitel 17 

▪  Sfam stödjer förslaget med tillägg att det behövs en stimulering av utveckling även av en 
akademiskt präglad primärvård samt av forskning över huvudmannagränserna avseende 
såväl medicinska som organisatoriska frågor avseende patienter med komplexa och 
omfattande behov. 

 
 
För Svensk förening för allmänmedicin 
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