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KALLELSE
2021-10-05

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje
Kallas härmed till sammanträde onsdagen den 13 oktober 2021 kl. 10.15.
Sammanträdet genomförs som ett fysiskt möte och kommer att hållas i
konferensrum Havsörnen (plan 4 gamla sjukhusbyggnaden Norrtälje sjukhus
Lasarettsgatan 6-8). Det kommer även att finnas möjlighet att delta via
Microsoft Teams.
Möteslänk till sammanträdet kommer att skickas till direktionens förtroendevalda, politiska sekreterare och tjänstemän.
Nedanstående ärenden kommer att behandlas vid direktionens sammanträde:
Ärenden
1. Val av justerare samt tid och plats för justering
Dnr 4082
Den 19 oktober 2021 kl. 09.30.
2. Godkännande av dagordning
Dnr 4083
3. Val av ledamot och ersättare Rådet för funktionshinder
Dnr 2021-000189 736
4. Val av ledamot och ersättare Kommunala pensionärsrådet
Dnr 2021-000190 736
5. Revidering av individutskottets arbetsordning
Dnr 2021-000298 006
6. Uppdrag att utreda åtgärder för att undvika att ovaccinerad personal
sprider covid -19 inom vård och omsorg
Dnr 2021-000300 770
7. Månadsrapport september
Dnr 2021-000285 042
8. Yttrande över remiss Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter
och förenklad behörighetskontroll inom vården
Dnr 2021-000230 106

Kompletteras
Föredragning
Ulrika Lindberg
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Ärenden
9. Yttrande över remiss God och nära vård (SOU 2021:6)
Dnr 2021-000142 106

Föredragning
Sara Andersson

10. Yttrande över remiss Vägen till tillgänglighet (SOU 2021:59)
Dnr 2021-000265 106

Föredragning
Madelene Zwahlen

11. Yttrande över motion Ett generationshus i Norrtälje kommun
Dnr 2021-000262 739
12. Svar på uppdrag om att säkerställa psoriasisvården i Norrtälje
Dnr 2021-000115 770
13. Svar på skrivelse (V) angående vaccination covid -19 i Hallstavik
Dnr 2021-000283 770
14. Information om budgetanvisningar från Region Stockholm
Dnr 2021-000291 042

Föredragning
Ulrika Lindberg

15. Information om budgetanvisningar från Norrtälje kommun
Dnr 2021-000290 042

Föredragning
Ulrika Lindberg

16. Information om digital låshantering
Dnr 2021-000205 739

Föredragning
Kerstin Stambert och
Göran Bergh,
projektledare
Tiohundra AB

17. Information om slutenvårdspsykiatrin
Dnr 2021-000236 770

Föredragning
Stefan Helmér

18. Information om flytt av korttidsplatser från Ros omsorg & service
(ROS)
Dnr 2021-000295 739

Föredragning
Ulrika Karlsson,
verksamhetschef, vårdoch omsorgsboende
Tiohundra AB och
Viveka Söderbärg Åhs

19. Information om situationen med anledning av covid-19
Dnr 5095 739

Föredragning
Maria Johansson

20. Förvaltningen informerar
Dnr 4084 739

Föredragning
Maria Johansson

21. Anmälan av delegationsbeslut
Dnr 4086 739

Kompletteras

22. Meddelanden
Dnr 4085 739

Grupprum är bokade för partiernas överläggningar kl. 09.00-10.00.
Havsörnen: M, C, L, KD och MP.
Rödlöga: S.
Inga grupprum bokade för övriga partier.
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Återbud till sammanträdet meddelas till direktionssekreterare Magnus
Blomdahl via e-post: magnus.blomdahl@norrtalje.se

Olle Reichenberg
Ordförande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(1)

Datum: 2021-07-01
Dnr: 2021-000189 736

Handläggare: Magnus Blomdahl

Direktionen 2021-09-15

Beslut om val av ledamot och ersättare Rådet för
funktionshinder
Förslag till beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att utse x som ledamot i Rådet för funktionshinder.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att utse x som ersättare i Rådet för funktionshinder.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Beskrivning av ärendet
Råd för funktionshinder inom kommuner är ett råd och inte en nämnd.
Reglemente för Råd för funktionshinder behöver beslutas av kommunfullmäktige
enligt Kommunallagen 6 kap. 32 §. Norrtälje kommuns kommunfullmäktige
beslutade 2021-06-21 § 148 om reviderat reglemente för Norrtälje kommuns Råd
för funktionshinder. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har
enligt det reviderade reglementet en plats som ledamot och en plats som ersättare.
Därav behöver direktionen besluta om att utse ledamot och ersättare avseende
tidsperioden 2021-2022.
Bilagor
1. Beslut och reglemente Rådet för funktionshinder KF 2021-06-21 § 148.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-21

Kommunfullmäktige

§148

Dnr KS 2021-827

Antagande av reviderat Reglemente för Rådet För Funktionshinder
(RFF)
Beslut
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens reviderade förslag till Reglemente för Rådet För
funktionshinder (RFF) med erforderliga redaktionella ändringar.

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett behov av att revidera Reglemente för Rådet För Funktionshinder (RFF). De gällande
Reglementen beslutades under 2015. Av flera skäl behövs en översyn genomföras som ändrat
huvudmannaskap, anpassning till kommunens övriga styrdokument, språkbruk, benämningar på
organisation och sammanställning av mandat och ledamöter samt vissa tillägg. Ledamöter för Rådet
För Funktionshinder har fått lämna sina synpunkter.

Beslutsunderlag
§129 KS Antagande av reviderat Reglemente för Rådet För Funktionshinder (RFF) utan förslag till
nytt reglemente
Bilaga 2. Ändringar i lydelse Rådet för Funktionshinder (RFF)

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Nils Matsson (M) yrkar på en redaktionell ändring i reglementet så att det genomgående står
"Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje" i det nya förslaget.
Bino Drummond (M) och Ann-Charlotte Lindblad Söderman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Yttranden
Bino Drummond (M), Jessica Hilwëyn (V) och Ann-Charlotte Lindblad Söderman (M) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag
med Nils Matssons (M) yrkande till redaktionell ändring, som bifalls av Bino Drummond (M) och AnnCharlotte Lindblad Söderman (M), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunal Pensionärsrådet (KPR)
Rådet för Funktionshinder (RFF)
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder i Norrtälje kommun
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6

MeetingDate

Samtliga kommunala bolag
Kommunalförbundet för Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Trygghet i Norrtälje (TINK)
Äldreombudsman
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
Svenska Kommunpensionärernas förbund (SKPF)
Norrtäljes finska föreningar
Finsk förvaltningssamordnare (FFO)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-07

Kommunstyrelsen

§129

Dnr KS 2021-827

Antagande av reviderat Reglemente för Rådet För Funktionshinder
(RFF)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsekontorets reviderade förslag till Reglemente för Rådet För
funktionshinder (RFF)
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra kommunstyrelsekontoret göra redaktionella
förändringar i tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett behov av att revidera Reglemente för Rådet För Funktionshinder (RFF).
De gällande Reglementen beslutades under 2015. Av flera skäl behövs en översyn genomföras som
ändrat huvudmannaskap, anpassning till kommunens övriga styrdokument, språkbruk, benämningar
på organisation och sammanställning av mandat och ledamöter samt vissa tillägg.
Ledamöter för Rådet För Funktionshinder har fått lämna sina synpunkter.

Beslutsunderlag
§97 KSAU Protokollsutdrag och tjänsteutlåtande avseende Antagande av reviderat Reglemente för
Rådet För Funktionshinder (RFF)

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Bino Drummond (M) yrkar att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att göra erforderliga
redaktionella ändringar.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bino Drummonds (M)
yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunal Pensionärsrådet (KPR)
Rådet för Funktionshinder (RFF)
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder i Norrtälje kommun
Samtliga kommunala bolag
Kommunalförbundet för Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Trygghet i Norrtälje (TINK)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Äldreombudsman
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
Svenska Kommunpensionärernas förbund (SKPF)
Norrtäljes finska föreningar
Finsk förvaltningssamordnare (FFO)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§97

Dnr KS 2021-827

Antagande av reviderat Reglemente för Rådet För Funktionshinder
(RFF)
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. Anta kommunstyrelsekontorets reviderade förslag till Reglemente för Rådet För funktionshinder
(RFF)

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett behov av att revidera Reglemente för Rådet För Funktionshinder (RFF)
De gällande Reglementen beslutades under 2015. Av flera skäl behövs en översyn genomföras som
ändrat huvudmannaskap, anpassning till kommunens övriga styrdokument, språkbruk, benämningar
på organisation och sammanställning av mandat och ledamöter samt vissa tillägg.
Ledamöter för Rådet För Funktionshinder har fått lämna sina synpunkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende Antagande av reviderat Reglemente för Rådet För Funktionshinder
Bilaga 1. Reviderade reglemente för Rådet för Funktionshinder (RFF) i Norrtälje kommun
Bilaga 2. Ändringar i lydelse Rådet för Funktionshinder (RFF)

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunal Pensionärsrådet (KPR)
Rådet för Funktionshinder (RFF)
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder i Norrtälje kommun
Samtliga kommunala bolag
Kommunalförbundet för sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON)
Trygghet i Norrtälje (TINK)
Äldreombudsman
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
Svenska Kommunpensionärernas förbund (SKPF)
Norrtäljes finska föreningar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Finsk förvaltningssamordnare (FFO)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-04-29
Diarienummer: KS 2021-827

Förvaltning och avdelning
Handläggare:
Titel:
E-post:

Madeleine Rietschel
Äldreombudsman/utredare
Madeleine.rietschel@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Antagande av reviderat Reglemente för Rådet För
Funktionshinder (RFF), fd RF
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. Anta kommunstyrelsekontorets reviderade förslag till Reglemente för Rådet För
funktionshinder (RFF)

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Det finns ett behov av att revidera Reglemente för Rådet För Funktionshinder (RFF)
De gällande Reglementen beslutades under 2015. Av flera skäl behövs en översyn genomföras som
ändrat huvudmannaskap, anpassning till kommunens övriga styrdokument, språkbruk, benämningar
på organisation och sammanställning av mandat och ledamöter samt vissa tillägg.
Ledamöter för Rådet För Funktionshinder har fått lämna sina synpunkter.

Ärendet
Beskrivning
Det finns att behov av att revidera Reglemente för Rådet För funktionhinder. Den brukligt använda
förkortningen (RF) missförstås ofta som Riksidrottsförbundet och förkortningen föreslås ändras till
RFF. De gällande Reglementen beslutades under 2015. Av flera skäl behövs en översyn genomföras.
-

Anpassning till kommunens övriga styrdokument som reglerar kommunens verksamheter och
anpassning till de rekommendationer som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger vilket
innebär ändrad ordning i paragraferna

-

Viss språkbruksändring och förtydligande över mandatfördelning (bilaga 1)

-

Vissa tillägg som t ex adjungering av äldreombudsman och tjänsteman från TINK samt vilket
verksamhet som ska belastas av ERS och att råden ska ha information om E-förslag som
lämnas inom respektive verksamhetsområde

-

Ändrat huvudmannaskap och därmed även sekreterarskapet

-

Ändrat val av vice ordförande till, val i början vid varje ny mandatperiod.

-

Ingen förändring i syfte, sammansättning, verksamhetsområde eller arbetsformer
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-

Detta reglemente börjar gälla från och med 1 juli 2021

Lagkrav
Inte gällande
Koppling till gällande styrdokument
Anpassning har skett till kommunens övriga styrdokument
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Sekreterarfunktionen som delas också med Kommunala Pensionärsrådet (KPR) motsvarande max 2040 procents tjänst för båda återgår till Norrtälje kommun med placering på Kommunstyrelsens kansli.

Förvaltningens analys och slutsatser
Från 2015 har kommunen och dess organisation förändrats och önskemål om ändrat
huvudmannaskap har framförts.

Tidplaner
Detta reviderade Regemente börjar gälla från och med 1 juli 2021. Sekreterarrollen regleras mellan
Kommunalförbundet för Sjukvård och Omsorg och Norrtälje under våren 2021.

Anette Madsen
Kommundirektör

Linda Börjesson
Avdelningschef
Plan- och strategiavdelningen

Bilagor
Förslag Reglemente för Rådet För Funktionshinder (RFF)

Beslut skickas till
Kommunal Pensionärsrådet (KPR)
Rådet för Funktionshinder (RFF)
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder i Norrtälje kommun
Samtliga kommunala bolag
Kommunalförbundet för sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON)
Trygghet i Norrtälje (TINK)
Äldreombudsman
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
Svenska Kommunpensionärernas förbund (SKPF)
Norrtäljes finska föreningar
Finsk förvaltningssamordnare (FFO)
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Reglemente för Rådet för Funktionshinder i
Norrtälje kommun (RF)
REGLEMENTE FÖR HANDIKAPPRÅDET 2007-01-24
Antaget av kommunfullmäktige 1993-11-29 § 342
Reviderat av kommunfullmäktige 1996-02-12
Reviderat av kommunfullmäktige 200-06-26 §175, 2001-08-25 § 8
Reviderat av kommunfullmäktige 2015-xx-xx
Reviderat av kommunfullmäktige 2020-xx-xx
Utöver det som förskrivs om de kommunala råden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges
reglemente gäller följande bestämmelser.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Kommunala Handikapprådet ändrar namn till
Rådet för funktionshinder (RF)
Rådets organisatoriska tillhörighet
§1
Rådet är ett organ under Sjukvårds- och
omsorgsnämndens huvudmannaskap

Rådet För Funktionshinder ändrar förkortning till
RFF
Organisation och mandatperiod
§1
RFF är ett organ under kommunstyrelsens
huvudmannaskap. Mandatperioden ska
överensstämma med kommunens mandatperiod
Sammansättning
§2
RFF består av 12 ordinarie ledamöter och 12
ersättare som fördelas och utses av respektive
organisation enligt bilaga 1. Av dessa utser
Norrtälje funktionshindersföreningars
samorganisation (NHS), sex ledamöter och sex
ersättare. Kommunen utser sex ledamöter och
sex ersättare varav kommunstyrelsen, kulturoch fritidsnämnden, Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje utser varsin
ledamot och ersättare. Barn- och skolnämnden
utser en ledamot och Utbildningsnämnden utser
en ersättare. Bygg- och Miljönämnden utser en
ledamot och ersättare och Teknik- och
klimatnämnden utser en ledamot och en
ersättare.

Rådets syfte
§2
Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig
information samt praktisk samverkan mellan
kommunen och Sjukvårds- och
omsorgsnämndens och dess verksamheter och
de lokala funktionshindrades
intresseorganisationer. Rådet syftar till att
förstärka beslutsprocessen i ärenden som berör
de funktionshindrades demokratiska inflytande
och delaktighet. Rådet ska arbeta för en
förbättring av de funktionshindrades
levnadsvillkor och livskvalitet.

RFFs ledamöter och ersättare väljs vid varje ny
mandatperiods första möte. Ledamöter och
ersättare ska vara bosatta inom Norrtälje
kommuns geografiska område.

Rådets verksamhetsområde
§3
Rådet skall
1. verka för att utsedda kontaktpersoner på
kommunens förvaltningar, inklusive
Sjukvårds- och omsorgsnämnden och

Äldreombudsman och en tjänsteman från Trygg
i Norrtälje är adjungerad till RF.
Syfte
§3
RFF är ett organ för samråd och ömsesidig
information mellan Norrtälje kommun,
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje och företrädare för de
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dess verksamheter samt kommunens
alla nämnde beaktar de
funktionshindrades intresse och
önskemål i ärenden som berör dem
2. vara remissorgan till alla nämnder i
frågor som kan vara av väsentlig
betydelse för de funktionshindrade. Det
kan t ex vara ärenden som kan påverka
deras ekonomiska och sociala
intressen, hälso-, sjuk- och
omvårdnadsfrågor, utbildningsfrågor,
trafik- och samhällsplanering,
boendefrågor samt kultur- och
fritidsfrågor
3. medverka med synpunkter vid
framtagande av förfrågningsunderlag
inför upphandling av vårdgivare inom
Sjukvårds- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde
4. genom Sjukvårds- och
omsorgsnämnden initiera nya frågor i
verksamheten som kan beröra
funktionshindrade
5. vara ett forum för kunskapsspridning till
kommunens och Sjukvårds- och
omsorgsnämndens olika verksamheter
6. medverka i ett kontinuerligt
informationsutbyte mellan å ena sidan
kommunens funktionshindrade och
andra sidan kommunens nämnder och
förvaltningar, Sjukvårds- och
omsorgsnämnden och dess
verksamheter samt kommunala bolag
om planerade förändringar i sådan
verksamhet som kan påverka
levnadsvillkoren för de
funktionshindrade medborgarna.
Informationsutbytet skall ske i sådant
skede att rådets synpunkter kan beaktas
i den kommunala beslutsprocessen.
7. informera om de funktionshindrades
situation i syfte att öka kunskapen om
och påverka attityder kring
funktionshinder samt ta initiativ till att
informera de funktionshindrades
anhöriga och närstående.
8. följa den allmänna utvecklingen t ex nya
forskningsrön, resurser, intentioner och
inriktning inom rådets
verksamhetsområde
Rådet för funktionshinder ska bestå av 12
ledamöter och 12 ersättare
Av dessa utser de i kommunen verksamma
handikapporganisationerna bland sina lokala
medlemmar sex ledamöter och sex ersättare.
Kommunen utser sex ledamöter jämte ersättare,
varvid kommunstyrelsen, Kultur- och

funktionshindrades lokala
intresseorganisationer.
RFF arbetar för att stärka de funktionshindrades
levnadsvillkor och livskvalité och syftar till att
bidra till beslutsprocesser i allmänna frågor som
rör de äldre invånarna. Syftet är också att stärka
det demokratiska inflytande och delaktighet.

Verksamhetsområde
§4
RFF ska verka för att kommunens nämnder,
bolag och kommunalförbund beaktar de
funktionshindrades invånarnas intresse och
önskemål som rör de allmänna intressena som
kan ha betydelse för levnadsförhållanden och
livskvalité
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fritidsnämnden och Sjukvårds- och
omsorgsnämnden vardera utser en ledamot
jämte ersättare. Barn- och skolnämnden utser
en ledamot och utbildningsnämnden utser en
ersättare. Bygg- och miljönämnden utser en
ledamot och en ersättare och Teknik- och
klimatnämnden utser en ledamot och en
ersättare.
I övrigt äger pensionärsrådet rätt att själv
besluta om sina arbetsformer, t ex att inom rådet
tillsätta beredningsorgan/arbetsgrupper och att
medge dessa yttranderätt å rådets vägnar.

RFF ska vara remissorgan i frågor som kan vara
av väsentlig betydelse för funktionshindrade
som exempel hälsa, omsorg och sjukvård, trafikoch samhällsplanering, boendefrågor, kulturoch fritidsfrågor.
RFF ska medverka med synpunkter vid
förfrågningsunderlag och upphandlingar inom
kommunen och kommunalförbundets
verksamhetsområde i de upphandlingar som rör
de funktionshindrade väsentligt.
RFF ska vara ett forum för ömsesidig
kunskapsspridning och medverka i ett
kontinuerligt informationsutbyte.
RFF ska beakta och informera om
anhörigvårdares situation i syfte till att påverka
attityder och förhållningssätt till anhörigvårdare.

§5
Mandatperioden skall överensstämma med den
som gäller för kommunens nämnder

Arbetsformer
§5
Kommunstyrelsen utser ordförande som följer
kommunens mandatperiod och väljs på 2 år. RF
utser en vice ordförande bland NHSs ledamöter
och den väljs vid varje ny mandatperiod.
Sekreterare ska en tjänsteman från kommunen
tillhandahållas
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig eller
vidare delta i sammanträdet ska ledamoten kalla
den personlige ersättaren för att tjänstgöra i
ledamoten istället.
Företrädare för nämnder, bolag och förbund
samt experter/sakkunniga kan adjungeras vid
behov.
RFF sammanträder minst fyra gånger om året.
Vid sammanträden som infaller runt maj och
september ska kommunens ekonomiska
företrädare ha en stående punkt kring ekonomi.
RFF kan kallas till extra sammanträde om minst
hälften av ledamöterna eller presidiet så önskar.
Ordförande, vice ordföranden och sekreterare
skall bereda rådets ärenden. Ordförande
utfärdar kallelse inklusive föredragningslista som
ska vara ledamoten och ersättaren tillhanda
senast sju dagar före sammanträdesdagen.
Ordförande bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas i kallelsen.
Ärenden som ska behandlas i rådet anmäls i
god tid till sekreteraren. Brådskande ärenden
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kan i vissa fall behandlas om ordförande eller
samtliga tjänstgörande ledamöter beslutar det.
RFF ska få information om de inkomna E-förslag
till kommunstyrelsen som rör RFFs
verksamhetsområde.
Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av
ordföranden och en utsedd ledamot senast 14
dagar efter sammanträdet. Protokollen
distribueras till ledamöter och ersättare i rådet
samt till kommunstyrelsen och berörda
nämnder, bolag och förbund för kännedom och
ska publiceras på kommunens webbsida.
Protokollsutdrag delges dem som är berörda av
protokollförda beslut.

§6
Om en ledamot är förhindrad att inställa sin eller
vidare delta i sammanträdet skall ersättaren
tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot som är
förhindrad att delta meddelar detta till
sekreteraren som utser en ersättare
§7
Företrädare för övriga nämnder samt
experter/sakkunniga kan adjungeras vid behov
§8
Sjukvårds- och omsorgsnämnden utser
ordförande och en ersättare i rådet. Vice
ordförande utses av rådet bland
handikapporganisationernas representanter
Sekreterare ska vara en tjänsteman på
Sjukvårds- och omsorgskontoret
§9
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger om
året. Ett sammanträde ska hållas i anslutning till
Sjukvårds- och omsorgsnämnden och kulturoch fritidsnämnden budgetbehandling
Rådet kan kallas till extra sammanträden om
minst hälften av ledamöterna eller presidiet så
önskar.
§ 10
Ordförande, vice ordförande och sekreterare
skall bereda rådets ärenden.
Ordförande utfärdar kallelse som skall vara
ledamot och ersättare tillhanda senast sju dagar
före sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas
av föredragningslista.
Ordförande bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
§ 11

I övrigt äger RFF rätt att själv besluta om sina
arbetsformer, t ex att inom rådet tillsätta
beredningsorgan/arbetsgrupper och att medge
dessa organ yttranderätt å RFs vägnar.
Ersättningar
§6
För deltagarna i RFFs verksamhet utgår
ersättning enligt kommunens
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda,
ERS och belastar kommunstyrelsens budget.
Offentlighet
§7
RFFs sammanträden är offentliga om inte RF
beslutat om annat.
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Ärenden som skall behandlas i rådet anmäles i
god tid till sekreteraren. Brådskande ärenden
kan ändå behandlas om samtliga närvarande
ledamöter eller tjänstgörande ersättare beslutar
om det.
§ 12
Vid sammanträde förs protokoll som justeras av
ordförande och en ledamot, senast 14 dagar
efter sammanträdet. Protokollen distribueras till
ledamöter och ersättare samt till
kommunstyrelsen och berörda nämnder för
kännedom.
Protokollsutdrag delges dem som är berörda av
protokollförda beslut
§ 13
För deltagare i rådets verksamheter utgår
ersättning enligt kommunens
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda,
ERS
§ 14
Rådets sammanträden är offentliga om ej rådet
beslutat annat.
Bilaga 1
Norrtälje funktionshinderföreningars
samorganisation (NHS) 6+6
Kommunstyrelsen 6+6
Varav
Kommunstyrelsen 1+1
Kultur- och fritidsnämnden 1+1
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje 1+1
Bygg- och miljönämnden 1+1
Teknik- och klimatnämnden1+1
Barn- och skolnämnden 1 ord
Utbildningsnämnden 1 ers
12+12
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(1)

Datum: 2021-07-01
Dnr: 2021-000190 736

Handläggare: Magnus Blomdahl

Direktionen 2021-09-15

Beslut om val av ledamot och ersättare till Kommunala
pensionärsrådet
Förslag till beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att utse x som ledamot i Kommunala pensionärsrådet.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att utse x som ersättare i Kommunala pensionärsrådet.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsråd inom kommuner är ett råd och inte en nämnd.
Reglemente för Kommunala pensionärsråd behöver beslutas av kommunfullmäktige enligt Kommunallagen 6 kap. 32 §. Norrtälje kommuns kommunfullmäktige beslutade 2021-06-21 § 147 om reviderat reglemente för Norrtälje
kommuns Kommunala pensionärsråd. Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje har enligt det reviderade reglementet en plats som ledamot och
en plats som ersättare. Därav behöver direktionen besluta om att utse ledamot
och ersättare avseende tidsperioden 2021-2022.
Bilagor
1. Beslut och reglemente Kommunala pensionärsrådet KF 2021-06-21 § 147.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-21

Kommunfullmäktige

§147

Dnr KS 2021-825

Antagande av reviderad Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet
Beslut
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens reviderade förslag till Reglemente för Kommunala
Pensionärsrådet (KPR) med erforderliga redaktionella ändringar.

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett behov av att revidera Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR). De gällande
Reglementen beslutades under 2015. Av flera skäl behövs en översyn genomföras som ändrat
huvudmannaskap, anpassning till kommunens övriga styrdokument, språkbruk, benämningar på
organisation och sammanställning av mandat och ledamöter samt vissa tillägg. Kommunala
pensionärsrådets ledamöter har fått lämna sina synpunkter.

Beslutsunderlag
KS 2021-06-07 Antagande av reviderad Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet utan förslag till
reglemente
Bilaga 2. Ändrad lydelse för reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Nils Matsson (M) yrkar på en redaktionell ändring i reglementet så att det genomgående står
"Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje" i det nya förslaget.
Bino Drummond (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttranden
Bino Drummond (M) och Jessica Hilwëyn (V) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag
med Nils Matssons (M) förslag till redaktionell ändring, som bifalls av Bino Drummond (M), och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder i Norrtälje kommun
Samtliga kommunala bolag
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Trygghet i Norrtälje (TINK)
Äldreombudsman
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MeetingDate

Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF)
Norrtäljes finska föreningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-07

Kommunstyrelsen

§128

Dnr KS 2021-825

Antagande av reviderad Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige anta kommunstyrelsekontorets reviderade förslag till Reglemente för
Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett behov av att revidera Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR). De gällande
Reglementen beslutades under 2015. Av flera skäl behövs en översyn genomföras som ändrat
huvudmannaskap, anpassning till kommunens övriga styrdokument, språkbruk, benämningar på
organisation och sammanställning av mandat och ledamöter samt vissa tillägg.
Kommunala pensionärsrådets ledamöter har fått lämna sina synpunkter.

Beslutsunderlag
§96 KSAU Protokollsutdrag samt tjänsteutlåtande avseende Antagande av reviderad Reglemente för
Kommunala Pensionärsrådet

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder i Norrtälje kommun
Samtliga kommunala bolag
Kommunalförbundet för Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Trygghet i Norrtälje (TINK)
Äldreombudsman
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF)
Norrtäljes finska föreningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§96

Dnr KS 2021-825

Antagande av reviderad Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige anta kommunstyrelsekontorets reviderade förslag till Reglemente för
Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett behov av att revidera Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR).
De gällande Reglementen beslutades under 2015. Av flera skäl behövs en översyn genomföras som
ändrat huvudmannaskap, anpassning till kommunens övriga styrdokument, språkbruk, benämningar
på organisation och sammanställning av mandat och ledamöter samt vissa tillägg.
Kommunala pensionärsrådets ledamöter har fått lämna sina synpunkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende antagande av reviderad Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet
Bilaga 1. Reviderade reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Bilaga 2. Ändrad lydelse för reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder i Norrtälje kommun
Samtliga kommunala bolag
Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
Trygghet i Norrtälje (TINK)
Äldreombudsman
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF)
Norrtäljes finska föreningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-04-30
Diarienummer: KS 2021-825

Förvaltning och avdelning
Handläggare:
Titel:
E-post:

Madeleine Rietschel
Äldreombudsman/utredare
Madeleine.rietschel@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Antagande av reviderad Reglemente för
Kommunala Pensionärsrådet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige anta kommunstyrelsekontorets reviderade förslag till Reglemente för
Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Det finns ett behov av att revidera Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR).
De gällande Reglementen beslutades under 2015. Av flera skäl behövs en översyn genomföras som
ändrat huvudmannaskap, anpassning till kommunens övriga styrdokument, språkbruk, benämningar
på organisation och sammanställning av mandat och ledamöter samt vissa tillägg.
Kommunala pensionärsrådets ledamöter har fått lämna sina synpunkter.

Ärendet
Beskrivning
Det finns att behov av att revidera Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR).
De gällande Reglementen beslutades under 2015. Av flera skäl behövs en översyn genomföras.
-

Anpassning till kommunens övriga styrdokument som reglerar kommunens verksamheter och
anpassning till de rekommendationer som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger vilket
innebär ändrad ordning i paragraferna.

-

Viss språkbruksändring och benämning på organisation p g a av namnbyte.

-

Vissa tillägg som t ex adjungering av äldreombudsman och tjänsteman från TINK samt vilket
verksamhet som ska belastas av ERS och att råden ska ha information om E-förslag som
lämnas inom respektive verksamhetsområde.

-

Ändrat huvudmannaskap och därmed även sekreterarskapet.

-

Ändrat val av förste och andre vice ordförande till, val i början vid varje ny mandatperiod.

-

Ingen förändring i syfte, sammansättning, verksamhetsområde eller arbetsformer.
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Detta reglemente börjar gälla från och med 1 juli 2021.
Synpunkter har lämnats från ledamöterna och följande har framkommit och redovisas här vad som
hänsyn har tagits till och vad som inte är beaktats.

Lagkrav
Inte gällande
Koppling till gällande styrdokument
Anpassning har skett till kommunens övriga styrdokument.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Sekreterarfunktionen i rådet som också delas med Rådet För Funktionshinder (RFF) motsvarande
max 30-40 procents tjänst för båda återgår till Norrtälje kommun med placering i Kommunstyrelsens
kansli.

Förvaltningens analys och slutsatser
Från 2015 har kommunen och dess organisation förändrats och benämningar på organisationer har
ändrats samt att föreningar har gått ihop eller inte finns längre. Önskemål om ändrat huvudmannaskap
har framförts.

Tidplaner
Det reviderade reglementet börjar gälla från och med 1 juli 2021. Sekreterarrollen regleras mellan
Kommunalförbundet för Sjukvård och Omsorg och Norrtälje kommun under våren 2021.

Anette Madsen
Kommundirektör

Linda Börjesson
Avdelningschef
Plan- och strategiavdelningen

Bilagor
Bilaga 1. Reviderade reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Bilaga 2. Ändrad lydelse för reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder i Norrtälje kommun
Samtliga kommunala bolag
Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
Trygghet i Norrtälje (TINK)
Äldreombudsman
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF)
Norrtäljes finska föreningar

2
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Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet i
Norrtälje kommun (KPR)
Antaget av kommunfullmäktige 1993-11-29
Reviderat av kommunkansliet 1996-01-10
Reviderat av kommunfullmäktige 2000-06-26, 2003-08-25, 2007-03-05
Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-04
Reviderat av kommunfullmäktige 2021-XX-XX
Utöver det som föreskrivs om de kommunala råden i kommunstyrelse och kommunfullmäktiges
reglementen gäller följande bestämmelser.
§1

Organisation och mandatperiod

KPR är ett organ under kommunstyrelsens huvudmannaskap. Mandatperioden ska överensstämma
med kommunens mandatperiod.
§2

Sammansättning

KPR består av 13 ordinarie ledamöter och 13 personliga ersättare som fördelas och utses av
respektive organisation enligt bilaga 1. Pensionärsförening som ska ingå i rådet ska tillhöra en
riksorganisation och vara en registrerad och bidragsberättigad förening hos kultur- och fritidsnämnden.
KPRs ledamöter och ersättare väljs vid varje ny mandatperiods första möte. Ledamöter och ersättare
ska vara bosatta inom Norrtälje kommuns geografiska område.
Äldreombudsman och en tjänsteman från Trygg i Norrtälje är adjungerad till KPR.

§3

Syfte

KPR är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Norrtälje kommun, Kommunalförbundet
för sjukvård och omsorg i Norrtälje och företrädare för de äldres lokala intresseorganisationer.
KPR arbetar för att stärka de äldres levnadsvillkor och livskvalité och syftar till att bidra till
beslutsprocesser i allmänna frågor som rör de äldre invånarna. Syftet är också att stärka det
demokratiska inflytande och delaktighet.
§4

Verksamhetsområde

KPR ska verka för att kommunens nämnder och förvaltningar, bolag och kommunalförbund beaktar de
äldre invånarnas intressen och önskemål som rör de allmänna intressena som kan ha betydelse för
levnadsförhållanden, livskvalité och trygghet.
KPR ska vara remissorgan i frågor som kan vara av väsentlig betydelse för äldre som exempel hälsa,
omsorg och sjukvård, trafik- och samhällsplanering, boendefrågor, kultur- och fritidsfrågor.
KPR ska medverka med synpunkter vid förfrågningsunderlag och upphandlingar inom kommunen och
kommunalförbundets verksamhetsområde i de frågor som rör de äldre väsentligt.
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KPR ska vara ett forum för ömsesidig kunskapsspridning och medverka i ett kontinuerligt
informationsutbyte.
KPR ska beakta och informera om anhörigvårdares situation i syfte att påverka attityder och
förhållningsätt till anhörigvårdare.
§5

Arbetsformer

Kommunstyrelsen utser ordförande. Rådet utser en förste vice ordförande (jämna år) och en andre
vice ordförande (ojämna år) bland pensionärsorganisationernas ledamöter.
Sekreterare ska en tjänsteman av kommunen tillhandahållas
Ledamot och ersättare kallas genom sekreteraren. Är någon förhindrad att deltaga i sammanträdet
ska ledamoten/ersättaren anmäla frånvaro till sekreteraren.
Företrädare för nämnder, bolag och förbund samt experter/sakkunniga kan adjungeras vid behov.
KPR sammanträder minst fyra gånger om året. Vid sammanträden som infaller runt maj och
september ska kommunens ekonomiska företrädare ha en stående punkt kring ekonomi.
KPR kan kallas till extra sammanträde om minst hälften av ordinarie ledamöterna eller presidiet så
önskar.
Ordförande, förste och andre vice ordförande och sekreterare skall bereda rådets ärenden.
Ordförande utfärdar kallelse inklusive föredragningslista som ska vara ledamoten och ersättaren
tillhanda senast sju dagar före sammanträdesdagen. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas i kallelsen.
Ärenden som ska behandlas i rådet anmäls senast 14 dagar före ordförandeberedningens möte till
sekreteraren. Brådskande ärenden kan i vissa fall behandlas om ordförande eller samtliga
tjänstgörande ledamöter beslutar det.
KPR ska få information om de inkomna E-förslag till kommunstyrelsen som rör KPRs
verksamhetsområde.
Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av ordföranden och en utsedd ledamot senast 14 dagar
efter sammanträdet. Protokollen distribueras till ledamöter och ersättare i rådet samt till
kommunstyrelsen och berörda nämnder, bolag, och förbund för kännedom och ska publiceras på
kommunens webbsida. Protokollsutdrag delges dem som är berörda av protokollförda beslut.
I övrigt äger KPR rätt att själv besluta om sina arbetsformer, t ex att inom rådet tillsätta
beredningsorgan/arbetsgrupper och att medge dessa organ yttranderätt å KPRs vägnar.
§6

Ersättningar

För deltagarna i KPRs verksamhet utgår ersättning enligt kommunens ersättningsbestämmelser för
förtroendevalda, ERS och belastar kommunstyrelsens budget
§7

Offentlighet

KPRs sammanträden är offentliga om inte KPR beslutat om annat.
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Bilaga 1
Ord

Ers

Pensionärernas riksorganisation (PRO)
3
3
Sveriges pensionärsförbund (SPF)
2
2
Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF)
2
2
Norrtälje Finska förening (SFP)
1
1
Kommunstyrelsen
1
1
Bygg- och miljönämnden
1
1
Kultur- och fritidsnämnden
1
1
Teknik- och klimatnämnden
1
1
Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg
1
1
----------------------------------------------13
13
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Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet i
Norrtälje kommun (KPR)
Antaget av kommunfullmäktige 1993-11-29
Reviderat av kommunkansliet 1996-01-10
Reviderat av kommunfullmäktige 2000-06-26, 2003-08-25, 2007-03-05
Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-04
Reviderat av kommunfullmäktige 2021-XX-XX

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 1 Rådets organisatoriska tillhörighet
Rådet är ett organ under Sjukvårds- och
omsorgsnämndens huvudmannaskap.

§ 1 Organisation och mandatperiod

§ 2 Rådets syfte
Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig
information samt praktisk samverkan mellan
kommunen och Sjukvårds- och
omsorgsnämndens verksamheter och de äldre
medborgares lokala intresseorganisationer.
Rådet syftar till att förstärka beslutsprocessen i
ärenden som berör de äldre medborgarnas
demokratiska inflytande och delaktighet. Rådet
skall arbeta för en förbättring av de äldres
levnadsvillkor och livskvalité.

§ 3 Rådets verksamhetsområde
Rådet skall
1. verka för att Norrtälje kommuns samtliga
nämnder och förvaltningar, inklusive
Sjukvårds- och omsorgsnämnden och
dess förvaltning och bolag samt
kommunala bolag beaktar de äldre
kommunmedborgarnas intressen och
önskemål i ärenden som kan vara av
betydelse för deras levnadsförhållanden
i kommunen
2. vara remissorgan till alla nämnder i
frågor som kan vara av väsentlig
betydelse för de äldre. Det kan t ex vara
ärenden som kan påverka deras
ekonomiska och sociala intressen,
hälso-sjuk- och omvårdnadsfrågor, trafik
och samhällsplanering, boendefrågor
samt kultur- och fritidsfrågor

KPR är ett organ under kommunstyrelsens
huvudmannaskap.
Mandatperioden ska överensstämma med
kommunens mandatperiod.
§2
Sammansättning
KPR består av 13 ordinarie ledamöter och 13
personliga ersättare som fördelas och utses av
respektive organisation enligt bilaga 1.
Pensionärsförening som ska ingå i rådet ska
tillhöra en riksorganisation och vara en registrerad
och bidragsberättigad förening hos kultur- och
fritidsnämnden.
KPRs ledamöter och ersättare väljs vid varje ny
mandatperiods första möte. Ledamöterna ska
vara bosatta inom Norrtälje kommuns geografiska
område.
Äldreombudsman och en tjänsteman från Trygg i
Norrtälje är adjungerad till KPR.
§3
Syfte
KPR är ett organ för samråd och ömsesidig
information mellan Norrtälje kommun och
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje och företrädare för de äldres lokala
intresseorganisationer.
KPR arbetar för att stärka de äldres levnadsvillkor
och livskvalité och syftar till att bidra till
beslutsprocesser i allmänna frågor som rör de
äldre invånarna. Syftet är också att stärka det
demokratiska inflytande och delaktighet.
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3. medverka med synpunkter vid
framtagande av förfrågningsunderlag
inför upphandling av vårdgivare inom
Sjukvårds- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde
4. vara ett forum för kunskapsspridning till
Kommunens och Sjukvårds- och
omsorgsnämnden olika verksamheter
rörande frågor om äldre medborgare
5. medverka i ett kontinuerligt
informationsutbyte mellan å ena sidan
kommunens äldre medborgare och
andra sidan kommunens nämnder och
förvaltningar, Sjukvårds- och
omsorgsnämnden och dess
verksamheter samt kommunal bolag om
planerade förändringar i sådan
verksamhet som kan påverka
levnadsvillkoren för de äldre
medborgarna
Informationsutbytet ska ske i sådant
skede att rådets synpunkter kan beaktas
i den kommunala beslutsprocessen
6. informera om anhöriga/vårdares
situation i syfta att öka kunskap om och
påverka attityder kring anhörigvårdarens
belägenhet
§ 4 Arbetsformer och sammansättning
Pensionärsrådet skall bestå av 13 ledamöter
och 13 ersättare.
Av dessa utser de fem kommunverksamma
pensionärsföreningarna bland sina lokala
medlemmar åtta ledamöter jämte åtta ersättare
enligt bilaga 1.
Pensionärsföreningarna som ska ingå i rådet
ska tillhöra en riksorganisation, föreningen ska
vara registrerad som en bidragsberättigad
förening hos kultur- och fritidsnämnden samt
vara registrerad som pensionärsförening hos
kultur- och fritidsnämnden. Kommunen utser
fem ledamöter jämte ersättare, varvid
Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnden,
Kultur- och fritidsnämnden, Teknik- och
klimatnämnden, Sjukvårds- och
omsorgsnämnden vardera utser en ledamot
jämte ersättare. Varje ledamot har en personlig
ersättare.
I övrigt äger pensionärsrådet rätt att själv
besluta om sina arbetsformer, t ex att inom rådet
tillsätta beredningsorgan/arbetsgrupper och att
medge dessa yttranderätt å rådets vägnar.

§5

§4

Verksamhetsområde

KPR ska verka för att kommunens nämnder och
förvaltningar, bolag, kommunalförbund och
förvaltningar beaktar de äldre invånarnas
intressen och önskemål som rör de allmänna
intressena som kan ha betydelse för
levnadsförhållanden, livskvalité och trygghet.
KPR ska vara remissorgan i frågor som kan vara
av väsentlig betydelse för äldre som exempel
hälsa, omsorg och sjukvård, trafik- och
samhällsplanering, boendefrågor, kultur- och
fritidsfrågor.
KPR ska medverka med synpunkter vid
förfrågningsunderlag och upphandlingar inom
kommunen och kommunalförbundets
verksamhetsområde i de frågor som rör de äldre
väsentligt.
KPR ska vara ett forum för ömsesidig
kunskapsspridning och medverka i ett
kontinuerligt informationsutbyte.
KPR ska beakta och informera om
anhörigvårdares situation i syfte att påverka
attityder och förhållningsätt till anhörigvårdare.
§5

Arbetsformer
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Mandatperioden skall överensstämma med den
som gäller för kommunens nämnder.

Kommunstyrelsen utser ordförande som följer
kommunens mandatperiod och väljs på 2 år.
Rådet utser en förste vice ordförande (jämna år)
och en andre vice ordförande (ojämna år) bland
pensionärsorganisationernas ledamöter och
dessa väljs vid varje ny mandatperiod.
Sekreterare ska en tjänsteman av kommunen
tillhandahållas
Ledamot och ersättare kallas genom
sekreteraren. Är någon förhindrad att deltaga i
sammanträdet ska ledamoten/ersättaren anmäla
det till sekreteraren.
Företrädare för nämnder, bolag och förbund samt
experter/sakkunniga kan adjungeras vid behov.
KPR sammanträder minst fyra gånger om året.
Vid sammanträden som infaller runt maj och
september ska kommunens ekonomiska
företrädare ha en stående punkt kring ekonomi.
KPR kan kallas till extra sammanträde om minst
hälften av ordinarie ledamöterna eller presidiet så
önskar.
Ordförande, förste och andre vice ordförande och
sekreterare skall bereda rådets ärenden.
Ordförande utfärdare kallelse inklusive
föredragningslista som ska vara ledamoten och
ersättaren tillhanda senast sju dagar före
sammanträdesdagen. Ordförande bestämmer i
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett
ärende på föredragningslistan ska bifogas i
kallelsen.
Ärenden som ska behandlas i rådet anmäls
senast 14 dagar före ordförandeberedningens
möte till sekreterare. Brådskande ärenden kan i
vissa fall behandlas om ordförande eller samtliga
tjänstgörande ledamöter/ersättare beslutar det.
KPR ska få information om de inkomna E-förslag
till kommunstyrelsen som rör KPRs
verksamhetsområde.
Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av
ordföranden och en utsedd ledamot senast 14
dagar efter sammanträdet. Protokollen
distribueras till ledamöter och ersättare i rådet
samt till kommunstyrelsen och berörda nämnder,
bolag, förbund för kännedom och ska publiceras
på kommunens webbsida. Protokollsutdrag
delges dem som är berörda av protokollförda
beslut.
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I övrigt äger KPR rätt att själv besluta om sina
arbetsformer, t ex att inom rådet tillsätta
beredningsorgan/arbetsgrupper och att medge
dessa organ yttranderätt å KPRs vägnar.

§6
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig eller
vidare delta i sammanträdet skall ersättaren
tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot som är
förhindrad att delta kallar själv sin ersättare.
§7
Sjukvårds- och omsorgsnämnden utser
ordförande och en ersättare i rådet. Rådet utser
en förste vice ordförande (jämna år) och en
andre vice ordförande (ojämna år) bland
pensionärsorganisationernas representanter.
Sekreterare ska vara en tjänsteman på
Sjukvårds- och omsorgskontoret.
§8
Företrädare för övriga nämnder samt
experter/sakkunnig kan adjungeras vid behov.
§9
Rådet skall sammanträda minst fyra gånger om
året. Ett sammanträde ska hållas i anslutning till
Sjukvårds- och omsorgsnämndens och kulturoch fritidsnämndens budgetbehandling. Rådet
kan kallas till extra sammanträde om minst
hälften av ledamöterna eller presidiet så önskar.

§ 10
Ordförande, förste och andre vice ordförande
och sekreterare skall bereda rådets ärenden.
Ordförande utfärdar kallelse som skall vara
ledamöter och ersättare tillhanda senast sju
dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen skall
åtföljas av en föredragningslista.
Ordförande bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan skall bifogas kallelsen
§ 11
Ärenden som skall behandlas i rådet anmäles i
god tid till sekreteraren. Brådskande ärenden
kan ändå behandlas om samtliga närvarande
ledamöter eller tjänstgörande ersättare beslutar
det.
§ 12
Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av
ordföranden och en ledamot, senast 14 dagar
efter sammanträdet. Protokollen distribueras till
ledamöter och ersättare i rådet, samt till
kommunstyrelsen och berörda nämnder för
kännedom. Protokollsutdrag delges dem som är
berörda av protokollförda beslut.

§6

Ersättningar

För deltagarna i KPRs verksamhet utgår
ersättning enligt kommunens
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda,
ERS och belastar kommunstyrelsens budget.
§7
Offentlighet
KPRs sammanträden är offentliga om inte KPR
beslutat om annat.
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§ 13
För deltagare i rådets verksamhet utgår
ersättning enligt kommunens
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda,
ERS.
§ 14
Rådets sammanträden är offentliga, om rådet ej
beslutat annat.
Bilaga 1
Pensionärernas riksorganisation 3
Sveriges pensionärsförbund (SPF) 2
Sveriges pensionärers Riksförbund (SPRF)1
Allkristna pensionärers Riksförbund (APR)1
Norrtälje Finska förening (SFP)1
Kommunstyrelsen 1
Bygg- och miljönämnden 1
Kultur- och fritidsnämnden 1
Teknik- och klimatnämnden 1
Sjukvårds- och omsorgsnämnden 1

Bilaga 1
Pensionärernas riksorganisation (PRO) 3+3
Sveriges pensionärsförbund (SPF) 2+2
Svenska Kommunalpensionärernas Förbund
(SKPF) 2+2
Norrtälje Finska förening (SFP)1+1
Kommunstyrelsen 1+1
Bygg- och miljönämnden 1+1
Kultur- och fritidsnämnden 1+1
Teknik- och klimatnämnden 1+1
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg
i Norrtälje 1+1

13
13 + 13
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Datum: 2021-10-04
Dnr: 2021-000298-006

Avdelningschef Henrik Hagblom

Direktionen 2021-10-13

Revidering av individutskottets arbetsordning
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att ändra individutskottets arbetsordning, så att en särskild inträdesordning för
ersättare fastställs för utskottet i syfte att styrkebalansen mellan de politiska
partierna inte ska påverkas då ersättare tjänstgör.

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Idag tillämpas samma inträdesordning för ersättare i individutskottet som i
direktionen. Detta skapar dock problem i och med att utskottets sammansättning
inte bygger på lika representation mellan politiker från Region Stockholm och
Norrtälje kommun. Därmed kan styrkebalansen påverkas mellan de politiska partierna i utskottet, då ersättare behöver inkallas för tjänstgöring. Direktionens
presidium föreslår därför att en särskild inträdesordning för individutskottet fastställs, vilket förutsätter ändring av punkt 4 i arbetsordning för individutskottet till
att ”Ersättare kallas in vid ledamots förhinder” samt att en namngiven ersättarordning upprättas.
Beskrivning av ärendet
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
beslutade 2021-06-09 § 80 att inrätta ett individutskott, genom att fastställa dess
arbetsordning. I denna föreskrivs att ersättare kallas in vid ordinarie ledamots förhinder, enligt den inträdesordning som tillämpas för direktionen (se nedan).
Direktionens inträdesordning utgår från inträdesordningen i fullmäktige i Region
Stockholm respektive fullmäktige i Norrtälje kommun var för sig. Frånvarande ledamot vald av ett fullmäktige ersätts därmed med ersättare vald av samma fullmäktige.
Direktionens presidium föreslår att en särskild inträdesordning för ersättare fastställs för individutskottet, med utgångspunkten att styrkebalansen mellan de politiska partierna inte ska påverkas då ersättare tjänstgör. Därvid föreslås följande
ändring i utskottets arbetsordning:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Nuvarande lydelse
4. Beslutsförhet
För att utskottet ska vara beslutsfört krävs att
minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Ersättare kallas in vid ledamots förhinder, enligt den ersättningsordning som tillämpas för
direktionen. Endast tjänstgörande ersättare
har närvaro- och yttranderätt.

Förslag till ny lydelse
4. Beslutsförhet
För att utskottet ska vara beslutsfört krävs att
minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Ersättare kallas in vid ledamots förhinder enligt av direktionen fastställd inträdesordning.
Endast tjänstgörande ersättare har närvarooch yttranderätt.

Utifrån de val av ledamöter och ersättare som direktionen beslutade om
2021-06-09 § 81 innebär föreslagen ändring i arbetsordningen följande ersättarordning:
Ledamöter
Olle Reichenberg, ordförande (M)
Lotta Lindblad Söderman, 1:e vice ordförande (M)
Hanna Stymne-Bratt, 2:e vice ordförande (S)
Jane Trepp (C)
Hans Andersson (L)
Catarina Wahlgren (V)

Ersättare
M, C, L, MP
S, V
C, L, M, MP
L, C, M, MP
V, S

Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Datum: 2021-10-05
Dnr: 2021-000300-770

Direktionen 2021-10-13

Uppdrag att utreda åtgärder för att undvika att
ovaccinerad personal sprider covid -19 inom vård och
omsorg
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar ge
förvaltningen i uppdrag att utreda åtgärder för att undvika att ovaccinerad
personal sprider covid-19 smitta inom vård och omsorg.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Beskrivning av ärendet
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre ska
vaccinera sig mot covid-19. Ett av syftena är att minska smittspridningen i samhället. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.
Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i
covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som kan vaccinera sig,
men ännu inte gjort det, tar särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är
70 år och äldre.
Covid-19 är en sjukdom som lyder under Smittskyddslagen och den tillfälliga
Pandemilagen. Enligt Smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och vidta åtgärder för att skydda
andra mot smittrisk. En trygg vård och omsorg för dem som behöver det måste
kunna garanteras. Medarbetare inom vård och omsorg har därför ett stort eget
ansvar att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och att brukare och
patienter kan känna sig trygga. Särskilt viktigt är det för personal som arbetar nära
personer i riskgrupper och äldre som riskerar allvarlig sjukdom och död vid
smitta.
Vård- och omsorgsgivare har ett stort ansvar att förhindra smittspridning och att
skydda patienter, brukare och andra personer som vårdens och omsorgens medarbetare kommer i kontakt med. Utredningen syftar därför till att utreda möjliga
åtgärder för att undvika att ovaccinerad personal sprider covid -19 inom vård och
omsorg. Exempel på sådana åtgärder kan vara att som arbetsgivare ställa krav på
fullvaccinering mot covid-19 vid nyrekrytering av vård- och omsorgspersonal,
samt att ge vård- och omsorgspersonal som valt att inte vaccinera sig mot
covid-19 andra arbetsuppgifter.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Förvaltningen ska i sitt utredningsarbete följa och väga in slutsatser som dras i de
liknande utredningar som pågår inom Region Stockholm och Norrtälje kommun
samt SKR, Sveriges kommuner och regioner. I utredningsarbetet ska de fackliga
organisationernas synpunkter och idéer efterhöras.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Datum: 2021-09-22
Dnr: 2021‐000230‐106

Handläggare: Kerstin Stambert

Direktionen 2021-10-13

Yttrande över remiss Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll
inom vården (SOU 2021:39)
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till
socialdepartementet.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Kommunalförbundet har beretts tillfälle av Socialdepartementet att yttra sig över
slutbetänkande SOU 2021:39, Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter
och förenklad behörighetskontroll inom vården. Remissen inkom till kommunalförbundet den 11 juni 2021. Slutbetänkandet är en del av utredningen om
sammanhållen information inom vård och omsorg (2019:01) där också
betänkande SOU 2021:4 Elektronisk informationsöverföring inom vård och
omsorg ingår (2021-06-09 § 88). Sammantaget ställer sig kommunalförbundet
bakom utredningen och välkomnar möjligheten att den enskilde kan välja att ge,
en för dem trygg person tillgång till hälso- och sjukvårdsuppgifter och på så sätt få
stöd i sina hälso- och sjukvårdsfrågor. Kommunalförbundet ser också positivt på
de fördelar som digital tillgång till HOSP-registret ger när det gäller att motverka
användandet av falska legitimationer inom vården.
Beskrivning av ärendet
Kommunalförbundet har beretts tillfälle att yttra sig kring slutbetänkandet SOU
2021:39 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården genom HOSP-registret.
Slutbetänkandet är en del av utredningen om sammanhållen information inom
vård och omsorg där också betänkande SOU 2021:4 Elektronisk
informationsöverföring inom vård och omsorg som hanterades på direktionen
2021-06-09 § 88. Remissen inkom till kommunalförbundet 11 juni 2021.
I fråga om omsorgsmottagare handlar det om dokumentation av insatser för äldre
och personer med funktionsnedsättningar. Ändringarna föreslås börja gälla den 1
juli 2022. Förenklad behörighetskontroll innebär att de flesta uppgifterna i
Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, ska göras
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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öppet sökbara via internet. Bara person- eller samordningsnummer ska få
användas som sökbegrepp. Socialstyrelsen ska vidare enligt förslaget få medge
andra myndigheter och vårdgivare elektronisk tillgång till uppgifterna i registret i
de fall där tillgången via internet inte är tillräcklig. Förslagen innebär också att
ändamålen för registret justeras något. Avsikten är att den som i dag har
elektronisk tillgång till upp-gifterna ska ha minst samma tillgång. Ändringarna
föreslås börja gälla den 1 januari 2023.
Kommunalförbundets farhågor gällande integritets och sekretessfrågan i de båda
lagförslagen har hanterats genom medgivanden samt begränsade behörigheter i
HOSP-registret. Ytterligare en farhåga är hur personer som lever i digitalt
utanförskap ska ges möjlighet att dela sin vård- och omsorgsinformation. Denna
farhåga har utredningen hanterat genom att läkare på uppdrag av den enskilde kan
tilldela ombud tillgång till vård- och omsorgsuppgifter.
Ombuds tillgång till vår och omsorgsuppgifter
Många patienter och omsorgsmottagare behöver, t.ex. på grund av hög ålder eller
funktionsnedsättningar hjälp av någon annan för att klara det praktiska kring sina
vård- och omsorgsprocesser. Utredningen föreslår därför att vård- och
omsorgsgivare, med patientens eller omsorgsmottagarens medgivande, ska få ge
andra fysiska personer (ombud) elektronisk tillgång till patientuppgifter och
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. I fråga om omsorgsmottagare
handlar det om dokumentation av insatser för äldre och personer med
funktionsnedsättningar. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.
Förenklad behörighetskontroll
Ett grundläggande syfte med bestämmelserna om behörighetskrav för yrken inom
hälso- och sjukvården är patientsäkerheten. Inom hälso- och sjukvården ansvarar
såväl vårdgivaren som hälso- och sjukvårdspersonalen för en god och säker vård
av patienten. Även patienten kan genom att vara delaktig i den egna vården göra
vården säkrare. Möjligheten att försäkra sig om att personalen har rätt behörighet
kan ses som ett verktyg för detta. Socialstyrelsens register över legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal (HOSP-registret) fyller här en viktig funktion.
Det är för bl.a. patientsäkerhetens skull viktigt att det är enkelt att kontrollera
hälso- och sjukvårdspersonals legitimationer. Därför föreslår utredningen att de
flesta uppgifterna i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal ska göras öppet sökbara via internet.
Bara person- eller samordningsnummer ska få användas som sökbegrepp.
Socialstyrelsen ska vidare enligt förslaget få medge andra myndigheter och
vårdgivare elektronisk tillgång till uppgifterna i registret i de fall där tillgången via
internet inte är tillräcklig. Förslagen innebär också att ändamålen för registret
justeras något. Avsikten är att den som i dag har elektronisk tillgång till uppgifterna ska ha minst samma tillgång. Ändringarna föreslås börja gälla den 1
januari 2023.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.
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Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Både ökade möjligheter för enskilda att medge att ombud får tillgång till hälsooch sjukvårdsuppgifter samt förenklad behörighetskontroll bedöms ha goda
effekter på sammanhållen vård och omsorg.
Medgivande om tillgång till hälso- och sjukvårdsuppgifter öppnar goda
möjligheter för anhörigvårdare att bidra till den närståendes vård.
Digital tillgång till HOSP-registret ökar säkerheten för invånarna.
Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan ur barnperspektivet.
Förvaltningens synpunkter
Utredningen tar upp frågeställningar gällande den enskildes möjlighet att ge någon
utanför hälso- och sjukvården elektronisk tillgång till dennes patientuppgifter.
Detta har under en längre tid efterfrågats av personer som bland annat anhöriga
som vårdar sin närstående.
Kommunalförbundet ställer sig bakom utredningens förslag: om den enskilde
medger det får en vård-givare ge en annan fysisk person, som den enskilde uppger
sig känna personligen, elektronisk tillgång till sådana uppgifter som avses i 5 kap. 5
§ första stycket patientdatalagen. Sådan tillgång ska på den enskildes begäran
kunna begränsas till uppgifter registrerade efter ett visst datum eller vid en viss
vårdenhet.
En av kommunalförbundets farhågor har varit att enskilda utan tillgång till digitala
verktyg ska glömmas bort i den nya lagen, men frågan har hanterats i utredningen
och ett medgivande kan ges via legitimerad sjukvårdspersonal.
Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSPregistret) fyller en viktig funktion när det gäller att komma till rätta med fusk med
sjukvårdspersonals legitimationer.
Kommunalförbundets farhågor när det gäller sekretesshanteringen i det digitala
HOSP-registrets har hanterats i utredningen. Tillgången till uppgifterna i registret
regleras genom olika behörigheter beroende på vem som genomför sökningen
samt att sökningen bara kan genomföras med person- eller samordningsnummer
som sökbegrepp
Bilagor
1. Yttrande över remiss Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och
förenklad behörighetskontroll inom vården SOU 2021:39.
2. Slutbetänkande Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och
förenklad behörighetskontroll inom vården SOU 2021:39.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Socialdepartementet (s.remissvar@regeringskansliet.se)
Socialdepartementet (s.fs@regeringskansliet.se
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YTTRANDE
Datum: 2021-09-22

Handläggare: Kerstin Stambert

Dnr: 2021-000230-106

Socialdepartementet

Yttrande över slutbetänkande SOU 2021:39 Ombuds tillgång till
vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll
inom vården
Sammanfattning
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har två medlemsorganisationer, Norrtälje
kommun och Region Stockholm. Kommunalförbundet har beretts möjlighet att yttra sig i
slutbetänkande SOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården. Kommunalförbundet instämmer med förslaget att ge ombud
tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och en förenklad behörighetskontroll inom vården och
har inget att tillägga i yttrandet.
Generella synpunkter
Kommunalförbundet ser stora fördelar med att vårdgivare får möjlighet att, i enlighet med
patientens frivilliga medgivande, ge någon utanför hälso- och sjukvården som patienten känner
personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter.
De farhågor som kommunalförbundet hade kring medgivanden för personer som lever i ett
digitalt utanförskap har hanterats i förslaget.
När det gäller digital åtkomst till HOSP-registret anser kommunalförbundet att förslaget bidrar
till att spara tid, ta bort onödiga administrativa arbeten och framför allt öka säkerheten för den
enskilde.

Olle Reichenberg
Ordförande
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Till statsrådet och chefen för
Socialdepartementet Lena Hallengren

Genom beslut den 27 juni 2019 beslutade regeringen att tillsätta en
särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag som rör
personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och
sjukvård (dir. 2019:37). Regeringen beslutade vidare den 29 oktober
2020 att ge den särskilde utredaren i uppdrag att även se över behovet
av att göra ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälsooch sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen) samt, vid behov, föreslå
nödvändiga ändringar av den (dir. 2020:112).
Till särskild utredare förordnades från och med den 1 oktober
2019 ordföranden i Arbetsdomstolen Sören Öman.
Som sakkunniga i utredningen förordnades från och med den
15 december 2019 ämnesrådet Jimmy Järvenpää, kanslirådet Henrik
Moberg och departementssekreteraren Jenny Wada, samtliga vid
Socialdepartementet, samt departementssekreteraren Ingela Alverfors,
Infrastrukturdepartementet.
Som experter förordnades från och med den 15 december 2019
avdelningsdirektören Suzanne Isberg, Integritetsskyddsmyndigheten
(f.d. Datainspektionen), juristen Maria Jacobsson, E-hälsomyndigheten, juristen Manólis Nymark, Inera AB, juristen Pål Resare,
Sveriges Kommuner och Regioner, och juristen Cecilia Östergren,
Socialstyrelsen.
Ingela Alverfors entledigades från sitt uppdrag från och med den
15 maj 2020 och ersattes från och med den 18 maj 2020 av kanslirådet
Nils Fjelkegård, Infrastrukturdepartementet. Nils Fjelkegård och
Henrik Moberg entledigades från sina uppdrag från och med den
21 februari 2021. Henrik Moberg ersattes från och med den 22 februari
2021 av departementssekreteraren Hanna Lobosco, Socialdepartementet.
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Som sekreterare i utredningen har kammarrättsassessorn Ingrid
Floderus arbetat från och med den 1 oktober 2019, hovrättsassessorn Karin Hagaeus från och med den 1 januari 2020 och hovrättsassessorn Sara Fröding Linebäck från och med den 28 september
2020. Hovrättsassessorn Magdalena Petersson har arbetat som sekreterare i utredningen från och med den 30 november 2019 till och med
den 31 juli 2020.
Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2019:01), överlämnade
den 18 januari 2021 delbetänkandet Informationsöverföring inom vård
och omsorg (SOU 2021:4).
Härmed får utredningen överlämna slutbetänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll
inom vården (SOU 2021:39). Utredningens uppdrag är därmed slutfört.
Stockholm i maj 2021
Sören Öman
/Ingrid Floderus
Karin Hagaeus
Sara Fröding Linebäck
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Sammanfattning

Många patienter och omsorgsmottagare behöver, t.ex. på grund av
hög ålder eller funktionsnedsättningar, hjälp av någon annan för att
klara det praktiska kring sina vård- och omsorgsprocesser. Utredningen föreslår därför att vård- och omsorgsgivare, med patientens
eller omsorgsmottagarens medgivande, ska få ge andra fysiska personer (ombud) elektronisk tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. I fråga om omsorgsmottagare handlar det om dokumentation av insatser för äldre och
personer med funktionsnedsättningar. Ändringarna föreslås börja
gälla den 1 juli 2022.
Det är för bl.a. patientsäkerhetens skull viktigt att det är enkelt
att kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals legitimationer. Därför
föreslår utredningen att de flesta uppgifterna i Socialstyrelsens
register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska göras öppet
sökbara via internet. Bara person- eller samordningsnummer ska få
användas som sökbegrepp. Socialstyrelsen ska vidare enligt förslaget
få medge andra myndigheter och vårdgivare elektronisk tillgång till
uppgifterna i registret i de fall där tillgången via internet inte är
tillräcklig. Förslagen innebär också att ändamålen för registret justeras
något. Avsikten är att den som i dag har elektronisk tillgång till uppgifterna ska ha minst samma tillgång. Ändringarna föreslås börja
gälla den 1 januari 2023.
Regioner och kommuner bör inte i dagsläget få elektronisk tillgång till uppgifterna i registret för att kunna bemanna sina krigsorganisationer. Det beror på att regioner och kommuner i dag i princip bara
kan ha redan anställd personal i sina krigsorganisationer. Ändras det,
kan det finnas skäl att ge sådan tillgång.
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Ombuds elektroniska tillgång till patientuppgifter
och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Utredningen föreslår en bestämmelse i patientdatalagen som gör det
möjligt för vårdgivare att, i enlighet med patientens medgivande, ge
någon utanför hälso- och sjukvården (ett ombud) elektronisk tillgång till patientuppgifter. Bestämmelsen är frivillig för vårdgivare att
använda.
Den elektroniska tillgången, genom direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande, får ges till en annan fysisk person som
patienten uppger sig känna personligen. Den elektroniska tillgången
får som mest omfatta de patientuppgifter som patienten själv får ha
elektronisk tillgång till i dag. Den elektroniska tillgången ska på
patientens begäran kunna begränsas till uppgifter registrerade efter
ett visst datum eller vid en viss vårdenhet. Om någon inom hälsooch sjukvårdspersonalen får anledning att misstänka att patientens
medgivande inte ger uttryck för patientens fria vilja eller att den
enskilde varaktigt inte längre är i stånd att lämna ett sådant medgivande, är denne skyldig att genast anmäla detta till den vårdgivare
som gett tillgången. Vårdgivaren har då att utreda om det finns skäl
att avsluta den elektroniska tillgången. Motsvarande gäller om misstanken avser att patienten inte känner den som fått elektronisk tillgång personligen.
Utredningen har tidigare föreslagit lagstiftning om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Utredningen föreslår nu
att det förslaget kompletteras med motsvarande bestämmelser om
ombuds elektroniska tillgång. Det innebär att omsorgsgivare får,
med omsorgsmottagarens medgivande, ge någon utanför socialtjänsten tillgång till den dokumentation om insatser för äldre och
personer med funktionsnedsättningar som är elektroniskt tillgänglig
för andra omsorgs- och vårdgivare i systemet för sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation.
Eftersom det är frivilligt att anordna den elektroniska tillgången
till vård- och omsorgsuppgifter bedöms förslagen i sig inte få några
samhällsekonomiska konsekvenser. Fördelarna med förslagen överväger de integritetsrisker som finns.
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Elektronisk tillgång till Socialstyrelsens register
över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
En sökfunktion på internet för att kontrollera legitimationer
Utredningen föreslår att Socialstyrelsen ska göra det möjligt för
allmänheten att genom en sökfunktion på internet kontrollera en
persons behörighet i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det s.k. HOSP-registret. Socialstyrelsen bör tillhandahålla
både en vanlig webbsida med en sökruta och ett öppet applikationsprogrammeringsgränssnitt, ett s.k. API, som gör det möjligt att
automatiserat ställa frågor och få svar.
Bara person- och samordningsnummer ska få användas som sökbegrepp, eftersom det är viktigt att sökresultatet ger otvetydigt svar
på om en viss person har en legitimation eller inte. Som resultat av
sökningen ska bara få visas det angivna person- eller samordningsnumret och anknytande uppgifter i registret om namn, typ av legitimation och när den utfärdades samt omfattningen av legitimationen
vid s.k. partiellt tillträde, yrke och specialitet. Sökresultatet ska vara
begränsat till personuppgifter om den som har en gällande legitimation. Uppgifter om bl.a. folkbokföringsort, förskrivarkod, återkallade legitimationer, prövotid eller begränsningar av förskrivningsrätt
ska inte vara tillgängliga på internet.
De behov av elektronisk tillgång till uppgifter i HOSP-registret
som Försäkringskassan, Universitets- och högskolerådet och vissa
universitet och högskolor har kan tillgodoses genom sökfunktionen
på internet.
Socialstyrelsen får medge elektronisk tillgång när sökfunktionen
på internet inte är tillräcklig
Utredningen föreslår att Socialstyrelsen ska få besluta att medge en
myndighet eller offentlig vårdgivare elektronisk tillgång till uppgifter i HOSP-registret genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Direktåtkomst får medges bara om inte annat
elektroniskt utlämnande är tillräckligt. Socialstyrelsen ska också få
besluta att medge en privat vårdgivare tillgång till uppgifter i
registret genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst.
Den elektroniska tillgången får inte vara mer omfattande än vad
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myndigheten eller vårdgivaren behöver för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter.
Beslut om elektronisk tillgång ska fattas efter samråd med
Integritetsskyddsmyndigheten och kan inte överklagas. Av Socialstyrelsens beslut ska framgå för vilka ändamål som tillgången får
användas samt vilka uppgifter och vilka legitimerade yrken som tillgången får gälla. Om Socialstyrelsen fattat beslut om att ge elektronisk tillgång, är Socialstyrelsen skyldig att ge den tillgång som
beslutats.
Den som medgetts elektronisk tillgång får inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det för vilket de lämnats ut.
E-hälsomyndigheten ska dock få behandla uppgifterna i den nationella läkemedelslistan i enlighet med ändamålen i 3 kap. 2–5 §§ lagen
(2018:1212) om nationell läkemedelslista. Den som medgetts elektronisk tillgång ska se till att tillgången till personuppgifterna
begränsas till vad varje användare behöver för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter, att tillgång till personuppgifterna dokumenteras
och kan kontrolleras samt att det görs systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. Elektronisk tillgång får inte medges innan Socialstyrelsen har
försäkrat sig om att frågorna om behörighet, åtkomstkontroll och
säkerhet är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.
Utredningen föreslår även att Socialstyrelsen i enstaka fall ska få
lämna ut uppgifter i registret genom annat elektroniskt utlämnande
än direktåtkomst utan särskilt beslut och förhandssamråd med
Integritetsskyddsmyndigheten.
De bestämmelser som i dag ger Inspektionen för vård och omsorg,
Transportstyrelsen och offentliga vårdgivare möjlighet att ha direktåtkomst till uppgifter i registret ersätts av Socialstyrelsens möjlighet
att besluta om elektronisk tillgång. Avsikten är att Socialstyrelsen, i
de fall sökfunktionen på internet inte är tillräcklig, ska besluta att
medge dessa myndigheter elektronisk tillgång i samma utsträckning
som i dag. Även Läkemedelsverkets och E-hälsomyndighetens
behov av elektronisk tillgång till uppgifter i registret bör tillgodoses
genom ett sådant beslut av Socialstyrelsen.
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Nya ändamål för HOSP-registret
Utredningen föreslår att tre nya ändamål för behandling av personuppgifter i HOSP-registret införs.
För det första ska uppgifterna, för att möjliggöra sökfunktionen
på internet, få behandlas för att ge allmänheten upplysning om hälsooch sjukvårdspersonals behörighet. För det andra ska uppgifterna få
behandlas för att framställa statistik om hälso- och sjukvård enligt
lagen (2001:99) om den officiella statistiken. För det tredje ska uppgifterna få behandlas för att kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals
identitet och behörighet vid handläggning av ärenden om dispens från
begränsningar av förordnande och utlämnande av läkemedel.
De ändamål som i dag möjliggör behandling av personuppgifter
för utlämnande av uppgifter till E-hälsomyndigheten ersätts med ett
ändamål om att lämna uppgifter som behövs för E-hälsomyndighetens kontroll av hälso- och sjukvårdspersonals identitet och
behörighet i enlighet med författning eller regeringsuppdrag.
Justering i sekretesslagstiftningen
Den s.k. folkbokföringssekretessen enligt 22 kap. 1 § första stycket 1
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska enligt utredningens
förslag inte vara tillämplig när Socialstyrelsen gör sökfunktionen tillgänglig för allmänheten eller ger den elektroniska tillgång som Socialstyrelsen beslutat om.
Konsekvenser
Ett genomförande av förslagen kommer att ha positiva effekter för
patientsäkerheten, Socialstyrelsen och de som kontrollerar uppgifter
i HOSP-registret.
Förslagen förväntas inte medföra några samhällsekonomiska
kostnader, utöver vissa initiala kostnader för teknikanpassning och
ändrade rutiner som uppvägs av de besparingar som effektiviseringen ger på lite längre sikt. Fördelarna med förslagen överväger
de integritetsrisker som finns.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring i patientdatalagen
(2008:355)

Härigenom föreskrivs i fråga om patientdatalagen (2008:355)
dels att 5 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 5 a §, av följande
lydelse,
dels att det närmast före 5 kap. 5 § ska införas en ny rubrik som
ska lyda ”Elektronisk tillgång för patienter och deras ombud”.

Lydelse enligt förslag i
SOU 2021:4.

5 kap.
4§
Föreslagen lydelse

Utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten
endast i den utsträckning som anges i lag eller förordning.
Om en region eller en kommun bedriver hälso- och sjukvård
genom flera myndigheter, får en sådan myndighet ha direktåtkomst
till personuppgifter som behandlas av någon annan sådan myndighet
i samma region eller kommun.
Ytterligare bestämmelser om
Ytterligare bestämmelser om
direktåtkomst och annat elektro- direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande finns i 5 § och i niskt utlämnande finns i 5 och
2 kap. och 4 kap. 11 § lagen 5 a §§ samt i 2 kap. och 4 kap. 11 §
(0000:000) om sammanhållen lagen (0000:000) om sammanvård- och omsorgsdokumen- hållen vård- och omsorgsdokutation och kvalitetsuppföljning.
mentation och kvalitetsuppföljning.
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Föreslagen lydelse
5 kap.
5a§
Om den enskilde medger det
får en vårdgivare ge en annan fysisk
person som den enskilde uppger sig
känna personligen tillgång genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till sådana uppgifter som avses i 5 § första stycket.
Sådan tillgång ska på den enskildes
begäran kunna begränsas till uppgifter registrerade efter ett visst
datum eller vid en viss vårdenhet.
Om någon inom hälso- och
sjukvårdspersonalen får anledning
att misstänka att den enskildes
medgivande enligt första stycket
inte ger uttryck för den enskildes
fria vilja eller att den enskilde
varaktigt inte längre är i stånd att
lämna ett medgivande enligt första
stycket, är denne skyldig att genast
anmäla detta till den vårdgivare
som gett tillgången. Motsvarande
gäller om misstanken avser att den
enskilde inte känner den som fått
tillgång personligen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om de
krav på säkerhetsåtgärder som ska
gälla vid sådan direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande som
avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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Ändring i förslaget till lag (0000:000) om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning

Härigenom föreskrivs i fråga om den föreslagna lagen (0000:000) om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning
dels att 2 kap. 13 § i stället för lydelsen enligt förslaget i
SOU 2021:4 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 13 a och 13 b §§,
av följande lydelse.
Lydelse enligt förslag i
SOU 2021:4

Föreslagen lydelse

2 kap.
13 §
En vård- eller omsorgsgivare får medge en patient eller omsorgsmottagare tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt
utlämnande till sådana uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren själv som får lämnas ut till honom eller henne och som en
annan vård- eller omsorgsgivare får ha tillgång till enligt 3 §. Patienten eller omsorgsmottagaren får också medges tillgång genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till sådan dokumentation som avses i 15 § första stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om de
krav på säkerhetsåtgärder som ska
gälla vid sådan direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande
som avses i första stycket.
I 5 kap. 5 § patientdatalagen
(2008:355) finns det ytterligare
bestämmelser om patientens tillgång genom direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande till
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uppgifter hos vårdgivare om
patienten själv.
13 a §
Om patienten eller omsorgsmottagaren medger det får en
vård- eller omsorgsgivare ge en
annan fysisk person som patienten
eller omsorgsmottagaren uppger sig
känna personligen tillgång genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till sådana
uppgifter som avses i 13 §. Sådan
tillgång ska på patientens eller omsorgsmottagarens begäran kunna
begränsas till uppgifter registrerade
efter ett visst datum eller vid en viss
organisatorisk enhet.
Om någon inom hälso- och
sjukvårdspersonalen eller som utför arbetsuppgifter inom socialtjänsten får anledning att misstänka att patientens eller omsorgsmottagarens medgivande enligt
första stycket inte ger uttryck för
patientens eller omsorgsmottagarens fria vilja eller att patienten
eller omsorgsmottagaren varaktigt
inte längre är i stånd att lämna ett
medgivande enligt första stycket, är
denne skyldig att genast anmäla
detta till den vård- eller omsorgsgivare som gett tillgången. Motsvarande gäller om misstanken avser att patienten eller omsorgsmottagaren inte känner den som fått
tillgång personligen.
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13 b §
I 5 kap. 5 och 5 a §§ patientdatalagen (2008:355) finns det
ytterligare bestämmelser om elektronisk tillgång för patienten och
andra till uppgifter hos vårdgivare
om patienten själv.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om de
krav på säkerhetsåtgärder som ska
gälla vid sådan direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande
som avses i 13 och 13 a §§.
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Förslag till förordning om ändring
i förordningen (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2006:196) om
register över hälso- och sjukvårdspersonal
dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 7 § och 7 c § ska utgå,
dels att 1, 5, 7 a–7 e och 8 §§ samt rubriken närmast före 7 a § ska
ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 f och 7 g §§, och
närmast före 7 f och 7 g §§ nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
För de ändamål som anges i 4
För de ändamål som anges i 4
och 5 §§ skall Socialstyrelsen med och 5 §§ ska Socialstyrelsen med
hjälp av automatiserad behand- hjälp av automatiserad behandling föra ett register över hälso- ling föra ett register över hälsooch sjukvårdspersonal.
och sjukvårdspersonal.
5 §1
Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 4 §,
behandlas endast för att
1. utöva tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal,
2. lämna uppgifter till den
2. lämna uppgifter som behövs
nationella läkemedelslistan enligt för E-hälsomyndighetens kontroll
lagen (2018:1212) om nationell av hälso- och sjukvårdspersonals
läkemedelslista,
identitet och behörighet i enlighet
med författning eller regeringsuppdrag,
3. lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med
det som föreskrivs i annan författning eller avtal,
4. i samband med E-hälsomyn4. kontrollera hälso- och sjukdighetens behandling av person- vårdspersonals identitet och behöriguppgifter enligt lagen om nationell het
läkemedelslista lämna uppgifter till
a. i samband med tjänstetillsätt1

Senaste lydelse 2021:69.
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den myndigheten för kontroll av
identitet och behörighet i fråga om
förskrivare, legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel, apotekare, receptarier och dietister,

ning och under anställning eller
uppdrag,
b. att utfärda intyg, och
c. vid handläggning av ärenden
om dispens från begränsningar av
förordnande och utlämnande av
vissa läkemedel,
5. lämna uppgifter till E-hälso5. framställa statistik om hälsomyndigheten för kontroll av för- och sjukvård enligt lagen (2001:99)
skrivares identitet och behörighet om den officiella statistiken, och
vid expedition på öppenvårdsapotek av läkemedel och andra
varor som förskrivits,
6. kontrollera hälso- och sjuk6. ge allmänheten upplysning
vårdspersonals identitet och be- om hälso- och sjukvårdspersonals
hörighet i samband med tjänste- behörighet.
tillsättning och under anställning
eller uppdrag, och
7. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet att utfärda intyg.
Direktåtkomst

Direktåtkomst och annat
elektroniskt utlämnande

7 a §2
Inspektionen för vård och
Socialstyrelsen får, efter samomsorg får ha direktåtkomst till råd med Integritetsskyddsmyndiguppgifterna i registret.
heten, besluta att medge en myndighet eller offentlig vårdgivare
tillgång genom direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande till
uppgifter i registret. Direktåtkomst
får endast medges om inte annat
elektroniskt utlämnande är tillräckligt. Tillgången får inte vara
mer omfattande än vad myndig2

Senaste lydelse 2016:163.
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En offentlig vårdgivare får ha
direktåtkomst till uppgifter som
avses i 6 § 1, 3 och 5–10.

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i
6 § 1, 3, 5 och 7–9.

SOU 2021:39

heten behöver för att utföra sina
arbetsuppgifter.
Socialstyrelsen får, efter samråd
med Integritetsskyddsmyndigheten,
besluta att medge en privat vårdgivare tillgång genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst till uppgifter i registret. Tillgången får inte vara mer omfattande än vad vårdgivaren behöver
för att utföra sina arbetsuppgifter.
Av beslutet ska framgå
1. för vilka ändamål enligt 5 §
som tillgången får användas,
2. vilka uppgifter som tillgången
får gälla, och
3. vilka legitimerade yrken som
tillgången får gälla.

7 b §3
En myndighet som har medDen som har medgetts tillgetts direktåtkomst ansvarar för gång enligt 7 a § ska se till att tillatt tillgången till personuppgifter gången till personuppgifterna
begränsas till vad varje användare begränsas till vad varje användare
behöver för att kunna fullgöra behöver för att kunna fullgöra
sina arbetsuppgifter.
sina arbetsuppgifter, att tillgång
till personuppgifterna dokumenteras och kan kontrolleras och att
systematiska och återkommande
kontroller av om någon obehörigen
kommer åt sådana uppgifter görs.
Direktåtkomst får inte medges
Tillgång enligt 7 a § får inte
innan Socialstyrelsen har för- medges innan Socialstyrelsen har
säkrat sig om att behörighets- och försäkrat sig om att frågorna om
säkerhetsfrågorna är lösta på ett behörighet, åtkomstkontroll och
sätt som är tillfredsställande ur säkerhet är lösta på ett sätt som är
integritetssynpunkt.
tillfredsställande ur integritetssynpunkt.
3

Senaste lydelse 2013:639.
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7 c §4
Socialstyrelsen ska på begäran
Den som har medgetts tillgång
av Inspektionen för vård och enligt 7 a § får inte behandla personomsorg lämna ut uppgifter för det uppgifterna för något annat ändaändamål som anges i 5 § 1.
mål än det för vilket de lämnats ut.
Inspektionen för vård och
E-hälsomyndigheten får dock
omsorg har rätt att ta del av upp- behandla uppgifterna i den natiogifterna i registret vid direkt- nella läkemedelslistan i enlighet
åtkomst enligt 7 a § första stycket. med ändamålen i 3 kap. 2–5 §§
lagen (2018:1212) om nationell
läkemedelslista.
7 d §5
En offentlig vårdgivare har
Ett beslut enligt 7 a § får inte
rätt att ta del av uppgifterna i överklagas.
registret vid direktåtkomst enligt
7 a § andra stycket.
7e §6
Transportstyrelsen har rätt att
Även utan ett beslut enligt
ta del av uppgifterna i registret vid 7 a § får Socialstyrelsen i enstaka
direktåtkomst enligt 7 a § tredje fall lämna ut uppgifter i registret
stycket.
för ändamål som anges i 4 och
5 §§ genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst.
Uppgiftsskyldighet
7f§
Socialstyrelsen ska på begäran
av Inspektionen för vård och
omsorg lämna ut uppgifter för det
ändamål som anges i 5 § 1.
Socialstyrelsen ska ge den tillgång som beslutats enligt 7 a §.

4
5
6

Senaste lydelse 2013:639.
Senaste lydelse 2013:639.
Senaste lydelse 2013:639.
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Upplysningar till allmänheten
på internet
7g§
Socialstyrelsen ska göra det
möjligt för allmänheten att genom
en sökfunktion på internet kontrollera en viss persons behörighet.
Som sökbegrepp får bara användas personnummer eller samordningsnummer.
Som resultat av sökningen får
bara visas det angivna personnumret eller samordningsnumret
och anknytande uppgifter i registret
om namn, typ av legitimation och
när den utfärdades samt omfattningen av legitimationen vid partiellt tillträde, yrke och specialitet.
Sökresultatet får inte innehålla
personuppgifter om annan än den
som har en gällande legitimation.
8 §7
Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt
denna förordning lämna information till den registrerade om
1. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
2. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap.
1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna förordning,
3. vad som gäller i fråga om
3. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp, direktåtkomst och sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande på medium för auto- annat elektroniskt utlämnande,
matiserad behandling, och
och
4. huruvida registreringen är frivillig eller inte.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
7

Senaste lydelse 2018:464.

28

70
SOU 2021:39

1.4

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i offentlighetsoch sekretessförordningen (2009:641)

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) att 6 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §8
Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering
av betydande del av befolkningen, för
1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till
honom eller henne lider men om uppgiften röjs, och
2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till honom eller henne lider men.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Verksamheten avser
centrala hundregistret
fastighetsregistret
kommunala fastighetsregister
passregister och register över nationella identitetskort
röstlängdsregister
Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige
Socialstyrelsens register över
hälso- och sjukvårdspersonal

8

Socialstyrelsens register över
hälso- och sjukvårdspersonal,
dock inte i fråga om utlämnande
enligt 7 f § andra stycket och 7 g §
förordningen (2006:196) om regis-

Senaste 2020:1286.
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ter över hälso- och sjukvårdspersonal
Statens tjänstepensionsverks pensionsregister
Totalförsvarets plikt- och prövningsverks register över totalförsvarets personal
Transportstyrelsens vägtrafikregister
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
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2

Utredningens uppdrag
och arbete

2.1

Utredningens uppdrag

Utredningens arbete utgår från utredningsdirektiven (dir. 2019:37)
och tilläggsdirektiven (dir. 2020:112). I enlighet med utredningsdirektiven lämnade utredningen i januari 2021 ett delbetänkande,
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4). Utredningen ska senast den 31 maj 2021 slutredovisa sitt uppdrag. I detta
slutbetänkande redovisas utredningens uppdrag att
• se över möjligheterna att ge ett ombud elektronisk åtkomst till
patientjournalen, och
• sammanställa och översiktligt beskriva eventuella ytterligare
frågeställningar som utredningen under arbetet med utredningsuppdraget uppmärksammat och som utredaren bedömer kräver
vidare analys ur ett dataskydds- eller sekretessperspektiv, samt
• analysera förutsättningar för och, om lämpligt, föreslå ändringar
av bestämmelserna om direktåtkomst och ändamål i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal.
Utredningens båda direktiv i sin helhet bifogas slutbetänkandet,
bilaga 1 och 2. Även förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal bifogas slutbetänkandet, bilaga 3.
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2.2

SOU 2021:39

Utredningens delbetänkande innehåller
bakgrundsinformation

I delbetänkandet (SOU 2021:4) redogjorde utredningen noggrant
för relevanta delar av dataskyddsregleringen, bl.a. dataskyddsförordningen1, (se kapitel 3, 4 och 6) och regleringen om sekretess och
tystnadsplikt (se kapitel 5). Vidare redogjorde utredningen för de
strukturförändringar som påverkar förutsättningarna att bedriva
hälso- och sjukvård och socialtjänst (se kapitel 11).
Mot denna bakgrund upprepar utredningen inte det som framgår
av delbetänkandet annat än när det är direkt relevant för övervägandena och förslagen i detta slutbetänkande. I förekommande fall görs
det hänvisningar till delbetänkandet.

2.3

Utredningens arbete

Utredningsarbetet inleddes i oktober 2019. Arbetet med frågorna
om personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälsooch sjukvård, utom ombuds åtkomst till patientjournal, redovisas i
utredningens delbetänkande Informationsöverföring inom vård och
omsorg (SOU 2021:4).
Utredningsarbetet har bedrivits på sedvanligt sätt med regelbundna sammanträden och andra kontakter med experter och sakkunniga. Under arbetet med slutbetänkandet har utredningen haft
tre utredningssammanträden digitalt, varav ett slutjusteringsmöte.
Utredningen har i enlighet med vad som föreskrivs i direktiven
haft samråd med andra utredningar med närliggande uppdrag. Samråden har i huvudsak genomförts över telefon eller som digitala
möten. Utredningen har haft samråd med företrädare för Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12), Utredningen om
välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11), Framtidens socialtjänst
(S 2017:03), Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
och Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09).
Utöver detta har utredningen genomfört digitala möten med företrädare för Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Läkemedelsverket,
E-hälsomyndigheten, Universitets- och högskolerådet samt Sveriges
1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
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universitets- och högskoleförbund. Syftet med mötena har varit att
fånga upp information, kunskap och synpunkter utifrån myndigheternas och organisationernas perspektiv.

2.4

Slutbetänkandets disposition

Slutbetänkandet är indelat i två delar utöver detta kapitel, författningsförslagen i kapitel 1 samt en sammanställning av eventuella
ytterligare frågeställningar i bilaga 4.
Den första delen, som omfattar kapitel 3–5, innehåller bakgrund
med allmänna utgångspunkter. Kapitel 3 innehåller en kort beskrivning av den elektroniska tillgången till personuppgifter. I kapitel 4
beskrivs patientens elektroniska tillgång till sina patientuppgifter.
Kapitel 5 innehåller en redogörelse för HOSP-registret, tillgången
till dess uppgifter och regleringen i HOSP-förordningen samt relevanta bestämmelser om sekretess.
I den andra delen, kapitel 6–11, redogör utredningen inledningsvis för sina generella överväganden och förslag. I kapitel 6 redogörs
för frågan om ombuds elektroniska tillgång till patientuppgifter.
I kapitel 7 motiveras utredningens förslag om att på internet tillgängliggöra vissa uppgifter i HOSP-registret. I kapitel 8 motiveras
utredningens förslag som rör annan elektronisk tillgång till HOSPregistret och de nya ändamålen. Därefter kommer de avslutande
kapitlen, kapitel 9–11, där utredningen i kapitel 9 redovisar sin konsekvensanalys av förslagen och i kapitel 10 redovisar förslag till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Författningskommentarerna
till lagförslagen återfinns i kapitel 11.
Slutligen presenteras i bilaga 4 en översiktlig sammanställning av
ytterligare frågeställningar som utredningen under arbetet med utredningsuppdraget har uppmärksammat och som utredaren bedömer
kräver vidare analys ur ett dataskydds- eller sekretessperspektiv.
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3

Elektronisk tillgång
till personuppgifter

3.1

Inledning

Det kvarvarande utredningsuppdraget rör utomståendes elektroniska tillgång till personuppgifter, patientuppgifter respektive
uppgifter om hälso- och sjukvårdspersonals legitimation. Den elektroniska tillgången kan ges genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Dessa begrepp berörs i avsnitt 3.2. I avsnitt 3.3
berörs dataskyddsaspekter på utomståendes elektroniska tillgång till
personuppgifter.
Dataskyddsförordningen innehåller inga särskilda restriktioner i
fråga om elektroniskt utlämnande av personuppgifter i förhållande
till andra former för utlämnande, såsom utlämnande muntligt eller
på papper. Om personuppgifter enligt dataskyddsförordningen får
lämnas ut till någon, kan utlämnandet således ske elektroniskt så
länge säkerheten upprätthålls.
I s.k. registerförfattningar finns det däremot inte så sällan en särskild reglering av just elektroniskt utlämnande. Finns det inte i en
registerförfattning någon bestämmelse som reglerar elektroniskt
utlämnande, får sådant utlämnande, genom direktåtkomst eller på
annat sätt, ske så länge själva utlämnandet inte är otillåtet. Det anses
däremot att en bestämmelse i en registerförfattning som reglerar en
viss form av elektroniskt utlämnande bör tolkas motsatsvis så att den
formen av elektroniskt utlämnande till andra än som särskilt reglerats inte är tillåten inom registerförfattningens tillämpningsområde.
Om det anges att någon får ha direktåtkomst till ett författningsreglerat register, innebär det således att andra utomstående inte får
ha direktåtkomst. På motsvarande sätt anses en bestämmelse om att
elektroniskt utlämnande får ske i t.ex. enstaka fall innebära att elektroniskt utlämnande inte får ske i andra fall, t.ex. regelmässigt.
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Innebörden av direktåtkomst och
annat elektroniskt utlämnande

Direktåtkomst är en form av elektroniskt utlämnande av uppgifter.
Uppgifter kan dock lämnas ut elektroniskt även på andra sätt än
genom direktåtkomst. I s.k. registerförfattningar används ofta begreppet ”utlämnande på medium för automatiserad behandling”,
men även begrepp som ”elektronisk åtkomst” och ”elektroniskt utlämnande” används. Några legaldefinitioner av dessa begrepp finns
inte. Vad som avses med begreppen anges ofta i förarbetena till de
olika registerförfattningarna.1 Utredningen har i detta betänkande
valt att använda begreppet annat elektroniskt utlämnande för sådan
överföring av uppgifter i elektroniskt format som inte sker genom
direktåtkomst.
Informationshanteringsutredningen, som bl.a. hade i uppdrag att
avgöra om det fanns skäl att i registerförfattningar upprätthålla åtskillnad mellan olika former av elektroniskt utlämnande, beskrev
begreppen direktåtkomst och medium för automatiserad behandling
på följande sätt.
• Med direktåtkomst avses vanligtvis att någon har direkt tillgång
till någon annans register eller databas och på egen hand kan söka
efter information, dock utan att kunna påverka innehållet i
registret eller databasen.2 I begreppet ligger också att den som är
personuppgiftsansvarig för registret eller databasen inte har
någon kontroll över vilka uppgifter som mottagaren vid ett visst
söktillfälle tar del av.3
• Med begreppet utlämnande på medium för automatiserad behandling avses vanligen ett överlämnande av elektroniskt lagrade
uppgifter via något slags medium för lagring eller överföring,
exempelvis e-post eller USB-minne. Som regel innefattar denna
typ av utlämnande att informationen lämnas ut i en form som
medför att mottagaren kan bearbeta informationen.4 Utlämnande
kan också ske elektroniskt genom en s.k. fråga-svar-funktion, se
vidare nedan.
1

Se resonemang i betänkandet Överskottsinformation vid direktåtkomst, SOU 2012:90 s. 198 f.
SOU 2012:90 s. 198 f.
3
SOU 2012:90 s. 198 som hänvisar till prop. 2004/05:164, Tullverkets brottsbekämpning – Effektivare uppgiftsbehandling, s. 83 och prop. 2011/12:45, Kustbevakningsdatalag, s. 133.
4
SOU 2012:90 s. 198 som hänvisar till prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m., s. 77.
2
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Informationshanteringsutredningen anförde vidare att det, genom
informationsteknikens utveckling, har blivit allt svårare att dra
gränsen mellan de olika utlämnandeformerna.5
Ett visst klargörande beträffande gränsdragningen har skett
genom ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (den s.k.
LEFI Online-domen), där frågan var om socialnämnderna kunde
anses ha direktåtkomst till Försäkringskassans socialförsäkringsdatabas.6 Domstolen konstaterade att de allmänna handlingar hos en
myndighet som en annan myndighet genom direktåtkomst får
tillgång till utgör allmänna handlingar även hos denna myndighet.7
Av dåvarande 2 kap. 3 § andra stycket (nuvarande 2 kap. 6 § första
stycket) tryckfrihetsförordningen framgick att en upptagning anses
förvarad hos en myndighet, om upptagningen är tillgänglig för
myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv
utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas eller avlyssnas
eller uppfattas på annat sätt. De allmänna handlingar hos en myndighet som en annan myndighet får tillgång till genom direktåtkomst
utgör allmänna handlingar även hos denna myndighet. 8 Domstolen
anförde vidare att den avgränsning som på detta sätt görs av begreppet direktåtkomst, genom tillämpning av tryckfrihetsförordningens
bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet, kan användas
även för att bestämma innehållet i detta begrepp i 114 kap. 22 §
socialförsäkringsbalken.
I det aktuella fallet var alltså frågan om upptagningen kunde anses
förvarad hos socialnämnderna i tryckfrihetsförordningens mening.
Socialnämnderna kunde inte på egen hand söka information i socialförsäkringsdatabasen, utan ett utlämnande förutsatte att Försäkringskassan reagerade på en begäran om att de efterfrågade uppgifterna
skulle lämnas ut. Försäkringskassan ansågs därmed förfoga över
frågan om och i så fall vilka uppgifter som skulle lämnas ut. Någon
sådan teknisk tillgång till upptagningar som avses enligt nuvarande
2 kap. 6 § första stycket tryckfrihetsförordningen ansågs socialnämnderna inte ha, vilket innebar att förfarandet inte var att betrakta
som direktåtkomst enligt socialförsäkringsbalken.
För att ett elektroniskt utlämnande ska anses utgöra direktåtkomst krävs det alltså att den aktuella upptagningen anses förvarad
5

SOU 2012:90 s. 199.
HFD 2015 ref. 61.
7
Prop. 2002/03:135, Behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration, s. 90.
8
Prop. 2002/03:135 s. 90.
6
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hos mottagaren på det sätt som avses i 2 kap. 6 § första stycket
tryckfrihetsförordningen, dvs. att upptagningen är tillgänglig för
mottagaren med tekniskt hjälpmedel som mottagaren själv utnyttjar
för överföring i sådan form att den kan läsas eller avlyssnas eller
uppfattas på annat sätt. En sådan fråga-svartjänst med fördefinierade
frågor och svar som prövades LEFI Online-domen utgör alltså inte
direktåtkomst utan utlämnande på medium för automatiserad behandling, som utredningen i detta betänkande valt att kalla för annat elektroniskt utlämnande.

3.3

Elektronisk tillgång och dataskydd

På grund av de sammanställningsmöjligheter och möjligheter till
spridning av uppgifter som en automatiserad behandling erbjuder
anses det vara mer känsligt från integritetssynpunkt att lämna ut
uppgifter elektroniskt än på papper. En myndighet kan således enligt
en bestämmelse om uppgiftsskyldighet ha skyldighet att lämna ut
vissa uppgifter till en annan myndighet, men den mottagande myndigheten kanske bara har rätt att ha direktåtkomst till vissa av dessa
uppgifter.9
När det gäller direktåtkomst kan det generellt sägas att sådan
åtkomst ökar riskerna för intrång i den personliga integriteten. De
upptagningar som direktåtkomsten avser blir allmänna handlingar
hos den mottagande myndigheten. Ju fler myndigheter som har
direktåtkomst till uppgifter i ett datasystem, desto större blir allmänhetens möjlighet att få tillgång till uppgifterna. Ett annat skäl till
att direktåtkomst kan anses innebära särskilda risker är att sådan
åtkomst typiskt sett innebär att uppgifter blir tillgängliga för fler
personer och att den utlämnande myndighetens möjligheter att
kontrollera användningen så att obehöriga inte tar del av uppgifterna
minskar. Den utlämnande myndigheten har inte kontroll över vilka
uppgifter som mottagaren vid varje enskilt tillfälle tar del av och vem
som tar del av uppgifterna. Det förhållandet att en myndighet får
tillgång till uppgifter genom direktåtkomst ger dock inte mottagaren
rätt att behandla personuppgifterna. Mottagaren måste ha rättsligt
stöd i sin egen registerlagstiftning eller i annan tillämplig dataskydds-

9

Dir. 2011:86, Integritet, effektivitet och öppenhet i en modern e-förvaltning, s. 11.
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reglering för behandlingen av personuppgifter och även i övrigt
uppfylla alla skyldigheter som är förenade med den.
Även elektroniskt utlämnande av personuppgifter på annat sätt än
genom direktåtkomst kan innebära risker för den personliga integriteten. Sådant utlämnande innebär nämligen som regel att mottagaren lättare kan bearbeta informationen, t.ex. genom att samköra
den med information som hämtas från andra källor och sprida den
vidare elektroniskt.
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Patientens elektroniska tillgång
till sina patientuppgifter

4.1

Inledning

I delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg
(SOU 2021:4) har utredningen redogjort för gällande rätt när det
gäller skyddet för personuppgifter. Utredningen har bl.a. redogjort
för att den enskildes rätt till skydd för personuppgifter är ett utflöde
av skyddet för den personliga integriteten och rätten till respekt för
privatlivet. Dessa grundläggande rättigheter skyddas av såväl svensk
grundlag som av för Sverige bindande internationella regelverk (se
närmare beskrivning i kapitel 3 i delbetänkandet). Dessutom har
utredningen beskrivit dataskyddsförordningen (se kapitel 4 i delbetänkandet) och bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt
inom hälso- och sjukvård (se kapitel 5 i delbetänkandet). Vidare har
utredningen redogjort för olika elektroniska former för utlämnanden
av personuppgifter, bl.a. direktåtkomst (avsnitt 6.6 i delbetänkandet).
Utredningen kommer inte här att upprepa sådant som beskrivs detaljerat i delbetänkandet. I förekommande fall görs hänvisningar till
beskrivningarna i delbetänkandet. I detta kapitel kommer utredningen att fokusera på relevanta bestämmelser när det gäller just att
låta ombud få elektronisk tillgång, t.ex. genom direktåtkomst, till
patientuppgifter.
Nedan följer inledningsvis en beskrivning av invånarnas användning av e-hälsotjänster i allmänhet och 1177 Vårdguidens e-tjänst
Journalen i synnerhet. Utredningen redogör sedan för bestämmelser
om patientjournal inom hälso- och sjukvården, och om sekretess och
patienters möjlighet att häva sekretessen och medge att någon annan
får del av uppgifterna, t.ex. ett ombud. En särskild redogörelse görs
när det gäller sekretess för barn och personer med legala ställföreträdare. Därefter följer en redogörelse av gällande rätt när det handlar
43

85
Patientens elektroniska tillgång till sina patientuppgifter

SOU 2021:39

om att medge direktåtkomst till patienten själv samt till dennes
ombud. Slutligen redogörs för ombuds direktåtkomst enligt lagen
(2018:1212) om nationell läkemedelslista.

4.2

Allmänt om invånarnas användning
av e-hälsotjänster

Som beskrivs i kapitel 11 i delbetänkandet pågår förändringar i samhället som påverkar förutsättningarna att bedriva hälso- och sjukvård.
En sådan förändring är den ökande andelen äldre i befolkningen.
Äldre har ofta komplexa och sammansatta vårdbehov. En annan
förändring är den tekniska utvecklingen som har lett till en allt högre
grad av digitalisering och ökade möjligheter att dela digitaliserad information, både med andra aktörer inom vården och med patienterna.
Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) kommit överens om Vision e-hälsa 2025. Enligt den överenskommelsen ska Sverige år 2025 vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens och e-hälsans möjligheter, bl.a. i syfte att underlätta
för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.1 Regeringen har även presenterat en nationell digitaliseringsstrategi. Även
där är det övergripande målet för digitalisering att Sverige ska vara
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ett av delmålen handlar om s.k. digital kompetens. Digital kompetens innebär
att alla människor, oavsett funktionsförmåga och ålder, ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med
och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar.2
Sverige ligger i framkant i Europa när det gäller digitalisering och
internetanvändning. Inom sjukvården har man sedan länge gått över
till elektroniska patientjournaler. I princip all information hanteras
numera elektroniskt i sådana system. Människor i Sverige är i allmänhet vana digitala användare och har i regel en positiv inställning till
att regioner och kommuner erbjuder digital service och kommunicerar digitalt. En majoritet av invånarna har tillgång till dator eller
smartphone och internet och förväntar sig att kunna ta del av samhällsservice digitalt. Covid-19-pandemin har på många sätt bidragit
till att driva på digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Pandemin
1

Regeringskansliet och SKR, Vision e-hälsa 2025.
Regeringskansliet, För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi s. 6 och 12 f
(dnr N2017/03643/D, publicerat den 18 maj 2017).
2
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har medfört förändrade behov och beteenden hos invånarna, inte
minst i kommunikationen med hälso- och sjukvården. En tydlig
effekt är att användningen av e-hälsotjänster ökat, särskilt bland
äldre.3 Av en rapport från Internetstiftelsen framgår att internetanvändare som är 76 år eller äldre är en åldersgrupp som markant
ökat sin användning av e-hälsotjänster under covid-19-pandemin.4
Trots detta finns det människor i Sverige som av olika anledningar saknar förutsättningar att ta del av e-hälsotjänster. Vissa
grupper, exempelvis unga, personer med funktionsnedsättningar
och äldre, kan ha svårare att på egen hand använda digitala hjälpmedel och att hantera exempelvis sådan e-legitimation som vanligen
krävs för att kunna ta del av digitala e-hälsotjänster. För dessa personer riskerar den snabba digitaliseringen att skapa eller förstärka vad
som brukar kallas ett digitalt utanförskap. Invånare som räknas som
sällan- och icke-användare av internet beräknas enligt Internetstiftelsen uppgå till drygt en miljon människor. De som använder internet i lägre utsträckning, och därmed riskerar ett digitalt utanförskap,
är främst personer äldre än 75 år, personer med funktionsnedsättning samt personer med låg utbildning.5
I dag behöver nästan en femtedel av befolkningen hjälp att installera
ett mobilt bank-id, vilket i många fall är en nödvändighet för att
kunna logga in på e-hälsotjänster. Personer med funktionsvariationer behöver i högre grad än befolkningen i övrigt hjälp med att
använda digitala tjänster. Allra mest hjälp med digitala aktiviteter
behöver de äldsta i samhället. Av de som är 76 år eller äldre behöver
närmare 60 procent hjälp med att skaffa mobilt bank-id.6
Användningen av e-hälsotjänster skiljer sig åt mellan personer
med funktionsnedsättningar och den övriga befolkningen. I en rapport från 2019 beskrivs att det finns en betydande digital klyfta
mellan personer med funktionsnedsättningar och personer utan
funktionsnedsättningar. En tredjedel av personerna med funktionsnedsättningar tycks inte ha något sätt att identifiera sig digitalt. De
3

E-hälsomyndighetens fokusrapport Jämlik e-hälsa Tillgång, fördelning och användning av
e-hälsotjänster och välfärdsteknik (dnr 2020/05075 2020-11-23) s. 5 f.
4
Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet 2020 s. 36.
5
E-hälsomyndighetens fokusrapport Jämlik e-hälsa Tillgång, fördelning och användning av
e-hälsotjänster och välfärdsteknik (dnr 2020/05075 2020-11-23) s. 18 och Internetstiftelsens
delrapport Digitalt utanförskap 2020 Q1, delrapport till undersökningen Svenskarna och internet 2020.
6
Internetstiftelsens delrapport Digitalt utanförskap 2020 Q1, delrapport till undersökningen
Svenskarna och internet 2020.
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har varken mobilt bank-id eller någon annan e-legitimation.7 Inom
vissa områden är skillnaderna mellan de två grupperna relativt liten,
t.ex. när det gäller viljan att boka tider till vården via internet. Personer med funktionsnedsättningar är dock en heterogen grupp med
stor inbördes variation när det gäller behov och förmåga att kunna
delta i sin vård. Det finns därför variationer inom gruppen när det
gäller användningen av e-hälsotjänster. E-hälsomyndigheten konstaterar att ytterligare behovsanpassning av e-hälsotjänster skulle kunna
bidra till mer jämlika möjligheter att vara delaktiga i e-hälsotjänsterna.8

4.3

Användning av 1177 Vårdguidens e-tjänst
Journalen

Som nämnts ovan tillhandahålls i dag en nationell teknisk lösning för
att ge patienter direktåtkomst till sina patientjournaler via den landsomfattande e-tjänsten Journalen. Denna nationella tekniska lösning
tillhandahålls via Inera AB9. I Journalen kan patienter logga in med
sin e-legitimation och få elektronisk tillgång till sina patientuppgifter från de vårdgivare som är anslutna. Informationen hämtas
automatiskt från hälso- och sjukvårdens journalsystem. Regionerna
har gjort olika bedömningar om vilken patientinformation som ska
göras tillgänglig genom direktåtkomst. Vilka uppgifter från patientjournalen som visas i Journalen, och från vilka mottagningar, kan
således variera mellan olika vårdgivare. Regionerna har gemensamt
kommit överens om en målbild och ett antal styrande principer för
hur invånare ska kunna ta del av sin egen patientjournal i e-tjänsten
Journalen. Målbilden var att vid utgången av år 2020 ska alla invånare
som fyllt 16 år kunna ha elektronisk tillgång till all information om
sig själv som dokumenteras i regionfinansierad hälso- och sjukvård
samt tandvård.10
Enligt uppgift från Inera har Journalen använts av cirka 4,9 miljoner
personer och varje månad loggar över en miljon personer in på
7

Begripsam, rapporten Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019 s. 12.
E-hälsomyndighetens fokusrapport Jämlik e-hälsa Tillgång, fördelning och användning av
e-hälsotjänster och välfärdsteknik (dnr 2020/05075 2020-11-23) s. 27.
9
Inera AB (Inera) är ett bolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Inera har till
uppgift att koordinera och utveckla gemensamma digitala lösningar för regioner och kommuner. Inera är personuppgiftsbiträde åt regionerna och kommunerna.
10
E-hälsomyndighetens fokusrapport Jämlik e-hälsa Tillgång, fördelning och användning av
e-hälsotjänster och välfärdsteknik (dnr 2020/05075 2020-11-23) s. 20 f.
8
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e-tjänsten. Antalet inloggningar har också ökat stadigt för varje år
som tjänsten funnits. Ökningen har skett i samtliga åldersgrupper.
Under covid-19-pandemin har antalet besökare till 1177 Vårdguidens e-tjänster ökat kraftigt. Samtidigt har exempelvis tjänsten
Journalen utvecklats så att invånare i vissa fall kan ta del av sina provsvar från covid-19-test där.
Kvinnor söker generellt vård oftare än män och de använder
också 1177 Vårdguidens e-tjänster oftare än män. Bland personer
som är 70 år eller äldre är det dock vanligare att män använder
1177 Vårdguidens e-tjänster. Det finns även regionala skillnader i
användningen av e-tjänsterna. De allra flesta inloggningarna sker
med mobilt bank-id som autentiseringsmetod.11
Tidigare fanns en särskild ombudsfunktion i Journalen där
patienter kunde utse en annan fysisk person att dela sin journal med.
På så vis kunde patienter ta hjälp av någon annan, ett ombud, som
kunde logga in och få elektronisk tillgång till patientjournalen. Av
kontakter med Inera har framkommit att år 2017 delade cirka 4 350
personer sin patientjournal till någon annan via ombudsfunktionen
och siffrorna ökade stadigt för varje år. Delningsfunktionen användes
av samtliga åldersgrupper men användningen i åldersgruppen 70–79 år
stack ut något. Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen stängdes den tjänsten emellertid i juni 2018 (se nedan i avsnitt 4.11 för
närmare beskrivning av domen).
Det finns i dag en funktionalitet i Journalen som används för att
medge direktåtkomst till legala ställföreträdare i form av förvaltare
och gode män12 samt i vissa fall för personer som har lämnat fullmakter enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter. Enligt uppgift från Inera hade mellan den 1 januari och den 31 augusti 2020
cirka 30 förordnanden lagts till i denna ställföreträdarfunktion. Den
funktionen används således inte i någon större omfattning.

11

https://www.inera.se/tjanster/statistik-for-ineras-tjanster/statistik-for-1177-vardguidense-tjanster/invanare/.
12
Gode män och förvaltare kan enligt Ineras rutiner medges tillgång till ombudsfunktionen
under förutsättning att deras förordnande innefattar att bevaka rätt eller sörja för person, men
inte om förordnandet endast avser förvalta egendom.
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Inledning om gällande rätt

Patientdatalagen (2008:355), förkortad PDL, tillämpas vid vårdgivares
behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Patientdatalagen innehåller även bestämmelser om att föra patientjournal.
Utredningen har i delbetänkandet redogjort bl.a. för bestämmelser
i patientdatalagen om tillåtna ändamål för behandling av personuppgifter och om direktåtkomst genom sammanhållen journalföring.
Här i slutbetänkandet är i stället bestämmelserna i patientdatalagen
om skyldigheten att föra patientjournal (3 kap.) samt om möjligheten
att ge en enskild direktåtkomst till uppgifter om sig själv (5 kap. 5 §)
av särskilt intresse. Vidare är bestämmelser som möjliggör för den
enskilde att häva sekretess till förmån för annan enskild, t.ex. ett
ombud, av intresse.

4.5

Skyldigheten att föra patientjournal

Patientdatalagen fastställer att vid vård av patienter ska det föras
patientjournal. En patientjournal ska föras för varje patient och får
inte vara gemensam för flera patienter (3 kap. 1 § PDL). En patientjournal definieras i patientdatalagen som en eller flera journalhandlingar som rör samma patient (1 kap. 3 § PDL). Kravet på att
föra patientjournal gäller både hos offentliga och privata vårdgivare.
Skyldigheten att föra patientjournal har begränsats till personer som
tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. Skyldigheten gäller dock inte
all hälso- och sjukvårdspersonal utan endast dem som har mera centrala och självständiga arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.13
Skyldigheten att föra patientjournal vid vård av patienter omfattar i
första hand den som har legitimation eller särskilt förordnande att
utöva ett visst yrke inom hälso- och sjukvården eller tandvården.
I vissa fall är även icke-legitimerad personal skyldig att föra patientjournal (3 kap. 3 § PDL). De journalhandlingar som upprättas inom
hälso- och sjukvården ska vara skrivna på svenska språket, vara tydligt
utformade och så lätta som möjligt att förstå för patienten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock meddela föreskrifter om att en sådan journalhandling får vara skriven på
ett annat språk än svenska (3 kap. 13 § PDL).
13

Prop. 1984:85/189 s. 46.
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Att en patientjournal ska föras för varje patient betyder inte att
det för varje patient ska finnas endast en journal. För samma patient
kan det finnas flera patientjournaler hos en vårdgivare. De som hos
en vårdgivare deltar i vården av en patient får föra en gemensam journal om denne. På sjukhus förs vanligen en för patienten gemensam
patientjournal på varje klinik. Även inom en vårdcentral kan det
finnas flera patientjournaler om samma patient. Vidare anses det
uppenbart att de privata vårdgivarna för patientjournal var för sig,
men en privat vårdgivare kan liksom en offentlig ha flera patientjournaler för en patient.14 I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och
sjukvården finns bestämmelser om patientjournalens struktur och
innehåll. Det anges att vårdgivaren ska säkerställa att de uppgifter som
finns dokumenterade i en patientjournal finns tillgängliga på ett överskådligt sätt för den hälso- och sjukvårdspersonal som är behörig att
ta del av uppgifterna (5 kap. 1 § HSLF-FS 2016:40). Av de allmänna
råden till nu nämnda föreskrift framgår att de delar av en patients
journal som hör till en och samma individanpassade vårdprocess bör
hållas samman.
Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till
en god och säker vård av patienten. Patientjournalen är ett stöd för
vård och behandling av patienten. Hälso- och sjukvårdspersonal som
inte har träffat patienten tidigare kan använda patientjournalen för
att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att kunna ge
patienten en god och säker vård. En patientjournal är även en informationskälla för patienten, uppföljning och utveckling av verksamheten, tillsyn och rättsliga krav, uppgiftsskyldighet enligt lag, samt
forskning (3 kap. 2 § PDL).

4.6

Innehållet i en patientjournal

En patientjournal får innehålla endast de uppgifter som behövs för
de ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 patientdatalagen (3 kap. 5 § PDL). Kravet på att föra patientjournal gäller
således bara den individinriktade verksamheten inom hälso- och
sjukvården.

14

Prop. 1984/85/189 s. 37.
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En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en
god och säker vård av patienten. Om uppgifterna finns tillgängliga,
ska en patientjournal alltid innehålla
– uppgift om patientens identitet,
– väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
– uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande
åtgärder,
– väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
– uppgift om den information som lämnats till patienten,
– dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ
och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samt
– uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller
behandling (3 kap. 6 § PDL).
Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort
en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes (3 kap.
6 § PDL).
Patientdatalagen reglerar vad som får finnas i en patientjournal
(3 kap. 7 § PDL).15 Därutöver finns bestämmelser i andra författningar
om vad patientjournalen får eller ska innehålla, se t.ex. smittskyddslagen (2004:168) och förordningen (1991:1472) om psykiatrisk
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Vidare innehåller Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring
och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården bl.a. bestämmelser om innehållet i patientjournalen.

4.7

Patientjournaler är allmänna handlingar

En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt
2 kap. 9 eller 10 § i tryckfrihetsförordningen är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). Hos en offentlig vårdgivare utgör patientjournalen

15

Prop. 2007/08:126 s. 93.
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en allmän handling enligt bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.16
Enligt patientdatalagen definieras patientjournal som en eller flera
journalhandlingar som rör samma patient. Journalhandling definieras som framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt
hjälpmedel och som upprättas eller inkommer i samband med vården
av en patient. En journalhandling innehåller uppgifter om patientens
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller om vidtagna
eller planerade vårdåtgärder (1 kap. 3 § PDL). Definitionen av patientjournal knyter således an till tryckfrihetsförordningens handlingsbegrepp. Som framgår av bestämmelserna saknar det betydelse om
handlingen är pappersbaserad eller digital. Enligt huvudregeln är en
handling upprättad hos en myndighet, när den har expedierats (2 kap.
10 § första stycket tryckfrihetsförordningen). Det finns dock undantag från denna huvudregel beträffande vissa sorters handlingar. Diarier,
journaler samt sådana register eller andra förteckningar som förs
löpande, anses ha upprättats när de har färdigställts för anteckning eller
införing (2 kap. 10 § andra stycket tryckfrihetsförordningen).
Högsta förvaltningsdomstolen har i ett rättsfall uttalat bl.a.
följande när det gäller frågan om när en patientjournal blir en allmän
handling (HFD 2013 ref. 33). Patientjournalen kan innehålla olika
typer av uppgifter och handlingar. För löpande anteckningar i diarieeller dagboksform iordningsställs som regel en eller flera särskilda
handlingar, i anslutning till patientens första kontakt med den aktuella vårdgivaren eller vårdenheten. Förutom anteckningar i diarieeller dagboksform kan patientjournalen innehålla även exempelvis
röntgenbilder, provsvar, remisser och intyg. Handlingar som tillhör
en patientjournal kan därmed bli att betrakta som allmänna vid olika
tidpunkter, beroende på vilken bestämmelse i tryckfrihetsförordningen de omfattas av. De delar av en patientjournal som är avsedda
för löpande anteckningar rörande vården av patienten omfattas av
specialregeln i tryckfrihetsförordningen17, avseende sådana handlingar som anses upprättade när de färdigställts för anteckning eller
införing. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade även i målet att de
16

En privat vårdgivare omfattas som regel inte av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om
allmänna handlingar. Patientjournaler hos privata vårdgivare, som inte är s.k. kommunala
företag, utgör alltså inte allmänna handlingar. I avsnitt 4.8 nedan redogörs för att uppgifter i
patientjournaler hos privata vårdgivare omfattas av bestämmelser om tystnadsplikt.
17
Nuvarande 2 kap. 10 § andra stycket 1 tryckfrihetsförordningen.
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löpande anteckningarna i patientjournalen inom den offentligt
bedrivna hälso- och sjukvården omedelbart blir en del av den allmänna handlingen, oavsett om anteckningarna har signerats.
Om en utomstående ges direktåtkomst eller annan elektronisk
tillgång till en handling, anses handlingen expedierad och därmed
upprättad hos myndigheten. Den externa tillgången gör alltså att en
handling blir en allmän handling om den inte tidigare var det.
Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och uppgifterna i handlingarna ska i regel lämnas ut på begäran, såvida de inte
omfattas av sekretess. I patientdatalagen anges att en myndighet inom
allmän hälso- och sjukvård under vissa förutsättningar är skyldig att
lämna ut journalhandlingar och andra handlingar och uppgifter till
en patient, samt att detta framgår av tryckfrihetsförordningen och
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL (8 kap.
1 § PDL). Även en journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård
ska på begäran av patienten, eller av en närstående till patienten, så
snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne för att läsas eller
skrivas av på stället eller i avskrift eller kopia, om de inte omfattas av
tystnadsplikt enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) (8 kap. 2 §PDL).

4.8

Patientuppgifter omfattas av sekretess
och tystnadsplikt

Uppgifter om patienter i patientjournal omfattas i regel av stark
sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att personen eller någon närstående lider men
(25 kap. 1 § OSL). Presumtionen är att uppgifter i en patientjournal
skyddas av sekretess och att uppgifterna inte lämnas ut till någon
annan. För närmare beskrivning av regelverket hänvisas till kapitel 5
i delbetänkandet där utredningen allmänt beskrivit innebörden av
sekretess och tystnadsplikt (se avsnitt 5.2 i delbetänkandet) och
sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården (avsnitt 5.4
i delbetänkandet).
Offentlighets- och sekretesslagen gäller bara för myndigheter
och för verksamheter som enligt lagen jämställs med myndigheter,
t.ex. s.k. kommunala företag. Inom sådan hälso- och sjukvård som
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bedrivs av privata vårdgivare finns bestämmelser i 6 kap. patientsäkerhetslagen om tystnadsplikt för personal inom enskild hälsooch sjukvård som ger motsvarande skydd för uppgifterna. Där anges
bl.a. att den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda (privata) hälso- och sjukvården inte
obehörigen får röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta
om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.
Syftet är att patientuppgifter inte ska få ett sämre skydd när de
behandlas i enskild verksamhet än när motsvarande hantering sker
hos en myndighet.
I förarbetena till patientdatalagen angavs att vid tolkningen av
obehörighetsrekvisitet är det naturligt att söka ledning i skaderekvisitet som finns i sekretesslagens bestämmelser. Vidare konstaterades att den enskilde ska få samma skydd för sin personliga
integritet vare sig han eller hon får vård av en hälso- och sjukvårdsmyndighet eller en privat vårdgivare.18 Sådant uppgiftslämnande som
inte skulle ha hindrats av sekretess om det rört sig om en hälso- och
sjukvårdsmyndighet anses alltså inte heller vara ett obehörigt
röjande av uppgifterna hos en privat vårdgivare. Det innebär att uppgifter om patienters hälsa och personliga förhållanden har ett motsvarande skydd hos en privat vårdgivare som hos en hälso- och
sjukvårdsmyndighet.
Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den
enskilde själv, om inte annat anges i offentlighets- och sekretesslagen (12 kap. 1 § OSL). En enskild har därmed som huvudregel rätt
att ta del av de uppgifter som gäller denne. När det gäller uppgifter
om enskild inom hälso- och sjukvård finns en bestämmelse i 25 kap.
6 § offentlighets- och sekretesslagen som innebär att uppgifterna i
patientjournalen i vissa särskilda undantagsfall kan hemlighållas även
för den enskilde själv. Bestämmelsen anger att sekretessen enligt
25 kap. 1–5 §§ offentlighets- och sekretesslagen gäller i förhållande
till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans
eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med
vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte
lämnas till honom eller henne.19 Syftet med bestämmelsen är i första
hand att hindra en patient, under de förutsättningar som i övrigt
18

Prop. 2007/08:126 s. 46.
Detsamma gäller i fråga om sekretess enligt 25 kap. 17 a § offentlighets- och sekretesslagen
om uppgiften om hälsotillståndet avser ordinationsorsak i den nationella läkemedelslistan
enligt lagen om nationell läkemedelslista.
19
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gäller enligt paragrafen, från att ta del av sin patientjournal. Motsvarande tystnadsplikt gäller för hälso- och sjukvårdspersonal inom
privat hälso- och sjukvård.20 Rekvisitet ”synnerlig vikt” innebär att
uppgifter i patientjournalen kan hemlighållas för patienten endast i
yttersta undantagsfall. Av rättspraxis på området följer att bestämmelsen i 25 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen har ett mycket
begränsat tillämpningsområde.21
Sekretess kan även i vissa andra situationer gälla för uppgifter i
patientjournal i förhållande till den enskilde för uppgifter om denne.
Exempelvis gäller sekretess för uppgift i anmälan eller utsaga av en
enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden,
i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, om det kan
antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller
någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt
men om uppgiften röjs (25 kap. 7 § OSL). Sekretess gäller även om
uppgiften hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i
annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet
med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida
verksamheten skadas om uppgiften röjs (18 kap. 1 § OSL). Den
senare bestämmelsen kan exempelvis aktualiseras i förundersökningar om barnmisshandel. Vårdnadshavare kan då med hänvisning
till sekretess nekas att få tillgång till sin egen eller sitt barns vårddokumentation.

4.9

Patientens rätt att medge annan tillgång
till sina patientuppgifter

När det gäller ombuds möjlighet att ta del av uppgifter i patientjournal, är en första förutsättning att den enskilde efterger sekretessen
så att den inte gäller i förhållande till ombudet. I 12 kap. offentlighetsoch sekretesslagen finns bestämmelser om den enskildes möjlighet att
efterge (häva) sekretess som gäller till skydd för honom eller henne.
Eftersom sekretess, som redogjorts för ovan, i regel inte gäller i
förhållande till den enskilde själv, kan den enskilde disponera över
sina uppgifter. I detta ligger att den enskilde kan välja om den vill att
20
21

Prop. 1979/80:2 Del A s. 179.
Se t.ex. RÅ82 Ab 47 och RÅ83 Ab 132.
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någon utomstående ska få del av uppgifterna. I offentlighets- och
sekretesslagen finns en bestämmelse om undantag från sekretess när
den enskilde samtycker till det (10 kap. 1 § OSL). Bestämmelsen
anger att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift
lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde
samtycker till det, samt att detta följer av 12 kap. och gäller med de
begränsningar som anges där. Av 12 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen följer att en enskild helt eller delvis kan häva sekretessen som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat
anges i offentlighets- och sekretesslagen. En patient kan således
medge att en annan person får tillgång till uppgifterna i dennes patientjournal, och på så vis häva sekretessen, om det inte finns någon
bestämmelse om sekretess som hindrar detta.
För uppgift i patientjournal som omfattas av sekretess med stöd av
25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen finns som ovan nämnts
ett undantag från huvudregeln att den enskilde har rätt att ta del av
dessa och själv förfoga över uppgifterna (se 25 kap. 6 § OSL). Denna
bestämmelse utgör ett snävt begränsat undantag från huvudregeln
om att den till vars förmån en sekretessbestämmelse gäller själv har
rätt att förfoga över sekretessen. Bestämmelsen innebär dock inte att
patienten berövas sin rätt att medge att uppgift, dvs. i första hand
patientjournalen, lämnas till annan. Medgivande att lämna uppgiften
till annan, exempelvis till ett ombud, kan alltså lämnas, även om
situationen skulle vara sådan att den enskilde själv inte vet vilka uppgifter medgivandet omfattar.22
I förarbetena till sekretesslagstiftningen anges att det i och för sig
är tänkbart att en enskild, som begär att få uppgifter om sig själv eller
medger att en sekretessbelagd uppgift om honom eller henne lämnas
till någon annan, kan vara offer för påtryckningar från utomstående.
Trots detta har det inte ansetts komma i fråga att annat än i rena
undantagsfall genom särskilda föreskrifter frånkänna hans eller
hennes samtycke rättsverkan (jfr RÅ 1991 not. 167). Att en myndighet under hänvisning till den enskildes bästa vägrar att beakta
dennes samtycke till utlämnande kan enligt förarbetena i längden
medföra större skadeverkningar genom den osäkerhetskänsla som
skapas hos den enskilde och den rubbning av förtroendet till myndigheterna som mestadels blir följden. Det framhålls dock att en myndig22

Prop. 1979/80:2 Del A s. 179 och RÅ 1991 not. 167.
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het givetvis inte behöver ta hänsyn till ett samtycke som efter vad som
framgår saknar giltighet som rättshandling enligt allmänna regler.23
JO har uttalat att eftersom hälso- och sjukvårdssekretessen i de
flesta fall inte gäller mot patienten själv och sekretessen kan efterges
av denne, följer att patienten kan låta någon annan ta del av journalhandlingar som rör denne. Något krav på att patienten först själv tar
del av sin journal har inte uppställts i sekretesslagstiftningen. För att
en myndighet som har vården om journalhandlingarna ska vara säker
på att den som åberopar patientens medgivande att få ta del av journalen verkligen har ett sådant medgivande krävs som regel att vederbörande kan visa upp en skriftlig fullmakt från patienten. Det bör
dock framhållas att sekretesslagstiftningen inte innehåller några
formföreskrifter i detta hänseende.24
JO:s uttalande avsåg den då gällande sekretesslagen (1980:100).
Inte heller i den nu gällande offentlighets- och sekretesslagen har det
tagits in några formkrav för hur ett medgivande till att någon annan
får ta del av uppgifter ska lämnas. Det ska tilläggas att genom förvaltningslagen (2017:900) har det införts vissa behörighetsregler för
ombud (14 och 15 §§ förvaltningslagen). Av bestämmelserna följer
att det inte finns något krav på att visa upp en fullmakt när en enskild
anlitar ett ombud i ett ärende vid myndighet. En myndighet får dock
begära att ett ombud ska styrka sin behörighet genom en skriftlig
eller muntlig fullmakt (15 § första stycket förvaltningslagen).
Det finns inget hinder mot att ett medgivande ges i förväg, med
tanke på en kommande situation. Exempelvis kan man tänka sig
situationen att en patient i förväg, inför en vistelse på sjukhus, medger att en anhörig får ta del av tillkommande uppgifter i patientjournalen, t.ex. genom att lämna in en skriftlig fullmakt. I förhållande till
myndigheten kan dock ett sådant samtycke alltid återkallas. Ett
samtycke får emellertid inte ges ett så generellt innehåll att den enskilde allmänt förklarar sig avstå från sekretessen hos en viss
myndighet eller tjänsteman. Om en enskild uppmanas att lämna ett
mer eller mindre generellt samtycke, kan omständigheterna vara
sådana att samtycket inte bör tillerkännas rättslig giltighet.25

23

Prop. 1979/80:2 Del A s. 329.
JO 1983/84 s. 238 (dnr 2705-1982), angående krav på medgivande från patienter vid utlämnande av deras patientjournal.
25
Eva Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen, kommentar till 12 kap. 2 § offentlighetsoch sekretesslagen, JUNO version:22.
24
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I praktiken hanteras utlämnanden till ombud i dag antingen
genom att det antecknas i patientens patientjournal att muntligt
samtycke till utlämnande har lämnats eller genom att ett skriftligt
samtycke (ofta benämnt fullmakt) tas in i patientjournalen. Därefter
lämnas patientjournalen ut enligt vårdgivarens rutiner för utlämnande av patientjournal. Av patientdatalagen följer att om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har lämnats ut
till någon, ska det dokumenteras i patientjournalen vem som har fått
handlingen, avskriften eller kopian och när denna har lämnats ut.
Detta gäller dock inte utlämnande genom direktåtkomst (3 kap. 11 §
PDL). Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården
(HSLF-FS 2016:40) följer att vårdgivaren ska säkerställa att en patientjournal, i förekommande fall, innehåller uppgifter om samtycken och
återkallade samtycken (5 kap. 5 § 9). Hur den närmare hanteringen av
samtycken eller fullmakter går till kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och vårdgivarens interna rutiner.
När det gäller privat hälso- och sjukvård innebär patientens medgivande till att någon annan får del av uppgifter givetvis att det inte
är obehörigt att göra sådana utlämnanden som patienten gått med
på. Tystnadsplikten inom den privata hälso- och sjukvården hindrar
alltså inte att uppgifter lämnas ut med patientens medgivande.

4.10

Sekretess och möjligheten att medge annan
tillgång till patientuppgifter för patienter
som har legala ställföreträdare

4.10.1

Barn och deras vårdnadshavare

Om den enskilde är ett barn26 gäller sekretess till skydd för barnet
även i förhållande till dennes vårdnadshavare (12 kap. 3 § OSL).
Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den
utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken (FB) har rätt
och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga
angelägenheter, såvida det inte kan antas att barnet lider betydande
men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren, eller om det annars
anges i offentlighets- och sekretesslagen. Om sekretess inte gäller i
26

Med barn avses person under 18 år.

57

99
Patientens elektroniska tillgång till sina patientuppgifter

SOU 2021:39

förhållande till vårdnadshavaren, förfogar denne ensam eller, beroende
på barnets ålder och mognad, tillsammans med barnet över sekretessen till skydd för barnet.
Som utgångspunkt har vårdnadshavarna rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter som rör barnet. I takt med barnets stigande
ålder och mognad ska dock allt större hänsyn tas till barnets integritet och barnets egna synpunkter och önskemål. När ett barn har
uppnått en viss mognad och utveckling kan därför vårdnadshavarna
inte längre göra anspråk på att få veta vad barnet har berättat för t.ex.
en läkare eller en socialsekreterare. Någon fast åldersgräns finns inte
angiven till ledning för denna bedömning utan hänsyn måste tas till
barnets mognad och utveckling i övrigt. Det kan även förekomma
fall där det av hänsyn till barnets bästa kan vara befogat att inte lämna
ut vissa uppgifter till vårdnadshavarna även om det är fråga om
ganska små barn.27
För att närmare förstå sekretessregleringen när det gäller barn
och deras vårdnadshavare inom hälso- och sjukvården måste bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen ses i belysning av
bestämmelserna i föräldrabalken. Ett barn står under vårdnad av
båda föräldrarna eller en av dem, till dess att barnet fyller 18 år
(6 kap. 2 § FB). Huvudregeln när det gäller förhållandet mellan en
underårig och hans eller hennes vårdnadshavare är att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets
personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska dock i takt med
barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets
synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § FB).28 Om barnet har två
vårdnadshavare, ska de utöva denna bestämmanderätt över barnet
tillsammans. Bestämmanderätten utövas dock av den ene vårdnadshavaren ensam när den andre till följd av frånvaro, sjukdom eller
annan orsak är förhindrad att ta del i beslut rörande vårdnaden som
inte utan olägenhet kan uppskjutas. Beslut av ingripande betydelse för
barnets framtid får dock inte fattas av den ene vårdnadshavaren ensam,
om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det (6 kap. 13 § FB).
JO har uttalat att när det gäller åtgärder inom hälso- och sjukvården måste det i många fall anses tillräckligt att samråd sker med
27

Prop. 1981/82:186 s. 36.
Även inom hälso- och sjukvården finns liknande regler om barns självbestämmanderätt.
Exempelvis anges att om patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården
så långt som det går klarläggas och dennes inställning ska sedan tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § patientlagen [2014:821]).
28
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den ene vårdnadshavaren. Man får utgå från att den vårdnadshavare
som initierar vårdkontakten informerar den andre vårdnadshavaren.
Samråd med den andre vårdnadshavaren ska dock som regel ske om
det finns någon särskild anledning att misstänka att denne inte
samtycker till åtgärden eller om det är fråga om mera ingripande
åtgärder.29 Är vårdnadshavarna skilda, separerade eller inte har kontakt med varandra kan antagandet att den ena vårdnadshavaren informerar den andra förstås bli problematiskt. JO har i ett senare ärende
uttalat att vid ingripande åtgärder som förutsätter båda vårdnadshavarnas samtycke, är det inte godtagbart att förlita sig enbart på den
ena vårdnadshavarens uppgifter om ett lämnat samtycke, särskilt
inte om vårdnadshavarna är separerade.30
4.10.2

Andra personer med ställföreträdare

En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat
hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person eller inte
klarar att vårda sig eller sin egendom, kan under vissa förhållanden
få en legal ställföreträdare utsedd i form av en god man respektive en
förvaltare (11 kap. 4 och 7 §§ FB). Att en person har en legal ställföreträdare innebär inte att denne saknar egen rättshandlingsförmåga, utan personen kan fortfarande företa vissa rättshandlingar på
egen hand. Den legala ställföreträdaren kan dock utföra handlingar
som den företrädde inte med rättslig verkan kan utföra själv. Eventuella fullmakter som den enskilde har utfärdat före förvaltarförordnandet förlorar sin verkan inom ramen för förvaltarskapet.31
I ett rättsfall har Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till
att en god man kunde få ut kopior av huvudmannens deklarationer
eftersom denne på grund av sitt hälsotillstånd själv varken kunde
begära ut dem eller häva den sekretess som gällde till skydd för
honom.32 I ett senare rättsfall har Högsta förvaltningsdomstolen
prövat frågan om en förvaltare har rätt att för huvudmannens räkning
ta del av uppgifter som rör ställföreträdarskapet och som omfattas av
29

JO 2003/04 s. 306 (dnr 2739–2001).
Se JO:s beslut den 27 februari 2018 (dnr 6097–2017) där vårdpersonal utgått från att barnets
mamma skulle informera pappan. Informationen nådde inte pappan då föräldrarna inte hade
någon kontakt med varandra.
31
SOU 2004:112 s. 471 f.
32
RÅ 1999 ref. 38.
30
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sekretess.33 Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att sekretessen för de aktuella uppgifterna inte gäller i förhållande till huvudmannen själv. Huvudmannen kan också, enligt 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen, häva sekretess som gäller till skydd för
honom eller henne. Mot denna bakgrund fick, på motsvarande sätt
som i det tidigare fallet, en förvaltare i egenskap av företrädare för
en person som varken kan begära ut handlingar eller häva sekretessen, anses ha rätt att ta del av uppgifter som omfattas av sekretess
till skydd för huvudmannen. Som förutsättning gäller att uppgifterna rör ställföreträdarskapet och att de behövs för att förvaltaren
ska kunna fullgöra uppdraget.
I detta sammanhang bör också nämnas framtidsfullmakter. En
person kan ge en framtidsfullmakt åt en fysisk person att företräda
denne enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter. Fullmakten
avser det fallet att fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk
störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande
varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de
angelägenheter som fullmakten avser. En framtidsfullmakt får omfatta huvudmannens ekonomiska och personliga angelägenheter
(1 och 2 §§ lagen om framtidsfullmakter). Bestämmelsen om framtidsfullmaktens omfattning är enligt förarbetena avsedd att överensstämma med de områden som ett godmanskap enligt 11 kap. 4 §
föräldrabalken får omfatta. Till personliga angelägenheter hör bl.a.
att hjälpa fullmaktsgivaren i dennes kontakter med hälso- och sjukvården och den sociala omsorgsverksamheten. Dock undantas åtgärder inom hälso- och sjukvård och tandvård från fullmakthavarens
behörighet. Regeringen anförde i förarbetena att någon uttömmande
uppräkning av vilken hälso- och sjukvård som undantas inte kan
lämnas. Det går inte heller att helt undvika att vissa gränsdragningsproblem uppstår. Regeringens utgångspunkt var dock att de begränsningar som anses gälla för god man och förvaltare även ska gälla för
framtidsfullmaktshavare.34

33
34

HFD 2020 ref. 50.
Prop. 2016/17:30 s. 30 och 109 f.
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Patienters direktåtkomst till patientuppgifter

Vårdgivare har möjlighet att ge patienter elektronisk tillgång genom
direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv som vårdgivaren får
lämna ut. Patientdatalagen anger att vårdgivare får medge en enskild
direktåtkomst till sådana uppgifter om den enskilde själv som får
lämnas ut till honom eller henne och som behandlas för ändamål som
anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 patientdatalagen, dvs. för
vårddokumentation (5 kap. 5 § PDL35). Av samma bestämmelse
framgår att den enskilde under samma förutsättningar får medges
direktåtkomst till dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första stycket
första meningen patientdatalagen, dvs. uppgifter om den åtkomst som
förekommit till uppgifter om patienten (logglistor). Utredningen har
ingående beskrivit bestämmelsen och de förarbetsuttalanden som låg
bakom införandet i avsnitt 16.13 i delbetänkandet.
Bestämmelsen är inte tvingande utan ger en möjlighet för vårdgivare att, om de så önskar, ge patienter direktåtkomst till uppgifter
om sig själva. Vårdgivaren kan även välja att ge direktåtkomst till
endast vissa delar av patientjournalen. I dagsläget är alla regioner
anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det finns dock regionala
skillnader i hur många verksamheter inom respektive region som
tillhandahåller tjänsten. Hur mycket information som patienten kan
se när denne loggar in varierar också mellan de olika regionerna. Det
kan noteras att eftersom bestämmelsen om patientens direktåtkomst
endast utgör en möjlighet som vårdgivare får välja om de vill använda,
finns det ingen rättighet för patienter att få del av sina uppgifter elektroniskt genom direktåtkomst. Det finns således inte heller någon
möjlighet för patienter att överklaga vårdgivares beslut att t.ex.
lämna ut enbart viss information ur patientjournalen genom direktåtkomst.36 En patient som vill få ut uppgifter om sig själv, kan då
i stället göra en begäran om att få ut uppgifterna som allmänna
handlingar.
Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att en vårdgivare enligt gällande regelverk inte ens med samtycke får ge ett ombud

35

Utredningen har i delbetänkandet föreslagit att bestämmelsen i 5 kap. 5 § patientdatalagen
ändras till att även omfatta annat elektroniskt utlämnande.
36
Det framgår av patientdatalagen att några i lagen särskilt angivna beslut av Inspektionen för
vård och omsorg får överklagas enligt patientdatalagen. Övriga beslut enligt patientdatalagen
får inte överklagas (10 kap. 2 § PDL).
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till en enskild direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om den enskilde. Rättsfallet beskrivs nedan.
HFD 2017 ref. 67 om ombuds direktåtkomst till patientjournaler
I HFD 2017 ref. 67 prövade Högsta förvaltningsdomstolen frågan
om ombud kan ges direktåtkomst till patienters patientjournaler.
Domstolens slutsats var att en vårdgivare som behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen inte ens med den enskildes
samtycke får ge ett ombud till en enskild direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om den enskilde.
Bakgrunden till rättsfallet var att landstinget i Uppsala (numera
Region Uppsala) hade gett patienter möjlighet att digitalt ”dela” sin
patientjournal med någon annan, ett ombud. Tjänsten kunde nås
genom inloggning med godkänd elektronisk identifiering. I tjänsten
kunde patienten välja att ”dela” sin patientjournal med ett ombud
genom att ange ombudets personnummer och välja om ombudet
skulle ges tillgång till hela patientjournalen eller delar av den. Ombudet fick sedan ett meddelande som ombudet kunde acceptera.
Ombudet fick då direktåtkomst till uppgifterna om patienten och
kunde nå dessa genom att själv logga in i Journalen med godkänd
elektronisk identifiering. Funktionen var tänkt att användas exempelvis när en patient som ska läggas in på sjukhus vill att anhöriga
ska kunna följa vad som händer.
Vid tillsyn av tjänsten förelade Datainspektionen37 landstinget att
upphöra med att ge ombud direktåtkomst. Datainspektionens motivering var att sådan åtkomst enligt lag uttryckligen endast får ges till
den enskilde själv, dvs. inte till dennes ombud. Föreläggandet överklagades av regionen som ansåg att vårdgivaren med stöd av en särskild bestämmelse om samtycke i patientdatalagen fick ge ombud
direktåtkomst om patienten gav sitt samtycke till det. Målet avgjordes slutligt i Högsta förvaltningsdomstolen.
Frågan i målet var om en vårdgivare som behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen får ge ombud direktåtkomst till
vårdgivarens uppgifter om en enskild under samma förutsättningar
som till den enskilde själv. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade
att ordalydelsen i bestämmelsen i 5 kap. 5 § första stycket patient37

Datainspektionen bytte den 1 januari 2021 namn till Integritetsskyddsmyndigheten.
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datalagen inte ger uttryck för annat än att det endast är till patienten
själv som vårdgivaren får ge direktåtkomst. Inte heller finns det
något i motiven som talar för att lagstiftaren med den bestämmelsen
avsett att ge vårdgivaren möjlighet att lämna ut uppgifter genom
direktåtkomst till någon annan än patienten.
Frågan var då om regeln om den enskildes samtycke i 2 kap. 3 §
första stycket patientdatalagen kunde tillämpas. Enligt den bestämmelsen kan en annars otillåten behandling bli tillåten, om den
enskilde samtycker till det. Utgångspunkten var, enligt dåvarande
10 § personuppgiftslagen (numera artikel 6.1 i dataskyddsförordningen), att den enskildes uttryckliga samtycke till en viss behandling av personuppgifter medför att behandlingen blir tillåten. Den
enskildes samtycke läkte emellertid inte brister i förhållande till de
grundläggande kraven på behandlingen i dåvarande 9 § personuppgiftslagen (numera artikel 5.1 i dataskyddsförordningen). Det
finns bestämmelser i patientdatalagen som specificerar de krav som
ställdes enligt personuppgiftslagen, numera dataskyddsförordningen,
och som därför inte kan åsidosättas med stöd av samtycke. Det stod
därmed klart att samtyckesregeln i 2 kap. 3 § första stycket patientdatalagen – trots ordalydelsen – inte kan tillämpas på alla slags regleringar enligt patientdatalagen.
En bestämmelse som ger vårdgivaren möjlighet att ge patienten
direktåtkomst till sina journaluppgifter är, enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening, inte en bestämmelse av det slag som inte
kan åsidosättas med stöd av samtycke. Det var således inte av det
skälet uteslutet att samtyckesregeln skulle kunna ge stöd för ett utlämnande till patientens ombud. Bestämmelsen om direktåtkomst i
5 kap. 5 § patientdatalagen måste dock läsas tillsammans med 4 § i
samma kapitel, som föreskriver att direktåtkomst till personuppgifter
endast är tillåten i den utsträckning som anges i lag eller förordning.
Det finns inte några andra bestämmelser som reglerar vårdgivares
möjlighet att ge enskild direktåtkomst till journaluppgifter än den i
5 kap. 5 § patientdatalagen.
Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det var tydligt att lagstiftaren genom 5 kap. 4 och 5 §§ patientdatalagen avsett att uttömmande
reglera till vem och under vilka förutsättningar en vårdgivare får ge
direktåtkomst till en enskild. I den mån detta inte är tillåtet så är det
förbjudet. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening kunde
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därför inte den generellt utformade samtyckesregeln åberopas till
stöd för att åsidosätta en specialreglering av det slaget.
Datainspektionen hade alltså haft fog för att förelägga landstinget
att upphöra med att ge ombud direktåtkomst till landstingets personuppgifter om enskilda. Högsta förvaltningsdomstolen betonade att
5 kap. 4 och 5 §§ patientdatalagen är avsedda att uttömmande reglera
till vem och under vilka förutsättningar en vårdgivare får ge direktåtkomst till en enskild. Eftersom det inte finns någon bestämmelse
som medger att direktåtkomst också får ges till ett ombud, är sådan
direktåtkomst således inte tillåten ens med patientens samtycke.
Efter domen stod det klart att den lagtolkning som flera regioner
gjort, dvs. att patienter kunde samtycka till att dela sin patientjournal
med ett ombud genom direktåtkomst, inte var tillåten. Möjligheten
för patienter att dela sina elektroniska journaluppgifter med ombud
upphörde och den tjänst som gjorde det möjligt stängdes.

4.12

Direktåtkomst för patienter och deras ombud
enligt lagen om nationell läkemedelslista

Lagen (2018:121) om nationell läkemedelslista trädde i kraft den
1 maj 2021.38 Enligt den lagen får patienten ha direktåtkomst till
uppgifter om sig själv. Direktåtkomst får även ges till en annan fysisk
person som patienten utsett genom en fullmakt som finns registrerad i den nationella läkemedelslistan (5 kap. 6 § lagen om nationell läkemedelslista).
Patientens direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan omfattar samtliga uppgifter som är att hänföra till
patienten, med undantag för uppgifter för vilka sekretess gäller
enligt 25 kap. 6 § eller 12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.
Sådana uppgifter som omfattas av sekretess i förhållande till patienten själv får således inte lämnas ut till patienten eller dennes ombud.
Samtidigt infördes bestämmelser som medför att direktåtkomst till
uppgifter i den nationella läkemedelslistan får ges till en fysisk person
som patienten utsett genom fullmakt som finns registrerad i den
nationella läkemedelslistan. Registrering av uppgifter om fullmakter
38

Lagen träder dock i kraft först den 1 maj 2023 i fråga om bestämmelserna i 7 kap. 1 § och
9 kap. 1 §. Genom lagen upphävs lagen (1996:1156) om receptregister och lagen (2005:258)
om läkemedelsförteckning.
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ska vara ett ändamål för vilket personuppgifter får behandlas i den
nationella läkemedelslistan.39
När det gäller möjligheten att låta ett ombud få direktåtkomst till
uppgifter i den nationella läkemedelslistan, uttalades i förarbetena
att frågan inte är oproblematisk. En sådan ordning skulle kunna leda
till ett obehörigt nyttjande av uppgifterna i listan. Det kan finnas en
risk att patienten känner sig tvingad eller blir vilseledd till att medge
direktåtkomst till uppgifter. Därtill är uppgifterna i den nationella
läkemedelslistan integritetskänsliga, kanske något känsligare än
registerinnehållet i det tidigare receptregistret. Regeringen ansåg
dock att de integritetsrisker som finns, får vägas mot det behov som
vissa patienter har av att kunna utse en person som kan hjälpa dem
med det praktiska kring deras läkemedelsanvändning. Behovet kan
orsakas av att patienten på grund av hög ålder eller fysiska hinder
behöver hjälp med att hålla ordning på sina läkemedel. Att inte ge
ombud direktåtkomst till den nationella läkemedelslistan skulle
försvåra vissa patienters läkemedelshantering och även kunna leda
till patientsäkerhetsrisker. Regeringen föreslog därför att den som
patienten (fullmaktsgivaren) utser som ombud ska kunna ges direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan. Med hänsyn
till risken för obehörigt nyttjande av uppgifterna i listan måste dock
fullmakter som avser direktåtkomst vara registrerade i den nationella
läkemedelslistan och får endast avse en fysisk person. Ombudets
direktåtkomst omfattar inte uppgifter för vilka sekretess gäller mot
fullmaktsgivaren (dvs. patienten).40

39
40

Prop. 2017/18:223 s.164 f.
Prop. 2017/18:223 s. 165.
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5.1

Inledning

Ett grundläggande syfte med bestämmelserna om behörighetskrav
för yrken inom hälso- och sjukvården är patientsäkerheten. Inom
hälso- och sjukvården ansvarar såväl vårdgivaren som hälso- och
sjukvårdspersonalen för en god och säker vård av patienten. Även
patienten kan genom att vara delaktig i den egna vården göra vården
säkrare. Möjligheten att försäkra sig om att personalen har rätt
behörighet kan ses som ett verktyg för detta. Socialstyrelsens register
över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret)
fyller här en viktig funktion.
I detta kapitel redovisas inledningsvis HOSP-registret och regleringen i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen). Därefter följer en redogörelse
för innebörden av elektroniskt utlämnande samt avslutningsvis för
sekretessregleringen av uppgifter i HOSP-registret och allmänt om
sekretessbrytande bestämmelser.

5.2

Behörighetskontroll av hälsooch sjukvårdspersonal

5.2.1

Behörighetskrav för viss hälso- och sjukvårdspersonal

Frågor om behörighet att utöva yrken inom hälso- och sjukvården
regleras särskilt. Behörighetskraven ska garantera en viss kunskapsnivå och sådana personliga egenskaper hos yrkesutövaren att denne är
förtjänt av myndigheternas och allmänhetens förtroende.1 Behörig1

Enligt 2 kap. 17 § regeringsformen får begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke
införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att
ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.
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hetsreglerna bidrar till att samhällets mål om att hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet uppnås och till att patientens behov
av trygghet i vården och behandlingen tillgodoses. En viktig skillnad
mellan en examen och en legitimation är att en legitimation kan återkallas om den som innehar den inte längre uppfyller kraven. Legitimationen utgör därför det viktigaste kompetensbeviset för en yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Den är en personlig behörighet
och ett uttryck för att den legitimerade står under samhällets tillsyn
och har godkänts för yrkesverksamhet inom det område som legitimationen avser. Krav på legitimation för att få utöva sitt yrke gäller
flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och inom tandvården.
Regleringen finns i 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659), med närmare föreskrifter i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).
Socialstyrelsen prövar ansökningar om legitimation, särskilt förordnande att utöva yrke och bevis om specialistkompetens (4 kap.
10 § patientsäkerhetslagen). Prövningen av en ansökan om legitimation avser dels om den sökande uppfyller de fastlagda kraven på
utbildning och i förekommande fall fullgjord praktik för yrket i
fråga, dels att förhållandena inte är sådana att legitimationen skulle
ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap. patientsäkerhetslagen
om sökanden hade varit legitimerad. Sådana omständigheter är exempelvis om den legitimerade varit grovt oskicklig vid utövning av sitt
yrke, i eller utanför yrkesutövning gjort sig skyldig till ett allvarligt
brott som är ägnat att påverka förtroendet för yrkesutövaren eller på
annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket eller på grund
av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket
tillfredsställande. Socialstyrelsen gör normalt ingen övrig kvalitetseller lämplighetsbedömning av en yrkesutövare i samband med att
legitimation meddelas.
5.2.2

HOSP-registret

Uppgifter om de yrkesutövare som omfattas av legitimationsbestämmelser, samt uppgifter om specialistbevis för läkare och tandläkare
registreras i HOSP-registret. HOSP-registret omfattar personer
som har sökt och fått legitimation för yrken inom hälso- och sjukvårdens område. För närvarande finns i Sverige följande 22 legitimationsyrken: apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska,
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biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut eller sjukgymnast,
hälso- och sjukvårdskurator, kiropraktor, läkare, logoped, naprapat,
optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, röntgen-sjuksköterska, receptarie, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist
och tandläkare.
Det huvudsakliga ändamålet för registret är att föra en aktuell
förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (4 §
HOSP-förordningen). Uppgifterna i registret används av arbetsgivare, apotek och allmänhet främst för upplysningar om sjukvårdspersonalens identitet och behörighet. Dessutom utgör registeruppgifterna nödvändigt underlag för myndigheternas tillsyn men också
för statistik och prognoser över tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal. Registret syftar dock ytterst till att bidra till att upprätthålla en hög patientsäkerhet.
Det är en rättslig skyldighet för Socialstyrelsen att föra ett register
över hälso- och sjukvårdspersonal (1 § HOSP-förordningen). Socialstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för registret (3 a § HOSPförordningen). I registret finns uppgifter om namn, personnummer,
folkbokföringsort, yrke, eventuell specialistutbildning och datum då
legitimation eller specialistkompetens utfärdades samt eventuell förskrivarkod. Registret innehåller även uppgifter om de fall där prövotid pågår, om en legitimation är återkallad eller om en förskrivningsrätt är begränsad eller indragen, men registret innehåller inga upplysningar om pågående tillsynsärenden. Registret förs utan samtycke
från de registrerade och innehåller uppgifter om närmare 480 000
yrkesutövare.
Socialstyrelsen har till utredningen uppgett att antalet förfrågningar om uppgifter i registret har ökat de senaste åren, vilket bl.a.
beror på att bemanningsföretag gör fler periodiska kontroller än
tidigare och att fler förfrågningar görs av allmänheten. Socialstyrelsen har vidare uppgett att myndigheten i dag svarar på cirka 100 000
e-postförfrågningar per år om innehållet i HOSP-registret. Till det
tillkommer cirka 750 större beställningar och cirka 8 000 telefonsamtal. Myndigheten har som mål att svara inom 72 timmar vid förfrågningar om och beställningar av uppgifter från HOSP-registret.
Under år 2019 varierade dock svarstiden mellan 5 och 20 arbetsdagar.
Socialstyrelsens kostnad för att besvara frågor samt förvalta och
utveckla HOSP-registret uppgick samma år till 8,3 miljoner kronor,
vilket var en ökning jämfört med år 2018 (7,1 miljoner kronor) och
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år 2017 (5,7 miljoner kronor). Socialstyrelsens hantering av HOSPregistret och därtill hörande frågor upptar således en inte obetydlig
del av myndighetens resurser. För närvarande arbetar fem personer
heltid med hantering av registret.
Behandlingen av uppgifterna i registret regleras främst i HOSPförordningen.
5.2.3

HOSP-förordningen

HOSP-förordningen reglerar, som ovan sagts, behandling av uppgifter i HOSP-registret. Förordningen innehåller bestämmelser som
kompletterar dataskyddsförordningen2. Behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen är endast tillåten om
den stöder sig på minst en av de rättsliga grunder som räknas upp i
artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. Grunden för sådan behandling
av personuppgifter som är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c)
eller utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning (artikel 6.1 e) måste fastställas i nationell rätt
eller EU-rätt (artikel 6.3).
Vid behandling av personuppgifter enligt HOSP-förordningen
gäller dataskyddslagen3 och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av HOSP-förordningen.
I HOSP-förordningen regleras uttömmande vilka uppgifter som
registret får innehålla. Av 6 § följer att registret endast får innehålla
följande uppgifter:
1. namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande
identitetsbeteckningar och kön,
2. folkbokföringsort,
3. yrke,
4. grundyrke, läroanstalt, utbildningsland och datum för utfärdande
av examen,
5. specialitet,
2

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av person-uppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
3
Lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
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6. datum för utfärdande av legitimation respektive bevis om
specialistkompetens,
7. datum när ett tidsbegränsat behörighetsbevis enligt 6 upphör att
gälla,
8. beslut om partiellt tillträde,
9. beslut om prövotid och återkallelse av legitimation,
10. förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt, och
11. sådana tekniska och administrativa uppgifter som är nödvändiga
för att registerändamålen ska kunna tillgodoses.
En person som är registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan
behandling av personuppgifter som är tillåten enligt HOSP-förordningen (3 §).
Vad som avses med de första punkterna i 6 § är i regel självklart
men det kan finnas anledning att närmare förklara vad som avses
med punkterna 7–10.
Beslut om tidsbegränsat behörighetsbevis (punkten 7) kan vara aktuellt när yrkeskvalifikationerna är förvärvade i en annan stat inom EES
eller i Schweiz och yrkesutövaren avser att tillfälligt utöva ett yrke i
Sverige. Regleringen finns i 5 kap. patientsäkerhetsförordningen.
Beslut om partiellt tillträde (punkten 8) kan fattas i enlighet med
3 kap 8 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.4 Syftet är att kunna ge yrkesverksamma en rätt att utöva
ett yrke i ett annat land även om de verksamhetsområden som omfattas av yrket i det mottagande landet är bredare än i det land där
den yrkesverksamme fått sina kvalifikationer. Ett beslut om partiellt
tillträde kan vara aktuellt under vissa särskilt angivna förutsättningar
och innebär att ett erkännande av yrkesutövarens yrkeskvalifikationer begränsas till att avse tillträde till en del av ett reglerat yrke
(partiellt tillträde). Om partiellt tillträde till ett yrke har beviljats,
ska yrket utövas under ursprungsstatens yrkestitel. Yrkesutövaren
ska vid yrkesutövningen lämna tydlig information om behörighetens
räckvidd.

4

Genom förordningen genomförs allmänna bestämmelser i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU (yrkeskvalifikationsdirektivet).
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Beslut om prövotid och återkallelse av legitimation (punkten 9) och
annan behörighet fattas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
(HSAN). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsyn över
hälso- och sjukvårdspersonalen och utreder enskilda yrkesutövare
med utgångspunkt i patientsäkerheten och de risker som kan finnas
i den enskildes utövande av yrket. Om IVO efter genomförd utredning bedömer att det finns skäl för beslut om prövotid, återkallelse
av legitimation, återkallelse av annan behörighet att utöva yrke inom
hälso- och sjukvården eller begränsning i förskrivningsrätt, ska IVO
anmäla detta till HSAN som därefter får fatta beslut. Närmare bestämmelser om prövotid och återkallelse av legitimation finns i 8 kap.
patientsäkerhetslagen.
Förskrivarkod (punkten 10) behöver den som ska skriva ett recept
för läkemedel. Läkare, tandhygienister och tandläkare får sin personliga förskrivarkod av Socialstyrelsen i samband med beslutet om
legitimation. Sjuksköterskor och barnmorskor som har ansökt om
förskrivningsrätt får sin personliga förskrivarkod efter beslut från
Socialstyrelsen. Förskrivningsrätten för hjälpmedel som gäller exempelvis arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast lämnas i stället
lokalt av varje region eller kommun. Förskrivningsrätten kan dras in
eller begränsas efter beslut av HSAN om den som innehar rätten på
något sätt misskött sig eller missbrukat sin rätt på ett sätt som äventyrar patientsäkerheten (8 kap. 10 och 11 §§ patientsäkerhetslagen).
Förskrivningsrätten får också dras in eller begränsas på egen begäran.
Ändamål
Som framförts ovan är det huvudsakliga syftet med registret att föra
en aktuell förteckning över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals behörighet. Uppgifterna i registret används främst av
apotek, arbetsgivare, myndigheter och allmänhet för legitimationskontroll och tillsyn. Dessutom utgör registeruppgifterna underlag
för viss statistik och prognoser över tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal.
Av 4 § HOSP-förordningen följer att personuppgifterna i
registret får behandlas för att föra en aktuell förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Personuppgifterna i registret
får enligt 5 §, utöver detta, behandlas endast för att
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1. utöva tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal,
2. lämna uppgifter till den nationella läkemedelslistan enligt lagen
(2018:1212) om nationell läkemedelslista,
3. lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med det
som föreskrivs i annan författning eller avtal,
4. i samband med E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter enligt lagen om nationell läkemedelslista lämna uppgifter till den myndigheten för kontroll av identitet och behörighet
i fråga om förskrivare, legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel, apotekare, receptarier och dietister,
5. lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kontroll av förskrivares identitet och behörighet vid expedition på öppenvårdsapotek av läkemedel och andra varor som förskrivits,
6. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet
i samband med tjänstetillsättning och under anställning eller uppdrag, och
7. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet
att utfärda intyg.
De angivna ändamålen är således de enda för vilka uppgifterna i
registret får behandlas. Den uttömmande regleringen innebär att
principen om ändamålsbegränsning (finalitetsprincipen), som innebär att personuppgifter bara får samlas in för särskilda, uttryckligt
angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt
som är oförenligt med dessa ändamål (artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen), inte är tillämplig i den meningen att vidare behandling av personuppgifterna inte får ske ens för ändamål som inte är
oförenliga med de angivna.
I 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) anges att
en myndighet på begäran av en annan myndighet ska lämna uppgift
som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det
skulle hindra arbetets behöriga gång. Enligt ett avgörande från Högsta
förvaltningsdomstolen ska den personuppgiftsansvariga myndigheten
utöver sekretessprövningen inte göra någon kontroll av förenligheten med finalitetsprincipen i samband med lämnande av uppgifter
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enligt 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen.5 Av avgörandet
framgår att uppgiftslämnandet också ska vara förenligt med bl.a. de
grundläggande principerna för behandling av personuppgifter, exempelvis att uppgiftslämnandet som sådant ska omfattas av lämpliga
säkerhetsåtgärder och att fler uppgifter än vad som behövs för att
uppfylla mottagarens behov inte får lämnas. Det framkommer även
att det ankommer på den utlämnande myndigheten att säkerställa att
personuppgifterna lämnas till den mottagande myndigheten i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler.
Direktåtkomst
HOSP-registret är inte publikt i den meningen att den som vill få ut
uppgifter ur registret måste kontakta Socialstyrelsen med begäran
om att få uppgifterna utlämnade. Utlämnanden får göras på medium
för automatiserad behandling om uppgifterna ska behandlas för de
ändamål som anges i 4 och 5 §§, men inte genom direktåtkomst (7 §
HOSP-förordningen). Några aktörer får dock ha direktåtkomst till
uppgifterna i registret (7 a § HOSP-förordningen). Vid direktåtkomst är det möjligt för mottagaren att ta del av uppgifter utan att
den utlämnande aktören, i detta fall Socialstyrelsen, behöver vidta
någon manuell åtgärd. Direktåtkomst ger därmed förutsättningar
för att arrangera utlämnanden som sker enkelt, snabbt och utan kontinuerlig manuell administration.
Av 7 a § HOSP-förordningen följer att IVO får ha direktåtkomst
till uppgifterna i registret. Av paragrafen följer även att en offentlig
vårdgivare får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 6 § 1, 3 och
5–10 samt att Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter
som avses i 6 § 1, 3, 5 och 7–9.
Av 7 b § HOSP-förordningen följer att den myndighet som har
medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje användare behöver för att kunna fullgöra
sina arbetsuppgifter. Det framgår vidare att direktåtkomst inte får
medges innan Socialstyrelsen har försäkrat sig om att behörighets5

HFD 2021 ref. 10. Region Stockholm begärde med stöd av bestämmelsen om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter, 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen, att Socialstyrelsen till regionen skulle lämna vissa personuppgifter från HOSP-registret. I målet uppkom frågan om ett sådant uppgiftslämnande är förenligt med den s.k. finalitetsprincipen enligt
dataskyddsförordningen och om vilken prövning som ska göras då en myndighet begär att få
ta del av personuppgifter med stöd av bestämmelsen.
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och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur
integritetssynpunkt.
Genom en ändring i HOSP-förordningen, som trädde i kraft den
1 augusti 2013, fick den då nyinrättade myndigheten IVO direktåtkomst till uppgifter registret för sin tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal. I enlighet med Utredningen om rätt information i vård och omsorgs förslag i delbetänkandet SOU 2012:42
medgavs också vårdgivare, men bara offentliga vårdgivare och inte
alla som förslaget avsåg, och Transportstyrelsen direktåtkomst till
HOSP-registret. Det finns skäl att här kort redovisa de främsta
motiven till detta.
IVO:s främsta arbetsuppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamhet
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Myndigheten, som inrättades den 1 juni 2013, ansågs ha
behov av direktåtkomst till samtliga uppgifter i HOSP-registret.
Vårdgivare6 har ansvaret för att det finns rätt kompetens i verksamheten men också för att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt
behörighet för sina arbetsuppgifter7 och för åtkomst till patientuppgifter i exempelvis journalsystemen. Bestämmelser om vårdgivarens ansvar för detta finns bl.a. i patientsäkerhetslagen och, när
det gäller tilldelning av behörighet för åtkomst av personuppgifter, i
patientdatalagen (2008:355). Det är alltså nödvändigt att en vårdgivare i egenskap av arbetsgivare lätt och regelbundet kan kontrollera
yrkesutövarens kompetens och behörighet; både i samband med
rekrytering och under löpande anställning för att kunna säkerställa
att den anlitade är behörig att utöva sina arbetsuppgifter och ta del
av integritetskänsliga patientuppgifter. Utredningen om rätt information i vård och omsorg föreslog därför i sitt delbetänkande8 att
vårdgivare skulle ges direktåtkomst till i princip samtliga uppgifter i
registret och att ändamålsbestämmelserna skulle ändras på så sätt att
uppgifterna i HOSP-registret får användas för att kontrollera behörigheten såväl vid rekrytering som under pågående anställning. Förslaget
6

Med vårdgivare avses statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och
sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk
person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård, begreppet definieras bl.a.
i 1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659) och i 1 kap. 3 § patientdatalagen. Med offentlig
vårdgivare avses statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård
som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för.
7
Se prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn, s. 206.
8
SOU 2012:42, s. 11.
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avsåg att ge alla vårdgivare möjlighet att själva direkt mot registret
kontrollera yrkesutövares behörighet. I dag har dock endast offentliga vårdgivare möjlighet att ha direktåtkomst till registret. Det
ansågs krävas mer omfattande lagändringar om det skulle bli möjligt
att erbjuda privata vårdgivare samma förutsättningar. Möjligheten
omfattar direktåtkomst till flera av uppgifterna i registret men inte
till uppgift om folkbokföringsort, grundyrke, läroanstalt, utbildningsland eller datum för utfärdande av examen.
Transportstyrelsen kontrollerar att den som utfärdat ett synintyg
för körkort är legitimerad optiker. Denna kontroll gjordes innan
direktåtkomst blev möjlig genom att Socialstyrelsen regelbundet
lämnade ut uppgifter till Transportstyrelsen på medium för automatiserad behandling (filöverföring). Enligt Transportstyrelsen hanterades år 2012 omkring 270 000 synintyg per år. För att möjliggöra
ett säkrare utlämnande och även höja kvaliteten på uppgifterna som
ligger till grund för behörighetskontroll av intyg föreslog Utredningen
om rätt information i vård och omsorg att Transportstyrelsen skulle
få ha direktåtkomst till vissa uppgifter i HOSP-registret. Utredningen angav också att det inte kunde bortses ifrån att den dåvarande
omfattande manuella hanteringen av personuppgifter i själva verket
kunde utföras säkrare genom direktåtkomst och därmed även gagna
de registrerades personliga integritet.
I avsnitt 5.3.3 redogörs för de sekretessbrytande bestämmelser
som finns i HOSP-förordningen.
5.2.4

Tidigare utredning om direktåtkomst till HOSP-registret

Utredningen om rätt information i vård och omsorg hade som deluppdrag att analysera förutsättningarna för att på internet eller
genom elektronisk direktåtkomst öka tillgängligheten till vissa
personuppgifter i HOSP-registret och föreslog i delbetänkandet
Bättre behörighetskontroll – Ändringar i förordningen (2006:196) om
register över hälso- och sjukvårdspersonal (SOU 2012:42) bl.a. att
Socialstyrelsen skulle få erbjuda allmänheten direktåtkomst till ett
begränsat antal uppgifter i registret genom t.ex. internetpublicering.
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Utredningen föreslog även direktåtkomst för vårdgivare, Apotekens
Service AB (numera E-hälsomyndigheten9) och Transportstyrelsen.
Av remissvaren på det delbetänkandet framgår bl.a. att förslagen
om direktåtkomst för vissa aktörer mottogs i huvudsak positivt men
att det skulle kunna finnas ytterligare aktörer med behov av direktåtkomst. Socialstyrelsen föreslog därför i sitt remissvar att myndigheten skulle ges möjlighet att medge direktåtkomst till andra myndigheter som har behov av uppgifter i sin verksamhet och vars syfte
med användningen av uppgifterna överensstämmer med registrets
ändamål enligt HOSP-förordningen. En majoritet av remissinstanserna såg också ett behov av ett publikt register. Dock ansåg de flesta
remissinstanserna att även uppgifter om behörighetsinskränkningar
borde göras tillgängliga via direktåtkomst för allmänheten, vilket
inte var en del av utredningens förslag. Alla remissinstanser var dock
inte positiva till förslagen, främst förslaget om att skapa en direktåtkomst till registret för allmänheten kritiserades.10 Skälen som angavs
var bl.a. att allmänheten inte skulle vara särskilt hjälpt av sökresultaten, att hälso- och sjukvårdspersonal riskerar att uppfattas som
olämpliga utifrån sökresultat och att förslaget skulle kunna ge allmänheten uppfattningen att patienten ansvarar för att säkerställa att
behandlande hälso- och sjukvårdspersonal är behöriga och lämpliga.
Till följd av utredningen gjordes som ovan nämnts vissa ändringar
i HOSP-förordningen. Dock medgavs endast offentliga vårdgivare
direktåtkomst, Apotekens Service AB medgavs ingen direktåtkomst,
och inte heller förslaget om ett publikt register eller internetpublicering ledde till någon ändring.
5.2.5

Regleringen i några andra länder

Utredningen har inte för avsikt att närmare redogöra för regleringen
i andra länder av tillgången till uppgifter om hälso- och sjukhuspersonals behörighet. Utredningen om rätt information i vård och
omsorg redovisade kortfattat i delbetänkandet Bättre behörighetskontroll – Ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälsooch sjukvårdspersonal (SOU 2012:42) den grundläggande regleringen
9

E-hälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014, genom en ombildning av Apotekens
Service AB.
10
Se t.ex. remissvar från Sveriges Tandläkarförbund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Falu kommun.
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i frågan i de nordiska länderna samt mycket kortfattat för regleringen
i Storbritannien, Irland och Nederländerna.11 Sammanfattningsvis
konstaterades att samtliga nordiska länder förutom Sverige har
någon form av publika register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det kan dock vara av intresse att här redovisa något
om vilka olika sökkriterier som används i de nordiska ländernas söksystem. I Finland kan man söka med hjälp av personens namn eller
registreringsnummer, i Norge är sökkriterierna antingen ett särskilt
norskt HPR-nummer eller ett norskt personnummer. I Danmark
och Island är flera uppgifter offentligt tillgängliga på internet. Även
i de andra nämnda länderna kunde konstateras att det finns olika
former av publika register med uppgifter om hälso- och sjukvårdspersonal.
5.2.6

Regleringen för några andra yrkesregister – en kort
jämförelse

Förutom register för yrken med behörighetskrav och legitimation
inom hälso- och sjukvård finns även register för vissa andra yrken,
såsom fastighetsmäklare och revisorer. Utredningen ser ett värde i
att kortfattat redovisa något om dessa register i jämförande syfte.
Fastighetsmäklarregistret
Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet som ansvarar
för registrering och tillsyn av fastighetsmäklare.
Fastighetsmäklarinspektionen ska föra ett register över registrerade
fastighetsmäklare och gör detta i fastighetsmäklarregistret.12 Bestämmelser om registret finns i fastighetsmäklarförordningen (2011:668).
Enligt bestämmelserna ska bl.a. följande uppgifter registreras om
varje fastighetsmäklare:
– namn, personnummer eller, om sådant saknas, samordningsnummer eller födelsedatum, folkbokföringsadress eller, om sådan
saknas, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer,

11
12

SOU 2012:42 s. 41–44.
I Sverige fanns det år 2020 cirka 7 200 registrerade mäklare.
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– i förekommande fall det företagsnamn som mäklaren driver sin
verksamhet under,
– eventuell arbetsgivares namn, adress och telefonnummer samt,
om arbetsgivaren är en juridisk person, organisationsnummer,
– typ av registrering (fullständig registrering eller registrering för
hyresförmedlare),
– nuvarande och tidigare ansvarsförsäkring,
– datum för beslut om registrering, och
– datum för beslut om avregistrering (23 §).
Det är Fastighetsmäklarinspektionen som är personuppgiftsansvarig
för registret (21 §).
Fastighetsmäklarinspektionen ska dessutom enligt 26 § hålla
följande uppgifter i registret tillgängliga på sin webbplats:
– mäklarens namn,
– mäklarens senaste registreringsdatum,
– typ av registrering (fullständig registrering eller registrering som
hyresförmedlare),
– namn och adress till det företag som mäklaren antingen driver
eller arbetar hos, och
– om mäklaren har en tillfällig registrering: vilket land (medlemsstat) mäklaren är etablerad i och hur länge den tillfälliga registreringen gäller.
Personuppgifter i fastighetsmäklarregistret får behandlas om det
behövs för prövning av en ansökan om registrering eller en underrättelse om tillfällig verksamhet, den tillsyn som Fastighetsmäklarinspektionen utövar över fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), och för information till allmänheten om mäklare
som är eller har varit registrerade (22 §).
Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges ovan får
också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Uppgifterna får även behandlas
för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas
på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna
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samlades in. Utöver detta finns bl.a. bestämmelser om vilka övriga
uppgifter som får antecknas i registret i ett tillsynsärende eller för
prövning av frågor om registrering (25 §). Det finns även bestämmelser om gallring av personuppgifter i registret (27–30 §§).
Uppgifterna som tillhandahålls på Fastighetsmäklarinspektionens
webbplats lagras inte på myndighetens webbplats utan tillhandahålls
genom en utvecklad fråga-svarfunktion som ansluter till en utvecklad
s.k. nod. Uppgifterna som tillhandahålls är därmed aktuella men
genom noden kan den information som tillhandahålls begränsas.
Register för revisorer eller registrerade revisionsbolag
Revisorsinspektionen är regeringens expertmyndighet i frågor om
revisorer och revision. Myndigheten utövar tillsyn över godkända
och auktoriserade revisorer och registrerade revisionsföretag, samt
examinerar och auktoriserar revisorer. För att vara godkänd eller
auktoriserad revisor måste man uppfylla särskilda i revisorslagen
(2001:883) uppställda krav avseende bl.a. utbildning, erfarenhet och
redbarhet.
Revisorsinspektionen ska föra ett register över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland (40 § revisorslagen).13 Närmare bestämmelser om registret finns i främst i förordningen (1995:665) om revisorer, revisorsförordningen.14 Av 15 §
revisorsförordningen följer att registret ska för varje revisor innehålla uppgifter om:
– namn, registernummer och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
– bostadsadress och tjänsteadress, och
– i förekommande fall företagsnamn, organisationsnummer, postadress och webbplats för det registrerade revisionsbolag som
revisorn utövar verksamhet i.

13

Vid utgången av år 2020 fanns det cirka 3 100 kvalificerade revisorer, Revisorsinspektionen
2021, Årlig rapport 2020, s. 6, dnr 2021–0499.
14
Även förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsinspektionen innehåller bestämmelser om att Revisorsinspektionen har som uppgift att föra ett register.
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Revisorsinspektionen är personuppgiftsansvarig för den behandling
av personuppgifter som sker i registret (12 §).
Det framgår dessutom av 17 § att de uppgifter i registret som
framgår av 15 § ska hållas tillgängliga på Revisorsinspektionens
webbplats. Detta gäller dock inte uppgifterna om personnummer
och bostadsadresser. Webbsidan uppdateras en gång varje dygn.
Det finns även bestämmelser om att uppgifter om revisorer eller
registrerade revisionsbolag ska tas bort (gallras) ur registret så snart
som möjligt efter att ett beslut om upphävande av auktorisation,
godkännande eller registrering, eller meddelat beslut om avslag på
ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering
har fått laga kraft (16 §).

5.3

Sekretess och sekretessbrytande reglering

5.3.1

Sekretessregleringen för uppgifter i HOSP-registret

Offentlighetsprincipen ger var och en rätt att på begäran ta del av
uppgifter som finns i allmänna handlingar hos svenska myndigheter.
Offentlighetsprincipen får bara inskränkas om det är påkallat av
hänsyn till vissa särskilt angivna intressen, såsom t.ex. skyddet för
enskildas personliga förhållanden. Inskränkningar måste anges i en
särskild lag eller i annan lag till vilken den lagen hänvisar (2 kap. 2 §
tryckfrihetsförordningen). Den särskilda lag som avses är offentlighets- och sekretesslagen.
Enligt 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående
till denne lider men om uppgiften röjs. En förutsättning för att
sekretess ska gälla enligt denna bestämmelse är bl.a. att uppgiften
förekommer i verksamhet som avser folkbokföringen eller annan
liknande registrering av befolkningen. I den utsträckning regeringen
meddelar föreskrifter om det, gäller sekretess även om uppgiften
förekommer i annan verksamhet som avser registrering av en betydande del av befolkningen. Huvudregeln är således att uppgifterna i
de register som omfattas av bestämmelsen ska vara offentliga. Endast
om det av särskild anledning kan antas att ett utlämnande skulle leda
till skada eller men kan uppgifter hemlighållas.
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Regeringen har i 6 § offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641) meddelat sådana föreskrifter om sekretess i annan verksamhet som avser registrering av en betydande del av befolkningen.
Av föreskrifterna framgår att sekretess gäller bl.a. för uppgift om
enskilds personliga förhållanden i HOSP-registret, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående
lider men om uppgiften röjs. Huvudregeln är alltså att uppgifterna i
HOSP-registret är offentliga. Endast om det finns särskild anledning att anta att ett utlämnande skulle leda till skada eller men omfattas uppgifterna av sekretess. Sekretesskyddet för uppgifterna är
följaktligen svagt och huvudregeln är att uppgifterna inte får hemlighållas. Socialstyrelsen lämnar därför rutinmässigt ut uppgifter ur
registret i enlighet med en begäran, om det inte finns särskild anledning att anta att ett utlämnande i det enskilda fallet skulle leda till
skada eller men för den enskilde eller någon som står den enskilde
nära. En sådan särskild anledning skulle kunna vara att uppgifterna
kan avslöja var någon som är hotad eller förföljd bor eller uppehåller
sig. I HOSP-registret finns visserligen inte uppgifter som direkt
pekar ut var den registrerade bor eller uppehåller sig, såsom uppgift
om bostadsadress eller arbetsplats. Däremot innehåller registret uppgift om folkbokföringsort, vilket om inte annat kan ge en indikation
om den registrerades hemvist. Det kan därför inte uteslutas att vissa
uppgifter i registret kan bedömas vara sekretessbelagda i ett enskilt
fall där den enskilde är hotad eller förföljd. En anledning till att göra
en närmare skadebedömning kan således vara att den enskilde efter
beslut av Skatteverket har fått skyddade personuppgifter, exempelvis
en sekretessmarkering i folkbokföringen, och den informationen nått
Socialstyrelsen.
Till skydd för förföljda personer finns dessutom en sekretessbestämmelse för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer (21 kap. 3 § OSL).
I bestämmelsen anges att sekretess gäller för uppgift om en enskilds
bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den enskildes telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift
som kan användas för att komma i kontakt med denne samt för motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, om det av särskild
anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
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kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt
men om uppgiften röjs.
Sekretess gäller vidare för personuppgift, bl.a. om det kan antas att
ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med
dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen (21 kap. 7 § OSL).
Slutligen bör det nämnas att sekretessbestämmelser till skydd för
den enskilde som huvudregel inte gäller i förhållande till den enskilde
själv (12 kap. 1 § OSL).
5.3.2

Allmänt om sekretessbrytande bestämmelser

Sekretess gäller som huvudregel både mot enskilda och mot andra
svenska myndigheter (8 kap. 1 § OSL). I vissa fall måste dock
myndigheter kunna utbyta uppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Sekretessregleringen innehåller därför särskilda sekretessbrytande bestämmelser. Dessa har utformats efter en intresseavvägning mellan myndigheternas behov av att utbyta uppgifter och det
intresse som den aktuella sekretessbestämmelsen avser att skydda.
Definitionen av en sekretessbrytande bestämmelse är att det är en
bestämmelse som innebär att en sekretessbelagd uppgift får lämnas
ut under vissa förutsättningar (3 kap. 1 § OSL).
Dataskyddsregler som innebär att uppgifter får lämnas ut i en viss
form, dvs. bestämmelser om utlämnande på medium för automatiserad behandling respektive direktåtkomst, har inte någon sekretessbrytande effekt i sig. Dataskyddsreglerna måste därför i många
fall kompletteras med särskilda sekretessbrytande bestämmelser för
att direktåtkomsten ska kunna komma till stånd.15 Det beror på att
bestämmelser om direktåtkomst har en annan funktion än de sekretessbrytande reglerna. Sekretessbrytande regler anger i vilken mån
sekretessbelagda uppgifter överhuvudtaget får lämnas från en myndighet till en annan. Bestämmelser om direktåtkomst tar endast sikte
på formen för utlämnandet.
Om avsikten är att sekretessbelagda uppgifter under vissa förutsättningar ska kunna lämnas ut elektroniskt till en viss myndighet
eller till en enskild, måste det finnas eller införas regler som har en
sekretessbrytande effekt.
15

Se t.ex. prop. 2004/05:164 Tullverkets brottsbekämpning – Effektivare uppgiftsbehandling s. 83,
prop. 2009/10:85 Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet, s. 189–190 och
dir. 2011:86 Integritet, effektivitet och öppenhet i en modern e-förvaltning, s. 11.
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Sekretessbrytande bestämmelser till förmån för svenska
myndigheter

Sekretessbrytande regler som gäller i förhållande till svenska myndigheter ska införas i offentlighets- och sekretesslagen eller i lag eller
förordning som den lagen hänvisar till (8 kap. 1 § OSL). Någon hänvisning till den lag eller förordning som innehåller en sekretessbrytande bestämmelse behöver dock inte tas in i offentlighets- och
sekretesslagen, om bestämmelsen i fråga utformas som en uppgiftsskyldighet (se 10 kap. 28 § första stycket OSL).
Av 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen följer att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om
uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Det är inte nödvändigt att bestämmelsen om uppgiftsskyldighet har utformats med
utgångspunkt från att uppgifterna kan vara hemliga. Däremot krävs
för att bestämmelsen ska beaktas att den uppfyller vissa krav på
konkretion. Den kan ta sikte på utlämnande av uppgifter av ett
speciellt slag, gälla en viss myndighets rätt att få del av uppgifter i
allmänhet eller avse en skyldighet för en viss myndighet att lämna
andra myndigheter information.16 Uppgiftsskyldighet mellan svenska
myndigheter kan också följa av EU-förordningar, en sådan rättsakt
jämställs med lag vid tillämpning av 10 kap. 28 § offentlighets- och
sekretesslagen.17
När det gäller sekretessbrytande regler till förmån för svenska
myndigheter som avser uppgifter om enskildas personliga eller
ekonomiska förhållanden måste hänsyn tas till att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden
(2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen). En inskränkning i denna
fri- och rättighet får endast göras i lag (2 kap. 20 § första stycket 2
regeringsformen).18 Detta innebär att en uppgiftsskyldighet i förhållande till en svensk myndighet som omfattar uppgifter om enskilda i vissa fall kan behöva införas på lagnivå.19

16

Prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m. m, Del A s. 322.
Se t.ex. prop. 2012/13:122 Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter, s. 42.
18
Jfr dock p. 2 i övergångsbestämmelserna till SFS 2010:1408.
19
Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 184.
17
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Konsekvenser av att en uppgift lämnas till en annan myndighet
Får en myndighet en sekretessreglerad uppgift från en annan myndighet, gäller sekretess för uppgiften hos den mottagande myndigheten endast om sekretess följer av en primär sekretessbestämmelse
som är tillämplig hos den mottagande myndigheten eller av en
bestämmelse om överföring av sekretess. Motsvarande gäller om en
myndighet har elektronisk tillgång till en sekretessreglerad uppgift
hos en annan myndighet (7 kap. 2 § OSL). Det finns alltså inte
någon generell regel om överföring av sekretess mellan myndigheter.
Det finns dock en särskild bestämmelse om överföring av sekretess vid elektronisk tillgång för myndigheter. Om en myndighet har
elektronisk tillgång till uppgifter i en annan myndighets upptagning
för automatiserad behandling och dessa uppgifter omfattas av sekretess hos den utlämnande myndigheten, överförs sekretessen till den
mottagande myndigheten (11 kap. 4 § OSL). Med formuleringen att
”en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till
en upptagning för automatiserad behandling” avses att upptagningen
ska vara tillgänglig hos den mottagande myndigheten på ett sådant
sätt som avses i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, dvs. upptagningen ska vara tillgänglig med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.20 Av förarbetena framgår att
bestämmelsen om överföring av sekretess endast tar sikte på direktåtkomstsituationer.21 Detta framgår också tydligt av 11 kap. 4 §
offentlighets- och sekretesslagen och rubriken till den bestämmelsen. Detta gäller dock inte om en sekretessbestämmelse till skydd
för samma intresse redan är tillämplig på uppgifterna hos den
mottagande myndigheten (11 kap. 8 § OSL). Om det finns en sekretessbestämmelse som är primärt tillämplig hos den mottagande
myndigheten, är det således den bestämmelsen som ska tillämpas
i stället för den överförda sekretessen oavsett om den primära sekretessen22 är starkare eller svagare än den sekundära sekretessen23. Även
20

Lenberg, m.fl., Offentlighets- och Sekretesslagen, kommentaren till 11 kap 4 §, JUNO version:22.
Prop. 2007/08:160 Utökat elektroniskt informationsutbyte, s. 164 och Lenberg, m.fl., Offentlighets- och Sekretesslagen, kommentaren till 11 kap 8 §, JUNO version:22.
22
En bestämmelse om sekretess som en myndighet ska tillämpa på grund av att bestämmelsen
riktar sig direkt till myndigheten eller omfattar en viss verksamhetstyp eller en viss ärendetyp
som hanteras hos myndigheten, (3 kap. 1 § OSL).
23
En bestämmelse om sekretess som en myndighet ska tillämpa på grund av en bestämmelse
om överföring av sekretess (3 kap. 1 § OSL).
21
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uttryckliga undantag i offentlighets- och sekretesslagen från den
primära sekretessbestämmelsens tillämpningsområde (se t.ex. 39 kap.
2 § 2 st. OSL) har företräde framför den överförda sekretessen.
Detta innebär att det kan vara så att en uppgift som omfattas av
sekretess hos den utlämnande myndigheten inte gör det hos en
myndighet som har direktåtkomst till uppgiften hos den utlämnande
myndigheten.
Bestämmelser med sekretessbrytande effekt i HOSP-förordningen
Som ovan nämnts behöver de sekretessbrytande bestämmelserna
vara formulerade på olika sätt beroende på om avsikten är att uppgifterna ska lämnas ut på medium för automatiserad behandling eller
via direktåtkomst. I HOSP-förordningen finns sekretessbrytande
bestämmelser för informationsöverföring genom direktåtkomst i
7 § c andra stycket, 7 d och 7 e §§. I dessa bestämmelser anges att
IVO, Transportstyrelsen och offentliga vårdgivare har rätt att vid
direktåtkomst ta del av de uppgifter som de enligt förordningen får
ha direktåtkomst till i registret. Det är fråga om uppgiftsskyldigheter, eftersom rätten att ta del av uppgifter logiskt motsvaras av en
skyldighet för Socialstyrelsen att lämna ut uppgifterna. Här har
uppgiftsskyldigheten alltså begränsats till att bara gälla vid direktåtkomst. Om Socialstyrelsen på annat sätt vill lämna ut uppgifter till
dessa myndigheter, måste således en sekretessbedömning göras om
det inte finns någon annan sekretessbrytande bestämmelse.
I HOSP-förordningen finns bara en generell sekretessbrytande
bestämmelse, och den innebär att Socialstyrelsen på begäran av IVO
ska lämna ut uppgifter för att utöva tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal (7 § c första stycket). Här krävs det alltså
en begäran för att Socialstyrelsen utan hinder av sekretess ska få
lämna ut uppgifter till IVO (och dessutom att inspektionen ska
använda uppgifterna för att utöva tillsyn), men utlämnandet får ske
på vilket sätt som helst, muntligen, på papper eller via filöverföring.
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Sekretessbrytande bestämmelser till förmån för andra
än myndigheter

Någon bestämmelse som motsvarar 10 kap. 28 § första stycket
offentlighets- och sekretesslagen finns inte beträffande uppgiftsutlämnande till enskilda. Sekretessbrytande bestämmelser som gäller
i förhållande till enskilda rättssubjekt som exempelvis allmänheten
och privata vårdgivare kan föras in i andra lagar än offentlighets- och
sekretesslagen eller i en förordning, men då måste en hänvisning till
den lagen eller förordningen alltid föras in i offentlighets- och sekretesslagen (8 kap. 1 § OSL). Ett exempel på en sådan hänvisning är
bestämmelsen i 27 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen. Enligt
den bestämmelsen hindrar inte viss sekretess till skydd för enskild
inom verksamhet som rör skatt och tull att uppgifter lämnas till
enskilda enligt vad som föreskrivs i förordningen (2001:646) om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet (se förordningens
5 och 7 §§).
Konsekvenser av att en uppgift lämnas till en enskild
Om en myndighet har elektronisk tillgång till uppgifter i en annan
myndighets upptagning för automatiserad behandling och dessa
uppgifter omfattas av sekretess hos den utlämnande myndigheten,
överförs som ovan nämnts sekretessen till den mottagande myndigheten (11 kap. 4 § OSL). Det finns dock ingen bestämmelse med
motsvarande innebörd när enskilda får elektronisk tillgång till uppgifter i en myndighets upptagning för automatiserad behandling.
Det finns dock en möjlighet att föreskriva om tystnadsplikt för
de som arbetar inom mottagande privat verksamhet. Reglering av
tystnadsplikt i det allmännas verksamhet finns som framgår ovan i
offentlighets- och sekretesslagen. Tystnadsplikt för funktionärer
inom den privata sektorn finns i allmänhet i de författningar som
reglerar den verksamhet i vilken tystnadsplikten gäller. En sådan
föreskrift är som regel straffsanktionerad genom 20 kap. 3 § brottsbalken, förutsatt att det inte i författningen eller på annat håll finns
ett särskilt stadgat straff för åsidosättande av föreskriften. Straffansvaret gäller för var och en som röjer en uppgift som han eller hon
har skyldighet att hemlighålla enligt lag eller annan författning.
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Som exempel på reglering om tystnadsplikt kan nämnas att för
personal inom privat hälso- och sjukvård gäller tystnadsplikt enligt
6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen. Där anges bl.a. att den som
tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den
enskilda (privata) hälso- och sjukvården inte obehörigen får röja vad
han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande
anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av
lag eller förordning. Med hälso- och sjukvårdspersonal avses enligt
1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen den som har legitimation för ett
yrke inom hälso- och sjukvården, personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och
sjukvård av patienter, den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av
patienter biträder en legitimerad yrkesutövare, viss personal vid
apotek, Giftinformationscentralen och larmcentral och sjukvårdsrådgivning. Med legitimerad yrkesutövare jämställs även den som
enligt särskilt förordnande har motsvarande behörighet. Regeringen
får meddela föreskrifter om att andra grupper av yrkesutövare inom
hälso- och sjukvården ska omfattas av lagen.
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6

Ombuds1 elektroniska tillgång2
till vård- och omsorgsuppgifter

6.1

Inledning

Patientjournalen har historiskt sett främst varit ett arbetsinstrument
för hälso- och sjukvårdspersonal. Patientjournalen har emellertid
kommit att bli en allt viktigare källa till information för patienten.
Den tekniska utvecklingen har lett till en allt högre grad av digitalisering inom hälso- och sjukvård. Det har bl.a. blivit mycket enklare
att överföra information digitalt på ett säkert sätt. I princip all dokumentation i patientjournaler sker i dag i elektroniska journalsystem.
Parallellt med den tekniska utvecklingen har fokus på patientens
delaktighet i vården ökat. En grundprincip är att patienten ska kunna
få insyn i och kunskap om sin hälsa och vård för att uppnå ökad
delaktighet i vården.
I dag finns möjligheter att ge patienter hälsoinformation elektroniskt, exempelvis genom e-hälsotjänster där patienten kan ta del av
sin hälsodata via internet och sköta kontakter med hälso- och sjukvården. Genom en bestämmelse i patientdatalagen (2008:355) (förkortad PDL) har vårdgivare en möjlighet att ge en patient direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv som vårdgivaren får lämna
ut (5 kap. 5 § PDL). En nationell teknisk lösning för att ge patienter
direktåtkomst till patientjournaler, baserat på bestämmelsen i patient-

1

Med ombud avser utredningen en fysisk person som patienten eller omsorgsmottagaren uppger sig känna personligen och som patienten eller omsorgsmottagaren vill ska få elektronisk
tillgång till patientuppgifter (dvs. personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i
2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 patientdatalagen och sådan dokumentation, loggar, som avses
i 4 kap. 3 § första stycket första meningen patientdatalagen) respektive vård- och omsorgsdokumentation enligt den nya lag utredningen föreslagit i delbetänkandet SOU 2021:4.
2
Med elektronisk tillgång avses direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande.
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datalagen, tillhandahålls via Inera AB:s3 digitala tjänst 1177 Vårdguidens e-tjänster via tjänsten Journalen. Den som har en e-legitimation och tillgång till internet kan, om vårdgivarna gjort det
möjligt, när som helst logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster på
internet och få tillgång till och läsa uppgifter i sina patientjournaler.
Många människor behöver hjälp för att kunna vara delaktiga i sin
vård. Ofta tar de hjälp av närstående som träder in för att stödja och
hjälpa i vårdprocessen. Tidigare tillät därför vissa regioner patienten
att utse ett ombud som kunde få ta del av dennes patientjournaler
via internet. Patienten angav ombudets personnummer och valde om
ombudet skulle ges tillgång till alla uppgifter i patientjournalerna
eller bara vissa delar. Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen4
fick dock den tjänsten stängas. Detta eftersom Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att en vårdgivare, utifrån bestämmelserna i
patientdatalagen, inte ens med patientens samtycke får ge ett ombud
direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om patienten. En mer utförlig beskrivning av omständigheterna i rättsfallet och domstolens
bedömning har getts i avsnitt 4.11.
Många patienter har emellertid behov av att kunna utse en person
som kan hjälpa dem med det praktiska kring deras vårdprocesser.
Behovet kan bero på att patienten på grund av ålder eller fysiska eller
psykiska hinder behöver hjälp med att hålla ordning på sina sjukvårdsbesök, diagnoser eller läkemedel. Vissa personer kan även ha
svårt att på egen hand få tillgång till digitala tjänster och med att
installera exempelvis e-legitimation. Invånarnas användning av digitala tjänster och av 1177 Vårdguidens e-tjänster beskrivs närmare i
avsnitt 4.2 och 4.3.
Lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista, som trädde i kraft
den 1 maj 2021, innehåller bestämmelser som ger möjlighet att ge ett
ombud direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan
(5 kap. 6 § lagen om nationell läkemedelslista).
Utredningen ska mot denna bakgrund se över möjligheterna att
ge ett ombud åtkomst till patientjournalen, vilket görs i detta kapitel.
Om förslag lämnas ska utredningen särskilt redogöra för hur hänsyn
tagits till behovet av informationssäkerhet, rättssäkerhet samt skydd
för den personliga integriteten.
3

Inera AB (Inera) är ett bolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Inera har till
uppgift att koordinera och utveckla gemensamma digitala lösningar för regioner och kommuner. Inera är personuppgiftsbiträde åt regionerna och kommunerna.
4
HFD 2017 ref. 69.
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Utredningen överväger i avsnitt 6.5 på eget initiativ om det bör
finnas en möjlighet att ge ombud elektronisk tillgång till den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentation som utredningen lämnat
förslag om i delbetänkandet.

6.2

Integritetsanalys

6.2.1

Behov av och fördelar med elektronisk tillgång
för ombud inom hälso- och sjukvården

Utredningens bedömning: Det finns ett klart behov av och klara
fördelar med att vårdgivare får möjlighet att, i enlighet med
patientens frivilliga medgivande, ge någon utanför hälso- och
sjukvården som patienten känner personligen elektronisk tillgång
till patientuppgifter.
Många patienter har behov av hjälp av en annan person med det
praktiska kring deras vårdprocesser. Behovet kan komma sig av att
patienten på grund av ålder eller fysiska hinder behöver hjälp med
att hålla ordning på sina sjukvårdsbesök, diagnoser eller läkemedel.
Även personer med funktionsnedsättningar kan behöva hjälp med
sina vårdprocesser. För dessa patienter skulle det i många fall vara till
fördel om den hjälpande personen fick elektronisk tillgång till
patientuppgifterna på ett smidigt sätt. På så vis kan patienten lättare
få hjälp med att hålla ordning på mediciner, sjukvårdsbesök och
diagnoser. Genom att exempelvis en närstående kan få elektronisk
tillgång till patientuppgifter efter ett läkarbesök, uppstår klara fördelar för patienten. Patienten kan då få hjälp att ta vara på sina rättigheter i hälso- och sjukvården. Detta gäller i synnerhet för en äldre
patient, eller en person med funktionsnedsättning, som kan ha svårt
att minnas eller själv redogöra för samtalet med läkaren. När det
gäller exempelvis äldre multisjuka personer med komplexa vårdbehov kan det finnas behov av att ta hjälp av en person som kan få
elektronisk tillgång till patientuppgifterna för att få till stånd en
ytterligare bedömning (s.k. second opinion) eller en anmälan om
upplevda fel eller missförhållande.
Det kan även handla om att en patient, som annars inte behöver
hjälp med hälso- och sjukvården, inför en viss konkret vårdsituation
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vill låta en närstående få insyn i patientuppgifter. Det kan t.ex. vara
inför en planerad sjukhusvistelse, en operation eller ett akut insjuknande med inläggning på sjukhus, där patienten önskar att en
närstående är behjälplig och kan hållas uppdaterad. I sådana situationer kan det finnas behov av att ge en annan person smidig elektronisk tillgång till patientuppgifter.
Språket i patientjournaler är som huvudregel svenska. Patienter
som inte kan läsa svenska, eller som har svårt att förstå den typ av
medicinska uttryck och termer som används i patientjournalen, kan
behöva hjälp av en närstående som förstår svenska språket för att
sätta sig in uppgifterna och kunna bli mer delaktig i den egna vården.5
Önskemål om att få ge någon utanför hälso- och sjukvården som
patienten känner personligen, exempelvis en närstående, elektronisk
tillgång till patientuppgifter har framförts under lång tid. Patientoch anhörigorganisationer framhöll till utredningen Rätt information på rätt plats i rätt tid det positiva med att låta närstående ta
del av patientens patientjournal för att på så sätt kunna hjälpa till och
hålla sig uppdaterad. Det framhölls också som ett sätt för familjemedlemmar med stora geografiska avstånd mellan varandra att hålla
sig uppdaterade och bevaka patientens intressen i sådant som rör
hälso- och sjukvårdskontakter. Den utredningen betonade att med
enkel och säker tillgång till aktuell information får närstående bättre
möjligheter att bidra till ökad hälsa och livskvalitet för nära och kära.
Utredningen Rätt information på rätt plats i rätt tid föreslog att det
skulle anges i lag att vårdgivare enligt den enskildes anvisning får
medge en annan fysisk person än den enskilde direktåtkomst till
sådana uppgifter och sådan dokumentation som får lämnas ut till den
enskilde genom direktåtkomst.6 Att patienter och närstående ser ett
behov av att låta närstående få elektronisk tillgång till patientuppgifter bekräftas även av en förstudie i projektet Din journal på nätet.7
Att det finns ett stort intresse för att låta anhöriga få elektronisk
tillgång till patientuppgifter visas också av att Inera tidigare hade en
ombudsfunktion som användes i relativt stor omfattning. Efter att
tjänsten stängts hörde bl.a. anhöriga till personer med funktionsnedsättningar som använt ombudsfunktionen av sig till Inera och
uttryckte sin besvikelse över att funktionen togs bort.
5
6
7

Se dock avsnitt 6.4.4 för utredningens bedömning om yrkesverksamma tolkar.
SOU 2014:23 s. 911 f.
Din journal på nätet – förstudien (Inera, 2011).
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Genom en smidig elektronisk tillgång till patientuppgifter kan
man öka patienters delaktighet i vården. Som ett led i detta finns det
fördelar med att låta patienter själva få disponera över vilka utanför
hälso- och sjukvården som kan få elektronisk tillgång till patientuppgifter. Därmed kan den som har svårt att använda sin egen
möjlighet till elektronisk tillgång ändå, via någon annan, bli mer
delaktig i sin vård. Det är särskilt viktigt för vissa grupper, exempelvis äldre och personer med funktionsnedsättningar, som kan ha
särskilda svårigheter att använda sig av digitala e-hälsotjänster. Även
för den som själv kan använda digitala e-hälsotjänster kan det öka
delaktigheten i vården om det blir möjligt att ta hjälp av en annan
person som kan ges elektronisk tillgång till patientuppgifterna. På så
vis skapas bättre förutsättningar för att patienter som så vill kan
diskutera sin hälsa och vård med andra personer.
I förarbetena till bestämmelsen om patientens direktåtkomst i
patientdatalagen uttalade regeringen att patienter genom bestämmelser i bl.a. hälso- och sjukvårdslagen har getts rätt till information,
delaktighet och medinflytande. Att ge patienter direktåtkomst till
sina patientuppgifter bidrar till deras möjligheter att på ett bättre sätt
aktivt delta i sin vård. Patienterna skulle t.ex. bli mer informerade
om sitt hälsotillstånd. Vidare skulle de kunna kontrollera att uppgifter som de lämnat till hälso- och sjukvårdspersonalen uppfattats
på ett korrekt sätt. De skulle även kunna titta på resultat från provtagningar, vilket framför allt skulle spara tid för patienter som det
regelbundet tas prover på och som ständigt behöver övervaka sitt
sjukdomsförlopp. Av samma skäl ansåg regeringen att det också
skulle vara tillåtet för vårdgivare att ge sina patienter direktåtkomst
till logglistor som avser elektronisk åtkomst till uppgifter om dem.8
Argumenten för att underlätta patientens möjligheter till insyn
och delaktighet i vården genom att ge patienten direktåtkomst, gör
sig enligt utredningen gällande även när det gäller möjligheten för
vårdgivare att, i enlighet med patientens medgivande, ge någon
utanför hälso- och sjukvården som patienten känner personligen
elektronisk tillgång till patientuppgifter. Ur ett patient- och närståendeperspektiv finns det klara fördelar med att närstående kan få
elektronisk tillgång till patientuppgifter. Exempelvis ökar möjligheten för vuxna barn att bistå sina åldrade föräldrar och för anhöriga
8
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till personer med funktionsnedsättningar att hjälpa dem att ha insyn
i vården.
Det ligger också i linje med de övergripande politiska önskemålen
om ökad elektronisk tillgång till patientuppgifter och ökad delaktighet för patienter att tillåta elektronisk tillgång för anhöriga så att de
bättre kan stödja sina nära inom vårdprocesser. Utvecklingen av ehälsotjänster är dessutom prioriterade aktiviteter i genomförandeplanen för Vision e-hälsa 2025.9
Den ökade användningen av e-hälsotjänster, särskilt till följd av
covid-19-pandemin, visar att invånarna både vill och har ett behov av
att använda e-hälsotjänster såsom elektronisk tillgång till sina
patientjournaler. Utbudet av e-hälsotjänster, och allmänhetens förväntningar på tillgång till sådana, kommer sannolikt att fortsätta öka.
För att uppnå visionen om jämlik vård och ökad digital tillgänglighet, är det angeläget att skapa legala förutsättningar som underlättar för personer som av olika anledningar kan ha svårigheter att
använda e-hälsotjänster att vara delaktiga.
En grundläggande förutsättning för att hälso- och sjukvård ska
kunna ges på lika villkor är att den är tillgänglig för alla. Samma sak
gäller digital offentlig service. Lagen (2018:1937) om tillgänglighet
till digital offentlig service syftar till att ingen ska hindras från att
använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Lagen
omfattar även privata aktörer som yrkesmässigt bedriver hälso- och
sjukvård som till någon del är offentligt finansierad. När hälso- och
sjukvård blir mer digitalt tillgänglig blir det allt viktigare att säkerställa att fördelarna med e-hälsa kommer till nytta för alla.
En anledning till att människor hamnar i vad som brukar kallas
digitalt utanförskap är att den digitala servicen inte är tillräckligt
behovsanpassad, vilket leder till exkludering av personer med särskilda behov. E-hälsotjänster kan öka förutsättningarna att anpassa
vården utifrån olika patienters behov. E-hälsomyndigheten har konstaterat att digitaliseringen kan bidra till en ökad jämlikhet genom att
vården blir mer tillgänglig och kommer närmare invånarna. Samtidigt
kan digitaliseringen skapa nya hinder och utanförskap om inte tillgänglighetsaspekten finns med vid utveckling och utformning av
produkter och tjänster (se avsnitt 4.2).10 Att patienter som av olika
9

Regeringskansliet och SKR (2020), En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. Nästa
steg på vägen 2020–2022.
10
E-hälsomyndighetens fokusrapport Jämlik e-hälsa Tillgång, fördelning och användning av
e-hälsotjänster och välfärdsteknik (dnr 2020/05075 2020-11-23) s. 15 f.
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skäl har svårt att själva hantera digitala e-hälsotjänster har möjlighet
att medge att någon utanför hälso- och sjukvården som patienten
känner personligen får elektronisk tillgång, och därmed enklare kan
hjälpa dem, skulle öka förutsättningarna för en jämlik och tillgänglig
digital vård.
Lagen om nationella läkemedelslista ger möjlighet för patienter
att utse ombud som ges direktåtkomst till läkemedelsuppgifter om
patienten. Det framstår som fördelaktigt och i konsekvens med detta
att det också är möjligt att med patientens medgivande ge elektronisk tillgång till andra patientuppgifter.
Möjligheten för vårdgivare att, i enlighet med patientens medgivande, ge någon utanför hälso- och sjukvården som patienten känner
personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter skulle sammanfattningsvis sannolikt leda till en större delaktighet i vården för
patienter som riskerar ett digitalt utanförskap. Det skulle därmed
bidra till en mer jämlik vård. Även för den som själv kan använda sin
elektroniska tillgång kan det öka delaktigheten i vården och möjligheten att ta till vara sina rättigheter om det blir enklare för personer
utanför hälso- och sjukvården som patienten vill diskutera sin hälsa
och vård med att få tillgång till patientuppgifter. Närstående med
egen elektronisk tillgång till patientuppgifter skulle inte behöva oroa
sig för att de missat väsentliga uppgifter om patientens hälsa och
vård och skulle kunna känna att de kan bistå patienten på ett informerat sätt.
6.2.2

Integritetsrisker och andra nackdelar med elektronisk
tillgång för ombud inom hälso- och sjukvården

Utredningens bedömning: Det finns vissa risker med att vårdgivare får möjlighet att, i enlighet med patientens frivilliga medgivande, ge någon utanför hälso- och sjukvården som patienten
känner personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter.
Fördelarna med att vårdgivare får möjlighet att, i enlighet med
patientens frivilliga medgivande, ge någon utanför hälso- och sjukvården som patienten känner personligen elektronisk tillgång till
patientuppgifter måste vägas mot de risker och eventuella andra
nackdelar som detta kan medföra. Det kan handla om risker för den
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personliga integriteten. Det kan även finnas risker för missbruk av
patientuppgifterna eller för att uppgifterna används på ett sätt som
inte är önskvärt.
En risk är att någon mot patientens egentliga vilja bereder sig insyn i patientuppgifter. Detta skulle kunna ske med hot eller genom
någon form av påtryckning. Ett skäl som anfördes i förarbetena mot
att ge patienter direktåtkomst till sina journaluppgifter var just
risken för att patienten utsätts för påtryckningar från t.ex. anhöriga
eller blivande arbetsgivare att visa dem uppgifterna. Regeringen
anförde då att det naturligtvis inte går att helt bortse från risken att
några patienter kan komma utsättas för sådana påtryckningar. Samtidigt påpekade regeringen att en sådan risk ändå redan fanns. En
person kunde t.ex. förmå en anhörig att ge honom eller henne fullmakt att begära ut journaluppgifter beträffande denne.11 Det skulle
kunna finnas risk att anhöriga eller andra utövar påtryckningar för
att en patient ska medge elektronisk tillgång för att på så vis bereda
sig tillgång till patientuppgifter. Vidare kan man tänka sig situationer
där kontrollerande anhöriga som inte i alla avseenden har patientens
bästa för ögonen får del av patientuppgifter. Det kan handla om en
förövare av våld i nära relationer, en vårdnadshavare som vill ha kontroll i en s.k. hederskontext eller en kontrollerande partner. Dessa
skulle då kunna använda den elektroniska tillgången till patientuppgifter för att bevaka och kontrollera patienten och kanske utsätta
denne för något negativt på grund av uppgifterna. På motsvarande
sätt som regeringen anfört i äldre förarbeten, konstaterar dock
utredningen att så kan ske redan i dag genom att någon förmår en
patient att använda patientens egen elektroniska tillgång i den andres
närvaro. Alternativt kan någon i dag bereda sig tillgång till patientens
e-legitimation eller förmå patienten att lämna en fullmakt att få tillgång till patientuppgifter muntligt eller på papper.
Förutom kontrollerande närstående finns andra som kan ha ett
intresse av att få elektronisk tillgång till patientuppgifter på ett sätt
som inte rimligen bör tillåtas. Ett försäkringsbolag kan ha intresse
av att få elektronisk tillgång till patientjournaler t.ex. som ett villkor
för att ingå ett försäkringsavtal. Ett försäkringsbolag får bara i vissa
i försäkringsavtalslagen (2005:104) angivna fall, med patientens samtycke, bereda sig tillgång till uppgifter om enskild persons hälsotillstånd. Försäkringsbolagens tillgång har begränsats med hänsyn till
11
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integritetsskyddsskäl och för att förhindra förtroendebrister för
deras verksamhet.12 Det finns även andra jämförbara situationer där
elektronisk tillgång till patientuppgifter inte rimligen bör tillåtas. En
arbetsgivare skulle t.ex. kunna begära att få elektronisk tillgång till
patientuppgifter om arbetssökande och arbetstagare. Även andra
rent kommersiella aktörer skulle kunna ha ett intresse av patientuppgifter och därmed vilja begära att patienten medger elektronisk
tillgång.
Man kan även tänka sig att hälso- och sjukvårdspersonal (utan
aktuell patientrelation) och forskare kan ha intresse av att få elektronisk tillgång till patientuppgifter för att på så vis kunna löpande ta
del av patientuppgifterna utan att använda sig av det vanliga regelverket. Det finns i dessa fall en risk för att den elektroniska tillgången används för att kringgå andra regelverk, t.ex. bestämmelserna
om sammanhållen journalföring i patientdatalagen eller krav på s.k.
etikgodkännande enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, på ett sätt som inte bör tillåtas eller underlättas. Det har också framförts farhågor om att personer genom egen
elektronisk tillgång till patientuppgifter kan få information om att
en patient använder narkotiska preparat och sedan tillskansar sig
dessa. En annan risk är att den som medgetts elektronisk tillgång får
del av mer information än vad patienten egentligen vill. En ytterligare faktor att beakta är att den fysiska person som medges elektronisk tillgång till patientuppgifter normalt sett inte omfattas av
någon tystnadsplikt. Därmed kan det finnas risk för att uppgifterna
sprids på ett sätt som inte är förenligt med integritetsskyddet.
Om patienten vill medge någon annan elektronisk tillgång, måste
personuppgifter om denne registreras av vårdgivaren. Utredningen
har svårt att se att behandlingen av personuppgifter om den som
patienten vill medge elektronisk tillgång kan leda till några beaktansvärda integritetsrisker som inte motverkas på ett fullgott sätt genom
bestämmelserna i dataskyddsförordningen om bl.a. de registrerades
rättigheter.

12

Prop. 2009/10:241 s. 20 ff.
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Finns det användbara alternativ till elektronisk
tillgång för ombud inom hälso- och sjukvården?

Man kan fråga sig om att införa en möjlighet till just egen elektronisk
tillgång till patientuppgifter är den lämpligaste lösningen för att närstående till patienter ska kunna stödja och hjälpa till i vården. Redan
i dag förekommer det sannolikt att patienter som själva har svårt att
använda e-hälsotjänster ber anhöriga om hjälp och ”lånar ut” sin elegitimation. På så vis kan patienten genom den närståendes försorg
ta del av exempelvis Journalen digitalt. E-legitimationen är dock en
personlig tjänst för att legitimera sig digitalt. Det är inte tänkt att
den ska användas av andra. Det framstår inte som tillfredsställande
att vissa patienter ska vara hänvisade till att, förmodligen i strid med
villkoren för användning av e-legitimationen, låta andra logga in med
patientens e-legitimation. Genom att låta den närstående logga in
med patientens e-legitimation kan denne kanske dessutom få tillgång till fler e-tjänster på 1177 Vårdguiden än vad patienten önskar.
Att patienter kan låna ut sin e-legitimation framstår därför, av flera
skäl, inte som ett gott alternativ.
En annan möjlighet som står till buds i dag är t.ex. att patienten
kan medge att en anhörig hos vårdgivaren får ta del av patientuppgifter på papper eller får muntlig information från denne.
I sådana fall torde vårdgivaren regelmässigt – om det inte finns skäl
att ifrågasätta riktigheten av det lämnade medgivandet – lämna ut
kopior av patientuppgifterna till den anhörige enligt interna rutiner
för att lämna ut handlingar, exempelvis i form av papperskopior. På
så vis kan den anhörige alltså ta del av patientuppgifter. Detta förfarande är dock administrativt krångligare än elektronisk tillgång.
Därtill innebär det en fördröjning i tid då den anhörige måste framställa en formell begäran till vårdgivaren för att därefter få ut handlingarna. Till skillnad från vid användning av tjänsten Journalen på
1177 Vårdguiden måste man då ofta vända sig till respektive sjukhus,
klinik eller vårdinrättning för att kunna ta del av alla patientuppgifter
hos vårdgivaren. Genom den elektroniska tillgången kan man på ett
smidigare sätt få överblick över patientuppgifter från olika aktörer
inom hälso- och sjukvården. En annan stor fördel är att den som fått
elektronisk tillgång själv fortlöpande kan ta del av nya patientuppgifter så länge patienten vill det.
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Det finns vissa möjligheter för legala ställföreträdare att ta del av
sina huvudmäns patientuppgifter elektroniskt. Inera har en funktion
i tjänsten Journalen som används för olika former av legala ställföreträdare, däribland gode män och förvaltare, under förutsättning
att förordnandet anses omfatta att ta del av patientuppgifter. Det
förefaller dock finnas oklarheter och osäkerhet kring vad ställföreträdarskapet omfattar och i vilken mån ställföreträdaren har rätt att
ta del av patientuppgifter.13 Alldeles oavsett finns det många personer som inte behöver legala ställföreträdare, utan vars behov är just
att kunna ta hjälp av en närstående med vårdkontakter och tillgång
till patientuppgifter.
Sedan 2017 finns lagen (2017:310) om framtidsfullmakter enligt
vilken en enskild kan utse någon som får företräda denne för det fall
han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat
hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som
fullmakten avser. Framtidsfullmakten avser alltså det förhållandet
att fullmaktsgivaren i en situation som uppstår längre fram, i framtiden, inte längre kan sköta sina angelägenheter. Framtidsfullmakten
kan omfatta huvudmannens ekonomiska och personliga angelägenheter. Till personliga angelägenheter hör bl.a. att hjälpa fullmaktsgivaren i dennes kontakter med hälso- och sjukvården. Dock undantas i lagen om framtidsfullmakter åtgärder inom hälso- och sjukvård
eller tandvård från det område som är möjligt att överlåta till en
fullmaktshavare.14 Det är utredningens bedömning att inte heller
lagen om framtidsfullmakter kan användas som ett fullgott alternativ
för att patienter ska kunna utse någon som får elektronisk tillgång
till deras patientuppgifter.
Utredningen anser sammanfattningsvis inte att de alternativ som
står till buds för att den som patienten utsett ska kunna ta del av
patientuppgifter är tillfredställande. Det finns uppenbara fördelar med
att vårdgivare får möjlighet att, i enlighet med patientens frivilliga
medgivande, ge någon utanför hälso- och sjukvården som patienten
känner personligen just elektronisk tillgång till patientuppgifter.

13

Rättsläget har möjligen klarnat efter rättsfallet HFD 2020 ref. 50. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg där att en förvaltare i egenskap av företrädare för en person, som varken kan
begära ut handlingar eller häva sekretessen, under vissa förutsättningar har rätt att ta del av
uppgifter som omfattas av sekretess till skydd för huvudmannen.
14
Prop. 2016/17:30 s. 109 f.
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Integritetsstärkande åtgärder

Utredningen har ovan redogjort för att det finns ett klart behov av
och klara fördelar med att vårdgivare får möjlighet att, i enlighet med
patientens frivilliga medgivande, ge någon utanför hälso- och
sjukvården som patienten känner personligen elektronisk tillgång till
patientuppgifter. Från ett integritetsperspektiv är det viktigt att
möjligheten bara används i de fall som den är avsedd för så att den
inte öppnar upp för vad som kan betecknas som missbruk av patientuppgifterna. Att en vårdgivare ger någon elektronisk tillgång till
patientuppgifter innebär att vårdgivaren behandlar personuppgifter
i dataskyddsförordningens mening. Det är därför viktigt att de flesta
allmänna principerna för behandling av personuppgifter i artikel 5.1
i dataskyddsförordningen beaktas, även om det enligt artikel 23 i
dataskyddsförordningen är möjligt att i nationell rätt avvika från
dessa under vissa förutsättningar.
Enligt principen om uppgiftsminimering ska personuppgifterna
vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de
ändamål för vilka de behandlas (artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen). Vidare ska personuppgifterna enligt principen om integritet
och konfidentialitet behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig
säkerhet för personuppgifterna. I detta ingår skydd mot obehörig
eller otillåten behandling, med användning av lämpliga tekniska eller
organisatoriska åtgärder (artikel 5.1 f i dataskyddsförordningen).
Observera att det alltid är den personuppgiftsansvarige, dvs. vårdgivaren, som ansvarar för och ska kunna visa att principerna i
artikel 5.1 i dataskyddsförordningen efterlevs (principen om ansvarsskyldighet, artikel 5.2 i dataskyddsförordningen).
Utredningen anser att en grundförutsättning för att någon utanför hälso- och sjukvården ska få ges elektronisk tillgång till patientuppgifter är att detta är ett uttryck för patientens verkliga och fria
vilja. Det ska således helt och hållet bygga på frivillighet från patientens sida att lämna ett medgivande. I förarbetena till patientdatalagen
angavs att ett vanligt sätt att beskriva begreppet personlig integritet
i samband med informationshantering är att den enskilde ska kunna
kontrollera spridningen av uppgifter om sig själv eller ha en rätt att
bestämma vilka uppgifter om sig själv som han eller hon vill dela med
sig till andra.15 Utredningen gör bedömningen att patientens intresse
15
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av självbestämmande i fråga om vilka utanför hälso- och vården som
har elektronisk tillgång i sig väger tungt. Detta är också och i linje
med intentionerna bakom hälso- och sjukvårdslagen i fråga om självbestämmande och frivillighet. Det ligger även i dataskyddsförordningens anda att använda den registrerades inställning till behandlingen som en integritetsstärkande åtgärd.
Observera att enligt utredningens bedömning är samtycke inte i
sig den rättsliga grunden för vårdgivarens behandling av personuppgifter i dataskyddsförordningens mening. Den rättsliga grunden
beskrivs närmare i avsnitt 6.6. När utredningen talar om patientens
medgivande eller samtycke i detta sammanhang handlar det dels om
samtycke till att efterge sekretesskyddet som annars gäller för uppgifterna, dels om samtycke som en integritetsstärkande åtgärd.
För att minska risken för kringgående av regelverken om hälsooch sjukvårdspersonalens elektroniska tillgång, om forskning som
innefattar behandling av känsliga personuppgifter och om försäkringsbolags möjligheter att få tillgång till uppgifter om hälsotillstånd bör bara fysiska personer som patienten uppger sig känna
personligen, ges elektronisk tillgång till patientuppgifter. Juridiska
personer, såsom kommersiella aktörer, bör således inte få ges elektronisk tillgång. Genom kravet på att patienten ska uppge sig känna den
fysiska personen personligen motverkas i viss mån risken för att hälsooch sjukvårdspersonal, forskare, juridiska personer via bulvaner och
enskilda näringsidkare ges elektronisk tillgång. Det är dock inte
meningen att vårdgivaren i varje enskilt fall ska kontrollera eller
godkänna personen ”på förhand”. Tanken är att patienten, genom
att t.ex. kryssa i en ruta i webb-gränssnittet, uppger sig känna den
fysiska personen som den vill ge elektronisk tillgång personligen.
Därmed får vårdgivaren göra patientuppgifterna elektroniskt tillgängliga för den som patienten uppgett sig känna personligen.
Det är viktigt att säkerställa att ett lämnat medgivande verkligen
ger uttryck för patientens fria vilja, och inte är ett utslag av exempelvis påtryckningar. Frågan är då hur man på ett väl avvägt sätt kan
säkerställa att medgivandet ger uttryck för patientens verkliga fria
vilja, samtidigt som man uppnår syftet med att införa möjligheten
att ge elektronisk tillgång, nämligen att underlätta för patienter att
låta någon hjälpa dem i deras vårdprocesser.
I förarbetena till sekretesslagstiftningen angavs att det, trots
risken för påtryckningar, inte kunde komma i fråga att annat än i
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rena undantagsfall genom särskilda föreskrifter frånkänna personens
samtycke rättsverkan. Att en myndighet under hänvisning till den
enskildes bästa skulle vägra att beakta dennes samtycke kan enligt
förarbetena i längden medföra större skadeverkningar genom en
osäkerhetskänsla hos den enskilde och den rubbning av förtroendet
till myndigheterna som mestadels blir följden. I förarbetena framhölls dock att en myndighet givetvis inte behöver ta hänsyn till ett
samtycke som efter vad som framgår saknar giltighet som rättshandling enligt allmänna regler.16 Dessa förarbetsuttalanden måste
ses mot bakgrund av den grundlagsfästa offentlighetsprincipen som
sekretesslagstiftningen utgör preciserade undantag från. Att efterge
(häva) sekretessen innebär att den grundlagsfästa och därmed överordnade offentlighetsprincipen får ett större genomslag. Om man
inför en möjlighet, men ingen skyldighet, för vårdgivare att ge elektronisk tillgång, får vårdgivaren fritt välja om denne i det enskilda
fallet vill ge sådan tillgång eller låta den fortgå. Den som fullgör
offentliga förvaltningsuppgifter har dock att följa regeringsformens
krav på att iaktta saklighet och opartiskhet och beakta allas likhet
inför lagen. Utredningens uppdrag är som nämnts begränsat till att
se över möjligheterna att ge elektronisk tillgång.
En tänkbar metod för att bedöma medgivandets frivillighet är att
vårdgivaren, när en patient ger uttryck för att den önskar medge
någon elektronisk tillgång, kallar patienten till någon form av besök
eller samtal med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal för att
innan den elektroniska tillgången ges, försöka utröna om ett lämnat
medgivande verkligen ger uttryck för patientens fria vilja. Under
förutsättning att hälso- och sjukvårdspersonalen har insyn i
patientens situation och hemförhållanden skulle det kunna bidra till
att man säkerställer att medgivandet är frivilligt. För en stor majoritet av patienterna torde det dock handla om en verklig och fri vilja
att medge någon elektronisk tillgång. En sådan generell förhandskontroll, där frågor behöver ställas kring hemförhållanden och relationer till närstående, skulle också i sig kunna upplevas som integritetskränkande av många patienter och närstående. Det skulle även
fördröja processen och öka vårdgivarens administrativa börda, vilket
i sin tur skulle riskera att vårdgivare väljer att inte använda möjligheten att ge elektronisk tillgång. Det kan också ifrågasättas om en
sådan generell förhandskontroll är ett proportionerligt medel för att
16
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uppå målet. En kontrollerande anhörig som önskar få tillgång till
patientuppgifter kan, som beskrivits tidigare, redan i dag använda
olika metoder för att bereda sig tillgång till uppgifterna.
Utredningen anser att vårdgivarens möjlighet till kontroll i stället
bör komma till uttryck genom att hälso- och sjukvårdspersonal ska
vara skyldig att till vårdgivaren genast anmäla misstankar om att
patientens medgivande inte ger uttryck för dennes fria vilja. En sådan
anmälan ska göras närhelst en misstanke om detta uppstår. Därmed
får vårdgivaren möjlighet att utreda om misstanken är befogad och
överväga om den elektroniska tillgången ska avbrytas.
På motsvarande sätt bör hälso- och sjukvårdspersonal vara skyldig att till vårdgivaren genast anmäla misstankar om att patienten
inte känner den som getts elektronisk tillgång personligen. Därmed
får vårdgivaren möjlighet att utreda om patientens uppgift om att
denne känner den fysiska personen är riktig och överväga om den
elektroniska tillgången ska avbrytas. Även genom kontroller av vilka
fysiska personer som getts elektronisk tillgång till många olika
patienters uppgifter kan vårdgivaren få indikationer på att patienterna inte känner den som getts elektronisk tillgång personligen.
Elektronisk tillgång får enligt förslaget ges bara om patienten
medger det. Det innebär en integritetsstärkande åtgärd att patienten
när som helst, av vilken orsak som helst och på vilket sätt som helst
kan ta tillbaka sitt medgivande med följd att vårdgivaren genast
måste avsluta den elektroniska tillgången. Det kan emellertid inträffa
att den som lämnat ett medgivande blir oförmögen att ta tillbaka det.
För att vårdgivaren ska uppmärksamma att så har blivit fallet och
kunna överväga om den elektroniska tillgången bör få fortsätta, föreslås att hälso- och sjukvårdspersonalen ska vara skyldig att anmäla
misstankar om att patienten inte längre kan lämna ett medgivande,
dvs. är beslutsoförmögen.17
Vårdgivaren ges genom förslaget en möjlighet att, i enlighet med
patientens medgivande, ge någon utanför hälso- och sjukvården
elektronisk tillgång till patientuppgifter. Det ska alltså inte vara fråga
om en rättighet, för patienten eller den som patienten medgett elektronisk tillgång, att någon ges elektronisk tillgång. En vårdgivare kan
således välja att överhuvudtaget avstå från att ge elektronisk tillgång.
Vårdgivaren kan som nämnts också i ett enskilt fall neka eller avsluta
17

Se avsnitt 6.4.5 om utredningens närmare överväganden när det gäller personer med varaktigt
nedsatt beslutsförmåga.
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sådan tillgång, om tillgången t.ex. med anledning av en anmälan inte
(längre) bedöms lämplig och det är förenligt med regeringsformens
krav på saklighet och opartiskhet. En vårdgivare kan även på förhand
göra bedömningen att det exempelvis inte framstår som lämpligt att
ge elektronisk tillgång till vissa typer av patientuppgifter, t.ex. sådana
som en psykiatrisk klinik registrerat, eller att sådan tillgång bör ges
bara till patientuppgifter om äldre och personer med funktionsnedsättningar eller om personer som är inlagda på sjukhus. Under förutsättning att kraven på saklighet och opartiskhet följs kan vårdgivare
ta fram rutiner för hur tilldelning av elektronisk tillgång ska gå till
och exempelvis välja att införa rutiner för vilken typ av patientuppgifter som får omfattas av den elektroniska tillgången.
En annan farhåga med att ge någon annan elektronisk tillgång till
patientuppgifter är att denne skulle komma att ta del av för mycket
information, exempelvis inaktuella journalanteckningar som ligger
långt bakåt i tiden. Det kan handla om exempelvis uppgifter från förlossning, vistelser inom psykiatrisk vård eller andra känsliga uppgifter som registrerats för länge sedan. Syftet med att införa en
möjlighet att låta någon annan ha elektronisk tillgång till patientuppgifter är, utifrån utredningens perspektiv, att kunna bistå i
vården ”här och nu”. Tanken är inte att möjligheten ska användas för
att kringgå sekretessbestämmelser och läsa gamla patientjournaler
som inte har något att göra med patientens nuvarande situation. En
integritetsstärkande åtgärd för att minimera denna risk är att
patienten ska kunna begränsa den elektroniska tillgången till uppgifter registrerade efter ett visst datum eller vid en viss vårdenhet hos
vårdgivaren, t.ex. ett sjukhus, en sjukhusavdelning eller en klinik.
Patienten ska kunna medge elektronisk tillgång endast till patientuppgifter registrerade från och med ett visst datum, t.ex. den dag
medgivandet lämnas eller något tidigare eller senare datum. En sådan
begränsning ska patienten kunna begära, ändra eller upphäva när som
helst och av vilket skäl som helst. Det är alltså patienten som ska få
välja vilka patientuppgifter denne vill att någon annan ska ha elektronisk tillgång till. Detta framstår som förenligt med dataskyddsförordningens princip om uppgiftsminimering. Samtidigt är det
förenligt med grundprincipen om att patientens fria vilja och självbestämmande ska respekteras.
Såvitt utredningen har förstått fanns tidigare motsvarande spärrmöjligheter i den ombudsfunktion som Inera administrerade.
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Utredningen anser dock att det bör komma till uttryck i lagen att så
ska kunna ske. På så vis blir det ännu tydligare att det är patienten
som förfogar över vilka uppgifter denne vill medge elektronisk tillgång till.
Förslaget innebär ingen inskränkning av principen om integritet
och konfidentialitet och bestämmelserna om säkerhetsåtgärder i
dataskyddsförordningen. En förutsättning för att ge elektronisk
tillgång är således att den kan ske på ett säkert sätt, t.ex. genom säker
inloggning med e-legitimation, säker överföring av personuppgifter,
säker separation av olika patienters uppgifter så att det bara ges elektronisk tillgång till avsedda uppgifter och så att den som getts
elektronisk tillgång under inga förhållanden kan ändra eller tillföra
patientuppgifter. Tanken är alltså inte att den som getts elektronisk
tillgång ska kunna vidta några aktiva åtgärder, som att boka eller
avboka tider eller begära receptförnyelse för patientens räkning.
En annan integritetsstärkande åtgärd är att patienten när som
helst ska kunna ta tillbaka sitt medgivande, vilket vårdgivaren får
förutsättas kunna hantera på ett smidigt sätt. Exempelvis bör det
kunna ske genom att patienten legitimerar sig genom att logga in på
webb-tjänsten med sitt bank-id och kryssar i att behörigheten ska
spärras eller liknande. Då ska omedelbart behörigheten att få elektronisk tillgång till patientuppgifter avslutas. Även när en patient på
annat sätt kontaktar vårdgivaren och meddelar att denne inte längre
vill att någon ska ha elektronisk tillgång till patientuppgifter ska
detta respekteras. Några skäl behöver inte uppges. Funktionen ska
alltså helt och hållet bygga på att det är frivilligt från patientens sida
att låta någon ha elektronisk tillgång till patientuppgifter. Genom att
patienten när som helst kan ta tillbaka sitt medgivande och häva
behörigheten säkerställs att behörigheten hela tiden bygger på frivillighet från patientens sida.
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Avvägning mellan behov och integritetsrisker

Utredningens bedömning: Behoven av och fördelarna med att
vårdgivare får möjlighet att, i enlighet med patientens frivilliga
medgivande, ge någon utanför hälso- och sjukvården som patienten känner personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter
överväger integritetsriskerna. Detta förutsätter dock att vissa
integritetsstärkande bestämmelser införs.
Rätten till skydd för den personliga integriteten är inte absolut utan
kan inskränkas. Rättigheten måste förstås utifrån sin kontext i
samhället och vägas mot andra grundläggande rättigheter utifrån en
proportionalitetsbedömning (skäl 4 till dataskyddsförordningen).
För att det ska vara motiverat att införa utvidgade möjligheter till
informationsdelning måste behovet av behandlingen av personuppgifterna väga tyngre än den enskildes intresse av skydd för den
personliga integriteten. En annan aspekt av den personliga integriteten är att den enskildes vilja ska respekteras.
Om en patient frivilligt medger att någon som denne uppger sig
känna personligen får elektronisk tillgång till patientens uppgifter,
finns det enligt utredningens mening mycket som talar för att detta
som utgångspunkt ska respekteras. Det ligger i linje med de grundläggande kraven i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821) om att verksamheten ska bygga på respekt för
patientens självbestämmande och integritet. Det är även förenligt
med dataskyddsförordningen. Redan i dag godtas att hälso- och
sjukvårdspersonal hos en vårdgivare med patientens samtycke ges
elektronisk tillgång till patientuppgifter hos en annan vårdgivare för
vården av patienten.
Att införa en möjlighet för vårdgivare att, i enlighet med patientens frivilliga medgivande, ge någon utanför hälso- och sjukvården
som patienten känner personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter skulle underlätta för många patienter som utan hjälp har
svårt att vara delaktiga i sin vård. Det skulle också underlätta för närstående som vill hålla sig löpande informerade om och hjälpa till i
vården av exempelvis sina gamla föräldrar. Utredningen har även fått
information om att anhörigvårdare och andra närstående redan i dag
hjälper sina anhöriga genom att ”låna” deras e-legitimation och därmed får elektronisk tillgång till patientuppgifter, låt vara att det i dag
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sker utan lagstöd och förmodligen står i strid med villkoren för
användningen av e-legitimationen. Med en åldrande befolkning och
allt större fokus på primärvård och vård i hemmet blir anhöriga en
viktig resurs i vården och omsorgen. Därför anser utredningen att
det finns ett stort och välmotiverat behov av att vårdgivare, i enlighet
med patientens frivilliga medgivande, kan ge någon utanför hälsooch sjukvården som patienten känner personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter.
När det gäller risken för att den som får elektronisk tillgång och
som normalt sett inte omfattas av lagstadgad tystnadsplikt sprider
patientuppgifterna vidare på ett sätt som patienten inte vill kan
följande noteras. Patienten har redan i dag rätt att ge andra som inte
har tystnadsplikt tillgång till uppgifterna muntligt eller på papper
genom att efterge sekretess eller genom att själv berätta för personen.
Den elektroniska användningen av personuppgifterna för obehörig
vidarespridning omfattas – i praktiken hindras – normalt av dataskyddsförordningen. Detta gäller dock inte om det är fråga om sådan
s.k. rent privat behandling av personuppgifter som avses i artikel 2.2 c
i dataskyddsförordningen. Patienten har dock alltid möjlighet att
uttryckligen avtala med den som har elektronisk tillgång om tystnadsplikt, och sanktioner vid brott mot tystnadsplikten, innan den
elektroniska tillgången medges. Patienten har vidare i förhållande till
offentliga vårdgivare, enligt 12 kap. 2 § andra stycket offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) (OSL), möjlighet att göra sitt medgivande beroende av att hälso- och sjukvårdsmyndigheten gör ett
s.k. sekretessförbehåll som vid straffansvar skapar en tystnadsplikt
för mottagaren. Genom förbehållet inskränks mottagarens rätt att
lämna uppgifter vidare eller utnyttja dem. Viss vidarespridning av
patientuppgifter träffas vidare av straffbestämmelserna om förtal. Om
en vårdgivare får reda på att patientuppgifterna obehörigt sprids, kan
den elektroniska tillgången genast avbrytas. Eftersom utredningen
föreslår en frivillig bestämmelse, finns det aldrig någon skyldighet för
vårdgivaren att göra patientuppgifter elektroniskt tillgängliga för en
annan fysisk person, oaktat om patienten begärt detta.
Enligt utredningens mening är befintlig reglering tillräcklig för
att motverka en eventuell ökad risk för obehörig vidarespridning av
patientuppgifter till följd av den elektroniska tillgången. Eftersom
lagen om nationell läkemedelslista redan tillåter att ombud ges
direktåtkomst till läkemedelsuppgifter, bedöms risken för att någon
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får information om att en patient använder narkotiska preparat och
tillskansar sig dessa inte öka om vårdgivare får möjlighet att ge
elektronisk tillgång till även andra patientuppgifter.
De övriga risker som finns med att ge vårdgivare möjlighet att, i
enlighet med patientens frivilliga medgivande, ge någon utanför
hälso- och sjukvården som patienten känner personligen elektronisk
tillgång till patientuppgifter kan enligt utredningens mening på ett
tillfredsställande sätt motverkas genom integritetsstärkande åtgärder. Risken för att patientens medgivande inte är verkligen frivilligt
kan motverkas genom en skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonalen att till vårdgivaren genast anmäla misstankar om detta så att
dessa kan utredas och den elektroniska tillgången kan avbrytas om
det finns några tveksamheter. Utredningen föreslår en sådan skyldighet. Risken för att någon får del av patientuppgifter genom att
utöva påtryckningar mot patienten kommer dessutom enligt utredningens bedömning sannolikt inte att öka påtagligt genom att vårdgivare får möjlighet att med patientens frivilliga medgivande ge
någon utanför hälso- och sjukvården elektronisk tillgång till patientuppgifterna. Regeringen gjorde i förarbetena till sekretesslagstiftningen, patientdatalagen och lagen om nationell läkemedelslista
bedömningar som ligger i linje med detta när det gäller risken för att
någon utomstående tvingar till sig tillgång till känsliga uppgifter.18
Det finns en risk för att den som lämnat ett frivilligt medgivande
blir oförmögen att ta tillbaka det och att fortsatt elektronisk tillgång
enligt medgivandet kan innebära ett integritetsintrång. För att vårdgivaren ska uppmärksamma att patienten blivit beslutsoförmögen
och kunna överväga om den elektroniska tillgången bör få fortsätta
föreslås att hälso- och sjukvårdspersonalen ska vara skyldig att
anmäla misstankar om att patienten inte längre kan lämna ett medgivande. Detta får enligt utredningens mening anses tillräckligt för
att motverka den aktuella risken, som inte lär aktualiseras särskilt
ofta. Risken för att någon genom den elektroniska tillgången kan ta
del av mer information än vad patienten vill kan motverkas genom
att patienten får möjlighet att begränsa den elektroniska tillgången
till uppgifter registrerade efter ett visst datum eller vid en viss vårdenhet hos vårdgivaren. Utredningen föreslår att vårdgivare som ger
elektronisk tillgång ska erbjuda patienten en sådan möjlighet. Risken
för att den som fått elektronisk tillgång till något som registrerats
18

Prop. 1979/80:2 Del A s. 329, prop. 2007/08:126 s. 159 och prop. 2017/18:223 s. 165.

110

152
SOU 2021:39

Ombuds elektroniska tillgång till vård- och omsorgsuppgifter

efter medgivandet som patienten inte vill att denne ska få veta motverkas av att patienten, om denne är förmögen till det, själv har elektronisk tillgång till det som registreras. Patienten har möjlighet att
när som helst ta tillbaka sitt medgivande eller begränsa den elektroniska tillgången.
Förslaget innebär ingen inskränkning av principen om integritet
och konfidentialitet och bestämmelserna om säkerhetsåtgärder i
dataskyddsförordningen. Dessa bestämmelser får, tillsammans med
de bestämmelser om behörighetsbegränsningar, loggning och loggkontroll som finns i patientdatalagen, anses tillräckliga för att motverka risker som har med säkerheten att göra.
Risken för att personer som patienten inte vill ska ha elektronisk
tillgång till patientuppgifter får det kan på ett tillfredsställande sätt
motverkas av bestämmelser som innebär att juridiska personer inte
får ges elektronisk tillgång och att bara fysiska personer som patienten uppger sig känna personligen får ges elektronisk tillgång. Utredningen föreslår sådana bestämmelser tillsammans med bestämmelser
om skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonalen att till vårdgivaren
genast anmäla misstankar om att patienten inte känner den som fått
tillgång personligen. Genom dessa bestämmelser motverkas också
risken för att hälso- och sjukvårdspersonal, forskare, juridiska personer, via bulvaner, och enskilda näringsidkare har elektronisk tillgång
på ett sätt som inte rimligen bör tillåtas. Denna risk motverkas även
genom att vårdgivaren har möjlighet att kontrollera vilka fysiska
personer som getts elektronisk tillgång till många patienters uppgifter.
Utredningen anser sammanfattningsvis att det finns vissa risker
med att vårdgivare får möjlighet att, i enlighet med patientens medgivande, ge någon utanför hälso- och sjukvården som patienten
känner personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter. Utredningen anser att det också finns ett klart behov av och klara fördelar
med detta. Vissa risker kan på ett tillfredsställande sätt motverkas
genom befintliga bestämmelser och de integritetsstärkande åtgärder
som föreslås. De kvarvarande riskerna måste vägas mot de behov
som finns och de fördelar som kan uppnås. Enligt utredningens
bedömning är behoven och fördelarna så stora och påtagliga att de
kvarvarande riskerna får accepteras. Utredningen vill i det sammanhanget betona att förslagen helt bygger på frivillighet; vårdgivare och
patienter behöver inte gå med på elektronisk tillgång och den som
fått sådan tillgång behöver inte använda den. Utredningen bedömer
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således att behoven och fördelarna överväger integritetsriskerna.
Utredningen föreslår därför att det ska införas bestämmelser som gör
det möjligt att ge någon utanför hälso- och sjukvården som patienten
känner personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter.
6.2.6

Motsvarande avvägning görs för elektronisk
tillgång för ombud vid sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation

Utredningens bedömning: Det finns behov av och fördelar med
att vård- och omsorgsgivare vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation får möjlighet att, i enlighet med patientens eller
omsorgsmottagarens frivilliga medgivande, ge någon utanför hälsooch sjukvården och socialtjänsten som patienten eller omsorgsmottagaren känner personligen elektronisk tillgång till sådan
dokumentation som får göras tillgänglig för patient eller omsorgsmottagare. Behoven och fördelarna överväger integritetsriskerna.
Detta förutsätter dock att vissa integritetsstärkande bestämmelser införs.
I delbetänkandet föreslog utredningen att det ska införas s.k. sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Förslaget innebär att
vård- och omsorgsgivare får göra dokumentation om patienter och
omsorgsmottagare elektroniskt tillgänglig mellan sig under vissa i
förutsättningar.19 Inom socialtjänsten gäller förslagen bara dokumentation om insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar. I sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kan
således ingå uppgifter som dokumenterats i patientjournaler respektive i socialtjänstens dokumentation om enskilda omsorgsmottagare
som rör insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Utredningens uppdrag är nu att se över möjligheterna att ge ett
ombud elektronisk tillgång till patientuppgifter. Sådan dokumentation
som förs inom socialtjänsten omfattas därmed inte. Utredningens
uppdrag har emellertid också varit att se över möjligheterna att in19

Med omsorgsgivare avses i den föreslagna lagen myndigheter och privata företag som ansvarar
för eller utför insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Den som fått eller får
sådana insatser eller som fått eller får behovet av sådana insatser bedömda kallas i lagen omsorgsmottagare. Se kapitel 16 i delbetänkandet för utredningens förslag om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation.
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föra direktåtkomst, i likhet med den möjlighet som i dag ges genom
sammanhållen journalföring, mellan vissa verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Utredningen föreslog därför i
delbetänkandet en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. De nuvarande bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring togs in i den
föreslagna lagen.
Som utredningen betonade i delbetänkandet finns det en möjlighet enligt 5 kap. 5 § patientdatalagen för patienter att genom direktåtkomst ta del av uppgifter om sig själva oavsett om vårdgivaren
deltar i sammanhållen journalföring eller inte. I konsekvens med
detta föreslog utredningen att den nya lagen ska innehålla en bestämmelse som medger att en patient eller omsorgsmottagare ges tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till
sådana uppgifter om personen själv som får lämnas ut till honom
eller henne och som andra vård- och omsorgsgivare får ha tillgång
till genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Ett
annat skäl till att införa en sådan bestämmelse i den föreslagna lagen
var att en särskild bestämmelse om att en patient får ha elektronisk
tillgång till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation om sig
själv skulle göra regelverket kring sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation tydligare än om endast 5 kap. 5 § patientdatalagen
skulle tillämpas avseende sådan tillgång. En hänvisning i lagen till
5 kap. 5 § patientdatalagen föreslogs dock av tydlighetskäl.20
I utredningens uppdrag ingår alltså att föreslå ett system med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som liknar det för
sammanhållen journalföring. Att överväga en motsvarande möjlighet att, i enlighet med omsorgsmottagarens frivilliga medgivande, ge
någon utanför hälso- och sjukvården och socialtjänsten som omsorgsmottagaren känner personligen elektronisk tillgång till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ligger i linje med utredningens uppdrag. Ett övergripande syfte med utredningens förslag är
att införa en mer sammanhållen informationsöverföring inom vård
och omsorg. Det skulle därför framstå som inkonsekvent att införa en
möjlighet för enbart vårdgivare att, i enlighet med patientens frivilliga
medgivande, ge någon utanför hälso- och sjukvården som patienten
känner personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter.
20

Se utredningens delbetänkande Sammanhållen information inom vård och omsorg, (SOU 2021:4)
s. 475.
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De behov och fördelar som utredningen ovan redogjort för när
det handlar om att ge någon utanför hälso- och sjukvården som
patienten känner personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter, gör sig gällande på motsvarande sätt i fråga om omsorgsgivares
dokumentation i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Det ska framhållas att det är endast uppgifter om insatser för äldre och
personer med funktionsnedsättningar som får ingå i systemet för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Detta är de grupper där
det enligt utredningens bedömning lär finnas störst behov av att ta
hjälp av t.ex. en närstående som kan hjälpa till i kontakterna med
både vården och omsorgen. När det gäller integritetsrisker och andra
nackdelar samt frågan om det finns användbara alternativ till elektronisk tillgång gör utredningen motsvarande överväganden som
ovan avseende patientuppgifter (se avsnitt 6.2.2 respektive 6.2.3).
Riskerna kan vägas upp med integritetsstärkande åtgärder enligt vad
utredningen angett i avsnitt 6.2.4.
Utredningen gör vid en avvägning mellan behov och integritetsrisker motsvarande bedömning som i avsnitt 6.2.5. Utredningen
bedömer således att behoven och fördelarna tillsammans med föreslagna integritetsstärkande åtgärder överväger integritetsriskerna.
Därtill framstår det som lämpligt och i konsekvens med utredningens
gjorda avvägningar att uppgifter om omsorgsmottagare som ingår i
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation på motsvarande sätt
kan få göras elektroniskt tillgängliga för en närstående fysisk person
med stöd av omsorgsmottagarens medgivande. Utredningen föreslår därför att den tidigare föreslagna lagen tillförs bestämmelser
som gör det möjligt att, med omsorgsmottagarens medgivande, ge
någon utanför hälso- och sjukvården och socialtjänsten som omsorgsmottagaren känner personligen elektronisk tillgång till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Vårdgivare får redan en
sådan möjlighet genom den nya bestämmelse som nu föreslås i
patientdatalagen. Bestämmelsen i lagen om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning bör dock omfatta
även vårdgivares möjlighet till detta, eftersom det gör regelverket kring
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation tydligare än om
endast den i patientdatalagen föreslagna bestämmelsen ska tillämpas
avseende sådan tillgång. En erinran om att den nya bestämmelsen i
patientdatalagen finns bör dock av tydlighetskäl finnas i lagen.
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Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Utredningens bedömning: Den här gjorda konsekvensbedömningen avseende dataskydd uppfyller kraven i artikel 35.10 i dataskyddsförordningen. En vårdgivare eller en omsorgsgivare behöver
därför i regel inte göra en egen konsekvensbedömning avseende
dataskydd innan ett system för att, i enlighet med patientens eller
omsorgsmottagarens medgivande, ge någon utanför hälso- och
sjukvården och socialtjänsten elektronisk tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
införs.
Utredningen har i sitt delbetänkande beskrivit principen om ansvarsskyldighet i artikel 5.2 i dataskyddsförordningen, som innebär att det
är den personuppgiftsansvarige som ska säkerställa och kunna visa att
dataskyddsförordningens grundläggande principer efterlevs. Huvudregeln är att den personuppgiftsansvarige ska genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd före en behandling av personuppgifter som sannolikt medför hög risk för de registrerade. Under
vissa förutsättningar finns en möjlighet att genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd redan i lagstiftningsarbetet
(artikel 35.10 i dataskyddsförordningen).
Utredningen har i sitt delbetänkande närmare redogjort för vilka
krav som ställs på en konsekvensbedömning avseende dataskydd
enligt dataskyddsförordningen samt sina bedömningar i samband
med de lagförslag som där lämnades (se avsnitt 12.3.12, 13.3.5 och
14.6.6. i delbetänkandet). Utredningen kommer inte att här upprepa
vad som där angetts om gällande rätt.
Utredningen bedömer att den riskanalys, med de gjorda avvägningarna mellan behov och integritetsrisker, som genomförs i detta
kapitel i sig är en sådan konsekvensbedömning avseende dataskydd
enligt artikel 35.10 i dataskyddsförordningen som görs i samband
med ett lagstiftningsärende. Det innebär att en särskild konsekvensbedömning avseende dataskydd i de allra flesta fall inte behöver
göras av varje vård- och omsorgsgivare innan ett system för att, i
enlighet med patientens eller omsorgsmottagarens medgivande, ge
någon utanför hälso- och sjukvården och socialtjänsten elektronisk
tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation införs.
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I undantagsfall, t.ex. om vård- eller omsorgsgivaren vill använda
teknik som inte används i dag och som kan påverka den personliga
integriteten, kan det förmodligen krävas att vård- eller omsorgsgivaren gör en egen konsekvensbedömning avseende dataskydd. Det
är den personuppgiftsansvarige vård- eller omsorgsgivaren som har
att ta ställning till om det krävs en konsekvensbedömning avseende
dataskydd i det enskilda fallet och i så fall hur eventuella risker ska
kunna minimeras.

6.3

Reglering i lag

Det anges i 5 kap. 4 § patientdatalagen att utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten endast i den utsträckning som
anges i lag eller förordning. Något motsvarande krav på reglering i
lag eller förordning vid direktåtkomst finns inte i de registerförfattningar som reglerar socialtjänstens verksamhet, lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, SoLPUL, och
förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten, SoLPUF. Som beskrivs närmare i delbetänkandet (se
t.ex. avsnitt 3.2 i delbetänkandet) är dock riksdagen och regeringen
överens om att myndighetsregister med ett stort antal registrerade
och ett särskilt känsligt innehåll bör regleras särskilt i lag. En reglering
som gör det möjligt för vårdgivare och omsorgsgivare att, i enlighet
med patientens eller omsorgsmottagarens medgivande, ge någon
utanför hälso- och sjukvården och socialtjänsten elektronisk tillgång
till patientuppgifter respektive sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation bör därför redan av denna anledning regleras i lag.
Härtill kommer att patientens egen elektroniska tillgång redan regleras i lag och att den elektroniska tillgången till den egna vård- och
omsorgsdokumentationen föreslagits reglerad i lag. Möjligheterna att
medge någon annan elektronisk tillgång till ens uppgifter anknyter
till möjligheterna att själv ha sådan tillgång.
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Elektronisk tillgång för patienters ombud

Utredningens förslag: Om den enskilde medger det får en vårdgivare ge en annan fysisk person, som den enskilde uppger sig
känna personligen, elektronisk tillgång till sådana uppgifter som
avses i 5 kap. 5 § första stycket patientdatalagen. Sådan tillgång
ska på den enskildes begäran kunna begränsas till uppgifter
registrerade efter ett visst datum eller vid en viss vårdenhet.

6.4.1

Bakgrund

Patienters rätt till insyn och delaktighet blir allt viktigare inom
hälso- och sjukvården. Som ett led i detta har möjligheten för enskilda att ta del av sina patientuppgifter genom direktåtkomst införts
i patientdatalagen (5 kap. 5 § PDL). Som beskrivits i avsnitt 6.2.1
finns det dock många patienter som har svårigheter att ta del av
digital information och använda sin direktåtkomst. Dessa personer
kan behöva utse en person som kan hjälpa dem med det praktiska
kring deras vårdprocesser. Behovet kan komma sig av att personerna
på grund av ålder eller fysiska eller psykiska hinder behöver hjälp
med att hålla ordning på sina besök, diagnoser eller läkemedel.
Från och med den 1 maj 2021 finns möjlighet att ge ett ombud
direktåtkomst till uppgifter om en patient i den nationella läkemedelslistan (5 kap. 6 § lagen om nationell läkemedelslista). Tidigare tillhandahölls en ombudsfunktion i 1177 Vårdguidens e-tjänst Journalen. Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom i HFD 2017 ref. 67
står det dock klart att en vårdgivare som behandlar personuppgifter
med stöd av patientdatalagen inte enligt gällande rätt får ge ett
ombud till en enskild direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om
den enskilde. Högsta förvaltningsdomstolen betonade att 5 kap.
4 och 5 §§ patientdatalagen är avsedda att uttömmande reglera till
vem och under vilka förutsättningar en vårdgivare får ge direktåtkomst till en enskild. Eftersom det inte finns någon bestämmelse
som medger att direktåtkomst även får ges till ett ombud, är sådan
direktåtkomst inte tillåten ens med patientens samtycke. Ombudsfunktionen i Journalen fick stängas, men eftersom behovet kvarstår
har utredningen fått i uppdrag att se över möjligheterna införa bestämmelser som ger ombud åtkomst till patientjournalen.
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I avsnitt 6.2 redogör utredningen för att det finns ett klart behov
av och stora fördelar med att låta vårdgivare, i enlighet med patientens frivilliga medgivande, ge någon utanför hälso- och sjukvården
som patienten känner personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter. Vid en avvägning mellan behov och integritetsrisker har
utredningen gjort bedömningen att behoven av och fördelarna med
att vårdgivare får denna möjlighet överväger integritetsriskerna.
Utredningen föreslår därför att det ska införas en bestämmelse som
ger vårdgivare möjlighet att i enlighet med patientens frivilliga medgivande ge någon utanför hälso- och sjukvården som patienten känner
personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter.
Nedan redogör utredningen för hur en sådan bestämmelse bör
utformas och för de rekvisit som föreslås. Det redogörs bl.a. för vilka
uppgifter den elektroniska tillgången föreslås omfatta och till vem
den enskilde får medge elektronisk tillgång till patientuppgifterna.
En särskild fråga är vad det innebär att den enskilde lämnar ett giltigt
medgivande. I anslutning till detta diskuterar utredningen vad som
gäller för personer som av olika skäl har nedsatt beslutsförmåga och
vad som gäller för barns medgivande. Som utredningen redogör för
i avsnitt 6.2.4 behöver bestämmelsen åtföljas av vissa integritetsstärkande åtgärder, för vilka också redogörs nedan.
Utredningen gör motsvarande avvägning mellan behov och integritetsrisker för elektronisk tillgång till vård- och omsorgsdokumentation för någon utanför hälso- och sjukvården och socialtjänsten (se avsnitt 6.2.6). Utredningen föreslår därför att det införs
en särskild bestämmelse för att på motsvarande sätt som för patientuppgifter som behandlas enligt patientdatalagen, kunna ge någon
utanför hälso- och sjukvården och socialtjänsten elektronisk tillgång
till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Även detta ska
bygga på patientens eller omsorgsmottagarens frivilliga medgivande,
och den elektroniska tillgången får ges till någon som patienten eller
omsorgsmottagaren uppger sig känna personligen.
6.4.2

Placeringen av den nya bestämmelsen
i patientdatalagen

I 5 kap. 5 § patientdatalagen finns en bestämmelse om en patients
direktåtkomst till uppgifter om sig själv. Det anges att en vårdgivare
får medge en enskild direktåtkomst till sådana uppgifter om den
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enskilde själv som får lämnas ut till honom eller henne och som
behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2
patientdatalagen (dvs. för ändamålet vårddokumentation). Den enskilde får under samma förutsättningar medges direktåtkomst till
sådan dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första stycket första
meningen (dvs. uppgifter om den åtkomst som förekommit till uppgifter om patienten, s.k. logglistor).
Utredningen anser att det är lämpligt att den nya bestämmelsen
om att vårdgivare har möjlighet att, i enlighet med patientens frivilliga medgivande ge någon utanför hälso- och sjukvården som
denne känner personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter,
placeras närmast efter 5 kap. 5 § patientdatalagen.
”Ombud” är det uttryck som i allmänhet används för att beskriva
någon utanför hälso- och sjukvården som patienten har utsett och
som ges elektronisk tillgång till patientuppgifter.21 Uttrycket används
i lagen om nationell läkemedelslista, där rubriken till 5 kap. 6 § är
”Direktåtkomst för patient och ombud”. Utredningen anser dock inte
att ordet ombud bör användas i den föreslagna bestämmelsen (se
motivering i avsnitt 6.4.4). Däremot framstår det av pedagogiska
skäl som lämpligt att använda ordet ”ombud” i en rubrik. Utredningen föreslår därför att det införs en ny rubrik med lydelsen
”Elektronisk tillgång för patienter och deras ombud” närmast före 5 kap.
5 § i patientdatalagen.
I 5 kap. 4 § patientdatalagen finns en bestämmelse om utlämnande genom direktåtkomst. I paragrafens tredje stycke finns en
upplysning som hänvisar till ytterligare bestämmelser om direktåtkomst i patientdatalagen. Utredningen har i delbetänkandet föreslagit att den bestämmelsen ändras bl.a. så att utlämnandet även avser
annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. Utredningen har
även föreslagit att hänvisningarna i det tredje stycket i paragrafen
ändras som en följd av de lagförslag som lämnats i övrigt om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (se kapitel 18.2.2 i delbetänkandet om följdändringar i patientdatalagen). Enligt den
lydelse som föreslagits i SOU 2021:4 ska tredje stycket 5 kap. 4 §
patientdatalagen upplysa om att ytterligare bestämmelser om direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande finns i 5 kap. 5 § patientdatalagen och i 2 kap. och 4 kap. 11 § i den föreslagna lagen (0000:000)
21

Jfr t.ex. utredningsdirektiven (dir. 2019:37) s. 18 f, HFD 2017 ref. 67 och Ineras tidigare
nämnda ombudsfunktion.
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om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Som en följd av att utredningen nu föreslår en ny bestämmelse
om direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande bör tredje
stycket i 5 kap. 4 § patientdatalagen ändras så att det upplyses också
om denna senare bestämmelse.
6.4.3

Ombudet får som mest ha elektroniska tillgång
till samma uppgifter som patienten

Syftet med att införa en möjlighet att, med stöd av patientens medgivande, ge någon utanför hälso- och sjukvården som patienten
känner personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter är att
patienten ska kunna ta hjälp av närstående i sina vårdkontakter.
Tanken är att patienten ska kunna få hjälp med att hålla ordning på
läkarbesök, diagnoser, ordinationer m.m. Frågan är då vilka patientuppgifter som ska omfattas.
En vårdgivare får enligt gällande regler medge en enskild direktåtkomst till sådana uppgifter om den enskilde själv som får lämnas
ut till honom eller henne och som behandlas för ändamålet vårddokumentation. Den enskilde får under samma förutsättningar medges direktåtkomst till sådan dokumentation som avses i 4 kap. 3 §
första stycket första meningen, dvs. uppgifter om den åtkomst till
uppgifter som förekommit om den enskilde (logglistor) (5 kap. 5 §
och 4 kap. 3 § första stycket första meningen PDL). I förarbetena
till 5 kap. 5 § första stycket patientdatalagen angavs att patienter
genom bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område getts rätt till
information, delaktighet och medinflytande. Att ge patienter direktåtkomst till sina patientuppgifter bidrar till deras möjligheter att på
ett bättre sätt aktivt delta i sin vård. Patienterna skulle t.ex. kunna
bli mer informerade om sitt hälsotillstånd. Vidare skulle de kunna
kontrollera att uppgifter som de lämnat till hälso- och sjukvårdspersonalen uppfattats på ett korrekt sätt. De skulle även kunna titta
på resultat från provtagningar, vilket framför allt skulle spara tid för
patienter som det regelbundet tas prover på och som ständigt
behöver övervaka sitt sjukdomsförlopp. Direktåtkomst skulle också
kunna vara ett sätt att låta patientjournalen följa patienten genom att
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denne då kan låta en vårdgivare som han eller hon besöker för första
gången, ta del av uppgifterna.22
De argument som anfördes till stöd för patientens egen direktåtkomst gäller enligt utredningens bedömning också när det handlar
om att med stöd av patientens medgivande ge en annan fysisk person
utanför hälso- och sjukvården elektronisk tillgång till uppgifterna.
Utredningen anser att det är lämpligt att den som patienten har
utsett får ha elektronisk tillgång till de uppgifter om patienten som
patienten själv får ha sådan tillgång till. På så vis ökar förutsättningarna för att patienter som av olika anledningar har svårt att själva
använda sig av sin elektroniska tillgång kan bli bättre informerade
om sitt hälsotillstånd och ta tillvara sina rättigheter inom hälso- och
sjukvården.
Utredningen redogör i avsnitt 4.9 för patientens rätt att medge
någon annan tillgång till sina patientuppgifter. För uppgift i patientjournal som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess enligt 25 kap.
1 § offentlighets- och sekretesslagen finns ett undantag från huvudregeln om att den enskilde har rätt att ta del av dessa och själv förfoga
över uppgifterna. Bestämmelsen innebär att sekretessen gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om
hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet
med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte
lämnas till honom eller henne (25 kap. 6 § OSL). Bestämmelsen
innebär i och för sig inte att patienten berövas sin rätt att medge att
uppgift lämnas till annan. Medgivande att lämna uppgiften till en
annan person, skulle i och för sig kunna lämnas, även om situationen
är sådan att den enskilde själv inte vet vilka uppgifter medgivandet
omfattar. Sekretess kan även i vissa fall gälla i förhållande till patienten själv för t.ex. uppgift i en anmälan eller utsaga (25 kap. 7 § OSL)
respektive för uppgifter som hänför sig till förundersökning i brottmål (18 kap. 1 § OSL).
Utredningen anser dock inte att det är lämpligt att den som
patienten utsett ska kunna få elektronisk tillgång till sådana ytterst
känsliga uppgifter som omfattas av sekretess i förhållande till patienten och som denne därför inte får ha elektronisk eller annan tillgång
till. Utredningen anser att den patienten utsett bara bör får ha elektronisk tillgång till sådana uppgifter om patienten som han eller hon
får ha elektronisk tillgång till. Om det i undantagsfall förekommer
22

Prop. 2007/08:126 s. 158.
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sådana uppgifter som omfattas av sekretess i förhållande till patienten, kan patienten liksom i dag göra en sedvanlig begäran om att få
ta del av allmänna handlingar och då lämna sitt medgivande till att
sådana uppgifter lämnas ut till den patienten utsett.
Den patienten utsett bör alltså med patientens medgivande kunna
få precis samma elektroniska tillgång till uppgifter om patienten som
patienten själv får ha sådan tillgång till. Det är den maximala elektroniska tillgången som den patienten utsett får ha. Vilka uppgifter
som den patienten utsett i ett enskilt fall får ha elektronisk tillgång
till är också beroende av hur patientens medgivande är utformat.
Patienten kan t.ex. begränsa sitt medgivande till att avse bara vissa av
de uppgifter som patienten själv får ha elektronisk tillgång till. Om
den patienten utsett i detta fall kommer att få någon elektronisk tillgång, lär bero bl.a. på vilka tekniska förutsättningar vårdgivaren har
att hantera begränsade medgivanden. I avsnitt 6.4.7 framgår att
patienten alltid ska ha möjlighet att begränsa sitt medgivande till uppgifter registrerade efter ett visst datum eller vid en viss vårdenhet.
Patienter har varken enligt patientdatalagen eller enligt offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen, någon rätt att få
elektronisk tillgång till sina patientuppgifter. Utredningens uppdrag
omfattar inte att lämna förslag om en sådan rätt. Därför bör det inte
komma i fråga att, indirekt, ge patienter en sådan rätt genom att ge
den patienten utsett en sådan rätt.
Utredningens föreslag innebär alltså endast en möjlighet för de
vårdgivare som anser att det är lämpligt, att med patientens medgivande ge elektronisk tillgång till en annan fysisk person som
patienten uppger sig känna personligen. Någon skyldighet för vårdgivare föreslås inte och således inte heller någon rättighet för patienten eller den patienten utsett i förhållande till vårdgivaren.
6.4.4

Ombudet ska vara en fysisk person som patienten
uppger sig känna personligen

Många patienter har behov av och önskemål om att kunna utse en
person som kan hjälpa dem med det praktiska kring deras vårdprocesser. Det ligger i sakens natur att det ska handla om någon som
patienten har förtroende för. Utredningens förslag om att en annan
fysisk person ska kunna ges elektronisk tillgång till patientuppgifter
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bygger på att det är patienten själv som väljer vem den vill medge
sådan tillgång.
I lagen om framtidsfullmakter finns en offentligrättsligt reglerad
möjlighet för enskilda att genom fullmakt utse någon som kan ha
hand om deras personliga angelägenheter om de själva skulle bli
beslutsoförmögna. I förarbetena till lagen om framtidsfullmakter
anges att en möjlighet att själv utse sin företrädare skapar goda förutsättningar för en väl fungerande relation mellan den enskilde och ställföreträdaren. Med allt fler äldre i befolkningen ökar också behovet av
hjälp. Det är viktigt att samhällets resurser används på ett så effektivt
och ändamålsenligt sätt som möjligt. Detta förutsätter att enskilda
kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt än att en god man eller
förvaltare utses. En utgångspunkt vid samhällets insatser är att de ska
bygga på respekt för enskildas integritet. Vidare ska enskilda i största
möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande i frågor
som rör dem själva. En annan grundläggande utgångspunkt är att
systemet ska vara rättssäkert och skydda enskilda mot utnyttjande. På
samma sätt som gäller för vanliga fullmakter vilar framtidsfullmakter
på den förutsättningen att det är den enskilde som väljer fullmaktshavare. Det förtroende som han eller hon ger fullmaktshavaren innebär i sig ett skydd mot att denne agerar illojalt.23
Utredningens förslag om möjlighet att ge en annan fysisk person,
med stöd av patientens medgivande, elektronisk tillgång till patientuppgifter bygger, i likhet med lagen om framtidsfullmakter, på att
patienten själv väljer vem som ska utses. Det lär innebära att det är
en person som denne har förtroende för, vilket i sig utgör ett skydd
mot illojalt agerande.
Utredningen anser dock att det ska införas ett krav på att det är
en person som den enskilde uppger att den känner personligen. Med
”känna personligen” avses någon sorts relation i patientens privata
sfär. Det kan t.ex. handla om en familjemedlem, en bekant, en granne
eller någon annan person som patienten anser sig känna personligen.
Det ska inte ställas några närmare krav på vad det innebär att känna
någon personligen, utan det är ytterst patienten som får avgöra om
den vill uppge att den känner någon personligen. Utredningen föreslår dock att bestämmelsen utformas så att det bara är en fysisk person
som patienten uppger sig känna personligen som får ges elektronisk
tillgång. Juridiska personer får således inte ges elektronisk tillgång.
23

Prop. 2016/17:30 s. 20 ff.
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Ett syfte med detta är att säkerställa att det inte rör sig om någon
kommersiell eller yrkesmässig verksamhet som kan bidra till ett
kringgående av sekretessreglerna, utan att det rör sig om en person
som agerar inom ramen för den privata sfären.
När det gäller personer med legala ställföreträdare i form av gode
män eller förvaltare, finns möjligheter att ta del av huvudmannens
patientuppgifter redan i egenskap av legal ställföreträdare (se nedan
i avsnitt 6.4.5 för närmare överväganden om legala ställföreträdare).
Det finns inget hinder mot att en person, som anser att den känner
sin gode man eller förvaltare personligen, medger att denne får elektronisk tillgång trots att personen t.ex. yrkesmässigt är god man. Det
är för övrigt inte ovanligt att familjemedlemmar eller andra som
patienten känner personligen förordnas som gode män. Om patienten vill medge ställföreträdaren elektronisk tillgång till sina patientuppgifter, får den alltså göra det enligt utredningens förslag.
När det gäller patienter som inte förstår svenska, kan dessa i vissa
vårdsituationer behöva hjälp av en tolk vid vårdkontakter. Som ett
led i detta kan tolken behöva ta del av vissa patientuppgifter. När det
är fråga om en person som är yrkesverksam som tolk rör det sig
typiskt sett inte om en sådan relation inom patientens privata sfär,
som utredningens förslag tar sikte på. Patienten torde i regel inte
känna tolken personligen på det sätt som avses. Det ska framhållas
att inget hindrar att patienten precis som i dag lämnar sitt medgivande till att de uppgifter som behövs i vårdsituationen lämnas ut
till tolken genom ett utlämnande av allmänna handlingar. Avsikten
är dock inte att tolkar ska få elektronisk tillgång till patientuppgifter
om den patient de tolkar för.
Utredningen föreslår ingen begränsning i antalet fysiska personer
som patienten får medge elektronisk tillgång. Det finns således inget
hinder mot att en patient medger flera personer samtidigt elektronisk tillgång. Man kan t.ex. tänka sig att en äldre person med vuxna
barn vill ge samtliga sina barn elektronisk tillgång. Vårdgivare har
dock som nämnts ingen skyldighet att ge elektronisk tillgång. Under
förutsättning att kraven på saklighet och opartiskhet iakttas kan
vårdgivare ta fram rutiner för hur tilldelning av elektronisk tillgång
ska gå till och kan exempelvis välja att införa rutiner för hur många
personer som samtidigt får medges elektronisk tillgång till en och
samma patients uppgifter.
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Utredningen vill betona att förslaget avser en offentligrättslig
lagstiftning där patienten genom att lämna sitt medgivande kan häva
sekretessen till förmån för en annan fysisk person. Det kan därför
vara missvisande att använda uttrycket ”ombud” i den föreslagna
bestämmelsen. Ombud kan föra tankarna till det civilrättsliga ombudsbegreppet. Den fysiska person som medges elektronisk tillgång ges
vidare inte någon rättshandlingsförmåga, utan personen får endast
en passiv läsbehörighet till patientuppgifterna. Därför bör uttrycket
”ombud” undvikas i själva bestämmelsen. Det är bättre att i bestämmelsen tala om en annan fysisk person som den enskilde uppger sig
känna personligen.
Det ska betonas att vårdgivaren inte behöver göra någon kontroll
eller lämna ett godkännande i det enskilda fallet för att en annan
fysisk person ska kunna ges tillgång till patientuppgifterna. Detta
markeras i den föreslagna bestämmelsen genom formuleringen
”uppger sig känna personligen”. I praktiken bör detta kunna lösas på
ett för patienten smidigt sätt. Exempelvis kan man tänka sig en kryssruta i webb-gränssnittet där patienten får kryssa i att den känner den
fysiska person den vill medge elektronisk tillgång personligen.
Det får förutsättas att vårdgivaren kontrollerar att inte en och
samma person har elektronisk tillgång till för många patienters
uppgifter. I sådana fall bör vårdgivaren undersöka detta och överväga
att ta bort personens elektroniska tillgång. Det finns som sagt inte
någon skyldighet för vårdgivare att ge en annan fysisk person elektronisk tillgång.
6.4.5

Patientens medgivande

Utredningens bedömning: Patientens frivilliga medgivande är
en förutsättning för att ge en annan fysisk person, som patienten
uppger sig känna personligen, elektronisk tillgång till patientuppgifter. Ett barn som är tillräckligt moget för att förstå vad
saken gäller, och som har rätt att självt disponera sina patientuppgifter, kan lämna sitt medgivande till att en annan fysisk person
som barnet uppger sig känna personligen får elektronisk tillgång
till barnets patientuppgifter.
Det bör inte införas några särskilda bestämmelser för patienter
med varaktigt nedsatt beslutsförmåga.
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En grundförutsättning för att ge en annan fysisk person som patienten uppger sig känna personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter är att det bygger på att patienten verkligen vill detta, och manifesterar sin vilja genom att lämna sitt medgivande. Med medgivande
menas här den typen av medgivande som avses i offentlighets- och
sekretesslagen. Medgivandet medför att sekretessen som annars
råder för patientuppgifterna hävs till förmån för den person som den
enskilde utsett.24
En stor del av informationshanteringen inom hälso- och sjukvården förutsätter att patienten själv kan ta ställning och ge uttryck
för sin vilja i olika avseenden. Patientens självbestämmande och
integritet ska som utgångspunkt respekteras. Endast i rena undantagsfall bör man kunna frånkänna hans eller hennes medgivande
rättsverkan. Så gäller även för utredningens förslag. Om patienten
lämnar sitt medgivande till att en annan fysisk person får elektronisk
tillgång till dennes patientuppgifter, bör detta som utgångspunkt
respekteras. En annan sak är att en vårdgivare givetvis inte behöver
ta hänsyn till ett medgivande som efter vad som framgår saknar
giltighet enligt allmänna regler, exempelvis för att det inte är ett
uttryck för patientens fria vilja.
Som beskrivs i avsnitt 4.9 innehåller varken hälso- och sjukvårdslagstiftningen eller sekretesslagstiftningen några formkrav för hur en
patient kan lämna ett medgivande till att lämna ut sekretesskyddade
uppgifter. Det viktiga är att den utlämnande vårdgivaren är säker på
att den som åberopar patientens medgivande har ett sådant medgivande. I dag finns tekniska möjligheter att säkerställa att det verkligen är patientens medgivande genom stark autentisering, t.ex. med
mobilt bank-id. Det kan även tänkas ske genom att visa upp en av
patienten undertecknad skriftlig handling.
Utredningen anser inte att det bör införas några särskilda formkrav för hur medgivandet kan lämnas. Det ankommer på vårdgivaren
att garantera att det rör sig om ett medgivande från patienten, exempelvis genom att tillhandahålla säkra tekniska lösningar. Detta ingår
i vårdgivarens personuppgiftsansvar. Som alltid gäller kraven i dataskyddsförordningen på integritet och konfidentialitet (artikel 5.1 f).
Det innebär att den personuppgiftsansvarige ska se till att person24

Det brukar även kallas att lämna sitt samtycke. Utredningen använder dock här begreppet
medgivande för att inte förväxla det med begreppet samtycke som används i dataskyddsförordningen som rättslig grund för att behandla personuppgifter.
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uppgifterna behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet
för uppgifterna, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder. Exempelvis kan man tänka sig att patientens
identitet kontrolleras genom stark autentisering, genom att patienten
loggar in med bank-id och medger att en annan fysisk person får
elektronisk tillgång till patientuppgifter. Detta bör kunna ske på ett
för patienten enkelt sätt, exempelvis genom kryssrutor.
Som utredningen beskrivit finns det många patienter som kan ha
svårt att på egen hand ladda ner bank-id och använda digitala tjänster
såsom direktåtkomst via Journalen. Samtidigt lär det vara dessa
patienter som har störst nytta av att ta hjälp av en närstående som
kan ges elektronisk tillgång till patientuppgifterna. För att dessa
patienter inte ska stängas ute från möjligheten att lämna sitt medgivande är det lämpligt att vårdgivare ser till att det finns möjlighet
att lämna sitt medgivande utan att detta kräver att man använder
bank-id eller motsvarande digitala lösningar. Annars riskerar förslaget att inte kunna användas av de patientgrupper som har störst
behov av det. Det kan tilläggas att inget hindrar att någon hjälper
patienten att logga in i den digitala tjänsten, kryssa i rutorna och ange
de uppgifter som krävs i webb-gränssnittet.
Den elektroniska tillgången bygger på patientens frivilliga och
aktuella medgivande. Patienten ska när som helst kunna ta tillbaka
sitt medgivande. Det ankommer därför på vårdgivaren att se till att
man på ett enkelt och säkert sätt kan återkalla sitt medgivande.
Exempelvis bör det kunna ske genom att patienten legitimerar sig
med bank-id eller motsvarande och meddelar att medgivandet återkallas. Även detta bör kunna ske på ett för patienten smidigt sätt
genom en kryssruta. Då ska den elektroniska tillgången till patientuppgifter omedelbart avslutas. Vårdgivaren bör även se till att en
patient kan kontakta vårdgivaren på andra sätt för att meddela att
denne inte längre vill att någon ska ha elektronisk tillgång. Genom
att patienten när som helst kan ta tillbaka sitt medgivande säkerställs
att den elektroniska tillgången hela tiden bygger på frivillighet från
patientens sida.
Utredningen anser inte att det är nödvändigt att uppgifter om
medgivanden, ändringar eller återkallelser av sådana, avseende elektronisk tillgång till patientuppgifter antecknas i patientjournalen.
Däremot krävs givetvis dokumentation och bevarande av patientens
medgivande på lämpligt sätt för att vårdgivaren ska kunna hantera
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och hålla ordning på medgivanden och återkallelser av dessa. Det får
förutsättas att vårdgivare, i förekommande fall tillsammans med sitt
personuppgiftsbiträde, i dag i praktiken Inera AB, utarbetar rutiner
för hur detta ska gå till.
Patienter med nedsatt beslutsförmåga
Patientens medgivande är en förutsättning för att ge en annan fysisk
person som patienten uppger sig känna personligen elektronisk
tillgång till patientuppgifter. Inom hälso- och sjukvården finns det
många patienter som av olika anledningar kan ha svårt att ge uttryck
för sin vilja i olika avseenden. Det kan handla om patienter som på
grund av ålder, demens eller funktionsnedsättningar av olika slag har
svårt att ge uttryck för sina önskemål. Dessa personer har i många
fall även nedsatt förmåga att ta emot information och lämna samtycke till olika sorters informationshantering som vårdinsatsen
förutsätter. De torde även ha svårigheter att använda sig av e-hälsotjänster och att på egen hand ladda ner och använda e-legitimation.
Det är samtidigt sannolikt dessa patienter som har särskilt stor nytta
av att kunna ta hjälp av en annan person, som hjälper dem med det
praktiska kring deras vårdprocesser, exempelvis att hålla ordning på
besök, diagnoser och läkemedel. En särskild fråga är då hur man ska
se på möjligheten för personer med olika former av nedsatt beslutsförmåga att lämna medgivande till att en annan person får elektronisk tillgång till patientuppgifter.
Utredningen vill inledningsvis betona att avgörande för att kunna
lämna ett medgivande till att häva sekretessen för patientuppgifterna
är att man förstår vad man gör. Medgivandet är ett uttryck för patientens fria vilja att låta en annan person få elektronisk tillgång. Det
krävs alltså inte att patienten är insatt i hur den aktuella e-tjänsten
fungerar eller känner till regelverket om direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande för att kunna lämna ett sådant medgivande.
Det är för övrigt sannolikt många personer, med full eller nedsatt
beslutsförmåga, som inte fullt ut har den inblicken. Det som krävs
är att medgivandet att häva sekretessen till förmån för en annan
person är aktuellt, relevant och specifikt. Utredningen föreställer sig
att många patienter, som på grund av hög ålder eller funktionsnedsättningar har svårt att ta till sig viss information, ändå har för-
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mågan att ge uttryck för att de vill att en viss annan person ska få
elektronisk tillgång till patientuppgifter.
Vissa personer har dock ett sådant hälsotillstånd eller så nedsatt
kognitiv förmåga att de inte kan lämna ett giltigt medgivande till att
häva sekretessen. För att kunna lämna ett giltigt medgivande, måste
man förstå vad saken handlar om och vad man gör. När det gäller
personer med varaktigt nedsatt beslutsförmåga saknas således möjlighet att lämna ett giltigt medgivande till elektronisk tillgång. I de fallen
kan den föreslagna bestämmelsen inte tillämpas. Det ingår inte i utredningens uppdrag att utreda särskilda frågor som rör personer med
nedsatt beslutsförmåga. Behövs särskild reglering om sådana personer
på det område som omfattas av utredningsuppdraget, bör regleringen
enligt utredningens direktiv utformas i enlighet med befintlig
reglering. Frågan är då om någon särskild reglering för personer med
varaktigt nedsatt beslutsförmåga bör föreslås i detta fall.
I delbetänkandet lämnade utredningen förslag till särskilda
bestämmelser för personer som inte endast tillfälligt saknade förmåga att ta ställning när det gäller sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Förslagen utformades
med bestämmelsen i 6 kap. 2 a § patientdatalagen som förlaga. Den
bestämmelsen gör det möjligt att göra uppgifter om en patient med
varaktigt nedsatt beslutsförmåga tillgängliga för andra vårdgivare
som är anslutna till systemet med sammanhållen journalföring. En
vårdgivare får ta del av uppgifterna under förutsättning att det har
betydelse för nödvändig vård och att det efter att ha försökt klarlägga patientens vilja, inte finns skäl att anta att patienten skulle motsätta sig detta. Utredningen ansåg att det kan antas att omsorgsmottagare med nedsatt beslutsförmåga, t.ex. äldre med demens och
personer med funktionsnedsättning, tillhör just de grupper som är i
störst behov av informationsöverföring mellan instanserna, eftersom
de ofta har svårigheter att själva förmedla informationen. När det gäller
kvalitetsuppföljning ansåg utredningen att det fanns ett stort och
berättigat behov av att uppgifter om patienter och omsorgsmottagare
med varaktigt nedsatt beslutsförmåga får ingå i kvalitetsuppföljning.25
Det finns en särskild sekretessbrytande bestämmelse som kan bli
tillämplig om den enskilde på grund av demens eller annat hälsorelaterat skäl inte kan samtycka. Bestämmelsen anger att om den
25

Se avsnitt 16.5.6 och 17.5.2 i delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg
(SOU 2021:4).
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enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan
samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretess enligt 25 kap.
1 § offentlighets- och sekretesslagen inte att en uppgift om honom
eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård,
omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från en myndighet inom
hälso- och sjukvården till en annan myndighet inom hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten eller till en enskild vårdgivare eller
en enskild verksamhet på socialtjänstens område (25 kap. 13 § OSL).
I förarbetena motiverades införandet av bestämmelsen med de
patientsäkerhetsaspekter som gör sig gällande när vårduppgifter om
en enskild i allt större utsträckning sprids på allt fler vårdgivare och
de brister i omhändertagandet som finns i integrerade verksamheter,
därför att information om den enskilde på grund av sekretessen inte
alltid kan förmedlas mellan de olika verksamheterna i tillräcklig utsträckning.26
Det lär visserligen vara obestridligt att äldre med demens och
personer med funktionsnedsättningar hör till dem med störst behov
av stöd och hjälp från andra för att kunna vara delaktiga i vården.
Många av dessa torde också ha en förmåga att lämna ett medgivande
till att en annan fysisk person ges elektronisk tillgång till patientuppgifterna. Utredningen anser dock inte att det är lämpligt att här
införa särskilda regler för personer som på grund av t.ex. demens
eller andra förhållanden har varaktigt nedsatt beslutsförmåga. Detta
har att göra med att en grundförutsättning för att införa en möjlighet
för patienten att medge elektronisk tillgång, är att det bygger på
patientens egen fria vilja. Att patienten förstår vad den gör, och vill
ta hjälp av en närstående, är en förutsättning för att kunna tillämpa
den föreslagna bestämmelsen.
Det ska tilläggas att det här, till skillnad från sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation eller den ovan nämnda sekretessbrytande bestämmelsen, inte handlar om att uppgifterna behövs för att
ge patienten nödvändig vård. Det finns inte några uttalade patientsäkerhetsbehov som gör sig gällande när det handlar om att ge en
person utanför hälso- och sjukvården elektronisk tillgång till patientuppgifter. Det finns inte heller något berättigat allmänt intresse av att
ge personer utanför hälso- och sjukvården elektronisk tillgång till
patientuppgifter, såsom vid kvalitetsuppföljning. Om situationen är
sådan att patienten inte själv kan lämna ett frivilligt medgivande, kan
26

Prop. 2007/08:126 s. 168.
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alltså elektronisk tillgång inte ges till någon utanför hälso- och sjukvården.
För personer med varaktigt nedsatt beslutsförmåga som inte kan
sköta sina angelägenheter finns möjlighet att förordna en legal ställföreträdare med stöd av bestämmelserna i föräldrabalken. Denne kan
i sin tur ges elektronisk tillgång till patientuppgifter, i egenskap av
legal ställföreträdare, om detta ingår i uppdraget (se avsnittet nedan
med rubriken Patienter med legala ställföreträdare).
Patienter vars tillstånd förändras så att de inte längre kan ta ställning
till om den elektroniska tillgången ska avslutas
Patientens tillstånd kan över tid förändras på så sätt att det kan
ifrågasättas om denne fortfarande är i stånd att ta ställning till om
den elektroniska tillgången ska fortsätta. En fråga är, vad som ska
gälla om en patient som medgett en närstående elektronisk tillgång
senare hamnar i ett varaktigt tillstånd som innebär denne inte längre
kan ta ställning till om den elektroniska tillgången ska avslutas,
exempelvis vid förvärrad demens.
Utredningen anser inte att den omständigheten att patienten
efter medgivandet får sin beslutsförmåga varaktigt nedsatt i sig
behöver medföra att den elektroniska tillgången avbryts. Det kan
ofta antas, att medgivandet fortfarande är ett uttryck för patientens
vilja även om patientens hälsotillstånd eller kognitiva funktioner har
försämrats. Det vore också olyckligt om de patienter som sannolikt
har det största behovet av hjälp från närstående i sina vårdkontakter
skulle berövas det stödet genom att den elektroniska tillgången
avslutas.
Att den patient som medgett elektronisk tillgång blir varaktigt
oförmögen att ta ställning till om den tillgången ska avslutas innebär
dock att man inte längre kan förlita sig på patientens möjlighet att ta
tillbaka sitt medgivande som en garanti för att den elektroniska
tillgången motsvarar patientens aktuella vilja. När patienten inte
längre kan ge uttryck för vad den vill, bör någon annan göra en
bedömning av vad som kan tänkas vara patientens verkliga vilja. Den
bedömningen kan man inte rimligen överlåta till den som medgivandet avser. I stället bör vårdgivaren i den situationen bedöma om
det fortfarande är patientens vilja att personen har elektronisk
tillgång. Utredningen anser därför att vårdgivarna bör vara upp131
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märksamma på och vid misstanke kontrollera om det finns anledning
att anta att patienten inte längre vill att den digitala tillgången ska
vara kvar, men har blivit oförmögen att återkalla medgivandet själv.
Utredningen föreslår därför att hälso- och sjukvårdspersonal vid
misstanke om att patienten varaktigt inte längre är i stånd att lämna
ett medgivande ska anmäla detta till vårdgivaren, vilket beskrivs
nedan i avsnitt 6.4.8. Vårdgivaren bör då försöka undersöka hur
patienten ställer sig till den elektroniska tillgången. Om det inte
framkommer något som tyder på att patienten skulle vilja återkalla
medgivandet, finns det ingen anledning att avsluta den elektroniska
tillgången. Om patienten i sitt nuvarande tillstånd visar ett avståndstagande eller direkt motvilja mot den som getts elektronisk tillgång,
vilket kan vara tecken på att inställningen till den elektroniska tillgången ändrats, kan det finnas anledning att avsluta den elektroniska
tillgången. Om patienten sedan ändrar sin inställning till den som
haft elektronisk tillgång och åter visar förtroende för denna, kan det
finnas anledning att, med stöd av det lämnade medgivandet, åter ge
personen elektronisk tillgång.
Patienter med legala ställföreträdare
En god man eller förvaltare är en legal ställföreträdare som förordnats för att bevaka huvudmannens rättigheter i vissa avseenden.27 För
personer som har legal ställföreträdare i form av god man eller förvaltare, finns i dag en funktion i Journalen där legala ställföreträdare
kan ges direktåtkomst till patientens uppgifter om det anses ligga
inom ramen för uppdraget. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen
uttalat sig i fråga om en förvaltares rätt att för huvudmannens räkning
ta del av uppgifter som omfattas av sekretess (HFD 2020 ref. 50).
Utredningen vill betona att utredningens förslag varken påverkar
eller begränsar den möjlighet som finns för förvaltare och gode män
att ha insyn i sina huvudmäns patientuppgifter. Utredningens förslag syftar till att skapa en möjlighet att, vid sidan om existerande
regelverk med legala ställföreträdare, låta patienter själva utse en
person som de känner personligen som kan hjälpa dem i deras vård-

27

En förvaltares uppdrag kan innefatta att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person
(11 kap. 7 § föräldrabalken).
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kontakter. Om förslaget genomförs, blir det således ett komplement
till nuvarande former av ställföreträdarskap.
Det finns inget som hindrar att patienten, om den anser att den
känner den gode mannen eller förvaltaren personligen och förstår
vad den gör, medger att den gode mannen eller förvaltaren får
elektronisk tillgång till patientuppgifterna med stöd av den föreslagna bestämmelsen.
Barn28 och deras vårdnadshavare
Det finns inga generella åldersgränser för när barn kan samtycka till
olika åtgärder inom hälso- och sjukvården. Det finns inte heller
någon särskild åldersgräns i offentlighets- och sekretesslagen när det
gäller barns medgivande. Som utredningen beskriver i avsnitt 4.10.1
har vårdnadshavare rättigheter och skyldigheter enligt föräldrabalken
att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.
I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.
Sekretess för uppgifter om ett barn gäller inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt föräldrabalken har rätt
och skyldighet att bestämma i frågor om barnet. Sekretess gäller
dock i förhållande till vårdnadshavaren, om det kan antas att den
underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren eller om det annars anges i offentlighets- och sekretesslagen.
Detta betyder att när det gäller yngre barn, får vårdnadshavare i
regel ha full insyn i sina barns patientuppgifter, och att vårdnadshavaren (eller vårdnadshavarna gemensamt) kan häva den sekretess
som gäller för uppgifterna. Med stigande ålder och mognad kan
sedan vårdnadshavaren (eller vårdnadshavarna gemensamt) besluta
tillsammans med barnet. Slutligen, särskilt när det gäller äldre barn
som närmare sig 18-årsåldern, kan barnet självt disponera över sina
uppgifter och häva sekretessen om barnet självt vill. Vårdnadshavarna har då inte längre rätt att ta del av uppgifterna.
Utredningen anser att ett barn som förstår vad saken gäller, och
som har rätt att självt disponera sina uppgifter, ska ha möjlighet att
lämna sitt medgivande till att någon, som barnet anser sig känna
personligen, får elektronisk tillgång till barnets patientuppgifter.
28

Med barn avses den som är under 18 år.
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Det ligger även i linje med Förenta nationernas konvention om barns
rättigheter, barnkonventionen, som sedan den 1 januari 2020 gäller
som svensk lag. Av barnkonventionen följer bl.a. att barnets bästa
ska beaktas och att barnet har rätt att uttrycka sin åsikt och få den
beaktad.
En särskild fråga är när ett barn självt kan lämna sitt medgivande.
Som beskrivs i avsnitt 4.10.1 måste detta ses i ljuset av vårdnadshavarnas skyldigheter i frågor som rör barnet. Det finns ingen fast
åldersgräns i patientdatalagen som anger när ett barn får ges direktåtkomst till sina patientuppgifter. I förarbetena till bestämmelsen
tog regeringen inte särskilt upp frågan om barns direktåtkomst.
När det gäller hur barnets åsikter ska beaktas har det i svensk
rättspraxis skapats vissa utgångspunkter, t.ex. att en 12-årings vilja
normalt ska ges avgörande betydelse. I dataskyddslagen anges att vid
erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn
som bor i Sverige ska behandling av personuppgifter vara tillåten
med stöd av barnets samtycke, om barnet är minst 13 år. Om barnet
är under 13 år, ska sådan behandling vara tillåten endast om samtycke ges eller godkänns av den som har föräldraansvar för barnet
(2 kap. 4 § dataskyddslagen).
I praktiken har regionerna i dag i regel löst det så att man automatiskt låter vårdnadshavare få direktåtkomst till sina barns uppgifter genom Journalen till dess att barnet fyller 13 år. För barn som
fyllt 16 år ges barnet i regel automatisk direktåtkomst till sina egna
patientuppgifter. För barn i åldern 13–15 år är det mer komplicerat.
Det har att göra med att barnet är i en sådan ålder där det kan variera
individuellt om barnet har uppnått sådan mognad att det självt kan
disponera över sin sekretess, eller om det är vårdnadshavarna som
kan göra det i egenskap av barnets legala ställföreträdare. De offentliga vårdgivarna har tillsammans med sitt personuppgiftsbiträde
Inera bedömt att det inte är lämpligt att automatisk ge vare sig barn
i åldern 13–15 år eller deras vårdnadshavare direktåtkomst. I praktiken har man infört en lösning som innebär att vårdnadshavares tillgång till sina barns uppgifter i Journalen automatiskt stängs ner när
barnet fyller 13 år. De barn som nått en sådan mognad vid 13 års ålder
att de själva får disponera sina uppgifter, har alltså fått vara styrande
för samtliga vårdnadshavares åtkomst till barns patientuppgifter. För
barn i åldrarna 13–15 år kan i stället en individuell prövning göras i det
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enskilda fallet om barnet självt, eller vårdnadshavarna, ska ges elektronisk tillgång till uppgifter om barnet genom Journalen.
Utredningen anser att det inte bör införas någon specifik åldersgräns för när ett barn kan lämna medgivande till att någon annan får
elektronisk tillgång. Det framstår som mest lämpligt att barns självbestämmande respekteras på motsvarande sätt som i övrigt inom
hälso- och sjukvården, med beaktande av att barnet också självt
måste kunna disponera sekretessen enligt offentlighets- och sekretesslagen respektive tystnadsplikten enligt patientsäkerhetslagen.
Här får man således utgå från allmänna principer om att allt större
hänsyn ska tas till barnets önskemål utifrån dess stigande ålder och
mognad. Utredningen anser att detta är förenligt med det särskilda
skydd för uppgifter om barn som kommer till uttryck bl.a. i skäl 38
till dataskyddsförordningen.
På motsvarande sätt som görs i dag när det gäller barns egen
direktåtkomst till patientuppgifter, kan vårdgivare ta fram rutiner
för barns möjlighet att medge någon annan elektronisk tillgång. Det
gäller givetvis under förutsättning att det allmänna kravet på objektivitet och saklighet iakttas. När det gäller barn ska också principen
om barnets bästa beaktas.
6.4.6

Den elektroniska tillgången får ges genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande

Utredningens förslag: Den elektroniska tillgången för den som
patienten utsett får ges genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande.
I kapitel 3 beskriver utredningen skillnaderna mellan direktåtkomst
och annat elektroniskt utlämnande. Direktåtkomst anses vara förknippad med särskilda integritetsrisker. Skillnaden i praktiken för
mottagaren mellan direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande genom en fråga-svar-funktion är inte särskilt stor.
Utredningen har i sitt delbetänkande föreslagit att vissa bestämmelser i patientdatalagen som gäller direktåtkomst, bl.a. 5 kap. 5 §,
ändras så att de även gäller tillgång genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. Utredningen hänvisar till delbetänkandet för
den närmare motiveringen till varför förslagen om annat elektroniskt
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utlämnande lämnats (se avsnitt 16.3 i delbetänkandet) och varför
förslag om att göra motsvarande följdändringar i andra bestämmelser i patientdatalagen som reglerar direktåtkomst lämnas (se
avsnitt 18.2 i delbetänkandet). Av motsvarande skäl som angetts i
utredningens tidigare bedömningar, anser utredningen att det också
här är lämpligt att den elektroniska åtkomsten omfattar inte bara
direktåtkomst utan även annat elektroniskt utlämnande. Om ett
system är utformat som en elektronisk fråga-svar-funktion, trots att
bara direktåtkomst är tillåten, skulle det kunna leda till oönskade
konsekvenser, såsom att personal hos vårdgivaren begår tystnadspliktsbrott. Om den mest integritetskänsliga formen av utlämnande
(direktåtkomst) är tillåten, finns det från integritetsskyddsynpunkt
inte skäl att förbjuda andra former av elektroniskt utlämnande.
I detta fall avser den elektroniska tillgången bara uppgifter om en
enda person, patienten, och denne får redan i dag ha direktåtkomst
till uppgifterna. Att den som patienten utser också får ha elektronisk
tillgång till uppgifterna genom annat elektroniskt utlämnande –
i stället för genom bara direktåtkomst – är därför logiskt och innebär
i sig inga ökade integritetsrisker. Det blir också enklare och billigare
för vårdgivarna om patienten och den som denne utser får ha samma
slags elektroniska tillgång. Den som patienten utser bör därför få ges
elektronisk tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt
utlämnande.
6.4.7

Begränsning till uppgifter registrerade efter
ett visst datum eller vid en viss vårdenhet

För att någon utanför hälso- och sjukvården (och socialtjänsten,
enligt utredningens förslag i delbetänkandet) ska få ges elektronisk
tillgång till patientuppgifter krävs att patienten har medgivit det.
Medgivandet kan avse elektronisk tillgång till alla patientens uppgifter eller vara begränsat på olika sätt. Är medgivandet begränsat,
lär det av tekniska skäl ofta vara svårt att ge den som patienten utser
någon elektronisk tillgång alls. Det kan därför antas att den patient
som egentligen vill att någon ska få elektronisk tillgång till bara vissa
uppgifter går med på att denne får elektronisk tillgång till alla
uppgifter bara för att det ska bli någon elektronisk tillgång alls. Detta
är inte bra och stämmer mindre väl med principen om uppgiftsminimering. Samtidigt måste man ha förståelse för att en vårdgivare
136

178
SOU 2021:39

Ombuds elektroniska tillgång till vård- och omsorgsuppgifter

av tekniska och ekonomiska skäl inte gärna kan tillgodose varje individuellt önskemål om begränsad elektronisk tillgång. Krävde man
detta, skulle förmodligen få vårdgivare använda möjligheten att
införa elektronisk tillgång.
Om vårdgivaren inte är skyldig att inför någon begränsning av
den elektroniska tillgången, riskerar det alltså att leda till att patienter medger en mer omfattande elektronisk tillgång än de egentligen
önskar. Om å andra sidan vårdgivaren bara fick ge elektronisk tillgång om varje begränsning av patientens medgivande respekterades,
skulle det leda till att få vårdgivare var beredda att ge elektronisk
tillgång. Man måste som utredningen ser det göra en avvägning av
vilka viktiga begränsningar av medgivandet som vårdgivaren ska vara
skyldig att respektera för att överhuvudtaget få erbjuda elektronisk
tillgång.
Syftet med att införa möjligheten till elektronisk tillgång är, från
utredningens synvinkel, främst att den som får tillgången ska kunna
bistå patienten i den vård som är aktuell för tillfället. Tanken är
således inte att den elektroniska tillgången ska användas för att ta del
av patientuppgifter som inte är relevanta för patientens nuvarande
situation. En lämplig avvägning är därför enligt utredningens mening
att kräva att patienten alltid ska kunna begränsa sitt medgivande till
uppgifter registrerade efter ett visst datum eller vid en viss vårdenhet. Det gör att patienten i de allra flesta fall bör kunna skräddarsy
sitt medgivande så att det motsvarar vad patienten egentligen vill
samtidigt som det bör vara förhållandevis enkelt och billigt för vårdgivaren att hantera, bl.a. eftersom det anknyts till vårdgivarens egna
organisatoriska enheter.
Med vårdenhet avses enligt Socialstyrelsens termbank organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård. Vårdenhet förekommer i 4 kap. patientdatalagen som bl.a. reglerar spärrmöjligheter
och inre sekretess. Exempelvis får personuppgifter som dokumenterats för vårdändamål hos en vårdenhet eller inom en vårdprocess
inte göras tillgängliga genom elektronisk åtkomst för den som
arbetar vid en annan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess hos
samma vårdgivare, om patienten motsätter sig det (4 kap. 4 § PDL).
Det framstår därför som lämpligt att här låta patientens medgivande
begränsas utifrån vårdenhet.
Den som vill att anhöriga bara ska kunna följa det aktuella vårdförloppet, t.ex. hur det går med en större operation, kan då begränsa
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medgivandet till tiden efter intagningen på sjukhuset och den
aktuella kliniken. Patienten kan också förhindra elektronisk tillgång
till uppgifter registrerade inom t.ex. psykiatrin eller förlossningsvården. De nämnda begränsningarna i tiden och till en vårdenhet ska
kunna göras för varje person för sig. Om patienten utsett flera personer, ska alltså begränsningarna kunna göras olika för respektive
person. Patienten kan när som helst ändra sitt medgivande och införa eller ta bort en begränsning. Om patienten anmäler att den vill
göra en begränsning som vårdgivaren inte måste respektera (dvs. som
gäller något annat än uppgifter registrerade efter ett visst datum eller
vid en viss vårdenhet) och kan vårdgivaren inte heller tekniskt
respektera begränsningen, måste den elektroniska tillgången avslutas.
Bestämmelsen om vilka begränsningar som alltid måste kunna
respekteras hindrar inte att vårdgivaren respekterar även andra typer
av begränsningar. Någon skyldighet finns dock inte att respektera
andra typer av begränsningar.
6.4.8

Skyldighet att anmäla vid misstanke
om att förutsättningarna inte är uppfyllda

Utredningens förslag: Om någon inom hälso- och sjukvårdspersonalen får anledning att misstänka att patientens medgivande
av elektronisk tillgång inte ger uttryck för patientens fria vilja
eller att patienten varaktigt inte längre är i stånd att lämna ett
sådant medgivande, är denne skyldig att genast anmäla detta till
den vårdgivare som gett den elektroniska tillgången. Motsvarande gäller om misstanken avser att patienten inte känner den
som fått tillgång personligen.
I avsnitt 6.4.5 redogör utredningen för att patientens frivilliga medgivande är en förutsättning för att en annan fysisk person ska ges
elektronisk tillgång till patientens uppgifter. I avsnitt 6.2.4 berörs
integritetsstärkande åtgärder för att stärka skyddet för att patientens
medgivande är frivilligt och återspeglar dennes vilja. Som beskrivits
bör vårdgivarens möjlighet – och skyldighet - att säkerställa att medgivandet är frivilligt och aktuellt komma till uttryck genom att det
införs en anmälningsplikt. Det ska betonas att det alltid är vårdgivaren som ansvarar för att medgivandet är frivilligt och aktuellt.

138

180
SOU 2021:39

Ombuds elektroniska tillgång till vård- och omsorgsuppgifter

Det är vårdgivaren som lämnar ut uppgifterna genom att göra dessa
elektroniskt tillgängliga och vårdgivaren är också personuppgiftsansvarig för behandlingen. Detta ansvar ligger inte på hälso- och
sjukvårdspersonalen. För att vårdgivaren i praktiken ska kunna
efterleva sitt ansvar, bör det dock föreskrivas att hälso- och sjukvårdspersonal genast ska anmäla till vårdgivaren när det finns anledning att misstänka att medgivandet inte ger uttryck för patientens
fria vilja eller att patienten varaktigt inte längre är i stånd att lämna
ett medgivande.
Hälso- och sjukvårdspersonal bör alltså vara skyldig att till vårdgivaren genast anmäla misstankar om att patientens medgivande inte
ger uttryck för dennes fria vilja. Misstanke kan exempelvis uppstå
vid ett vårdmöte om hälso- och sjukvårdspersonalen får indikationer
på att en anhörig uppträder hotfullt mot patienten, eller vice versa,
eller försöker få insyn i patientens förhållande på ett otillbörligt sätt.
Tanken är dock inte att hälso- och sjukvårdspersonalen aktivt ska
söka efter information, men får de ändå t.ex. i sitt vårdarbete information som gör att en misstanke kan uppstå är de skyldiga att anmäla
det till vårdgivaren.
På motsvarande sätt bör hälso- och sjukvårdspersonal vara skyldig att till vårdgivaren genast anmäla om det uppstår misstankar om
att patienten inte känner den som getts elektronisk tillgång personligen. En sådan anmälan gör det möjligt för vårdgivaren att utreda
om patientens uppgift om att denne känner den fysiska personen är
riktig och överväga om den elektroniska tillgången ska avbrytas.
Även genom kontroller av vilka fysiska personer som getts elektronisk tillgång till patienters uppgifter kan vårdgivaren få indikationer på att patienterna inte känner den som getts elektronisk tillgång personligen. Om en fysisk person getts elektronisk tillgång till
många patienters uppgifter, kan det tyda på att det finns kommersiella
eller andra intressen som ligger bakom den elektroniska tillgången,
vilket bör föranleda att den elektroniska tillgången avslutas.
Det kan även inträffa att den som lämnat ett medgivande senare
blir oförmögen att ta tillbaka det. För att vårdgivaren ska uppmärksamma att så har blivit fallet och kunna överväga om den elektroniska tillgången bör fortsätta bör hälso- och sjukvårdspersonalen
vara skyldig att anmäla misstankar om att patienten varaktigt inte
längre kan lämna ett medgivande, dvs. är varaktigt beslutsoförmögen.
Det kan t.ex. handla om en äldre patient vars tillstånd ändrats så att
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den nu uttrycker att den inte längre vill att barnen ska ha elektronisk
tillgång till patientuppgifterna. Det kan även vara fråga om en patient
som blivit dement och inte längre känner igen sina släktingar, och
ger uttryck för att den inte vill ha med dessa att göra.
En anmälan ska göras närhelst en misstanke uppstår. Detta är
avgörande för att vårdgivaren ska kunna utöva sitt personuppgiftsansvar och säkerställa att medgivandet är frivilligt och aktuellt.
Redan om det finns anledning till misstanke, ska en anmälan göras.
Det finns inget formkrav för anmälan, men vårdgivaren kan lämna
instruktioner till sin personal om hur anmälan ska göras. Anmälan
ska innehålla uppgift om vem patienten är och vilka omständigheter
som lett fram till misstanken. Avsikten är inte att hälso- och sjukvårdspersonalen ska efterforska saken närmare genom att ta del av
hela patientjournalen eller samla in ytterligare uppgifter. Om hälsooch sjukvårdspersonal anmäler att det finns anledning till misstanke,
ankommer på vårdgivaren att hantera och i förekommande fall
utreda detta. Genom att anmälan görs så snart som möjligt, får vårdgivaren möjlighet att utreda om misstanken är befogad och överväga
om den elektroniska tillgången ska avslutas.
Utredningen anser inte att anmälan i sig är en sådan uppgift som
behöver journalföras. Det får förutsättas att vårdgivaren skapar
rutiner för hur hälso- och sjukvårdspersonalen ska kunna göra en
anmälan samt hur anmälan ska dokumenteras. Om så bedöms lämpligt, finns det inget som hindrar att Socialstyrelsen utfärdar allmänna
råd om hur anmälningsskyldigheten kan utövas.
Som beskrivs i avsnitt 6.4.5 måste den elektroniska tillgången inte
avslutas för att patienten blivit varaktigt beslutsoförmögen. Kravet
är alltså endast att en anmälan ska göras vid misstanke, så att vårdgivaren får möjlighet att utreda om det kan finnas skäl att avsluta den
elektroniska tillgången.
6.4.9

Föreskrifter om säkerhetsåtgärder

Utredningens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska
gälla vid den elektroniska tillgången.

140

182
SOU 2021:39

Ombuds elektroniska tillgång till vård- och omsorgsuppgifter

Det kan finnas behov av föreskrifter om säkerhetsåtgärder vid den
elektroniska tillgången motsvarande dem som Socialstyrelsen kan
meddela enligt 5 kap. 5 § patientdatalagen och 2 § patientdataförordningen (2008:360). Det anges även i dataskyddsförordningen att
den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen (artikel 24).
Frågan är om det är nödvändigt med en reglering eller ett bemyndigande i lag för att säkerhetsföreskrifter ska kunna utfärdas.
Föreskrifter ska meddelas av riksdagen genom lag om de avser
åligganden för kommuner (8 kap. 2 § 3 regeringsformen). Också
föreskrifter om skyldigheter för enskilda ska meddelas av riksdagen
genom lag (8 kap. 2 § 2 regeringsformen). Riksdagen kan dock, med
vissa inte här aktuella undantag, bemyndiga regeringen att meddela
sådana föreskrifter (8 kap. 3 § regeringsformen). Riksdagen kan då
också medge att regeringen bemyndigar en förvaltningsmyndighet
att meddela föreskrifter i ämnet (8 kap. 10 § regeringsformen).
Regeringen får enligt 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen och föreskrifter om verkställighet av lag. Enligt 8 kap. 11 § regeringsformen
får regeringen bemyndiga en myndighet under regeringen att meddela föreskrifter enligt 8 kap. 7 § regeringsformen.
Enligt patientdatalagen är utlämnande genom direktåtkomst till
personuppgifter tillåten endast i den utsträckning som anges i lag
eller förordning (5 kap. 4 § första stycket PDL). Den föreslagna
bestämmelsen om elektronisk tillgång utgör således såvitt avser
direktåtkomst ett undantag från ett i lag angivet förbud, som det är
frivilligt att använda sig av. När det gäller utlämnande genom direktåtkomst införs alltså en möjlighet för vårdgivare att lämna ut uppgifter på ett sätt som annars inte vore tillåtet. Föreskrifterna kan, på
grund av att det handlar om en frivillig möjlighet att använda undantaget från det lagstadgade förbudet, inte sägas avse några åligganden
för kommuner eller några skyldigheter för enskilda när det gäller
direktåtkomst. Den som frivilligt använder sig av den möjligheten
måste dock följa de säkerhetsföreskrifter som kan ha meddelats av
regeringen eller bemyndigad myndighet.
Det finns däremot inget generellt lagstadgat förbud mot annat
elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. Annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst är således i dag inte förbjudet utan får ske.
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Den föreslagna bestämmelsen kan därmed ses som en inskränkning av
den handlingsfrihet som finns i dag. De krav på säkerhetsåtgärder som
ska gälla vid annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst får
därför anses vara åligganden för kommuner och skyldigheter för enskilda. Å andra sidan finns det redan enligt dataskyddsförordningen,
bl.a. artikel 32.1, generella krav på säkerhetsåtgärder vid behandling
av personuppgifter såsom utlämnande av dem. Det är möjligt för
regeringen att enligt 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter
om verkställighet av EU-förordningar.29 Det får enligt utredningens
bedömning här ses som sådana föreskrifter om verkställighet som
regeringen, utan särskilt bemyndigande, får meddela. Därför behövs
det inte ett bemyndigande i lag för att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om de
krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
alltså meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska
gälla vid den elektroniska tillgången. En upplysning om detta bör för
tydlighets skull finnas i patientdatalagen.

29

Prop. 1999/2000:126 s. 135 f.

142

184
SOU 2021:39

6.5

Ombuds elektroniska tillgång till vård- och omsorgsuppgifter

Möjlighet att ge ombud elektronisk tillgång till
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Utredningens förslag: Om patienten eller omsorgsmottagaren
medger det får en vård- eller omsorgsgivare ge en annan fysisk
person, som patienten eller omsorgsmottagaren uppger sig känna
personligen, tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Sådan tillgång ska på patientens
eller omsorgsmottagarens begäran kunna begränsas till uppgifter
registrerade efter ett visst datum eller vid en viss organisatorisk
enhet.
Om någon inom hälso- och sjukvårdspersonalen eller som utför arbetsuppgifter inom socialtjänsten får anledning att misstänka att patientens eller omsorgsmottagarens medgivande inte
ger uttryck för patientens eller omsorgsmottagarens fria vilja eller
att patienten eller omsorgsmottagaren varaktigt inte längre är i
stånd att lämna ett medgivande, är denne skyldig att genast anmäla
detta till den vård- eller omsorgsgivare som gett tillgången. Motsvarande gäller om misstanken avser att patienten eller omsorgsmottagaren inte känner den som fått tillgång personligen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter
om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan elektronisk tillgång.
Det ingår i och för sig inte i utredningens uppdrag att se över möjligheterna att införa någon allmän möjlighet för enskilda att utse ett
ombud som kan få tillgång till socialtjänstens dokumentation.
I avsnitt 6.2.6 har utredningen emellertid kommit fram till att de
behov och fördelar som utredningen redogjort för när det handlar
om att, i enlighet med patientens frivilliga medgivande, ge någon
utanför hälso- och sjukvården som patienten känner personligen
elektronisk tillgång till patientuppgifter, gör sig gällande på motsvarande sätt i fråga om omsorgsgivares dokumentation i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Därför föreslår utredningen att en ny bestämmelse ska tas in i den i delbetänkandet föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
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och kvalitetsuppföljning. Bestämmelsen medför att någon annan får
ges elektronisk tillgång till uppgifter om omsorgsmottagare i socialtjänsten i de fall uppgifterna ingår i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Det ska framhållas att det är socialtjänstens uppgifter om äldre
och personer med funktionsnedsättningar som får vissa insatser,
som får ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det
handlar om personer med ett sammansatt vård- och omsorgsbehov
som ofta samtidigt får insatser från både hälso- och sjukvården och
socialtjänsten. Detta är de grupper där det troligen finns stort behov
av hjälp av en närstående med kontakterna med både vården och
omsorgen. Den person som den enskilde utser, bör således kunna
ges elektronisk tillgång till den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen, oavsett om uppgifterna härrör från hälso- och
sjukvårdens eller från socialtjänstens dokumentation.
Bestämmelsen om elektronisk tillgång i den föreslagna lagen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning bör ha motsvarande innebörd och utformning som den
föreslagna bestämmelsen om elektronisk tillgång i patientdatalagen.
Utredningen hänvisar därför i denna del till sina överväganden i
avsnitt 6.4 ovan. Här är det dock i stället uppgifter som ingår i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och beskrivs i 13 §
första stycket i den förslagna lagen om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning som omfattas. För
den närmare innebörden av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation hänvisas till kapitel 16 i delbetänkandet. Där förklaras
ingående vad som avses med omsorgsmottagare, omsorgsgivare,
vilka uppgifter som får ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och vilka insatser som omfattas.
Till skillnad från i den föreslagna bestämmelsen i patientdatalagen, där utredningen använder begreppet ”enskild”, föreslås här
att den enskilde beskrivs med begreppen patienten eller omsorgsmottagaren. Detta för att anknyta till de begrepp som används i de
föreslagna bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det krävs dock inte att personen har en aktuell
patientrelation eller en pågående omsorgsinsats för att kunna lämna
sitt medgivande till att en annan fysisk person som denne känner
personligen får elektronisk tillgång till uppgifterna.
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Utlämnande bör få ske genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, se motiveringen ovan i avsnitt 6.4.6. Utlämnandet
får bara avse sådana uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren
själv som får lämnas ut till honom eller henne och som en annan
vård- eller omsorgsgivare får ha tillgång till genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation. En vård- eller omsorgsgivare får
således enligt den föreslagna bestämmelsen bara ge elektronisk tillgång till uppgifter som denne själv har dokumenterat och gjort
tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare och inte till uppgifter
hos andra vård- och omsorgsgivare som vård- eller omsorgsgivaren
bara har tillgång till genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det kan dock antas att de allra flesta vård- och omsorgsgivare kommer att anlita ett och samma personuppgiftsbiträde för
att hantera den elektroniska tillgången. Därmed bör patienten eller
omsorgsmottagaren i praktiken kunna ges en enkel möjlighet att
medge elektronisk tillgång till uppgifter hos alla vård- eller omsorgsgivare som anlitat samma personuppgiftsbiträde. På motsvarande
sätt som beskrivits i avsnitt 6.4.7 bör den elektroniska tillgången på
patientens eller omsorgsmottagarens begäran kunna begränsas till
uppgifter registrerade efter ett visst datum eller vid en viss organisatorisk enhet. Med ”organisatorisk enhet” är tanken att det är vårdeller omsorgsgivaren själv som avgör vilka organisatoriska enheter
den har och gränserna mellan dem.
Det bör också här finnas en skyldighet att genast anmäla till den
vård- eller omsorgsgivare som gett tillgången, om någon inom hälsooch sjukvårdspersonalen eller som utför arbetsuppgifter inom socialtjänsten får anledning att misstänka att patientens eller omsorgsmottagarens medgivande inte ger uttryck för patientens eller
omsorgsmottagarens fria vilja. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska
även anmäla om den får misstanke om att patienten eller omsorgsmottagaren inte längre är i stånd att lämna ett medgivande eller om misstanken avser att patienten eller omsorgsmottagaren inte känner den
som fått tillgång personligen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
säkerhetsåtgärder vid elektronisk tillgång. En upplysning om detta
bör tas in i lagen. Se avsnitt 16.13.2 i delbetänkandet och avsnitt 6.4.9
för närmare motivering.
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I den föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning bör det upplysas om att det
i patientdatalagen finns ytterligare bestämmelser om elektronisk tillgång för patienten och andra till uppgifter hos vårdgivare om patienten själv.

6.6

Förhållandet till dataskyddsförordningen

Utredningens bedömning: Det är förenligt med dataskyddsförordningen att införa bestämmelser i svensk rätt som ger vårdoch omsorgsgivare möjlighet att, i enlighet med ett frivilligt medgivande, ge någon utanför vården och omsorgen som patienten
eller omsorgsmottagaren känner personligen elektronisk tillgång
till patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är, i
vart fall, utförandet av en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt
artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Stödet för att behandla
känsliga personuppgifter finns i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen.

6.6.1

Inledning

En förutsättning för att införa bestämmelser som ger vård- och
omsorgsgivare möjlighet att, i enlighet med ett frivilligt medgivande,
ge någon utanför vården och omsorgen som patienten eller omsorgsmottagaren känner personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är att
detta är förenligt med dataskyddsförordningen. I kapitel 4 i delbetänkandet har utredningen gjort en genomgång av dataskyddsförordningen, bl.a. om vad som utgör behandling av personuppgifter, vad
som är en rättslig grund för att behandla personuppgifter och de
särskilda förutsättningar som krävs för att få behandla känsliga
personuppgifter. I avsnitt 15.3 i delbetänkandet har utredningen
redogjort för sina bedömningar om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning och förhållandet till dataskyddsförordningen. Utredningen hänvisar till kapitel 4 respektive

146

188
SOU 2021:39

Ombuds elektroniska tillgång till vård- och omsorgsuppgifter

avsnitt 15.3 i delbetänkandet för en fylligare genomgång av kravet på
rättslig grund enligt dataskyddsförordningen.
6.6.2

Vård- och omsorgsgivares behandling
av personuppgifterna

Rättslig grund för behandlingen
För att en behandling av personuppgifter ska vara tillåten, behöver
den stödja sig på (minst) en av de rättsliga grunder som räknas upp
i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (jfr avsnitt 4.6 i delbetänkandet). Av artikel 4 i dataskyddsförordningen framgår att utlämning genom överföring är en form av behandling av personuppgifter.
Utlämnandet utgör således i sig en behandling av personuppgifter i
dataskyddsförordningens mening, och måste därför ha en rättslig
grund i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen.
Den rättsliga grunden för att myndigheter ska få behandla personuppgifter är i regel att det är nödvändigt för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen)
alternativt fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen).30 Regeringen har uttalat att sådan verksamhet som en
statlig eller kommunal myndighet bedriver inom ramen för sin
befogenhet är ett allmänt intresse.31 Det står vidare klart att hälsooch sjukvård samt socialtjänst, inklusive den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra arbetsuppgifterna, är
sådana allmänna intressen som avses i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.32
Den behandling av personuppgifter som sker inom hälso- och
sjukvården genom insamling och sedermera dokumentation i patientjournal har stöd i ändamålsbestämmelsen i 2 kap. 4 § 1 och 2 samt
3 kap. patientdatalagen om skyldigheten att dokumentera i patientjournal. Detta bygger i sin tur, enligt utredningens och tidigare utredningars bedömning, på (i vart fall33) den rättsliga grunden rättslig
förpliktelse (artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen). Motsvarande
30

Prop. 2017/18:105 s. 57 och SOU 2021:4 s. 340 f.
Prop. 2017/18:105 s. 57.
32
Jfr delbetänkandet avsnitt 4.6 samt där redovisade förarbetsuttalanden.
33
Regeringen har uttalat att flera rättsliga grunder samtidigt kan vara tillämpliga i vissa situationer
(prop. 2017/18:105 s. 57). Det får i det enskilda fallet ankomma på den personuppgiftsansvarige
att – som alltid – klargöra med stöd av vilken rättslig grund som behandlingen sker.
31
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gäller för den dokumentation som socialtjänsten behöver utföra om
enskilda med stöd av ändamålsbestämmelsen i 6 § lagen (2001:454)
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUL)
och den dokumentationsskyldighet som finns i socialtjänstlagen.34
En fråga som då uppkommer är om utlämnandet av patientuppgifter respektive sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i
enlighet med patientens eller omsorgsmottagarens medgivande kan
ses som ett utflöde av den rättsliga förpliktelsen att föra patientjournal och dokumentera inom socialtjänsten eller om det snarare
bör ses som en arbetsuppgift av allmänt intresse.
Av 2 kap. 5 § patientdatalagen följer, att personuppgifter som
behandlas för ändamål som anges i 4 § samma lag också får behandlas
för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med
lag eller förordning. Behandling av personuppgifter för att fullgöra
uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning enligt 2 kap. 5 § patientdatalagen utgör en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen) om det sker på grund
av en uppgiftsskyldighet. Socialdataskyddsutredningen bedömde att,
i den mån uppgiftslämnandet inte grundar sig på en skyldighet utan
på en möjlighet att lämna uppgifter, får uppgiftslämnandet i stället
anses utgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e
i dataskyddsförordningen.35
Av 6 § andra stycket SoLPUL framgår att personuppgifter får
behandlas för uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning. Socialdataskyddsutredningen har uttalat att sådant uppgiftsutlämnande sker till följd av en rättslig förpliktelse och därmed har
stöd i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.36 I den mån uppgiftslämnandet inte grundar sig på en skyldighet utan på en möjlighet att
lämna uppgifter, anser utredningen att uppgiftslämnandet även här får
anses utgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i
dataskyddsförordningen.
Som nämnts kommer utredningen endast att föreslå en frivillig
möjlighet för vård- och omsorgsgivare att ge en fysisk person tillgång till uppgifterna. Det är således inte fråga om någon uppgiftsskyldighet. Därför är det enligt utredningens bedömning inte fråga om
en rättslig förpliktelse. Genom att föreslå bestämmelser i patient34
35
36

Jfr Socialdataskyddsutredningens bedömning SOU 2017:66 s. 326 och 396 f.
SOU 2017:66 s. 326 f.
SOU 2017:66 s. 397.
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datalagen och den i delbetänkandet föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning
som stöd för att lämna ut uppgifterna, kommer det att finnas stöd –
men inte någon skyldighet – i nationell rätt för att lämna ut
personuppgifterna (jfr 2 kap. 5 § patientdatalagen respektive 6 §
andra stycket SoLPUL). Vård- och omsorgsgivares behandling
genom utlämnandet av patientuppgifter och vård- och omsorgsdokumentation får, i detta sammanhang, ses som behandling av
personuppgifter som sker för att fullgöra uppgiftslämnande som
sker i överensstämmelse med lag.
Att utföra vården och omsorgen är en arbetsuppgift av allmänt
intresse. Syftet med att låta patienter och omsorgsmottagare medge
någon utanför vården och omsorgen elektronisk tillgång till uppgifter är att öka patienters och omsorgsmottagares delaktighet i just
vården och omsorgen. Den behandling av personuppgifter som sker
genom utlämnandet i enlighet med patientens eller omsorgsgivarens
medgivande är därför, enligt utredningens mening, nödvändig för att
utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen).
En annan rättslig grund som skulle kunna ligga nära till hands när
det som här är fråga om att med stöd av patientens eller omsorgsmottagarens medgivande lämna ut uppgifter, är att den registrerade
har lämnat sitt samtycke till behandlingen. Samtycke som rättslig
grund kan dock ofta inte användas av myndigheter när de fullgör sina
arbetsuppgifter (skäl 43 till dataskyddsförordningen). Myndigheternas utrymme för att grunda behandling på samtycke från den
registrerade anses därför vara begränsat, i vart fall i sådana situationer
där det är osannolikt att ett samtycke lämnas frivilligt.37 Den rättsliga
grunden för att vård- och omsorgsgivare ska få behandla personuppgifter med stöd av den bestämmelse som föreslås bör inte i första
hand vara samtycke utan utförandet av en arbetsuppgift av allmänt
intresse. Den registrerades medgivande till att ge en annan fysisk
person elektronisk tillgång till uppgifterna får i första hand ses som
en integritetsstärkande åtgärd. En annan sak är att den registrerades
medgivande är en förutsättning för att häva den sekretess som råder
för uppgifterna i förhållande till en person utanför hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, och som annars hade hindrat ett utlämnande (se nedan avsnitt 6.7).
37

Prop. 2017/18:105 s. 56.
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Att registrera patientens medgivande till att ge en annan fysisk
person elektronisk tillgång till patientuppgifter utgör i sig en behandling av personuppgifter. Denna behandling är nödvändig för att den
personuppgiftsansvarige ska kunna hantera medgivanden och återkallelser. Även denna behandling av personuppgifter är därför nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse.
Stöd för att behandla känsliga personuppgifter
De uppgifter som lämnas ut kommer i allmänhet att vara känsliga
personuppgifter om hälsa som enligt huvudregeln i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen inte får behandlas. Det innebär att något av
undantagen i artikel 9.2 i dataskyddsförordningen för att få behandla
känsliga personuppgifter behöver vara uppfyllda (se närmare
avsnitt 4.8 i delbetänkandet).
Som utredningen redovisat i avsnitt 4.8.3 i delbetänkandet finns
det stöd i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen och 3 kap. 5 §
dataskyddslagen för att behandla känsliga personuppgifter inom
hälso- och sjukvård och social omsorg. Uppräkningen i artikel 9.2 h
i dataskyddsförordningen lär i praktiken täcka nästan all behandling
av känsliga personuppgifter som förekommer inom hälso- och sjukvårdsområdet samt socialtjänsten.38 Utredningen bedömer att den
möjlighet som nu föreslås, nämligen att, i enlighet med patientens
eller omsorgsmottagarens medgivande, ge någon utanför hälso- och
sjukvården och socialtjänsten som patienten eller omsorgsmottagaren känner personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter
och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, är en sådan
typ av behandling som har stöd i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen och 3 kap. 5 § dataskyddslagen.
Behandling får ske under förutsättning att kravet på tystnadsplikt
som följer av artikel 9.3 i dataskyddsförordningen är uppfyllt. Inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten gäller som regel tystnadsplikt, både i den offentliga och i den privata sektorn. I regel råder
stark sekretess för den typ av personuppgifter som förkommer inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det innebär att kravet på

38

Sören Öman, Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar, kommentaren till
artikel 9. JUNO version:1A.
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tystnadsplikt som följer av artikel 9.3 i dataskyddsförordningen är
uppfyllt.
6.6.3

Ombudets behandling av personuppgifterna

Den fysiska person som får elektronisk tillgång till patientuppgifter
eller sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation utför i sin tur
en behandling av personuppgifter, exempelvis genom läsning av
personuppgifterna. Frågan är hur denna behandling förhåller sig till
dataskyddsförordningen.
Utredningen anser att ledning kan hämtas från förarbetena till
lagen om nationell läkemedelslista. Där anförde regeringen att
möjligheten att genom en fullmakt utse en annan fysisk person som
kan få direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan
främst torde bli aktuell i privata relationer. Det kan t.ex. handla om
en närstående till en äldre person som genom en sådan fullmakt kan
vara behjälplig med den äldres läkemedelsanvändning. Den behandling av personuppgifter som den närstående då utför ligger, enligt
regeringens bedömning, utanför dataskyddsförordningens tillämpningsområde enligt artikel 2.2 c i förordningen. Detta eftersom det
då rör sig om en fysisk person som behandlar personuppgifter som
ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med
hans eller hennes hushåll. Regeringen anförde också att om en patient
genom en fullmakt utser en fysisk person att få direktåtkomst till
uppgifter i den nationella läkemedelslistan och omständigheterna är
sådana att ombudets behandling av personuppgifter omfattas av dataskyddsförordningen, måste behandlingen givetvis vara förenlig med
tillämpliga dataskyddsregler.39
Det ska nämnas att den som endast har tillgång till personuppgifter i en uppgiftssamling genom att t.ex. söka bland och läsa
dessa, men varken har någon faktiskt eller rättslig möjlighet att
ändra, komplettera eller radera personuppgifterna, inte anses vara
personuppgiftsansvarig. Den som bara har sådan begränsad tillgång
till personuppgifterna anses inte ha sådan bestämmanderätt över
ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter att han
eller hon kan anses som personuppgiftsansvarig.40 I patientdatalagen
39

Prop. 2017/18:223 s. 165 f.
Sören Öman, Dataskyddsförordningen (GDPR m.m.) – En kommentar, kommentaren till
artikel 4.7, JUNO version:1A
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har dock införts en specialbestämmelse som klargör att, när en vårdgivare via direktåtkomst bereder sig elektronisk tillgång till personuppgifter om patienter hos en annan vårdgivare för att söka efter och
läsa vårddokumentation, blir denne i det fallet personuppgiftsansvarig för denna behandling (se 2 kap. 6 § andra stycket PDL).
Detta hänger samman med att en vårdgivare enligt patientdatalagen
är personuppgiftsansvarig för all den behandling av personuppgifter
som vårdgivaren utför.41
Utredningen anser att motsvarande resonemang som i förarbetena till lagen om nationell läkemedelslista bör gälla avseende
den behandling av personuppgifterna som den fysiska personen som
medgetts elektronisk tillgång utför när denne tar del av uppgifterna.
Enligt utredningens förslag ska elektronisk tillgång endast få ges till
fysiska personer som patienten eller omsorgsmottagaren uppger sig
känna personligen. Som tidigare nämnts avses någon form av relation i patientens privata sfär. Det ska alltså typiskt sett inte vara fråga
om någon yrkesmässig verksamhet. Som utredningen angett ovan,
kan det dock tänkas att en patient har en legal ställföreträdare i form
av en god man eller förvaltare som han eller hon personligen känner
på det sätt som avses. I regel bör det därför även här i vart fall vara
fråga om sådan behandling av personuppgifter som utförs av en
fysisk person som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som
har samband med hans eller hennes hushåll. Därmed är dataskyddsförordningen inte tillämplig på personens behandling av personuppgifterna. Skulle det i ett enskilt fall trots allt vara fråga om en
behandling som omfattas av dataskyddsförordningen och som
personen är personuppgiftsansvarig för, måste personens behandling
givetvis vara förenlig med tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Om
en vård- eller omsorgsgivare får reda på att uppgifterna obehörigt
sprids vidare av personen, kan dennes elektroniska tillgång genast
avbrytas.

41

Prop. 2007/08:126 s. 62.
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Förhållandet till sekretess och tystnadsplikt

Utredningens bedömning: Utlämnandet till en fysisk person
utanför hälso- och sjukvården och socialtjänsten bygger på att
patienten eller omsorgsmottagaren medger det elektroniska utlämnandet och därmed häver sekretessen i förhållande till personen.
Därför är det förenligt med regelverket om sekretess och tystnadsplikt att införa bestämmelser som tillåter ett sådant utlämnande.
När en myndighet lämnar ut allmänna handlingar som innehåller
personuppgifter, utgör själva utlämnandet en behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Samtidigt är det fråga om
ett röjande av uppgifterna i sekretesslagstiftningens mening. Att ge
någon utanför hälso- och sjukvården och socialtjänsten, som patienten
eller omsorgsmottagaren känner personligen, elektronisk tillgång till
patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, innebär alltså att det sker ett utlämnande av uppgifter i offentlighets- och sekretesslagens mening. Sekretesskyddet för enskildas
personliga förhållanden i hälso- och sjukvård och socialtjänst syftar
till att skydda uppgifter om patienten och omsorgsmottagaren
(25 kap. 1 § respektive 26 kap. 1 § OSL). Sekretessen gäller dock i
regel inte i förhållande till patienten eller omsorgsmottagaren själv.
Man brukar tala om att den enskilde disponerar sin egen sekretess.
Den enskilde kan välja att, helt eller delvis, häva sekretessen som
gäller till skydd för honom eller henne genom att medge att uppgifter lämnas ut till någon annan (12 kap. 2 § OSL). Genom ett
sådant medgivande hävs sekretessen i förhållande till det utlämnande
som den enskilde medgett.
Patienter och omsorgsmottagare kan redan i dag förfoga över
sina uppgifter och t.ex. välja att låta en närstående ta del av dem. På
motsvarande sätt kommer patienter och omsorgsmottagare, om
utredningens föreslag genomförs, att kunna välja att disponera
sekretessen och lämna sitt medgivande till att uppgifterna lämnas ut
till en fysisk person så att denne får elektronisk tillgång till dem.
Genom ett sådant medgivande bryts den sekretess som annars gäller
för uppgifterna i förhållande till den person till vilken medgivandet
gäller. På motsvarande sätt blir röjandet genom den elektroniska
tillgången inte obehörigt och i strid med den tystnadsplikt som
gäller inom den privata hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
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Det ska framhållas att den elektroniska tillgången inte ska omfatta sådana uppgifter för vilka sekretess i undantagsfall gäller mot
patienten eller omsorgsmottagaren. Motsvarande gäller också i dag
för de uppgifter som patienten själv kan få tillgång till genom direktåtkomst (5 kap. 5 § PDL).
Ett medgivande till att lämna ut uppgifter kan lämnas i förväg,
men det måste vara aktuellt, relevant och specifikt. Ett medgivande
till utlämnande av uppgifter anses inte kunna vara så generellt att en
enskild helt avstår från sekretess t.ex. hos en viss myndighet eller
tjänsteman. Genom de integritetsstärkande åtgärder som föreslås (se
avsnitt 6.2.4) anser utredningen att det på ett proportionerligt och
väl avvägt sätt skapas förutsättningar för att lämna ett i sekretesshänseende relevant och giltigt medgivande till utlämnandet. Eftersom patienten eller omsorgsmottagaren när som helst och utan
några formkrav kan återkalla sitt medgivande, så att den elektroniska
tillgången spärras, säkerställs kravet på att det handlar om ett aktuellt
samtycke. Genom att patienten eller omsorgsmottagaren själv väljer
vem som får medges elektronisk tillgång, samt föreslås kunna
begränsa den elektroniska tillgången till uppgifter registrerade efter
ett visst datum eller vid en viss enhet hos vård- eller omsorgsgivaren,
uppnås kravet på att det ska röra sig om ett specifikt medgivande.
Som utredningen nämnt kan det finnas en risk för att den som
lämnat ett frivilligt medgivande senare blir oförmögen att själv ta
tillbaka medgivandet. För att vårdgivaren ska uppmärksamma om
personen blivit varaktigt beslutsoförmögen och kunna överväga om
den elektroniska tillgången bör avslutas, föreslår utredningen att
hälso- och sjukvårdspersonalen och de som utför arbetsuppgifter
inom socialtjänsten, ska vara skyldiga att anmäla misstankar om att
patienten inte längre kan lämna ett medgivande (se avsnitt 6.4.8).
Detta säkerställer enligt utredningen på ett tillräckligt sätt att medgivandet är aktuellt även när det gäller personer som blivit varaktigt
beslutsoförmögna.
Även barn ska enligt utredningens förslag kunna lämna ett medgivande till elektronisk tillgång. Det föreslås inga specialregler om
barns medgivande. Detta får anpassas efter omständigheterna i det
enskilda fallet och det aktuella barnets ålder och mognad. När det
gäller att bedöma möjligheten för ett barn att lämna sitt medgivande
utvecklar utredningen detta närmare i avsnitt 6.4.5.
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En ytterligare aspekt när det gäller förhållandet till sekretess och
tystnadsplikt är att sekretess gäller för personuppgift, om det kan
antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid
med dataskyddsförordningen (21 kap. 7 § OSL). Eftersom bestämmelsen kommer att vara så utformad att tillgång endast får ges en
fysisk person som patienten eller omsorgsmottagaren känner personligen, kommer det oftast att handla om sådan s.k. rent privat behandling som inte omfattas av dataskyddsförordningen. Därmed finns det
i regel inte skäl att anta att uppgifterna skulle behandlas i strid med
dataskyddsförordningen. Om en vård- eller omsorgsgivare får anledning att misstänka att behandlingen skulle stå i strid med dataskyddsförordningen, kan den elektroniska tillgången genast avbrytas.
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7.1

Inledning

Under de senaste åren har antalet förfrågningarna till Socialstyrelsen
om uppgifter i HOSP-registret ökat. Förfrågningar kommer från
flera olika aktörer, såväl offentliga som enskilda. Med enskilda menas
både fysiska personer och privata juridiska personer. Ett grundläggande syfte med att låta vissa uppgifter i HOSP-registret vara
tillgängliga på internet för allmänheten skulle vara att bidra till en
ökad patientsäkerhet bl.a. genom att det gör det svårare för ickelegitimerade att uppträda som sådana. Om uppgifter i HOSPregistret finns enkelt tillgängliga för allmänheten skulle också Socialstyrelsens arbete med att svara på frågor om innehållet i registret bli
mindre omfattande och billigare. Mot detta ska ställas vikten av att
skyddet för den personliga integriteten upprätthålls.
Utredningen har i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för att tillgängliggöra vissa uppgifter i HOSP-registret för
allmänheten, t.ex. via internet, och bedöma vilka uppgifter som är
relevanta att göra tillgängliga på det sättet. Utredningen kan inte se
att ett tillgängliggörande för allmänheten i dag kan göras bättre än
öppet på internet och berör därför bara detta alternativ.
I detta kapitel redovisas först behovet för allmänheten av att
enkelt kunna kontrollera om en person har en viss legitimation och
vissa andra positiva effekter av att detta görs möjligt. Därefter redovisas integritetsrisker med att göra så och de integritetsstärkande
åtgärder som bör vidtas, varpå en samlad integritetsanalys med en
avvägning mellan fördelar och integritetsrisker redovisas. Sedan
redogör utredningen för sina överväganden och förslag när det gäller
att på internet tillgängliggöra vissa uppgifter i HOSP-registret för
allmänheten. Det redovisas särskilt vilka sökbegrepp som bör vara
tillåtna och vilka uppgifter i HOSP-registret som bör visas i sök-
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resultatet. Avslutningsvis berörs nödvändiga följdändringar i form
av ett nytt ändamål för behandlingen av personuppgifterna i registret
och en föreskrift om undantag från s.k. folkbokföringssekretess.

7.2

Allmänhetens behov av att kunna söka
uppgifterna på internet

Utredningens bedömning: Det finns ett befogat behov av att
allmänheten på internet kan kontrollera om en person har en viss
legitimation.
Mot bakgrund av syftet med legitimering av hälso- och sjukvårdspersonal framstår det som motiverat att göra information
om de registrerades behörighet mer tillgänglig än vad som är fallet
i dag. Det bidrar till en förbättrad patientsäkerhet. Därtill kan det
ses som en nödvändig anpassning till dagens internationalisering
och mer globala arbetsmarknad, framför allt i förhållande till våra
grannländer.
Det finns också ett behov av att effektivisera Socialstyrelsens
hantering av förfrågningar om uppgifter i HOSP-registret. En mer
automatiserad hantering skulle underlätta för Socialstyrelsen,
minska kostnaderna och bidra till en ökad patientsäkerhet.

7.2.1

Inledning

Redan de huvudsakliga ändamålen för legitimationssystemet – att
bara vissa individer ska få utföra vissa arbetsuppgifter inom hälsooch sjukvården – och HOSP-registret – att ha en aktuell förteckning
över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal – gör att snart sagt
vem som helst kan komma att behöva kontrollera uppgifter i HOSPregistret för att förvissa sig om att den som ska göra något inom hälsooch sjukvården får göra det. Att det finns ett legitimt och berättigat
behov för allmänheten, var och en, att få veta om någon har en viss
legitimation står därmed klart för utredningen. I det följande beskrivs
behoven för olika kategorier av intressenter närmare.
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Svenska användares behov

Enligt uppgift från Socialstyrelsen har andelen förfrågningar om
uppgifter ur HOSP-registret ökat de senaste åren. I de flesta fall
handlar det om att ta reda på om en viss person är legitimerad eller
vilken specialitet yrkesutövaren har. Utan större utredningsinsatser
är det svårt att ange hur stor andel av förfrågningarna från enskilda
som kommer från fysiska personer respektive juridiska personer.
Även svenska myndigheter kan ha behov av att kontrollera om
någon har en viss legitimation utan att de har behov av direktåtkomst
till uppgifterna i HOSP-registret. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) är ett uppenbart exempel, men nästan varje svensk
myndighet kan åtminstone ibland behöva kontrollera t.ex. vilken
behörighet den som skrivit ett intyg har. I dag har endast offentliga
vårdgivare, Inspektionen för vård och omsorg och Transportstyrelsen
möjlighet till direktåtkomst till uppgifterna i HOSP-registret.
I kapitel 8 berör utredningen möjligheterna för andra aktörer att få
tillgång till uppgifterna genom direktåtkomst eller annat elektroniskt
utlämnande.
För de yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården där det krävs
legitimation innebär arbetet ett särskilt ansvar för patienternas
säkerhet. Den legitimerade har godkänts för yrkesverksamhet inom
det område som legitimationen avser och står under samhällets tillsyn. Legitimationen kan därmed ses som en garanti för att en person
har en viss kunskapsnivå och sådana personliga egenskaper att denne
är förtjänt av allmänhetens och myndigheternas förtroende när det
gäller yrkesutövningen. Mot denna bakgrund framstår det som
motiverat att göra information om de som är registrerade lättare
tillgänglig än vad som är fallet i dag. Den som vill anställa eller annars
anlita någon som har en viss behörighet behöver kunna kontrollera
om personen har en viss legitimation. Det gäller i synnerhet privata
vårdgivare och bemanningsföretag som tillhandahåller hälso- och
sjukvårdspersonal, men även andra. Enligt Socialstyrelsen kommer
en betydande andel av förfrågningarna om uppgifter i registret från
just bemanningsföretag.
Också den som har en legitimation kan vilja kontrollera att den
är korrekt registrerad.
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Utländska användares behov

Utredningen redovisar i avsnitt 5.2.5 kortfattat motsvarande uppgifters tillgänglighet i framför allt Sveriges grannländer. Det kan här
uppmärksammas att det svenska systemet vid en jämförelse framstår
som restriktivt i förhållande till dessa länders system.
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island har träffat en överenskommelse1 om en gemensam arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal för de nordiska länderna. Huvudregeln i den nordiska
överenskommelsen innebär att den som har legitimation eller auktorisation att utöva ett reglerat yrke i ett nordiskt land ska ha rätt att
få behörighet även i annat nordiskt land. Detta medför ett ständigt
behov inom hela Norden av att lätt kunna kontrollera svenska legitimationer för hälso- och sjukvårdspersonal.
Den fria rörligheten för arbetstagare är sedan år 1957 en av hörnstenarna i Europeiska unionen (EU). Den innebär en rätt att söka
arbete, arbeta och bosätta sig i en medlemsstat på samma villkor som
medlemsstatens egna medborgare. Inom EES-området råder dessutom fri rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonal. Detta möjliggörs genom det ömsesidiga erkännandet av yrkeskvalifikationer för
reglerade vårdyrken i medlemsstaterna, yrkeskvalifikationsdirektivet2. Yrkeskvalifikationsdirektivet innebär dock inte att t.ex. en
svensk läkare får arbeta som det i en annan medlemsstat endast med
stöd av sin svenska legitimation. Det krävs som huvudregel en legitimation som utfärdas av mottagande medlemsstats myndigheter.
Varje medlemsstat måste ge en läkare med godkänt utbildnings- eller
kompetensbevis från en annan medlemsstat tillstånd att utöva yrket
(legitimation), när det begärs och tillräcklig dokumentation lämnats.
Behöriga myndigheter för de reglerade yrken som har konsekvenser
för patientsäkerhet ska informera motsvarande myndigheter i andra
länder om yrkesutövare som begränsats eller förbjudits utöva yrket.
Men behovet av att på ett enkelt sätt kunna kontrollera en yrkesutövares svenska behörighet finns hos såväl enskilda fysiska personer som juridiska personer och myndigheter inom hela EES.
1

Det finns sedan år 1982 en nordisk överenskommelse om gemensam arbetsmarknad, överenskommelsen har reviderats genom SÖ 1994:2 Överenskommelse om nordisk arbetsmarknad för
viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer (Arjeplogavtalet), ändrad genom SÖ 2001:5 och
senast år 2018 med ändringar som trädde ikraft den 1 februari 2020.
2
Med yrkeskvalifikationsdirektivet avses Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av
den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, som ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

160

202
SOU 2021:39

HOSP-registret på internet

Ett annat exempel är det EU-samarbete om förskrivning av läkemedel och expediering av e-recept som innebär att utlänningar kan
behöva kontrollera att en svensk förskrivare är behörig att förskriva
läkemedel.3 Även vid remittering av patienter till utlandet kan det
finnas behov för utlänningar att kontrollera remittentens legitimation.
Motsvarande behov kan finnas vid internationellt biståndsarbete,
internationella forskningssamarbeten och internationell läkemedelsprövning.
Att det för aktörer utanför Sveriges gränser behöver bli lättare än
i dag att kontrollera behörigheten för personer som uppger sig ha
svensk legitimation fördes fram redan i remissvaren på det tidigare
förslaget om ett publikt HOSP-register (SOU 2012:42).4
7.2.4

Patienters behov

Det har blivit vanligare att patienten vill vara delaktig i sin vård, vilket
kan vara en anledning till det ökade intresset för uppgifterna i HOSPregistret från fysiska personer. En annan bidragande orsak skulle
kunna vara den strukturella förändring som skett inom hälso- och
sjukvården där andelen privata vårdgivare ökat, liksom användandet
av bemanningsföretag. Bakom den fysiska personen som gör förfrågan kan dölja sig ett företag som behöver uppgifterna.
Som redovisas i kapitel 5 föreslog Utredningen om rätt information i vård och omsorg i sitt delbetänkande SOU 2012:42 att vissa
uppgifter i HOSP-registret skulle göras tillgängliga för allmänheten
genom direktåtkomst. En majoritet av remissinstanserna såg också
ett behov av ett publikt register. Förslaget ledde dock inte till någon
sådan förändring. De remissinstanser som inte var för förslaget
pekade främst på risken att den som inte finns sökbar i det publika
registret riskerar att bli felaktigt misstänkliggjord. Det hängde
samman med frågan om den hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar
under prövotid eller har behörighetsbegränsningar skulle finnas med
i det publika registret eller inte. I dessa fall handlade farhågorna alltså
i första hand om vilka uppgifter som skulle vara tillgängliga. Den
frågan återkommer utredningen till nedan. Det fanns emellertid
också synpunkter på huruvida registret skulle göras tillgängligt på
3
4

Jfr dir. 2020:80 Vissa frågor om förskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES.
Se t.ex. Kommerskollegiums remissvar på SOU 2012:42.
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internet samt att allmänheten inte skulle vara särskilt hjälpt av sökresultaten. Flera remissinstanser förde dock fram att det vore en
fördel med ett svenskt system mer likt övriga nordiska länders och
att patienter i Sverige borde ha samma möjligheter att själva ta del av
uppgifter om yrkesutövares behörighet inom hälso- och sjukvården.5
Som ovan angetts kan legitimationen ses som en garanti för att
en person har en viss kunskapsnivå och sådana personliga egenskaper
att denne är förtjänt av allmänhetens och myndigheternas förtroende när det gäller yrkesutövningen. Enligt utredningens bedömning är det visserligen rimligt att en aktiv och delaktig patient har
möjlighet att snabbt och enkelt själv förvissa sig om att han eller hon
kommer att vårdas av en person med rätt legitimation. Det skulle
kunna motivera att göra information om de som är registrerade
lättare tillgänglig även för patienter. Utöver det kan det finnas ett
befogat intresse hos närstående till en patient, särskilt den som har
svårt att reda sig själv, av att kontrollera att de som vårdar den
anhörige är behöriga.
Med detta sagt ska det dock understrykas att ansvaret för att
vårdpersonal har rätt behörighet vilar på vårdgivaren.
Som framgår i avsnitt 7.7 finns det tungt vägande skäl för att bara
tillåta person- och samordningsnummer som sökbegrepp, vilket gör
att sökfunktionen i praktiken får mindre betydelse för patienter som
bara undantagsvis kan antas känna till numret.
7.2.5

Allmänhetens tillgång på internet till uppgifter
i andra svenska yrkesregister

Som utredningen redogör för i kapitel 5 är det inte främmande att
register med personuppgifter för personer med vissa behörigheter
eller yrken görs tillgängliga för allmänheten på internet. I de givna
exemplen, som rör fastighetsmäklare och revisorer, handlar det om
att vissa av dessa registers uppgifter finns tillgängliga genom en sökfunktion, vilket motsvarar en s.k. fråga-svarfunktion. Genom sökfunktionen kan allmänhetens behov av att kontrollera att någon är
behörig som regel tillgodoses. Kontrollen sker enkelt och svaret ges
i princip omedelbart.
5

Se t.ex. Sveriges Kommuner och Landstings (numera Sveriges Kommuner och Regioner) och
Region Skånes remissvar på SOU 2012:42.
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Det ska här noteras att uppgifterna i fastighetmäklarregistret och
revisorsregistret inte omfattas av folkbokföringssekretess vilket
uppgifterna i HOSP-registret gör enligt 6 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Det ska också sägas att HOSPregistret med sina 480 000 registrerade personer är betydligt större
än både fastighetsmäklarregistret och revisorsregistret, men typen av
personuppgifter i registren är likartad. Det finns dock fler uppgifter
i fastighetmäklarregistret och revisorsregistret som möjliggör en
säkrare identifiering av den registrerade utan att person- eller samordningsnummer används som sökbegrepp.

7.3

Andra positiva effekter av att uppgifterna
kan sökas på internet

Utredningens bedömning: Om det är möjligt att på internet
kontrollera om en person har en viss legitimation, minskar troligen behovet av direktåtkomst till HOSP-registret. Det skulle
också bli svårare att oriktigt hävda att man har en legitimation.
Utöver detta skulle Socialstyrelsens hantering av förfrågningar om uppgifter i HOSP-registret bli enklare, snabbare och
mer kostnadseffektiv. Hanteringen skulle därtill bli säkrare såväl
ur ett patientperspektiv som ett integritetsperspektiv.

7.3.1

Inledning

Att flera av de behov som redovisas i avsnitt 7.2 kan tillgodoses är
givetvis en positiv effekt av att allmänheten på egen hand enkelt på
internet kan kontrollera om någon har en viss legitimation. I detta
avsnitt redovisas andra positiva effekter av detta.
7.3.2

Behovet av direktåtkomst minskar förmodligen

Om de mest efterfrågade uppgifterna i HOSP-registret – uppgifter
om någon har en viss legitimation – görs allmänt tillgängliga på internet, kommer behovet av direktåtkomst till uppgifterna i registret
förmodligen minska. Direktåtkomst innebär att mottagaren har
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möjlighet att själv få fram alla berörda uppgifter i registret, t.ex. en
lista med alla personer som har en viss legitimation. Mottagaren
behöver dock sällan den möjligheten, utan bara möjligheten att själv
kunna ta reda på om en viss person har en viss legitimation. Direktåtkomst anses mer integritetskänsligt än andra former av elektroniskt utlämnande (se närmare bl.a. avsnitt 12.3 i delbetänkandet).
Genom att ge allmänheten tillgång till utvalda uppgifter på internet
kan alltså en mer integritetskänslig åtkomst i många fall undvikas.
Också förfrågningar om många personer på en gång eller upprepade
förfrågningar skulle kunna hanteras genom allmänhetens tillgång på
internet om den avsåg även tillgång via ett öppet applikationsprogrammeringsgränssnitt, ett s.k. API6. Se mer om API i avsnitt 7.6.
7.3.3

Det blir svårare att luras

I och med möjligheten att enkelt och snabbt på internet kunna kontrollera en uppgift om att någon har en legitimation blir det svårare
att oriktigt hävda att man har den behörighet som följer med en
legitimation. Detta kan i sin tur avskräcka personer från att luras om
sin behörighet. Även på så sätt kan patientsäkerheten och tilltron till
legitimationssystemet stärkas.
7.3.4

Socialstyrelsens arbete blir bättre, enklare och billigare

Av utredningens redovisning i kapitel 5 framgår att det är stora
mängder förfrågningar om uppgifter från HOSP-registret som varje
år kommer till Socialstyrelsen. Det framgår också att antalet förfrågningar tycks öka något för varje år. De flesta förfrågningar
kommer via mejl. Enligt uppgifter från Socialstyrelsen anger sökanden som huvudregel ett (eller flera) personnummer eller samordningsnummer i sin förfrågan. I vissa fall anges i stället födelsedatum
i kombination med namnuppgifter eller endast namnuppgifter, men
med ett sådant förfarande kan myndigheten inte garantera att det är
rätt person som svaret avser. Varje sökning sker manuellt genom att
en anställd på Socialstyrelsen matar in sökbegrepp, får svar och sedan
skickar mejl tillbaka med svaret till sökanden. För förfrågningar via
6

Application Programming Interface.
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telefonsamtal är proceduren likartad. I varje enskilt fall görs också
en sekretessprövning innan uppgifterna lämnas ut.
Utöver förfrågningar om enstaka uppgifter får Socialstyrelsen
också beställningar som avser ett större antal sökningar på en gång.
Därtill hanterar Socialstyrelsen varje vardag en fil (lista) med bl.a.
person- eller samordningsnummer för anställda inom vård och
omsorg från Inera AB7 som är personuppgiftsbiträde åt bl.a. regionerna och kommunerna. Socialstyrelsen hämtar filen från en server
och skickar den för matchning mot HOSP-registret vilket tar ungefär
15–20 minuter. Efter matchningen skapar Socialstyrelsen en ny fil
där varje person- eller samordningsnummer har kompletterats med
relevant information i HOSP-registret. Den matchade filen överförs
sedan tillbaka till servern för hämtning av Inera AB.
De ovan redovisade exemplen visar tydligt att den manuella
hanteringen inte är anpassad för att effektivt hantera mängden förfrågningar. Systemets ineffektivitet riskerar bl.a. att fördröja rekryteringsprocesser. Om allmänheten själv får tillgång till de viktigaste
uppgifterna på internet, kan många manuella förfrågningar till
Socialstyrelsen med stor sannolikhet undvikas. Genom egen enkel
tillgång till uppgifterna finns det inget incitament att göra manuella
förfrågningar. Allmänheten får vidare svar betydligt fortare än vid en
manuell förfrågan.
Den manuella hanteringen, där personnummer i t.ex. ett mejl
manuellt förs över till en sökruta och svaret manuellt kopieras, innebär risker för handhavandefel som kan undvikas genom att processen
automatiseras. Automatiseringen innebär visserligen andra risker för
t.ex. systematiska fel i programmeringen, men dessa bör enklare
kunna hanteras med noggrann testning och löpande uppföljning
samt en struktur som förhindrar oavsiktlig spridning av uppgifter.
Att utarbeta och underhålla ett webbgränssnitt och ett API samt
att sedan följa upp att gränssnitten fungerar som avsett kostar förstås, särskilt i det inledande skedet. Det är dock utredningens bedömning att det särskilt på sikt blir avsevärt billigare med en automatisering än med den manuella hanteringen som kostar mer och mer
allteftersom antalet förfrågningar ökar. Redan Socialstyrelsens egna
framställningar om att få övergå till automatisering talar tydligt för

7

Inera AB ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), via bolaget SKR Företag AB, samt
alla regioner och nästan samtliga kommuner.
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det. En övergång till en ökad digitalisering är också i linje med
Sveriges digitaliseringsstrategi.8

7.4

Integritetsrisker och integritetsstärkande
åtgärder

Utredningens bedömning: Att göra vissa uppgifter i HOSPregistret öppet tillgängliga på internet innebär en ökad spridning
av personuppgifter och därmed risk för ett ökat integritetsintrång.
Integritetsriskerna motverkas genom en integritetsstärkande
utformning av regleringen, där såväl sökbegrepp som antalet
personuppgifter i sökresultatet begränsas. Risken är acceptabel
med hänsyn till hur viktigt det är med en säker identifiering av
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Om vissa uppgifter i HOSP-registret är öppet tillgängliga på
internet, blir det en ökad spridning av personuppgifter och därmed
risk för ett ökat integritetsintrång. Allmänhetens behov och intresse
av att behandla personuppgifter för att kunna kontrollera hälso- och
sjukvårdspersonals behörighet behöver därför vägas mot de integritetsrisker som är förknippade med behandlingen. I huvudsak gäller att
ju större informationsmängder som finns samlade så att personuppgifter kan sökas och sammanställas på ett enkelt sätt, desto
större risk för kontroll över och kartläggning av individer. För varje
användare som har tillgång till uppgifter om en viss person, ökar
allmänt sett risken för integritetsintrång, obehörigt röjande och
andra former av missbruk av personuppgifterna.
Spridningen av personuppgifter kan begränsas genom att bara en
funktion för att söka efter om någon, en viss individ, har en legitimation är tillgänglig på internet. Därmed blir enbart uppgifter om
den som faktiskt eftersöks tillgängliga. Man undviker därigenom
också att lägga ut listor med personer öppet på internet som kan
fångas upp av sökmotorer och därefter visas i deras sökresultat. Inte
heller blir det i praktiken möjligt att på internet få kompletta uppgifter om vilka som har en viss legitimation. Utredningen föreslår
8

Se t.ex. Regeringens digitaliseringsstrategi, För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, dnr: N2017/03643/D. Där anges bl.a. att det övergripande målet är att Sverige ska vara
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
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därför som en integritetsstärkande åtgärd att en sökfunktion bara
avseende individer ska göras tillgänglig på internet.
Risken för att någon efter sökning felaktigt tror att den eftersökta personen har eller inte har en legitimation kan motverkas, till
och med nästan helt elimineras, genom att bara entydigt identifierande uppgifter får användas som sökbegrepp. Därmed minskas
risken för personförväxling betydligt. Likaså minimeras eller elimineras risken för att den som söker får del av s.k. överskottsinformation (i detta fall uppgifter om andra individer än den sökningen
avser). Utredningen föreslår som en integritetsstärkande åtgärd att
bara person- och samordningsnummer, dvs. entydigt identifierande
uppgifter, får användas som sökbegrepp. En risk med det förslaget
är att allmänhetens intresse för att ta reda på hälso- och sjukvårdspersonalens person- och samordningsnummer skulle kunna öka,
dvs. att det leder till en ökad användning i samhället av sådana nummer. Den eventuellt ökade användningen är emellertid enligt utredningens bedömning klart motiverad med hänsyn till hur viktigt det
är med en säker identifiering av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (jämför 3 kap. 10 § dataskyddslagen).
Enligt utredningens bedömning är en uppgift om att någon med
ett visst person- eller samordningsnummer har en gällande legitimation inom hälso- och sjukvård inte i sig särskilt integritetskänslig.
Utredningen gör samma bedömning avseende uppgifterna i HOSPregistret om när legitimationen utfärdades, vad den omfattar när det
är fråga om bara ett s.k. partiellt tillträde, yrke, och specialitet.
Utredningen föreslår som en integritetsstärkande åtgärd i enlighet
med principen om uppgiftsminimering att inga andra personuppgifter från registret får visas i sökresultatet. Därmed undviks att
integritetskänsligare uppgifter i registret, som uppgifter om folkbokföringsort, återkallad legitimation eller tidsbegränsning av legitimation, begränsningar av förskrivningsrätt och förskrivarkod, blir
tillgängliga på internet.
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Avvägning mellan behov och integritetsrisker

Utredningens bedömning: Behoven av och fördelarna med en
möjlighet att på internet kunna kontrollera om en person har en viss
legitimation överväger integritetsriskerna. Detta förutsätter dock
att regleringen om detta får en integritetsstärkande utformning.
För att det ska vara motiverat att göra personuppgifter i HOSPregistret öppet tillgängliga på internet måste behovet av och fördelarna med detta väga tyngre än integritetsriskerna och de registrerades intresse av skydd för den personliga integriteten. Rätten
till skydd för den personliga integriteten är inte någon absolut rättighet, utan den måste ses i sitt sammanhang och vägas mot andra
grundläggande rättigheter utifrån en proportionalitetsbedömning
(skäl 4 till dataskyddsförordningen).
Syftet med att göra personuppgifterna enkelt tillgängliga på internet för kontroll av om någon har en viss legitimation är ytterst att
förbättra patientsäkerheten, vilket är ett tungt vägande och allmänt
intresse. Utredningen anser att det finns ett klart behov av och klara
fördelar med att på internet kunna kontrollera om någon har en viss
legitimation (se avsnitt 7.2 och 7.3).
Redan i dag är samtliga uppgifter i HOSP-registret i praktiken
tillgängliga för nästan var och en, eftersom en sekretessprövning i
regel medför att uppgifterna kan lämnas ut. Att var och en enkelt
kan kontrollera att någon har en viss legitimation är väl förenligt med
det primära ändamålet för registret, att föra en aktuell förteckning
över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. De registrerade har
ansökt om legitimation och bör, genom HOSP-förordningen, vara
medvetna om att deras legitimation registreras så att den ska kunna
kontrolleras. Den som inte längre vill ha en legitimation kan på egen
begäran få den återkallad.
Enligt utredningens bedömning är integritetsriskerna med att var
och en på internet kan kontrollera om någon har en viss legitimation
måttliga eller till och med små. De integritetsrisker som finns kan
enligt utredningens mening på ett acceptabelt sätt motverkas, eller
elimineras, genom integritetsstärkande utformning av regleringen
(se avsnitt 7.4). Utredningen föreslår en sådan utformning. För att
på internet få tillgång till uppgifter om en person ska således krävas
att mottagaren redan känner till personens person- eller samord168
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ningsnummer. De personuppgifter som efter en sökning på ett
person- eller samordningsnummer blir tillgängliga på internet ska
begränsas till sådana som inte kan anses särskilt integritetskänsliga
och som är nödvändiga för att kontrollera om personen har en
gällande legitimation och för en säker identifiering.
Det är utredningens sammanfattande slutsats att behoven av och
fördelarna med att var och en på internet kan kontrollera om någon
har en viss legitimation överväger integritetsriskerna om regleringen
får den integritetsstärkande utformning som föreslås.

7.6

En sökfunktion på internet för att kontrollera
legitimationer

Utredningens förslag: Socialstyrelsen ska göra det möjligt för
allmänheten att genom en sökfunktion på internet kontrollera en
persons behörighet.
Utredningens bedömning: Socialstyrelsen bör tillhandahålla både
en vanlig webbsida med en sökruta och ett öppet applikationsprogrammeringsgränssnitt, ett s.k. API, som gör det möjligt att
automatiserat ställa frågor och få svar.
Som beskrivs i kapitel 5 är uppgifterna i HOSP-registret i princip
tillgängliga för var och en i dag, men varje förfrågan om uppgifter
måste hanteras manuellt av Socialstyrelsen. Med hänsyn till den stora
och ökande mängden förfrågningar ter sig den manuella hanteringen
ineffektiv och kostsam. I slutändan kan svårigheterna med och tidsåtgången för att kontrollera om någon har en viss legitimation leda till
att patientsäkerheten försämras i och med att risken för obehöriga
inom hälso- och sjukvården ökar eller att risken ökar för att nödvändig vård eller medicinering försenas. I takt med samhällets digitalisering ökar efterfrågan på snabb tillgång till information. I dag är
internet och olika webbsidor den mest naturliga platsen att söka
information. Utredningen ser inte att det i dag finns något egentligt
alternativ till att tillgängliggörandet görs öppet på internet.
Enligt utredningen bör det vara enkelt för t.ex. en arbetsgivare
eller ett bemanningsföretag att kontrollera att den som man över-
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väger att anlita har rätt legitimation. En sökning behöver därför så
enkelt som möjligt kunna ge svar på om en viss person har legitimation.
Enligt nuvarande reglering måste den som vill kontrollera behörigheten hos hälso- och sjukvårdspersonal kontakta Socialstyrelsen för
att få uppgifterna manuellt utlämnade. Som framgår av redogörelsen
i avsnitt 5.2.2 har myndigheten som mål att svara inom 72 timmar,
men med ökade volymer av förfrågningar kan detta mål enligt uppgift från myndigheten inte alltid uppnås. Det är otillfredsställande
att svarstiden är så pass lång som den är. Redan en väntan i 72 timmar,
vilket motsvarar tre dygn, ter sig i dagens informationssamhälle som
en lång väntan på en viktig uppgift. Att väntan dessutom kan bli
betydligt längre än så gör hanteringen oförutsägbar.
Flera av de behov som redovisas i avsnitt 7.2 kan tillgodoses
genom en enkel möjlighet att på internet kontrollera om någon har
en viss behörighet. Dessa behov är enligt utredningens mening de i
dagsläget mest angelägna att tillgodose. Det kan därutöver finnas
behov av att på ett enkelt och snabbt sätt få tillgång till listor med
uppgifter om personer som har en viss legitimation, dvs. att söka
uppgifter om vilka individer som har en viss registrerad egenskap
i stället för att kontrollera en viss individs legitimation. Det kan
exempelvis handla om företag och myndigheter som vill ha listor
med personer som man kan kontakta för att kunna anställa eller
annars anlita. Att införa en möjlighet att på internet få tillgång till
sådana listor skulle emellertid öka risken för integritetsintrång, t.ex.
genom att personerna blir kontaktade på ett oönskat vis, utan att det
har motsvarande nytta för patientsäkerheten. Därför bör tillgängligheten, som en integritetsstärkande åtgärd, begränsas till det mest
angelägna behovet, att genom sökning efter en viss person kunna
kontrollera om denne har en viss gällande legitimation.
För att bl.a. förenkla hanteringen av förfrågningar från allmänheten
föreslog Utredningen om rätt information i vård och omsorg i delbetänkandet Bättre behörighetskontroll – Ändringar i förordningen (2006:196)
om register över hälso- och sjukvårdspersonal (SOU 2012:42) bl.a. att
allmänheten skulle få del av uppgifter ur HOSP-registret genom
direktåtkomst. Ett av de främsta skälen ansågs vara att det vid direktåtkomst är möjligt för mottagaren att ta del av uppgifterna utan att
den utlämnande aktören, i detta fall Socialstyrelsen, behöver vidta
någon manuell åtgärd. Direktåtkomst skulle därmed (till skillnad
från annat elektroniskt utlämnande) ge förutsättningar för att
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arrangera utlämnanden enkelt, snabbt och utan kontinuerlig manuell
administration.9 Den digitala utvecklingen går dock snabbt framåt
och i dag bör utlämnande av uppgifter som utgångspunkt inte ske
genom direktåtkomst. Av Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag10 framgår bl.a. att det är ett starkt rättssäkerhetskrav att gränserna mellan myndigheterna i rättslig mening
kan upprätthållas. Vid direktåtkomst tas gränsen mellan de uppgiftsutbytande myndigheterna delvis bort. När myndigheter ska införa
tjänster för att lämna ut uppgifter automatiserat bör nya e-tjänster
enligt Samverkansprogrammet för digital utveckling, eSam11, inte utformas för direktåtkomst. 12
Behovet av att på internet kunna kontrollera om någon har en viss
legitimation kan tillgodoses genom det som kallas annat elektroniskt
utlämnande (än direktåtkomst). Det räcker med en s.k. fråga-svarfunktion. En sådan funktion innebär att Socialstyrelsen automatiskt
reagerar på en begäran om att få ut uppgifter genom att automatiserat kontrollera vilka uppgifter som begärs ut och i varje enskilt
fall automatiserat pröva om begäran är förenlig med de rättsregler
som gäller för att få uppgifterna utlämnade. En sådan prövning sker
genom tekniska kontroller av att alla i funktionen inbyggda regler är
uppfyllda i det enskilda fallet och att som svar bara lämnas de uppgifter som efterfrågats och som enligt fastställda regler får lämnas ut
på det sättet. Socialstyrelsen som utlämnande myndighet måste
således på förhand ha identifierat och avgränsat de uppgifter som kan
komma i fråga att lämnas ut via internet. Myndigheten utför sedan
en automatiserad granskning av varje inkommen sökfråga (begäran
om utlämnande av vissa uppgifter), kontrollerar i varje enskilt fall
om de begärda uppgifterna får lämnas ut och expedierar begärda
uppgifter bara i den utsträckning som de får lämnas ut på det sättet.
Avgörandet av om uppgifterna ska lämnas ut ligger alltså hos den
utlämnande myndigheten, Socialstyrelsen, eftersom det är den som
förfogar över det automatiserade system som prövar om begärt utlämnande ska ske.
Utredningen föreslår alltså att Socialstyrelsen ska göra det möjligt
för allmänheten att genom en sökfunktion på internet kontrollera en
9

Se kort resonemang i SOU 2012:42, s. 52.
SOU 2015:39, s. 150.
11
eSamverkansprogrammet, eSam, är offentlig samverkan för ökad digitalisering och ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 29 myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner.
12
Se eSam, Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning 3.0, s 20.
10
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viss persons behörighet.13 Förslaget innebär att uppgifterna i HOSPregistret blir tillgängliga på liknande sätt som i de övriga nordiska
länderna. Avsikten är att Socialstyrelsen ska utveckla och tillhandahålla både ett webbgränssnitt (en webbplats, bestående av html-kod,
med en sökruta och utrymme för sökresultatet) och ett API, (t.ex.
ett s.k. REST14 API, med tillhörande förklaringar) öppet på internet.
API:et gör det möjligt att automatiserat mer eller mindre samtidigt
ställa flera sökfrågor. API:et bör ge användare såsom myndigheter
och företag möjlighet att integrera en funktion i sina it-system för
att kunna kontrollera om en person har en viss behörighet. Eftersom
de uppgifter som enligt utredningens förslag ska vara tillgängliga
genom API:et inte kommer att vara mer omfattande än de uppgifter
som föreslås vara tillgängliga genom den öppna sökfunktionen på
internet, bör utgångspunkten vara att även API:et ska vara öppet
tillgängligt för alla. Ibland kan det finnas anledning att i syfte att öka
säkerheten först kräva en ansökan om anslutning till API:er som den
som tillhandahåller API:et kan godkänna. Vid ett godkännande upprättas en överenskommelse med användaren som kan reglera t.ex.
kommunikationssätt och hur länge överenskommelsen är giltig.
Därefter tilldelas användaren olika s.k. API-nycklar. För den sökfunktion som utredningen föreslår bedömer utredningen alltså att
det inte finns anledning till ett sådant ansökningsförfarande. Det
slutliga avgörandet av om ett för alla öppet ansökningsförfarande ska
tillämpas ligger dock hos Socialstyrelsen.
De uppgifter som lämnas som sökresultat ska härröra från HOSPregistret, men de behöver inte hämtas direkt från det registret, vilket
kan vara olämpligt från säkerhetssynpunkt, utan kan hämtas från
t.ex. en speglad kopia av registret. Det får förutsättas att Socialstyrelsen på internet informerar om när uppgifterna senast uppdaterades, om de inte återspeglar det aktuella innehållet i HOSPregistret. Det bör betonas att uppgifter inte får vara tillgängliga på
internet annat än via sökfunktionen, dvs. uppgifter får inte i avvaktan
på sökfrågor lagras på en plats som är öppet tillgänglig på internet.
Skyldigheten att tillhandahålla sökfunktionen hindrar inte att
Socialstyrelsen av säkerhetsskäl eller tekniska skäl inför begränsningar. Det kan exempelvis handla om att begränsa antalet sökfrågor
13

Det ska dock noteras att det är legitimation och specialistbehörighet som kommer att kunna
kontrolleras genom sökfunktionen och inte eventuell förskrivningsbehörighet.
14
Representational State Transfer.
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inom ett visst tidsintervall, att spärra en ip-adress som använt sökfunktionen på ett inte avsett sätt eller andra åtgärder som Socialstyrelsen av säkerhetsskäl eller tekniska skäl ser behov av.

7.7

Bara personnummer och samordningsnummer
får användas som sökbegrepp

Utredningens förslag: Som sökbegrepp får bara personnummer
och samordningsnummer användas.
Utredningens bedömning: Bara sökbegrepp som gör att sökresultatet otvetydigt ger svar på om någon har en legitimation
eller inte bör tillåtas. Annars är riskerna för försämrad patientsäkerhet och förtroendeskador för stora och allvarliga.
Syftet med att införa en sökfunktion är att var och en enkelt ska
kunna kontrollera på internet om någon har en viss behörighet. På
så vis förbättras patientsäkerheten bl.a. genom att risken för
obehöriga inom hälso- och sjukvården minskar. Ett grundläggande
krav på en sådan sökfunktion är att den ger ett otvetydigt svar på om
den eftersökta personen har en legitimation eller inte. En sökfunktion som innebär en risk för att den som söker drar en felaktig
slutsats av svaret är inte ändamålsenlig. En sådan sökfunktion kan
tvärtom leda till en försämrad patientsäkerhet (vid s.k. falskt positiva
svar, dvs. att den som söker felaktigt tror att personen har en legitimation) eller andra negativa konsekvenser som till varje pris bör
undvikas (vid s.k. falskt negativa svar), såsom obefogad misstro mot
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller minskat förtroende
för Socialstyrelsen som tillhandahåller sökfunktionen.
Det enda sättet att i praktiken undvika tvetydiga svar är att
begränsa vad man kan söka efter, dvs. reglera vilka sökbegrepp som
är tillåtna. Är sökbegreppet otvetydigt, kommer också sökresultatet
att vara det. Eftersom det handlar om att söka uppgifter om en viss
individ för att kontrollera dennes behörighet, bör de tillåtna sökbegreppen begränsas till uppgifter som entydigt identifierar individen.
I Sverige i dag är det, förutom biometriska uppgifter som ännu inte

173

215
HOSP-registret på internet

SOU 2021:39

finns i HOSP-registret, bara person- och samordningsnummer15
som uppfyller den funktionen, dvs. entydigt identifierar en individ.
Man kan säga att även s.k. HOSP-id och förskrivarkod är unika
identitetsuppgifter som finns i HOSP-registret. HOSP-id är en
administrativ beteckning som tilldelas när en person registreras
första gången i HOSP-registret. HOSP-id består av ett löpnummer
om sex siffror. Det är dock inte en kod som är känd för allmänheten
och den lämpar sig därför inte som sökbegrepp i detta fall. Förskrivarkoden är också en personlig kod som den som ska skriva ett recept på
vissa läkemedel behöver. Av skäl som redovisas i avsnitt 7.8.4 nedan
följer att denna kod inte heller är lämplig som sökbegrepp.
Att tillåta sökning på efternamn och bara visa ett fullständigt
sökresultat med personuppgifter om det endast finns en individ med
det efternamnet registrerad i HOSP-registret ger inte ett otvetydigt
svar. Det kan finnas flera andra i Sverige som har samma efternamn
(och som inte har legitimation). Att låta Socialstyrelsen automatiskt
kontrollera mot folkbokföringen om ett namn är unikt i Sverige
förefaller inte vara en lämplig väg att gå. För det första leder det till
en behandling av personuppgifter som Socialstyrelsen egentligen
inte behöver utföra för att fullgöra sina arbetsuppgifter. För det
andra kan den som söker i det fallet själv kontrollera med folkbokföringen och på så sätt få fram ett unikt person- eller samordningsnummer som kan användas som sökbegrepp.
Att tillåta sökning på andra uppgifter i HOSP-registret än
person- och samordningsnummer leder, förutom till svar som inte
är otvetydiga, till risk för att den som söker får del av s.k. överskottsinformation, i detta fall uppgifter om andra individer än den
sökningen avser. Tillåts sökning på t.ex. efternamn och typ av legitimation, skulle det bli möjligt att få fram listor med uppgifter om
flera personer, t.ex. alla med efternamnet Andersson och läkarlegitimation, utan att den som söker kan dra en otvetydig slutsats om den
Andersson som sökningen avser har en läkarlegitimation eller inte.
Även om en sökning på namn och flera andra uppgifter i HOSPregistret skulle leda fram till en enda individ, är svaret som nämnts
inte otvetydigt eftersom det kan finnas andra med samma namn som
inte har legitimation. Utredningen föreslår därför att bara person15

Med samordningsnummer avses en unik identitetsbeteckning på en person som inte är eller
har varit folkbokförd i Sverige. En sådan person får efter begäran från en myndighet eller ett
annat organ som regeringen bestämmer tilldelas ett samordningsnummer (18 a § folkbokföringslagen [1991:481]).
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och samordningsnummer får användas som sökbegrepp. Det är vikten
av en säker identifiering som gör det klart motiverat att behandla
personuppgifterna person- och samordningsnummer (jämför 3 kap.
10 § dataskyddslagen).
Utredningen är medveten om att detta förslag, som också utgör
en integritetsstärkande åtgärd, innebär att sökfunktionen blir mindre
nyttig för den breda allmänheten. Det gäller särskilt som det i den
personaladministrativa verksamheten inom den offentliga hälso- och
sjukvården normalt råder sekretess för uppgifter om personnummer
och födelsedatum (39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
[2009:400], OSL, och 10 § offentlighets- och sekretessförordningen). Riskerna för försämrad patientsäkerhet och förtroendeskador är emellertid enligt utredningens bedömning så stora och
allvarliga att en sökfunktion för var och en på internet som inte ger
otvetydiga svar inte kan accepteras.
En person i registret som inte har något person- eller samordningsnummer blir med förslaget inte sökbar. Socialstyrelsen kan
dock alltid i samband med registreringen i HOSP-registret begära
ett samordningsnummer hos Skatteverket för den som inte redan
har det eller ett personnummer. Socialstyrelsen bör enligt utredningens mening lämpligen göra det för att säkerställa en säker och
entydig identifiering av alla som har en legitimation.
Att sökfunktionen genom förslaget blir mindre nyttig för den
breda allmänheten innebär emellertid inte att den blir onyttig. Tvärtom gör den allmänt tillgängliga sökfunktionen på internet att en mer
integritetskänslig direktåtkomst kan undvikas (se avsnitt 7.3.2).
Bland annat privata arbetsgivare, lärosäten, utländska användare och
andra som regelmässigt kan få tillgång till nödvändiga person- och
samordningsnummer kommer också att ha nytta av sökfunktionen.
Det är fråga om ofta återkommande användare hos Socialstyrelsen.
Belastningen på Socialstyrelsen förväntas bli betydligt mindre om
dessa användare på egen hand kan kontrollera om personer har
legitimation.
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Vilka uppgifter bör visas i sökresultatet?

Utredningens förslag: Som resultat av sökningen får bara visas
det angivna person- eller samordningsnumret och anknytande
uppgifter i HOSP-registret om namn, typ av legitimation och när
den utfärdades samt omfattningen av legitimationen vid partiellt
tillträde, yrke och specialitet. Sökresultatet får inte innehålla
personuppgifter om annan än den som har en gällande legitimation.
Utredningens bedömning: Uppgifter om bl.a. folkbokföringsort,
förskrivarkod, löpande prövotid eller begränsningar av förskrivningsrätt bör inte vara tillgängliga för allmänheten på internet.
Inte heller uppgifter om återkallade legitimationer bör vara tillgängliga på det sättet. Socialstyrelsen bör tydligt upplysa om att
sådana uppgifter inte visas i sökresultatet.

7.8.1

Inledning

Utredningen redovisar utförligt i avsnitt 5.2.3 vilka uppgifter som
får finnas i HOSP-registret. I huvudsak rör det sig om uppgifter som
namn, personnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar,
folkbokföringsort, yrke, läroanstalt, utbildningsland och datum för
utfärdande av examen, specialitet, datum för utfärdande av legitimation respektive bevis om specialistkompetens, behörighet och
behörighetsinskränkningar, beslut om prövotid och återkallelse av
legitimation samt förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt.
Allmänheten behöver inte alla de registrerade uppgifterna för att
kunna kontrollera om en person har en viss legitimation. Av integritetsskyddsskäl bör allmänhetens tillgång på internet därför
begränsas till de uppgifter i registret som behövs för att kunna kontrollera om en person har en legitimation eller en viss specialistkompetens.
Detta avsnitt berör vad som får visas som sökresultat efter att ett
person- eller samordningsnummer angetts som sökbegrepp. Om det
inte finns någon notering i registret om att det angivna numret är
förknippat med en gällande legitimation, bör den som söker givetvis
upplysas om detta utan att några andra personuppgifter än det angivna
numret visas i sökresultatet. I det följande berörs vilka personuppgifter
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som bör visas i sökresultatet om det angivna person- eller samordningsnumret är förknippat med en gällande legitimation. I övrigt får
förstås upplysningar som inte är personuppgifter visas med anledning av sökning, t.ex. om hur man kan få tag i mera information och
när uppgifterna senast uppdaterades.
7.8.2

Identifieringsuppgifter

HOSP-registret får innehålla flera uppgifter som syftar till att identifiera den som har behörighet. Förutom namnet på den registrerade
finns uppgifter om personnummer, samordningsnummer eller annan
liknande identitetsbeteckning16 och kön. I praktiken används inte
några andra identitetsbeteckningar än personnummer och samordningsnummer.
Eftersom sökningen skett med ett person- eller samordningsnummer, bör det numret få visas för att otvetydigt slå fast identiteten på den som övriga uppgifter avser. Det är klart motiverat med
hänsyn till vikten av en säker identifiering av legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal (jämför 3 kap. 10 § dataskyddslagen). Dessutom
bör namnet få visas i sökresultatet för att undvika förväxling av
personer. En persons namn är inte en uppgift som på något sätt är
känslig.
För att kunna kontrollera om en person har en viss legitimation
behövs inte uppgift om personens kön. Den uppgiften bör därför
inte visas i sökresultatet. En annan sak är att det redan av personeller samordningsnumret indirekt framgår personens kön.
När det gäller personer i HOSP-registret som av något skäl har
skyddade personuppgifter finns det anledning att överväga om en
särskild ordning behövs. Med skyddade personuppgifter avses här
fingerade personuppgifter, skyddad folkbokföring och sekretessmarkering. Utredningen kan inte se några beaktansvärda risker med
att låta de uppgifter om personens legitimation som är aktuella här
vara tillgängliga för var och en.

16

Med detta avses möjligheten att t.ex. föra in passuppgifter (passnummer, födelsedatum och
giltighetstid för pass) för den som ska registreras utan person- eller samordningsnummer.
Utredningen har förstått att denna möjlighet är problematisk och därför inte används i någon
större utsträckning. Utredningen vill här lyfta fram att Socialstyrelsens har möjlighet att begära
samordningsnummer för en person utan personnummer som registreras i HOSP-registret.
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Folkbokföringsort

Uppgift om folkbokföringsort kan ge viss information om vilket
landområde en person arbetar och bor inom. Folkbokföringsorten
får ses som en uppgift av mer privat karaktär. Dessutom är folkbokföringsorten en av få uppgifter i registret som skulle kunna omfattas
av sekretess i ett enskilt fall, t.ex. om en registrerad är förföljd eller
utsatt för hot. Det har inte heller framkommit att uppgift om
folkbokföringsort är en uppgift som särskilt efterfrågas av enskilda.
För att kunna kontrollera om en person med ett visst personnummer
eller samordningsnummer har en viss legitimation behövs inte uppgift om dennes folkbokföringsort. Den uppgiften bör därför inte visas
i sökresultatet. Utredningen om rätt information i vård och omsorg
kom till samma slutsats.17
7.8.4

Yrke, specialitet och behörighetsuppgifter

Den registrerades yrke är en grundläggande uppgift som får anses
nödvändig för att kunna kontrollera om en person har en legitimation. Detsamma gäller för uppgift om specialitet. Uppgifter om
yrke och specialitet bör därför få visas i sökresultatet. Utredningen
om rätt information i vård och omsorg kom till samma slutsats.18
Typen av legitimation, inklusive uppgift om specialistkompetens,
måste naturligtvis få visas i sökresultatet. Det är dock bara uppgifter
om gällande legitimationer som får visas i sökresultatet, t.ex. i det
fallet att personen har en gällande och en återkallad legitimation.
HOSP-registret innehåller flera olika uppgifter om hur, var och
när den registrerade har fått sin legitimation och vad den gäller.
Uppgifter om grundyrke, läroanstalt, utbildningsland och datum för
utfärdande av examen behövs inte för att kunna kontrollera om en
person har en viss legitimation. De uppgifterna bör därför inte visas
i sökresultatet.
Uppgift om datum för utfärdande av legitimation respektive bevis
om specialistkompetens behövs visserligen inte för att kunna kontrollera om en person vid söktillfället har en viss legitimation. Däremot är uppgiften nödvändig för att t.ex. kunna kontrollera att intygsgivare hade behörighet när intyget skrevs. Dessa datumuppgifter kan
17
18

SOU 2012:42, s. 57 och 59.
SOU 2012:42, s. 59.
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inte anses vara av särskilt känslig karaktär. Enligt utredningens
mening talar därför övervägande skäl för att datumuppgifterna ska
få visas i sökresultatet. Utredningen om rätt information i vård och
omsorg kom till samma slutsats.19
Uppgift om datum när ett tidsbegränsat behörighetsbevis upphör att
gälla behövs inte för att kunna kontrollera om en person vid söktillfället har en viss legitimation. Det är bara den som fått sina yrkeskvalifikationer utomlands, dvs. oftast utlänningar, som kan få ett
tidsbegränsat behörighetsbevis. Datumuppgiften avslöjar alltså att
personen inte har fått sina yrkeskvalifikationer i Sverige och kan
därför i viss mån anses vara av känslig karaktär. Även om datumuppgiften i vissa fall kan vara av intresse anser utredningen att den
uppgiften inte bör få visas i sökresultatet. Socialstyrelsen bör lämpligen upplysa om att ett behörighetsbevis kan vara tidsbegränsat och
att detta inte framgår av sökresultatet.
Uppgift om beslut om partiellt tillträde, dvs. att personen får utöva
bara en del av de arbetsuppgifter som ett legitimationsyrke omfattar,
behövs för att kunna kontrollera om en person har en viss behörighet. Även om uppgiften avslöjar att personen har fått sina yrkeskvalifikationer utomlands, anser utredningen därför att uppgiften,
dvs. omfattningen av legitimationen, bör få visas i sökresultatet.
Uppgift om beslut om återkallelse av legitimation behövs inte för
att kunna kontrollera om en person vid söktillfället har en legitimation. Även om en återkallelse kan ske på egen begäran, får en
sådan uppgift anses integritetskänslig. Uppgiften bör därför, trots
att den kan vara av intresse för att kunna konstatera att det fanns
behörighet för en redan vidtagen åtgärd, inte under några förhållanden få visas i sökresultatet. För den som haft två legitimationer och
fått den ena återkallad får alltså endast uppgifter om den gällande
legitimationen visas i sökresultatet. Socialstyrelsen bör lämpligen ha
en generell upplysning i anslutning till sökresultatet om att uppgifter
om eventuella återkallade legitimationer inte visas.
Uppgift om omfattning av förskrivningsrätt får anses vara av särskilt känslig karaktär, eftersom den kan avslöja om personen har
missbrukat sin förskrivningsrätt.
Utredningen om rätt information i vård och omsorg föreslog att
yrkesutövare med begränsningar i förskrivningsrätten eller prövotid
19

SOU 2012:42, s. 59.
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inte skulle finnas med i det publika registret.20 Några remissinstanser
ifrågasatte om inte även uppgifter om begränsningar i förskrivningsrätten borde göras tillgängliga för allmänheten.21 Ett argument var
att det ansågs kunna skapa förvirring om inte all behörig personal
var sökbar, även om de hade prövotid eller begränsad förskrivningsrätt. Statskontoret ansåg att patientsäkerhetsskäl borde väga tyngre
än yrkesutövarens personliga integritet. Socialstyrelsen ansåg att om
dessa uppgifter inte skulle finnas med borde det ändå framgå att
personen finns i registret, men att Socialstyrelsen ska kontaktas för
mer information. Datainspektionen var i sitt remissvar positiv till att
de uppgifter allmänheten skulle kunna ta del av i det publika registret
endast omfattade de yrkesutövare som har en giltig legitimation,
ingen begränsad förskrivningsrätt eller prövotid.
Utredningens utgångspunkt är att alla som har en giltig legitimation bör kunna visas i sökresultatet. Uppgiften om omfattning av
förskrivningsrätt behövs visserligen för att kunna kontrollera om en
person har en viss förskrivningsrätt, men utredningen anser att den
uppgiften är av så känslig karaktär att den likväl inte bör få visas i
sökresultatet. Sökfunktionen kommer således inte att kunna användas för att kontrollera förskrivningsrätten. Det är dock främst de
som expedierar läkemedel som har behov av att kontrollera förskrivningsrätten och de får redan uppgifterna via E-hälsomyndigheten.
Socialstyrelsen bör lämpligen upplysa om att uppgifter om förskrivningsrätt inte visas i sökresultatet.
Utredningen gör motsvarande bedömning avseende uppgift om
förskrivarkod, dvs. den personliga kod som den som ska skriva ett
recept på vissa läkemedel behöver. Uppgiften får anses vara av särskilt
känslig karaktär, eftersom den som har ett yrke som normalt är förknippat med förskrivningsrätt men saknar förskrivarkod normalt
har fått förskrivningsrätten indragen, vilket kan ske vid missbruk av
förskrivningsrätten. Härtill kommer att förskrivarkoden, tillsammans
med den behöriges personnummer, skulle kunna missbrukas i försök
att få läkemedel expedierade. Det är främst de som expedierar läkemedel som behöver uppgiften om förskrivarkod. De får i dag uppgifterna via E- hälsomyndigheten. Utredningen anser sammanfattningsvis

20

SOU 2012:42, s. 57 f.
Se t.ex. remissvar från Sveriges Kommuner och Landsting (numera SKR), Statskontoret,
Region Halland, Region Gotland, Östergötlands läns landsting och Praktikertjänst AB.
21
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att uppgift om förskrivarkod inte bör få visas i sökresultatet. Utredningen om rätt information i vård och omsorg kom till samma slutsats.22
7.8.5

Prövotid

Bestämmelser om prövotid finns i 8 kap. patientsäkerhetslagen
(2010:659). En prövotid på tre år ska beslutas för den som har
legitimation att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, om den legitimerade har varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke och oskickligheten kan befaras få betydelse för patientsäkerheten. Prövotid ska
också beslutas om den legitimerade i eller i samband med yrkesutövningen har gjort sig skyldig till brott som är ägnat att påverka
förtroendet för honom eller henne, uppsåtligen eller av oaktsamhet
har brutit mot någon föreskrift som är av väsentlig betydelse för
patientsäkerheten, eller på grund av andra omständigheter kan
befaras vara olämplig att utöva yrket. Prövotid ska även beslutas om
det kan befaras att en legitimerad yrkesutövare på grund av sjukdom
eller någon liknande omständighet inte kommer att kunna utöva sitt
yrke tillfredsställande (8 kap. 1 §). Tanken är att den legitimerade
ska använda prövotiden till att förbättra sina förutsättningar att
arbeta på ett säkert sätt. En uppgift om beslut om prövotid är således
av särskilt känslig karaktär.
Ett beslut om prövotid innebär emellertid ingen inskränkning av
behörigheten att utföra de arbetsuppgifter som omfattas av legitimationen. Uppgift om beslut om prövotid behövs följaktligen inte
för att kunna kontrollera om en person har en viss legitimation och
därmed behörighet. Utredningen anser därför att det inte kan
komma i fråga att låta ens beslut om löpande prövotid visas i sökresultatet. Socialstyrelsen bör lämpligen upplysa om att eventuella
beslut om prövotid inte visas i sökresultatet. Den som har en gällande
legitimation kommer alltså att visas i sökresultatet, utan någon uppgift om huruvida en prövotid löper. Den som behöver uppgifter om
beslut om prövotid får i stället kontakta Socialstyrelsen på annat sätt.

22

SOU 2012:42, s. 57.
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Ett nytt ändamål för HOSP-registret

Utredningens förslag: Personuppgifterna i HOSP-registret får
behandlas för att ge allmänheten upplysning om hälso- och
sjukvårdspersonals behörighet.
Utredningens bedömning: För att Socialstyrelsen ska kunna
göra det möjligt för allmänheten att genom en sökfunktion på
internet kontrollera en persons legitimation behöver ett nytt
ändamål införas för registret.
De ändamål för vilka personuppgifterna i HOSP-registret får
behandlas anges uttömmande i 4 och 5 §§ HOSP-förordningen.
Utredningen redogör i avsnitt 5.2.3 utförligt för de ändamål för vilka
uppgifterna får behandlas. Något ändamål som innebär att personuppgifterna i HOSP-registret får behandlas för att allmänheten ska
kunna kontrollera persons legitimation finns inte.
För att Socialstyrelsen i enlighet med utredningens förslag ska
kunna göra det möjligt för allmänheten att genom en sökfunktion
på internet kontrollera en viss persons legitimation behöver följaktligen ett nytt ändamål införas för registret. Det bör därför uttryckligen anges att personuppgifterna i HOSP-registret också får
behandlas för att ge allmänheten upplysning om hälso- och sjukvårdspersonals behörighet.

7.10

Förhållandet till dataskyddslagstiftningen

Utredningens förslag: Socialstyrelsen ska lämna den som är registrerad information om vad som gäller även i fråga om annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst.
Utredningens bedömning: Det är förenligt med dataskyddsförordningen att införa bestämmelser i svensk rätt om behandling av
personuppgifter i enlighet med utredningens förslag om HOSPregistret på internet.
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Den rättsliga grunden

Dataskyddsregleringen utgår från att varje behandling av personuppgifter måste vila på minst en rättslig grund. I artikel 6.1 i dataskyddsförordningen finns en uttömmande uppräkning av dessa
rättsliga grunder. Behandlingen är rättsligt grundad om den t.ex. är
nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den
personuppgiftsansvarige eller för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 c
och e i dataskyddsförordningen). Av skäl 45 till dataskyddsförordningen framgår att hälso- och sjukvårdsändamål, såsom folkhälsa och
socialt skydd och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster inbegrips
i allmänintresset. I delbetänkandet, avsnitt 4.6, redogör utredningen
mer utförligt för vad som kan utgöra rättslig grund enligt dataskyddsförordningen.
Socialstyrelsen är enligt HOSP-förordningen skyldig att föra ett
register över hälso- och sjukvårdspersonal (1 §). Enligt utredningens
förslag ska en ny bestämmelse om att Socialstyrelsen är skyldig att
göra det möjligt för allmänheten att genom en sökfunktion på internet kontrollera en viss persons legitimation införas i HOSP-förordningen. Behandlingen av personuppgifterna i HOSP-registret, inklusive utlämnandet av uppgifter via internet, blir därmed nödvändig för
att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Socialstyrelsen, som är
personuppgiftsansvarig (3 a §). Den rättsliga förpliktelsen är enligt
förslaget fastslagen i HOSP-förordningen. Syftet med tillhandahållandet av uppgifter på internet – att allmänheten ska kunna kontrollera en viss persons legitimation – kommer framgå uttryckligen
av HOSP-förordningen (jämför artikel 6.3 i dataskyddsförordningen). De begränsningar i möjligheten att tillhandahålla personuppgifter på internet som föreslås är sådana specifika krav som avses
i artikel 6.2 i dataskyddsförordningen.
I avsnitt 7.10.2 görs bedömningen att behandling av de redan
införda personuppgifterna i HOSP-registret för att ge allmänheten
upplysning om hälso- och sjukvårdspersonals behörighet är förenlig
med de ändamål för vilka personuppgifterna ursprungligen samlades
in. Enligt skäl 50 till dataskyddsförordningen behövs då inte någon
ny rättslig grund för den tillkommande behandlingen.
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Såväl tillhandahållandet av uppgifter på internet som de begränsningar i fråga om detta som föreslås är enligt utredningens mening
förenliga med artikel 6 i dataskyddsförordningen.
7.10.2

Ett nytt ändamål

Enligt artikel 5 i dataskyddsförordningen får personuppgifter bara
behandlas utifrån vissa grundläggande principer. Dessa principer
gäller som ett ramverk vid all behandling av personuppgifter. En
närmare redogörelse för dem finns i avsnitt 4.5 i delbetänkandet.
Enligt principen om ändamålsbegränsning (finalitetsprincipen) i
artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen ska personuppgifter samlas in
för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och de får
inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Ändamålsbegränsningen innebär alltså att den personuppgiftsansvarige måste hålla sig till insamlingsändamålen och ändamål som
inte är oförenliga med dessa. I artikel 6.4 i dataskyddsförordningen
finns riktlinjer att beakta vid bedömningen av om återanvändning av
personuppgifter för ett nytt ändamål är förenlig med insamlingsändamålen.
Utredningen föreslår att det i HOSP-förordningen anges att
uppgifterna i HOSP-registret får behandlas även för att ge allmänheten upplysning om hälso- och sjukvårdspersonals behörighet
(avsnitt 7.9). Det gäller även de personuppgifter som samlats in till
HOSP-registret under den tid HOSP-förordningen inte angav
något sådant ändamål.
Det föreslagna nya ändamålet bedöms vara förenligt med de
ändamål som fanns angivna i HOSP-förordningen när respektive
personuppgift samlades in till HOSP-registret. Det primära ändamålet för behandlingen av personuppgifterna i HOSP-registret har
alltid varit att föra en aktuell förteckning över legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal (4 § HOSP-förordningen). Det finns en nära
koppling mellan det ändamålet och att ge allmänheten upplysning
om hälso- och sjukvårdspersonals behörighet. Huvudanledningen
till att en aktuell förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal förs är förstås att den ska kunna ge upplysning om hälsooch sjukvårdspersonals behörighet, även till var och en som efterfrågar sådana upplysningar. Detta bör de registrerade ha insett. Upp-
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gifterna har alltid varit tillgängliga för allmänheten genom offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. De personuppgifter
som föreslås bli tillgängliga via internet är inte av särskilt integritetskänslig natur. Några nya negativa konsekvenser för de registrerade
bedöms inte uppkomma genom att vissa uppgifter blir tillgängliga
via internet.
Härtill kommer att det enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen
är tillåtet att under vissa förutsättningar genom nationell rätt begränsa
de skyldigheter som finns enligt artikel 5. Utredningen föreslår som
nämnts att det nya ändamålet och skyldigheten att göra det möjligt
för allmänheten att genom en sökfunktion på internet kontrollera en
viss persons legitimation ska framgå av HOSP-förordningen. Det är
utredningens bedömning att förslagen är förenliga med artiklarna 5
och 23 i dataskyddsförordningen.
Innan redan insamlade personuppgifter ytterligare behandlas för
ett annat syfte än det för vilket de samlades in, måste de registrerade
enligt artikel 14.4 i dataskyddsförordningen informeras om bl.a.
detta andra syfte. Undantag gäller, enligt artikel 14.5 b i dataskyddsförordningen, i den mån tillhandahållandet av sådan information
skulle medföra en oproportionell ansträngning. Utredningen anser
att det nämnda undantaget är tillämpligt i fråga om det föreslagna
nya ändamålet för HOSP-registret som innehåller uppgifter om
hundratusentals personer. Härtill kommer att det enligt artikel 23 i
dataskyddsförordningen är tillåtet att under vissa förutsättningar
genom nationell rätt begränsa de skyldigheter som finns enligt
artikel 14 i dataskyddsförordningen.
7.10.3

Information till de registrerade

I dataskyddsförordningen finns det bestämmelser om information
till den registrerade i samband med att personuppgifter samlas in.
Artikel 13 i dataskyddsförordningen gäller information när personuppgifter samlas in från den registrerade, medan artikel 14 gäller
information när personuppgifterna som samlats in inte har erhållits
från den registrerade.
Personuppgifterna i HOSP-registret har inte erhållits från de
registrerade. Då gäller, enligt artikel 14.5 c i dataskyddsförordningen, ett undantag från informationsskyldigheten när utlämnande
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av uppgifter uttryckligen föreskrivs genom nationell rätt som fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades berättigade
intressen. Utlämnandet av personuppgifterna via internet är enligt
förslaget uttryckligt föreskrivet i HOSP-förordningen, som för
detta fall också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den
registrerades berättigade intressen (se avsnitt 7.7 och 7.8). Någon
information till de registrerade om att personuppgifterna kan lämnas
ut till allmänheten via internet skulle således inte behövas enligt
dataskyddsförordningen.
Den som är registrerad i HOSP-registret har emellertid enligt
nuvarande reglering, utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14
i dataskyddsförordningen, rätt att av Socialstyrelsen, som är personuppgiftsansvarig, få information om bl.a. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling (se 8 § HOSP-förordningen). Det förefaller
därför lämpligt att den registrerade även får information om vad som
gäller i fråga om annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst.
Den informationen kan t.ex. lämnas genom upplysning på Socialstyrelsens webbplats. Eftersom utredningen föreslår att den registrerade ska få information om vad som gäller i fråga om alla former av
elektroniskt utlämnande, behöver inte längre utlämnande på medium
för automatiserad behandling nämnas särskilt i bestämmelsen.

7.11

Ändringar i sekretesslagstiftningen

Utredningens förslag: Genom ändring i offentlighets- och sekretessförordningen gäller inte den s.k. folkbokföringssekretessen
enligt 22 kap. 1 § första stycket 1 offentlighets- och sekretesslagen när Socialstyrelsen möjliggör för allmänheten att genom en
sökfunktion på internet kontrollera en viss persons legitimation.
Utredningens bedömning: Förslaget om en sökfunktion på internet innebär en uppgiftsskyldighet för Socialstyrelsen som bryter
eventuell sekretess vid utlämnanden av uppgifter till myndigheter.
Eftersom uppgiftsskyldigheten inte bryter eventuell sekretess vid
utlämnanden av uppgifter till enskilda, bör dock ett uttryckligt
undantag från folkbokföringssekretessen föreskrivas.
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Som redogörs för i avsnitt 5.3 omfattas uppgifter i HOSP-registret,
genom föreskrifter i 6 § offentlighets- och sekretessförordningen, av
s.k. folkbokföringssekretess enligt 22 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen. Även om sekretesskyddet är svagt och det finns en
presumtion för att uppgifterna är offentliga, innebär den föreslagna
sökfunktionen på internet ett utlämnande av uppgifter som i och för
sig omfattas av sekretess. Folkbokföringssekretessen hindrar dock
bara ett utlämnande om det av särskild anledning kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.
Vissa uppgifter kan i all myndighetsverksamhet omfattas av sekretess enligt 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Enligt den
bestämmelsen kan sekretess gälla för uppgift om en enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var
den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den enskildes telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas
för att komma i kontakt med denne samt för motsvarande uppgifter
om den enskildes anhöriga. Utredningen gör emellertid bedömningen
att de uppgifter i HOSP-registret som utredningen i avsnitt 7.8 föreslår ska lämnas ut till allmänheten genom en sökfunktion på internet,
inte omfattas av sekretessen i 21 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Enligt utredningens bedömning hindrar denna bestämmelse
därmed inte det föreslagna tillgängliggörandet via internet.
Utredningen gör också bedömningen att det föreslagna utlämnandet via internet inte kan antas medföra att uppgifterna efter
utlämnandet behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller
dataskyddslagen. Enligt utredningens bedömning hindrar bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och
sekretesslagen alltså inte det föreslagna tillgängliggörandet via internet. Utredningen gör bedömningen att de uppgifter i HOSP-registret
som föreslås lämnas ut via internet inte omfattas av några andra
bestämmelser om sekretess.
Utredningens förslag om en sökfunktion på internet innebär en
uppgiftsskyldighet för Socialstyrelsen. En sådan uppgiftsskyldighet
innebär att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan
myndighet (10 kap. 28 § OSL). En uppgift som omfattas av sekretess får lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation om uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till en
svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens
prövning står klart att det är förenligt med svenska intressen att
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uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller den mellanfolkliga organisationen (8 kap. 3 § 2 OSL). Någon ytterligare reglering
för att bryta folkbokföringssekretessen krävs enligt utredningens
bedömning inte när uppgifter lämnas ut via internet till svenska eller
utländska myndigheter.
Några befintliga sekretessbrytande bestämmelser som i praktiken
kan användas gäller emellertid inte när uppgifter lämnas ut via internet till enskilda.
De uppgifter i HOSP-registret som enligt utredningens förslag ska
få visas i sökresultatet – dvs. lämnas ut till allmänheten genom en sökfunktion på internet - är namn, typ av legitimation och när den utfärdades samt omfattningen av legitimationen vid partiellt tillträde,
yrke och specialitet. Dessa uppgifter kan enligt utredningens mening
inte anses särskilt känsliga. I fråga om de uppgifter som föreslås kunna
utlämnas via internet gör utredningen bedömningen att det i praktiken inte kan uppkomma någon situation där det av särskild anledning kan antas att den enskilde, eller någon närstående till denne, lider
men om uppgiften röjs genom att göras öppet tillgängliga via internet.
Därför bör det föreskrivas i offentlighets- och sekretessförordningen
att folkbokföringssekretessen inte gäller i fråga om utlämnande enligt
de föreslagna bestämmelserna om en sökfunktion på internet. Av
praktiska skäl bör den föreskriften gälla allt sådant utlämnande, dvs.
utlämnande till både myndigheter och enskilda.
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Annan elektronisk tillgång
till HOSP-registret

8.1

Inledning

För att säkerställa och upprätthålla en god patientsäkerhet ska Socialstyrelsen föra ett register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP-registret. Flera aktörer har behov av att mer eller
mindre regelbundet kontrollera behörigheten hos sådan personal.
Det är önskvärt att det kan göras på ett enklare sätt än i dag.
I kapitel 7 framgår utredningens förslag som innebär en möjlighet
att på internet kontrollera vilken legitimation en viss person har,
dock ska det inte gå att kontrollera personens eventuella förskrivningsrätt. Utredningen föreslår att Socialstyrelsen ska göra det
möjligt för allmänheten att genom en sökfunktion på internet kontrollera en persons legitimation. Socialstyrelsen bör tillhandahålla
både en webbplats med en sökfunktion för enstaka frågor och ett
öppet applikationsprogrammeringsgränssnitt, ett s.k. API, som gör
det möjligt att automatiserat ställa flera eller upprepade frågor och
få svar. Förslaget innebär att behovet av direktåtkomst och annat
elektronisk utlämnande som till exempel skräddarsydda fråga-svarfunktioner bör minska avsevärt. Förslaget innebär också att man inte
behöver ändra ändamålen för HOSP-registret om tillgång via internet är tillräcklig för ett visst nytt ändamål.
I detta kapitel redogör utredningen för sina överväganden och förslag när det gäller att utöka de vilka för ändamål uppgifter i HOSPregistret får behandlas och vilka fler aktörer som bör ha direktåtkomst
till registret. Avslutningsvis redogörs för frågan om möjligheten att
använda registret för planering av hälso- och sjukvårdspersonal vid
höjd beredskap.
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Direktåtkomst eller annat elektroniskt
utlämnande

Utredningens bedömning: Utlämnande av uppgifter från HOSPregistret bör i första hand ske genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst.

8.2.1

Utredningens uppdrag

Utredningen ska analysera och bedöma de rättsliga förutsättningarna för att utöka den elektroniska tillgängligheten till HOSPregistret genom att ge ytterligare aktörer direktåtkomst. Utredningen ska även bedöma om det finns alternativ till automatiserat
elektroniskt utlämnande än direktåtkomst till HOSP-registret och i
så fall även bedöma för- och nackdelarna med ett sådant alternativ.
Inledningsvis konstaterar utredningen att det finns övervägande
fördelar med att ge möjlighet till tillgång genom direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande i de fall det finns ett tydligt behov av
informationsöverföring. Direktåtkomst, eller annat elektroniskt utlämnande i form av en elektronisk fråga-svar-funktion, ger möjlighet
för den som behöver en uppgift att snabbt få tillgång till denna. Det
innebär även fördelar från informationssäkerhetssynpunkt, eftersom
utlämnande på annat sätt, t.ex. via okrypterad mejl, utöver att det
ofta inte uppfyller dataskyddskraven när det gäller säkerhet, allmänt
sett innebär en mindre säker överföring av uppgifter då obehöriga
lättare kan få tillgång till dem. Uppgifter som lämnas ut via exempelvis mejl riskerar också att bli inaktuella, eftersom de inte uppdateras automatiskt. Direktåtkomst, eller en elektronisk fråga-svarfunktion, har också fördelen att det minskar risken för förvanskning
av den information som överförs och för att man missar att överföra
relevant information.
8.2.2

Direktåtkomst innebär särskilda integritetsrisker

Direktåtkomst är en specialform av elektroniskt uppgiftsutlämnande till mottagare utanför en myndighet eller annan verksamhet
(se vidare i avsnitt 3.2). Mottagaren kan exempelvis vara en annan
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myndighet, ett privat företag eller en privatperson. Som kort beskrivs
i avsnitt 3.3 är direktåtkomst förknippad med särskilda integritetsrisker. Vid direktåtkomst anses de uppgifter som omfattas av åtkomsten och finns potentiellt tillgängliga för andra, vara utlämnande
i tryckfrihetsförordningens mening redan genom att sådan åtkomst
medges. Det innebär att en allmän handling hos en myndighet utgör
också en allmän handling hos den myndighet som har tillgång till
handlingen genom ett system med direktåtkomst. En begäran om
utlämnande av uppgifter i HOSP-registret kan därför göras hos alla
de myndigheter som har tillgång till uppgifterna genom direktåtkomst. Ju fler myndigheter som har direktåtkomst till uppgifter i
HOSP-registret, desto större blir alltså, typiskt sett, allmänhetens
möjlighet att få tillgång till dessa uppgifter. Om en myndighet har
elektronisk tillgång genom direktåtkomst till uppgifter i en annan
myndighets upptagning för automatiserad behandling och dessa
uppgifter omfattas av sekretess hos den utlämnande myndigheten,
överförs sekretessen till den mottagande myndigheten (11 kap. 4 §
OSL). Detta gäller dock inte om det hos den mottagande myndigheten finns ett uttryckligt undantag från sekretess för uppgifter av det
slag som överförts elektroniskt (se 11 kap. 8 § OSL och avsnitt 5.3.3).
Allmänhetens möjlighet att få ut uppgifter från de anslutna myndigheterna är därför i realiteten i de flesta fall inte större endast på grund
av begäran kan ställas till fler myndigheter.
Däremot kan omständigheten att en upptagning utgör en allmän
handling hos samtliga myndigheter som förvarar den på det sätt som
avses i 2 kap. 6 § första stycket tryckfrihetsförordningen innebära
att den myndighet som får en framställan om utlämnande av en sådan
upptagning, måste ta del av handlingen enbart för att kunna göra en
sekretessprövning. Uppgifterna i upptagningen kan på så sätt komma
att spridas till den eller de personer hos de mottagande myndigheterna
som har att göra en sekretessprövning. Förhållandet kan därför innebära en oförutsebar spridning av personuppgifterna utanför Socialstyrelsen. Det strider också mot principen om uppgiftsminimering i
dataskyddsförordningen som anger att uppgifter ska vara adekvata,
relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för
vilka de behandlas (artikel 5.1 c). Uppgifterna kommer även att
behöva behandlas för ytterligare ett ändamål hos myndigheten än det
i HOSP-förordningen angivna, dvs. att besvara förfrågningar utlämnande av allmän handling hos myndigheten. Ju fler myndigheter som
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får tillgång till uppgifterna i HOSP-registret, desto fler personer
kommer dessutom att behöva tillämpa de sekretessbestämmelser
som skyddar uppgifterna i HOSP-registret, vilket i sig utgör en risk
att sekretessbestämmelserna tillämpas fel.
Vid direktåtkomst har mottagaren möjlighet att själv ta del av alla
uppgifter som åtkomsten omfattar. Även om mottagaren bara behöver
få uppgifter om en individs egenskaper, kan mottagaren därför göra
t.ex. listor över individer med någon viss egenskap, dvs. söka på viss
egenskap och inte på själva individen.
8.2.3

Alternativ till direktåtkomst

Mot bakgrund av det ovan anförda finns det anledning att vara
restriktiv med att ge tillgång genom direktåtkomst till personuppgifter. Sådan tillgång bör därför endast vara tillåten om det finns starka
skäl och saknas alternativ. Alternativet utlämnande på medium för
automatiserad behandling, även kallat annat elektroniskt utlämnande,
anses vara mindre integritetskänsligt än utlämnande genom direktåtkomst. Det finns exempel på verksamheter som använder sig av
elektroniskt utlämnande som är snarlikt direktåtkomst men är uppbyggt så att det sker en automatiserad prövning i varje enskilt fall
innan uppgifterna lämnas ut, en s.k. fråga-svar-funktion, se redogörelse av Högsta förvaltningsdomstolens prövning i den s.k. LEFI
Online-domen i avsnitt 3.2. Högsta förvaltningsdomstolens tolkning
av begreppet direktåtkomst i domen innebär, enligt utredningens
mening, att det ur integritetsskyddssynpunkt inte finns någon egentlig praktisk skillnad mellan direktåtkomst och elektroniskt utlämnande via en fråga-svar-funktion. I båda fallen kan den utomstående
användaren snabbt (”direkt”) och på distans bereda sig tillgång till
önskad information om en viss individ. Däremot kan mottagaren
med en fråga-svar-funktion inte söka på annat än tillåtna frågekategorier, t.ex. bara söka efter en individ och inte efter egenskaper.
Samverkansprogrammet för digital utveckling, eSam, rekommenderar i sin vägledning för utlämnande i elektronisk form att, när
myndigheter ska införa tjänster för att lämna ut uppgifter automatiserat, bör nya tjänster inte utformas för direktåtkomst utan för
utlämnande på medium för automatiserad behandling. Som skäl till
detta anges att vid direktåtkomst tas gränsen mellan de uppgifts-
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utbytande myndigheterna delvis bort och det uppstår överskottsinformation, vilket ökar risken för integritetsintrång och annan spridning av känsliga uppgifter. Man hänvisar även till att det av ingresspunkt 31 i dataskyddsförordningen framgår att varje begäran från en
myndighet ska vara skriftlig, motiverad, läggas fram i det enskilda
fallet och inte gälla ett helt register eller leda till att register kopplas
samman.1
Digitaliseringsrättsutredningen har i sitt betänkande Juridik som
stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) efter en kartläggning konstaterat att när myndigheterna utvecklar system för
informationsöverföring synes målsättningen i regel vara att systemen ska spegla den tekniska lösningen i socialförsäkringsdatabasen
LEFI Online så att det inte blir inte fråga om direktåtkomst för den
mottagande myndigheten. Uppgifterna anses i stället utlämnade på
medium för automatiserad behandling och myndigheterna slipper
den särskilda problematik med överskottsinformation som blir en
effekt av direktåtkomst.2
I delbetänkandet Bättre behörighetskontroll – Ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
(SOU 2012:42) föreslog Utredningen om rätt information i vård och
omsorg att vissa aktörer skulle få direktåtkomst till HOSP-registret.
Utredningen anförde som skäl för detta att det vid direktåtkomst är
möjligt för mottagaren att ta del av uppgifterna utan att den utlämnande aktören, i detta fall Socialstyrelsen, behöver vidta någon
manuell åtgärd. Direktåtkomst skulle därmed ge förutsättningar för
att arrangera utlämnanden som sker enkelt, snabbt och utan kontinuerlig manuell administration, vilket utlämnande på medium för
automatiserad behandling inte skulle göra.3 Därefter medgavs vissa
myndigheter, nämligen Inspektionen för vård och omsorg, Transportstyrelsen och offentliga vårdgivare möjlighet till direktåtkomst
till HOSP-registret.
Sedan det delbetänkandet skrevs har emellertid LEFI Onlinedomen inneburit ett visst klargörande beträffande gränsdragningen
mellan de olika utlämnandeformerna direktåtkomst och utlämnande
på medium för automatiserad behandling. Det står efter domen klart
att det är möjligt att genom elektroniskt utlämnande som är snarlikt
1

Elektroniskt informationsutbyte – en vägledning för utlämnande i elektronisk form, eSam, maj
2016, s. 3, och Rättsliga förutsättningar för digitalt i första hand, eSam, mars 2018, s. 38.
2
SOU 2018:25 s. 84.
3
SOU 2012:42 s 52.

193

235
Annan elektronisk tillgång till HOSP-registret

SOU 2021:39

direktåtkomst, men uppbyggt så att det sker en automatiserad prövning i varje enskilt fall innan uppgifterna lämnas ut, en fråga-svarfunktion, lämna ut uppgifter utan att det är att anse som direktåtkomst. Mot bakgrund av detta anser utredningen att det, trots att
uppgifterna i HOSP-registret omfattas av relativt svag sekretess och
därmed inte är av den känsligaste arten, finns skäl att överväga om inte
tillgång till uppgifter i HOSP-registret i första hand ska ske genom
annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. Utredningen har
dessutom i uppdrag att analysera och bedöma om Socialstyrelsen kan
ges möjlighet att medge direktåtkomst till andra myndigheter som har
behov av uppgifter för ändamål i enlighet med HOSP-förordningen,
vilket utredningen gör i avsnitt 8.3. En ordning som tillåter medgivande till såväl direktåtkomst som annat elektroniskt utlämnande
skulle i sådant fall ge möjlighet för Socialstyrelsen att anpassa tillgången till uppgifterna i registret utifrån mottagarnas behov.
Utredningen anser därför att det finns anledning att noggrant
analysera om samtliga de aktörer som omfattas av utredningsdirektiven verkligen har behov av direktåtkomst till HOSP-registret eller
om det är tillräckligt att tillgången till uppgifterna sker genom något
annat elektroniskt utlämnande, t.ex. via en fråga-svar-funktion. Det
måste vidare analyseras om den tillgång via internet som föreslås i
kapitel 7 är tillräcklig för någon eller några av aktörerna. I de fall då
endast direktåtkomst bedöms kunna tillgodose de behov en aktör
har behöver en avvägning göras mellan aktörens behov av direktåtkomst och de integritetsrisker som finns med att införa direktåtkomst. Även vid tillgång genom annat elektroniskt utlämnande
ska givetvis en motsvarande avvägning göras.
8.2.4

Olika ändamål kan kräva olika sorters tillgång

Myndigheter har behov av att använda uppgifterna i HOSP-registret
för olika ändamål beroende på vilket uppdrag myndigheten har. En
myndighet som har till uppdrag att utöva tillsyn över hälso- och
sjukvården och dess personal kan ha ett behov av att söka bland
samtliga registrerade personer i registret och då kunna se samtliga
registrerade uppgifter om varje person. En sådan myndighet, exempelvis Inspektionen för vård och omsorg (IVO), behöver kunna
söka på både allehanda egenskaper, t.ex. för att välja ut individer för
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tillsyn, och på en individ exempelvis om ett tillsynsärende gäller
denne. Det kan inte uteslutas att det finns andra ändamål än tillsynsverksamhet som kan ha behov av att fritt söka bland uppgifterna i
HOSP-registret.
Å andra sidan finns det andra myndigheter eller privata aktörer
som endast har behov av tillgång till uppgifterna i HOSP-registret
för att av någon anledning kontrollera behörigheten hos individer.
Detta gäller exempelvis vårdgivares behov av att kunna kontrollera
identitet och behörighet hos hälso- och sjukvårdspersonal i samband
med tjänstetillsättning och under anställning eller uppdrag. För den
som överväger att anställa en person finns endast behov av att kontrollera identitet och behörighet hos denna person och inte av att
kunna se uppgifter om all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Behovet av information gäller då endast de personer som är aktuella
för anställning eller redan är anställda eller anlitade. Detsamma kan
även sägas gälla myndighet som har behov av tillgång till uppgifterna
i HOSP-registret för att försäkra sig om att intyg, exempelvis synintyg, är utfärdade av behörig yrkesutövare.
Sammanfattningsvis anser utredningen att det är ändamålet för
vilket mottagaren behöver använda uppgifterna som är det avgörande
för vilken typ av tillgång som behövs, och att det egentligen är väldigt
få mottagare som har behov av att fritt söka i HOSP-registret genom
direktåtkomst.

8.3

Socialstyrelsens möjligheter att medge
elektronisk tillgång

8.3.1

Inledning

Utredningen har i uppdrag att analysera och bedöma om Socialstyrelsen kan ges möjlighet att medge direktåtkomst till andra myndigheter
som har behov av uppgifter för ändamål i enlighet med HOSP-förordningen. Utredningen anser att motsvarande analys och bedömning bör göras i fråga om privata vårdgivares elektroniska tillgång till
uppgifter i HOSP-registret.
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Socialstyrelsen får medge myndigheter och vårdgivare
elektronisk tillgång

Utredningens förslag: Socialstyrelsen får besluta att medge en
myndighet eller offentlig vårdgivare tillgång till uppgifter i HOSPregistret genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Socialstyrelsen får också besluta att medge en privat vårdgivare tillgång till uppgifter i registret genom annat elektroniskt
utlämnande än direktåtkomst.
Om Socialstyrelsen fattat ett beslut om att ge elektronisk tillgång, är Socialstyrelsen skyldig att ge den tillgång som beslutats.

Avvägning mellan behov och integritetsrisker
Socialstyrelsen föreslog i remissyttrandet över delbetänkandet Bättre
behörighetskontroll – Ändringar i förordningen (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal (SOU 2012:42) att det i HOSPförordningen skulle anges att Socialstyrelsen får medge direktåtkomst
för myndigheter som har ett behov av uppgifter i sin verksamhet och
vars syfte med användningen av uppgifterna överensstämmer med
ändamålen som anges i 4 och 5 §§ i förordningen. Skälet till detta
uppgav Socialstyrelsen vara att man identifierat att fler myndigheter
än de i betänkandet föreslagna kan behöva direktåtkomst till HOSPregistret.
Det kan enligt utredningens mening finnas flera fördelar med en
sådan ordning. Myndighetsbeslut kan ändras enklare och smidigare
än föreskrifter i förordning eller lag. En övergång till en ökad digitalisering är också i linje med Sveriges digitaliseringsstrategi.4 Regeringen har som övergripande mål att Sverige ska vara bäst i världen på
att använda digitaliseringens möjligheter vilket kan antas leda till en
ökad digitalisering av statsförvaltningen. Det kan därför förväntas att
allteftersom statsförvaltningen digitaliseras kommer fler myndigheter
att behöva smidig elektronisk tillgång till uppgifterna i HOSP-förordningen. Beslut om elektronisk tillgång för myndigheter till HOSPregistret kan därför komma att behöva fattas relativt ofta. Utredningen

4

Se t.ex. regeringens digitaliseringsstrategi, För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, diarienummer: N2017/03643/D.
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anser därför att en reglering genom myndighetsbeslut är att föredra
framför den nuvarande ordningen med reglering i förordning.
Eftersom olika myndigheter har behov av elektronisk tillgång till
olika uppgifter för olika ändamål, är det en fördel för integritetsskyddet om besluten kan vara detaljerade. Detaljerade beslut ger då
möjlighet att se till att ingen myndighet får elektronisk tillgång till
större mängd uppgifter än vad myndigheten har behov av. Detta är i
linje med principen om uppgiftsminimering i dataskyddsförordningen som anger att uppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte
för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas
(artikel 5.1 c). Ju fler detaljer som behöver fastslås, desto mer lämpligt är det med myndighetsbeslut i stället för en förordning. Utredningen anser även av denna anledning att myndighetsbeslut är att
föredra framför den nuvarande ordningen med reglering i förordning.
Utredningen gör dessutom i avsnitt 8.2 bedömningen att utlämnande av uppgifter från HOSP-registret i första hand bör ske
genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. Om en
möjlighet för Socialstyrelsen att besluta om direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande införs, skulle detta ge möjlighet för
Socialstyrelsen att anpassa den elektroniska tillgången till uppgifterna i registret utifrån respektive mottagares behov även i detta
avseende. Det blir då enklare att se till att en myndighet, även
beträffande formen för tillgången, inte får mer omfattande tillgång
än vad som är nödvändigt.
Som utredningen redogör för i avsnitt 8.2.2 bör direktåtkomst
bara tillåtas om behovet av just direktåtkomst överväger de särskilda
integritetsrisker i förhållande till annan elektronisk tillgång som
direktåtkomst innebär. Även tillgång genom annat elektroniskt
utlämnande än direktåtkomst, som även den ger sammanställningsmöjligheter och möjligheter till enkel spridning av uppgifter, är förknippad med vissa integritetsrisker.
Enligt utredningens bedömning är de flesta uppgifterna i HOSPregistret inte särskilt integritetskänsliga. Det är som utredningen ser
det egentligen bara uppgifterna i registret om återkallelse av legitimation, prövotid och begränsning av förskrivningsrätt som kan
betecknas som integritetskänsliga eftersom de kan indikera att en
person misskött sig eller åtminstone inte fullt ut har klarat sitt yrkesansvar. Även uppgiften om folkbokföringsort i vissa fall kan vara
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integritetskänslig. Det får därför förutsättas att behovet av elektronisk tillgång till dessa uppgifter granskas särskilt noga.
Socialstyrelsens möjligheter att besluta om elektronisk tillgång
till uppgifter i HOSP-registret skulle begränsas av de uttömmande
ändamål för behandlingen som slås fast i HOSP-förordningen. Elektronisk tillgång för andra ändamål än de uttryckligen angivna skulle
således inte vara tillåten. Därigenom har regeringen lagt fast en tydlig
ram inom vilken Socialstyrelsen får besluta.
Att en myndighet beslutar om att medge andra myndigheter tillgång genom direktåtkomst eller annat elektronisk utlämnande till
uppgifter i ett register som omfattas av sekretess i stället för att
regeringen reglerar detta i en förordning kan innebära en risk för att
integritetsaspekterna inte blir tillräckligt belysta. Enligt 7 kap. 2 §
regeringsformen ska vid beredningen av regeringsärenden nämligen
behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. Detta innebär att vid beredningen i Regeringskansliet av ett
ärende om en bestämmelse som tillåter viss direktåtkomst, vilket en
reglering genom förordning innebär, ska yttrande från Integritetsskyddsmyndigheten hämtas in. Skyldigheten för regeringen att samråda med Integritetsskyddsmyndigheten följer för övrigt också av
artikel 36.4 i dataskyddsförordningen. Denna risk går emellertid att
motverka genom att i HOSP-förordningen föreskriva att Socialstyrelsen ska samråda med Integritetsskyddsmyndigheten innan Socialstyrelsen fattar beslut. Utredningen förslår därför i avsnitt 8.3.3 att
Socialstyrelsen ska samråda med Integritetsskyddsmyndigheten
innan Socialstyrelsen beslutar att medge en annan myndighet tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till
uppgifter i HOSP-registret.
En annan nackdel med att låta en myndighet besluta om andra
myndigheters tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt
utlämnande till myndighetens egna uppgifter är att regeringen inte har
inflytande över utformningen och detaljeringsgraden av besluten. Det
blir då svårt för regeringen att säkerställa att regleringen blir tydlig
och ändamålsenlig. Regeringen får också svårare att ställa krav på
mottagarmyndigheternas behörighetsstyrning och åtkomstkontroll.
Dessa problem kan lösas genom att i HOSP-förordningen uppställa
krav på att direktåtkomst endast får medges om inte annat elektroniskt utlämnande är tillräckligt och på att tillgången inte får vara mer
omfattande än vad den mottagande myndigheten behöver för att

198

240
SOU 2021:39

Annan elektronisk tillgång till HOSP-registret

utföra sina arbetsuppgifter. Det bör också i HOSP-förordningen
tydligt framgå vad Socialstyrelsens beslut ska innehålla och ange för
vilka ändamål som uppgifterna i registret får behandlas (lämnas ut)
samt vilket ansvar som mottagarna har för behörighetsstyrning och
åtkomstkontroll avseende uppgifterna. Utredningen föreslår därför
i avsnitt 8.3.4, 8.3.5 och 8.3.7 sådana bestämmelser.
Med offentlig vårdgivare avses enligt patientdatalagen statlig
myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för.
I en region eller kommun finns det flera myndigheter (nämnder).
Socialstyrelsen bör av praktiska skäl kunna besluta att medge själva
regionen eller kommunen, dvs. kommunala vårdgivare, elektronisk
tillgång, så att det inte krävs ett beslut för varje hälso- och sjukvårdsmyndighet inom regionen eller kommunen. I avsnitt 8.3.7 föreslås
att Socialstyrelsen inte ska få medge elektronisk tillgång innan
Socialstyrelsen har försäkrat sig om att frågorna om behörighet,
åtkomstkontroll och säkerhet är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt. I det ligger att Socialstyrelsen ska
försäkra sig om att kommunala myndigheter som inte har ansvar för
hälso- och sjukvård inte kan bereda sig elektronisk tillgång till uppgifter i HOSP-registret.
I fråga om behov av elektronisk tillgång till uppgifterna i HOSPregistret för andra än myndigheter och offentliga vårdgivare, som
inte kan tillgodoses genom den tillgång via internet som föreslås i
kapitel 7, gör utredningen bedömningen att endast privata vårdgivare har ett sådant beaktansvärt behov. Med privat vårdgivare avses
enligt patientdatalagen annan juridisk person än statlig myndighet,
region eller kommun eller enskild näringsidkare som bedriver hälsooch sjukvård. De privata vårdgivarna behöver, liksom de offentliga
vårdgivarna, löpande tillgång till uppgifter för att kontrollera hälsooch sjukvårdspersonals identitet och behörighet i samband med
tjänstetillsättning och under anställning eller uppdrag. De behöver
också, i likhet med offentliga vårdgivare, tillgång till uppgifter om
prövotid, förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt, som
inte kommer att vara tillgängliga via internet. Att ge offentliga vårdgivare elektronisk tillgång till dessa uppgifter har ansetts falla inom
ändamålen för HOSP-registret, och utredningen gör motsvarande
bedömning i fråga om de privata vårdgivarnas elektroniska tillgång
till sådana uppgifter för att kontrollera behörighet.
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De privata vårdgivarna har enligt utredningens bedömning dock
inte ett beaktansvärt behov av direktåtkomst. Deras behov kan tillgodoses genom att de får elektronisk tillgång till uppgifterna genom
annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst, så att de på ett
automatiserat sätt kan kontrollera identiteten och behörigheten för
en viss individ.
I övrigt gör utredningen, i fråga om de privata vårdgivarnas elektroniska tillgång, motsvarande bedömningar som redovisas beträffande
myndigheters och offentliga vårdgivares elektroniska tillgång.
Sammantagen avvägning
Utredningen anser att det finns klara behov av och fördelar med att
låta Socialstyrelsen medge andra myndigheter och vårdgivare elektronisk tillgång till personuppgifter i HOSP-registret. Den elektroniska tillgången för privata vårdgivare bör dock vara begränsad till
annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. Utredningen har
också kommit fram att de nackdelar och risker som finns förknippade med detta går att motverka. Utredningen anser därför att
Socialstyrelsen själv, efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten, bör få besluta om vilka myndigheter och vårdgivare som ska
medges elektronisk tillgång till uppgifter i HOSP-registret. Detta
gäller under förutsättning att den övriga reglering som utredningen
föreslår i form av bestämmelser om integritetsstärkande åtgärder
genomförs i HOSP-förordningen.
8.3.3

Beslutet ska fattas efter samråd
med Integritetsskyddsmyndigheten

Utredningens förslag: Socialstyrelsen ska samråda med Integritetsskyddsmyndigheten innan Socialstyrelsen beslutar att medge en
myndighet eller vårdgivare elektronisk tillgång till uppgifter i
HOSP-registret.
Eftersom direktåtkomst kan innebära integritetsrisker, är det viktigt
att integritetsaspekterna noga belyses innan Socialstyrelsen beslutar
att medge en myndighet tillgång genom direktåtkomst till uppgifter
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i HOSP-registret. Också när det gäller elektronisk tillgång till uppgifterna i registret om återkallelse av legitimation, prövotid och
begränsning av förskrivningsrätt är det särskilt viktigt att integritetsaspekterna lyfts fram och noga vägs mot behoven. Enligt artikel 57.1 c
i dataskyddsförordningen ska tillsynsmyndigheten (i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten), i enlighet med nationell rätt, ge rådgivning
åt det nationella parlamentet (i Sverige riksdagen), regeringen och
andra institutioner och organ om lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder rörande skyddet av fysiska personers rättigheter
och friheter när det gäller behandling av personuppgifter. I Sverige
sker samrådet genom remissförfarande och genom att Integritetsskyddsmyndigheten ofta medverkar i offentliga utredningar. I registerförfattningar som ger en myndighet befogenhet att utfärda föreskrifter om behandling av personuppgifter brukar det föreskrivas att
myndigheten ska samråda med Integritetsskyddsmyndigheten innan
sådana föreskrifter utfärdas.5
Utredningen föreslår att Socialstyrelsen ska samråda med Integritetsskyddsmyndigheten innan Socialstyrelsen beslutar att medge en
myndighet eller vårdgivare elektronisk tillgång till uppgifter i HOSPregistret. På så sätt kommer Socialstyrelsen att äga själva beslutet om
under vilka förutsättningar tillgång genom direktåtkomst eller annat
elektronisk utlämnande ska medges samtidigt som Integritetsskyddsmyndigheten får tillräcklig insyn i intresseavvägningen mellan behov
och integritetsrisker och möjlighet att påverka. Om Integritetsskyddsmyndigheten inte anser att tillräcklig hänsyn tas till integritetsskyddet i ett specifikt fall, kan myndigheten uppmärksamma
regeringen på detta. Om regeringen delar Integritetsskyddsmyndighetens uppfattning, kan regeringen ingripa, t.ex. genom att i HOSPförordningen reglera om eller hur den aktuella myndigheten eller
vårdgivaren ska ha elektronisk tillgång.

5

Sören Öman, Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar, kommentaren till
artikel 36, JUNO version:1A.
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Omfattningen av den elektroniska tillgången

Utredningens förslag: Direktåtkomst får medges myndigheter
och offentliga vårdgivare endast om inte annat elektroniskt utlämnande är tillräckligt. Privata vårdgivare får bara medges tillgång genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst.
Den elektroniska tillgången får inte vara mer omfattande än
vad myndigheten eller vårdgivaren behöver för att utföra sina
arbetsuppgifter.
Som utredningen konstaterar i avsnitt 8.2.4 är det ändamålet för
vilket mottagaren behöver använda uppgifterna som är det avgörande för vilken typ av elektronisk tillgång som mottagaren
behöver. Det är väldigt få myndigheter och offentliga vårdgivare som
behöver kunna söka fritt i HOSP-registret genom direktåtkomst.
För flertalet myndigheter och offentliga vårdgivare borde därför
tillgång genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst vara
tillräcklig. Utredningen gör vidare i avsnitt 8.2 bedömningen att
utlämnande av uppgifter från HOSP-registret i första hand bör ske
genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. Det bör
därför anges i HOSP-förordningen att direktåtkomst endast får
medges om inte annat elektroniskt utlämnande är tillräckligt.
Som redan nämnts kan de privata vårdgivarnas behov av uppgifter
tillgodoses genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst,
genom att de på ett automatiserat sätt kan kontrollera identiteten
och behörigheten hos en viss individ. Privata vårdgivare bör därför
inte få medges direktåtkomst utan få tillgång genom annat elektroniskt utlämnande.
Enligt artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen ska personuppgifter
som samlas in vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i
förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (principen om
uppgiftsminimering). Det bör därför anges i HOSP-förordningen
att tillgången inte får vara mer omfattande än vad myndigheten eller
vårdgivaren behöver för att utföra sina arbetsuppgifter.
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Vad beslutet ska innehålla

Utredningens förslag: Av beslutet om elektronisk tillgång ska
framgå för vilka ändamål som tillgången får användas, vilka uppgifter som tillgången får gälla och vilka legitimerade yrken som
tillgången får gälla.

Vilken form av elektronisk tillgång som avses
Socialstyrelsens beslut måste givetvis ange vilken form av elektronisk tillgång som respektive myndighet och offentlig vårdgivare
får ha till uppgifter i HOSP-registret, dvs. tillgång genom direktåtkomst eller genom annat elektroniskt utlämnande. Är det fråga om
tillgång genom annat elektroniskt utlämnande, t.ex. en elektronisk
fråga-svar-funktion, måste Socialstyrelsen givetvis, i beslutet eller på
annat sätt, också ge den mottagande myndigheten eller offentliga
vårdgivaren sådana anvisningar att funktionen kan användas. Motsvarande gäller i fråga om privata vårdgivare, som bara får medges
elektronisk tillgång genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst.
Tillgång genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst
kan utgöras av en elektronisk fråga-svar-funktion som för användaren framstår som identisk med, eller snarlik, direktåtkomst. Men
funktionen får inte ge något svar (lämna ut personuppgifter) utan
att det föregås av en fråga från mottagaren. Det är mottagaren som
har medgetts elektronisk tillgång, inte Socialstyrelsen som i detta
sammanhang fått tillåtelse att på eget initiativ sprida (lämna ut) uppgifter. Det är därmed inte tillåtet för Socialstyrelsen att underrätta
mottagaren om att det tillkommit eller ändrats uppgifter om en
person i registret som denne tidigare har frågat om. Socialstyrelsen
får alltså inte skicka en s.k. push-notis endast innehållande informationen att det tillkommit eller ändrats uppgifter om en person
(även om push-notisen inte innehåller information om vad som
tillkommit eller ändrats). Vill mottagaren undersöka om det finns
nya uppgifter, får denne skicka Socialstyrelsen en ny fråga eller själv
använda sin direktåtkomst.
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För vilka ändamål den elektroniska tillgången får användas
I 4 § HOSP-förordningen framgår att personuppgifterna i registret
får behandlas för att föra en aktuell förteckning över legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal. Utöver detta får uppgifterna enligt 5 §
samma förordning endast behandlas för ett antal däri uppräknade
ändamål. Vidare behandling av personuppgifterna får inte ske ens för
ändamål som är förenliga med de angivna.
Myndigheter behöver använda uppgifter i HOSP-registret för
olika ändamål beroende på vilket uppdrag myndigheten har. Få
myndigheter behöver använda uppgifter för samtliga de ändamål
som uppgifterna får behandlas för enligt 4 och 5 §§ HOSP-förordningen. För att regleringen ska vara förenlig med principen om uppgiftsminimering i dataskyddsförordningen som säger att uppgifter
ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till
de ändamål för vilka de behandlas (artikel 5.1 c), behöver Socialstyrelsen därför genom sitt beslut för respektive myndighet ange för
vilka ändamål som den elektroniska tillgången får användas.
Vårdgivares behov av tillgång till uppgifter i HOSP-registret lär
vara begränsat till att kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals
identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning och under
anställning eller uppdrag.
Enligt artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen ska personuppgifter samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade
ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med
dessa ändamål. Den mottagande myndigheten eller vårdgivaren har
alltså att för sin egen behandling av personuppgifter ange ett särskilt
ändamål för behandlingen av de personuppgifter som samlas in genom
den elektroniska tillgången och sedan hålla sig till detta ändamål. Det
får förutsättas att den mottagande myndigheten eller vårdgivaren för
sin insamling av personuppgifter anger samma ändamål som Socialstyrelsen angett i beslutet om den elektroniska tillgången.
Vilka uppgifter som den elektroniska tillgången får gälla
HOSP-registret får endast innehålla vissa uppgifter om de registrerade (6 § HOSP-förordningen). Myndigheter har behov av att
använda olika uppgifter i HOSP-registret beroende på vilket uppdrag myndigheten har. För att regleringen ska vara förenlig med
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principen om uppgiftsminimering i dataskyddsförordningen är det
nödvändigt att se till att myndigheter eller vårdgivaren inte får elektronisk tillgång till uppgifter som myndigheten eller vårdgivaren inte
behöver. Socialstyrelsen ska därför i beslutet om att medge elektronisk tillgång ange vilka uppgifter om de registrerade som tillgången
får gälla, genom hänvisning till aktuella punkter i 6 § HOSP-förordningen eller på annat lämpligt sätt.
Vilka legitimerade yrken som den elektroniska tillgången får gälla
I 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) anges vilka legitimerade yrken och yrkestitlar som finns inom hälso- och sjukvården.
Eftersom HOSP-registrets primära ändamål är att föra en aktuell
förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (4 §
HOSP-förordningen), är det uppgifter om personer som har de legitimerade yrken och yrkestitlar som anges i 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen som förekommer i registret. Myndigheter och vårdgivare
har behov av att använda uppgifter i HOSP-registret om olika yrken
och yrkestitlar beroende på vilket uppdrag myndigheten eller vårdgivaren har. För att regleringen ska vara förenlig med principen om
uppgiftsminimering i dataskyddsförordningen är det nödvändigt att
se till att myndigheter och vårdgivare bara får tillgång till uppgifter
som de behöver. Socialstyrelsen ska därför i beslutet om att medge
tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande
ange vilka legitimerade yrken som tillgången får gälla. Det är förstås
tillåtet att ange alla legitimerade yrken, när det är nödvändigt.
8.3.6

Beslutet får inte överklagas

Utredningens förslag: Socialstyrelsens beslut att medge elektronisk tillgång, eller att avslå en begäran om det, får inte överklagas.
Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för HOSP-registret (3 §
HOSP-förordningen). Socialstyrelsen har därmed ansvaret för att
behandlingen av personuppgifter är förenlig med dataskydds- och
sekretesslagstiftningen. Det finns enligt utredningens mening därför

205

247
Annan elektronisk tillgång till HOSP-registret

SOU 2021:39

inte skäl att tillåta att Socialstyrelsens beslut i fråga om elektronisk
tillgång ska kunna överklagas. Bestämmelser om att beslut inte får
överklagas (överklagandeförbud) kan tas in i förordning. Överklagandeförbud får dock inte införas när det gäller beslut som innefattar en prövning av någon enskilds civila rättigheter eller skyldigheter
i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). I sådana fall finns enligt konventionen en rätt till domstolsprövning. Socialstyrelsens beslut att
medge en myndighet sådan tillgång som det här är fråga om innefattar inte någon sådan prövning av någon enskilds civila rättigheter
eller skyldigheter. Det bör därför införas ett överklagandeförbud i
HOSP-förordningen.
8.3.7

Krav på behörighetsstyrning, loggning, åtkomstkontroll
och ändamålsbegränsning

Utredningens förslag: Den som har medgetts elektronisk tillgång ska se till att tillgången till personuppgifterna begränsas till
vad varje användare behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter, att tillgång till personuppgifterna dokumenteras och
kan kontrolleras och att det görs systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana
uppgifter.
Elektronisk tillgång får inte medges innan Socialstyrelsen har
försäkrat sig om att frågorna om behörighet, åtkomstkontroll och
säkerhet är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.
Den som har medgetts sådan tillgång får inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det för vilket de lämnats
ut. E-hälsomyndigheten får dock behandla uppgifterna i den nationella läkemedelslistan i enlighet med ändamålen i 3 kap. 2–5 §§
lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista.
Av HOSP-förordningen framgår att en myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter
begränsas till vad varje användare behöver för att kunna fullgöra sina
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arbetsuppgifter (7 b § första stycket). Det får ses som en påminnelse
om vad som följer av dataskyddsförordningen.
Utredningen föreslår i avsnitt 8.3.2 att en myndighet eller vårdgivare ska få medges elektronisk tillgång genom annat elektroniskt
utlämnande än direktåtkomst till uppgifter i HOSP-registret. Bestämmelsen om behörighetsstyrning bör därför kompletteras så att den
även gäller myndigheter och vårdgivare som medgetts tillgång genom
annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst.
Ansvaret för behörighetsstyrning är enligt dataskyddsförordningen förknippat med ansvar för att se till att elektronisk åtkomst till
personuppgifter dokumenteras (s.k. logglistor) och kan kontrolleras
samt att det görs systematiska och återkommande kontroller av om
någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. Även detta ansvar
bör det påminnas om genom uttryckliga bestämmelser i HOSPförordningen. Att detta ansvar sköts innebär att dataintrång med
större säkerhet kan konstateras och beivras och det har också en
avhållande verkan på personal som, om risken för upptäckt är liten,
kan frestas att olovligen ta del av uppgifter.
Det framgår vidare av HOSP-förordningen att direktåtkomst
inte får medges innan Socialstyrelsen har försäkrat sig om att
behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt (7 b § andra stycket). Den
bestämmelsen bör förtydligas så att Socialstyrelsen före beslutet om
elektronisk tillgång ska ha försäkrat sig om att frågorna om behörighet, åtkomstkontroll och säkerhet är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.
Som nämnts får det förutsättas att den mottagande myndigheten
eller vårdgivaren anger samma ändamål enligt 5 § HOSP-förordningen för sin insamling av personuppgifter som Socialstyrelsen
angett i beslutet om elektronisk tillgång. Uppgifterna i HOSPregistret får bara behandlas för de ändamål som anges i 4 och 5 §§
HOSP-förordningen. För att detta inte ska kunna kringgås bör det
uttryckligen föreskrivas att den som har medgetts elektronisk tillgång till uppgifter i HOSP-registret inte får behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det för vilket de lämnats ut. En
sådan bestämmelse i förordning inskränker inte mottagande myndigheters och offentliga vårdgivares skyldigheter att lämna ut personuppgifter enligt offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen
och innebär inte att myndigheten eller den offentliga vårdgivaren
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saknar befogenhet att göra en sammanställning av personuppgifter
tillgänglig i den mening som avses i 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen. Inte heller innebär bestämmelsen någon inskränkning av
enskildas möjligheter att använda personuppgifterna i enlighet med
övriga bestämmelser i tryckfrihetsförordningen eller bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen.
Uppgifter från HOSP-registret tillförs i dag den nationella läkemedelslistan som E-hälsomyndigheten för och i 3 kap. 2–5 §§ lagen
om nationell läkemedelslista finns en reglering av för vilka ändamål
som uppgifterna i listan får behandlas. För att det inte ska bli någon
normkonflikt bör det därför uttryckligen föreskrivas att E-hälsomyndigheten får behandla uppgifterna i den nationella läkemedelslistan i enlighet med ändamålen i lagen om nationell läkemedelslista.
I regeringsformen finns det en särskild bestämmelse om att föreskrifter ska meddelas av riksdagen genom lag om de avser grunderna
för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den
kommunala beskattningen samt kommunernas befogenheter i övrigt
och deras åligganden (8 kap. 2 § 3). Regeringen får inte heller meddela föreskrifter som avser den kommunala beskattningen (8 kap.
7 § andra stycket regeringsformen). I förarbetena uttalas att dessa
två bestämmelser tillsammans innebär att regeringen med stöd
direkt i regeringsformen är behörig att meddela mera detaljbetonade
föreskrifter som gäller kommunernas organisation och verksamhetsformer. Som exempel på detta ges att regeringen som villkor för
åtnjutande av statsbidrag kan föreskriva att verksamhet som kommun bedriver med stöd av statsbidraget ska administreras på visst
sätt.6 Också föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det
allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser
ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden ska meddelas av riksdagen genom lag (8 kap. 2 § 2 regeringsformen). Av
förarbetena till bestämmelsen framgår att hit räknas endast sådana
föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som
gäller åligganden för enskild eller i övrigt avser ingrepp i enskildas
personliga eller ekonomiska förhållanden. Med ingrepp bör förstås
sådana åtgärder från normgivarens sida som allmänt anses innebära

6

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m. m,
prop. 1973:90 s. 306.
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inskränkningar i enskildas dittillsvarande handlingsfrihet, möjligheter att förfoga över egendom etc.7
Det finns ingen allmän rättighet för offentliga och privata vårdgivare eller kommunala myndigheter att ha elektronisk tillgång till
uppgifter hos Socialstyrelsen. Det blir emellertid enligt de föreslagna
bestämmelserna frivilligt för dessa aktörer att begära elektronisk tillgång till uppgifter i HOSP-registret. Enligt utredningens förslag
måste dock den offentliga eller privata vårdgivare eller kommunala
myndighet som frivilligt använder den möjligheten, och av Socialstyrelsen medges sådan tillgång, följa de föreskrifter som meddelats
av regeringen som villkor för denna tillgång och som gäller bara de
uppgifter tillgången avser. Att uppställa sådana villkor för offentliga
vårdgivares och kommunala myndigheters elektroniska tillgång till
de aktuella uppgifterna kan enligt utredningens mening jämställas
med det i förarbetena angivna exemplet att uppställa villkor för hur
en förmån som statsbidrag ska administreras. Att uppställa sådana
villkor för privata vårdgivare kan inte heller anses vara en inskränkning i privata vårdgivares hittillsvarande handlingsfrihet. Föreskrifterna kan på grund av frivilligheten därför inte sägas avse några
åligganden för kommuner eller några skyldigheter för enskilda.
Utredningen gör därför bedömningen att det inte krävs reglering i
lag utan att reglering i förordning är tillräcklig.
8.3.8

Ändringar i sekretesslagstiftningen

Utredningens förslag: Genom ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen gäller inte den s.k. folkbokföringssekretessen enligt 22 kap. 1 § första stycket 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) när Socialstyrelsen lämnar ut uppgifter
enligt ett beslut om elektronisk tillgång till uppgifter i HOSPregistret.

7

Prop. 1973:90 s. 210.
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Sekretessbrytande reglering behövs för folkbokföringssekretessen
Som framgår i avsnitt 5.3 omfattas uppgifter i HOSP-registret,
genom föreskrifter i 6 § offentlighets- och sekretessförordningen, av
s.k. folkbokföringssekretess enligt 22 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen. Även om sekretesskyddet är svagt och det finns en
presumtion för att uppgifterna är offentliga, innebär elektronisk
tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande,
ett utlämnande av uppgifter som i och för sig omfattas av sekretess.
Folkbokföringssekretessen hindrar dock ett utlämnande bara om
det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.
Utredningen gör i avsnitt 7.11 bedömningen att en sökfunktion
på internet innebär en uppgiftsskyldighet för Socialstyrelsen som
bryter eventuell sekretess vid utlämnanden av uppgifter till myndigheter. Utredningen föreslår i samma avsnitt att det även ska föreskrivas i offentlighets- och sekretessförordningen att folkbokföringssekretessen inte ska gälla i fråga om utlämnande enligt de
föreslagna bestämmelserna om en sökfunktion på internet. Denna
föreskrift föreslås gälla allt sådant utlämnande, till både myndigheter
och enskilda. Detta innebär att de uppgifter om namn, typ av legitimation och när den utfärdades samt omfattningen av legitimationen
vid partiellt tillträde, yrke samt specialitet utan hinder av sekretess
kan lämnas till myndigheter och enskilda. Myndigheter och offentliga vårdgivare som ska kunna medges tillgång till uppgifter i HOSPregistret genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande
kan enligt utredningens mening dock behöva ha tillgång till andra
uppgifter än de som enligt utredningens förslag ska vara tillgängliga
genom en sökfunktion på internet. Detsamma gäller för privata vårdgivares tillgång till uppgifter i HOSP-registret genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst (se avsnitt 8.3.2). Även om utredningens förslag om sekretessbrytande bestämmelse i avsnitt 7.11
genomförs gäller folkbokföringssekretess alltjämt för övriga uppgifter i HOSP-registret och vid andra former av utlämnanden än via
sökfunktionen på internet. Några befintliga sekretessbrytande
bestämmelser som i praktiken kan användas gäller inte för sådant
uppgiftsutlämnande. Det behöver därför införas ytterligare sekretessbrytande reglering som bryter folkbokföringssekretessen vid
beslutad elektronisk tillgång.
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Sekretessbrytande reglering behövs inte för annan sekretess
Vissa uppgifter kan i all myndighetsverksamhet omfattas av sekretess enligt 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Enligt den
bestämmelsen kan sekretess gälla för uppgift om en enskilds
bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den
enskildes telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med denne samt för
motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga. Detta gäller om
det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller
lida annat allvarligt men om uppgiften röjs. Även del av en adressuppgift som kan användas för att ta reda på var den enskilde bor
omfattas av bestämmelsen.8 I HOSP-registret finns i förekommande
fall uppgift om den registrerades folkbokföringsort.
Eftersom sekretess enligt 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen gäller i all myndighetsverksamhet hindrar inte denna sekretess
den föreslagna möjligheten för Socialstyrelsen att besluta om tillgång för andra myndigheter och offentliga vårdgivare till uppgifter i
HOSP-registret genom direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande. Privata vårdgivare är däremot inte myndigheter och därför omfattas inte uppgifter hos dessa av sekretess enligt den bestämmelsen.
De saknar emellertid enligt utredningens bedömning behov av elektronisk tillgång till uppgift om folkbokföringsort och Socialstyrelsen
bör därför inte heller medge dem sådan tillgång till denna uppgift.
Övriga uppgifter i HOSP-registret omfattas inte av 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Någon bestämmelse som bryter sekretessen enligt 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen behövs
därför inte.
I Socialstyrelsens personaladministrativa verksamhet råder normalt sekretess för uppgifter om personnummer och födelsedatum
(39 kap. 3 § OSL och 10 § offentlighets- och sekretessförordningen).
Uppgifterna om namn och personnummer i HOSP-registret behandlas dock inte i personaladministrativ verksamhet hos Socialstyrelsen
och omfattas därför inte av denna sekretess. Någon bestämmelse
som bryter denna sekretess behövs därför inte.

88

Prop. 2005/06:161, Sekretessfrågor – Skyddade adresser, s. 98.
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Utredningen gör bedömningen att den föreslagna möjligheten
för myndigheter eller offentliga vårdgivare till elektronisk tillgång
genom direktåtkomst eller annan elektroniskt utlämnande inte kan
antas medföra att personuppgifterna efter utlämnandet behandlas i
strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen. Detsamma
gäller den föreslagna möjligheten för privata vårdgivare till elektronisk tillgång genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. Någon bestämmelse som bryter sekretessen enligt 21 kap.
7 § offentlighets- och sekretesslagen behövs därför inte.
Utredningen gör också bedömningen att de uppgifter i HOSPregistret som föreslås kunna lämnas ut elektroniskt till myndigheter
och vårdgivare inte omfattas av några andra bestämmelser om
sekretess. Ett sekretessgenombrott behöver alltså bara gälla folkbokföringssekretess.
Sekretessbrytande reglering införs för folkbokföringssekretessen
Utredningen gör i avsnitt 7.11 bedömningen att de uppgifter i HOSPregistret som enligt utredningens förslag ska lämnas ut till allmänheten genom en sökfunktion på internet inte kan anses särskilt
känsliga och att det därför i praktiken inte kan uppkomma någon
situation där det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men om dessa uppgifter röjs på
detta sätt. När det gäller övriga uppgifter i HOSP-registret gör
utredningen en annan bedömning. I avsnitt 8.3.2 framgår att utredningen anser att uppgifterna i registret om återkallelse av legitimation, prövotid och begränsning av förskrivningsrätt samt uppgift
om folkbokföringsort kan betecknas som integritetskänsliga.
Att uppgifterna används för det ändamål enligt 5 § HOSP-förordningen för vilket de lämnas ut kan, enligt utredningens bedömning,
inte ge särskild anledning att anta att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.
Om en myndighet har direktåtkomst till uppgifter hos en annan
myndighet och dessa uppgifter omfattas av sekretess hos den utlämnande myndigheten, överförs sekretessen till den mottagande
myndigheten (11 kap. 4 § OSL). Därför får de uppgifter som
utlämnas genom direktåtkomst samma sekretesskydd hos den mottagande myndigheten eller offentliga vårdgivaren som hos Social-
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styrelsen. Detta gäller dock inte om en sekretessbestämmelse till
skydd för samma intresse redan är tillämplig på uppgifterna hos den
mottagande myndigheten (11 kap. 8 § OSL). Även uttryckliga
undantag i offentlighets- och sekretesslagen från den sekretessbestämmelse som gäller hos den mottagande myndigheten har
företräde framför den överförda sekretessen. Detta innebär att det
kan vara så att en uppgift som omfattas av sekretess hos Socialstyrelsen inte gör det hos en myndighet eller offentlig vårdgivare
som har direktåtkomst till uppgiften hos Socialstyrelsen. När det
gäller elektronisk tillgång till uppgifter genom annat elektroniskt
utlämnande än direktåtkomst finns det inte någon generell regel om
överföring av sekretess mellan myndigheter (se avsnitt 5.3.3).
När en uppgift som omfattas av sekretess lämnas till en privat
vårdgivare överförs ingen sekretess till den privata vårdgivaren. Vissa
uppgifter kan dock vara skyddade av tystnadsplikt hos den privata
vårdgivaren. Den bestämmelse om tystnadsplikt som finns i 6 kap.
12–14 §§ patientsäkerhetslagen gäller dock endast personer som
tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen hos den
privata vårdgivaren. Med hälso- och sjukvårdpersonal avses i patientsäkerhetslagen den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och
sjukvården, personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter,
den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en
legitimerad yrkesutövare samt viss apotekspersonal, personal vid
Giftinformationscentralen och personal vid larmcentral och sjukvårdsrådgivning (1 kap. 4 §). Enligt utredningens bedömning är inte
den personal som i samband med tjänstetillsättning och under
anställning eller uppdrag kommer att få del av uppgifter från HOSPregistret att anse som hälso- och sjukvårdspersonal i patientsäkerhetslagens mening. Uppgifterna omfattas därför inte av tystnadsplikt hos den privata vårdgivaren.
Mot bakgrund av det ovan anförda kan man inte utgå från att de
utlämnade uppgifterna har samma sekretesskydd hos den mottagande
myndigheten eller offentliga vårdgivaren som hos Socialstyrelsen.
Inte heller omfattas de utlämnade uppgifterna av tystnadsplikt, eller
sekretess, hos en privat vårdgivare. Socialstyrelsen måste dock enligt
utredningens mening inför varje beslut om elektronisk tillgång göra
en intresseavvägning mellan behov och integritetsrisker och dessutom
samråda med Integritetsskyddsmyndigheten (se avsnitt 8.3.3). I denna
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intresseavvägning ska givetvis frågan om hur känsliga uppgifter den
elektroniska tillgången ska avse och vilket skydd uppgifterna kommer att få hos mottagaren väga tungt. Utredningen föreslår dessutom i avsnitt 8.3.5 och 8.3.7 att uttryckliga krav ska uppställas på
att den elektroniska tillgången inte får vara mer omfattande än vad
mottagaren behöver för att utföra sina arbetsuppgifter och att mottagaren inte får behandla (inklusive lämna ut) personuppgifterna för
något annat ändamål än det för vilket de lämnats ut. Utredningen
gör därför bedömningen att det finns tillräckliga garantier för att det
i praktiken inte kommer att uppkomma någon situation där det av
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående
till denne lider men om uppgiften röjs genom den föreslagna möjligheten till elektronisk tillgång.
Utredningen anser sammanfattningsvis att det bör föreskrivas i
offentlighets- och sekretessförordningen att folkbokföringssekretessen inte gäller när Socialstyrelsen lämnar ut uppgifter enligt ett
beslut om elektronisk tillgång till uppgifter i HOSP-registret.
8.3.9

Information till de registrerade

I dataskyddsförordningen finns det bestämmelser om information
till den registrerade i samband med att personuppgifter samlas in.
Artikel 13 i dataskyddsförordningen gäller information som ska
lämnas när personuppgifter samlas in från den registrerade, medan
artikel 14 i dataskyddsförordningen gäller information som ska lämnas
när personuppgifterna som samlats in inte har erhållits från den
registrerade.
Personuppgifterna i HOSP-registret har inte erhållits från den
registrerade. I sådant fall gäller, enligt artikel 14.5 c i dataskyddsförordningen, ett undantag från informationsskyldigheten när utlämnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs genom nationell rätt
som fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades
berättigade intressen. Utlämnandet av personuppgifterna är enligt
utredningens förslag uttryckligen föreskrivet i HOSP-förordningen, som för detta fall också fastställer lämpliga åtgärder för att
skydda den registrerades berättigade intressen (se avsnitt 8.3.3,
8.3.4, 8.3.5 och 8.3.7). Någon information till de registrerade om att
personuppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter och
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vårdgivare enligt Socialstyrelsens beslut skulle således inte behövas
enligt dataskyddsförordningen.
Den som är registrerad i HOSP-registret har emellertid i dag,
utöver vad som framgår av artikel 13 och 14 i dataskyddsförordningen, rätt att av Socialstyrelsen, som är personuppgiftsansvarig, få
information om bl.a. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling.
Utredningen föreslår i avsnitt 7.10 att Socialstyrelsen ska lämna den
som är registrerad information om vad som gäller även i fråga om
annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. Den informationen
kan t.ex. lämnas genom upplysningar på Socialstyrelsens webbplats.

8.4

Utlämnanden i enstaka fall genom annat
elektroniskt utlämnande än direktåtkomst

Utredningens förslag: Socialstyrelsen får i enstaka fall lämna ut
uppgifter i HOSP-registret genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst utan förhandssamråd med Integritetsskyddsmyndigheten. Möjligheten till regelmässigt utlämnande på
medium för automatiserad behandling tas därför bort i HOSPförordningen.
Det är enligt utredningens mening inte rimligt att varje elektroniskt
utlämnande av uppgifter ur HOSP-registret ska kräva ett förhandssamråd med Integritetsskyddsmyndigheten, ett uttryckligt beslut
med ett omfattande innehåll och en försäkran om att frågorna om
behörighet, åtkomstkontroll och säkerhet är lösta på ett sätt som är
tillfredsställande ur integritetssynpunkt. Dessa integritetsstärkande
krav bör reserveras för de fall där en automatiserad elektronisk
tillgång medges. Liksom i dag bör Socialstyrelsen t.ex. kunna besvara
manuellt gjorda förfrågningar om innehållet i registret genom mejl.
Däremot bör kraven gälla vid alla medgivanden av direktåtkomst,
som alltid är förknippad med automation.
Utredningen föreslår därför att Socialstyrelsen i enstaka fall ska
få lämna ut uppgifter i registret, för sådana ändamål som anges i 4
och 5 §§ HOSP-förordningen, genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst utan förhandssamråd med Integritetsskyddsmyndigheten m.m. Exempel på sådana enstaka fall kan vara
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när företag som tillhandahåller e-receptlösningar kontrollerar förskrivarkod och behörighet för en förskrivare när förskrivaren ansluter
sig till en sådan e-receptlösning samt när bemanningsföretag gör
motsvarande kontroll när företaget avser att anlita en person. Sådana
fall får anses vara enstaka fall trots att många personer kan tänkas
ansluta sig eller anlitas. Elektroniska utlämnanden i andra fall än
enstaka fall, dvs. regelbundna eller frekvent förekommande elektroniska utlämnanden, kommer därmed inte att vara tillåtna för Socialstyrelsen annat än om styrelsen iakttar de integritetsstärkande kraven.
Bestämmelsen i 7 § HOSP-förordningen om att personuppgifterna
i registret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling om
uppgifterna ska behandlas för de i förordningen tillåtna ändamålen
tas därför bort enligt utredningens förslag.

8.5

Utökad elektronisk tillgång för vissa aktörer

8.5.1

Inledning

I detta avsnitt berörs de skrivelser om önskemål om förändringar i
HOSP-förordningen gällande tillgång till uppgifter i HOSP-registret
som regeringen mottagit och som överlämnats till utredningen.
Beträffande respektive önskemål om sådan tillgång gör utredningen
en bedömning av om önskemålet bör tillgodoses och, om så är fallet,
om det kan tillgodoses genom den öppna tillgång till vissa uppgifter i
HOSP-registret som föreslås i kapitel 7 eller det utlämnande i enstaka
fall genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst som
föreslås i avsnitt 8.4. Är det inte tillräckligt med tillgång via internet,
gör utredningen också en bedömning av om önskemålet kan tillgodoses inom ramen för de befintliga ändamålen för HOSP-registret eller
om ett nytt ändamål bör införas.
Enligt utredningens förslag ska Socialstyrelsen få möjlighet att
medge elektronisk tillgång till uppgifter i HOSP-registret (avsnitt 8.3).
Gör utredningen bedömningen att önskemålet bör tillgodoses, på
annat sätt än genom tillgång via internet eller elektroniskt utlämnande i enstaka fall, bör alltså Socialstyrelsen, eventuellt efter att ett
nytt ändamål införs, använda den föreslagna möjligheten och medge
elektronisk tillgång.
Avslutningsvis berörs behoven av elektronisk tillgång till uppgifterna i HOSP-registret för andra myndigheter än som berörs
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tidigare i avsnittet, eller som i dag får ha direktåtkomst. De myndigheter som i dag får ha direktåtkomst berörs i avsnitt 8.6.
8.5.2

Försäkringskassan

Utredningens bedömning: Försäkringskassans behov av tillgång
till uppgifter i HOSP-registret kan tillgodoses genom den öppna
tillgång på internet som föreslås i kapitel 7.
Försäkringskassan administrerar det statliga tandvårdsstödet och
betalar ut ersättning till vårdgivare enligt bestämmelserna i lagen
(2008:145) om statligt tandvårdsstöd (STL) och förordningen
(2008:193) om statligt tandvårdsstöd (STF). För att en vårdgivare ska
kunna få ersättning ska vårdgivaren vara ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd (3 kap. 1 §
STL). Ansökan om anslutning till Försäkringskassans elektroniska
system för statligt tandvårdsstöd ska göras av vårdgivaren. För att
bli ansluten till det elektroniska systemet ska vårdgivaren vara legitimerad tandläkare eller tandhygienist eller, genom anställning eller på
annat sätt, anlita sådan personal, se 18 § förordningen om statligt
tandvårdsstöd. I tidigare lagstiftning om statligt tandvårdsstöd,
lagen (1962:381) om allmän försäkring, angavs i 2 kap. 3 § tredje
stycket att ersättning endast lämnas om tandvården utförts av en
legitimerad tandläkare eller legitimerad tandhygienist. Det finns inte
i lagen eller förordningen om statligt tandvårdsstöd något uttryckligt krav på att tandvården ska ha utförts av en legitimerad tandläkare
eller tandhygienist för rätt till ersättning. I förarbetena till de nuvarande bestämmelserna anges dock att det inte finns någon anledning att i det nya tandvårdsstödet gå ifrån kravet på legitimation,
även om det redan av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område (nuvarande patientsäkerhetslagen)
framgår att endast den som har legitimation för yrket eller särskilt
förordnats att utöva det är behörig att utöva yrke som tandläkare eller
tandhygienist.9 När en vårdgivare rapporterar uppgifter om utförd
tandvård till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd ska vårdgivaren lämna ett antal uppgifter, bl.a. uppgifter om
9

Se prop. 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd, s. 94 f.
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den behandlande tandläkarens eller tandhygienistens namn och
personnummer (3 kap. 3 § STL och 15 § STF). Försäkringskassan
har även möjlighet att avansluta en vårdgivare från det statliga tandvårdssystemet om denne inte uppfyller de krav som ställs gällande
kraven på legitimerad personal (19 § 3 STF). Försäkringskassan har i
uppdrag att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och att motverka bidragsbrott (2 § 3 förordningen [2009:1174] med instruktion
för Försäkringskassan). Även i förarbetena till det statliga tandvårdsstödet anfördes att det grundläggande är att säkerställa att
risken för felaktigt utnyttjande minimeras och att de uppgifter som
ligger till grund för utbetalningarna kan kontrolleras.10
Försäkringskassan har i en skrivelse till regeringen begärt att
myndigheten ska medges direktåtkomst till vissa uppgifter i HOSPregistret.11 Försäkringskassan har i skrivelsen och vid kontakter med
utredningen beskrivit myndighetens behov av elektronisk tillgång
till uppgifterna i HOSP-registret på följande sätt. Försäkringskassan
behöver kontrollera att en vårdgivare har legitimerad personal, dels
vid anslutning av en vårdgivare till det elektroniska systemet för
statligt tandvårdsstöd, dels vid uppföljning av om kravet på legitimerad personal är uppfyllt hos en redan ansluten vårdgivare.
Försäkringskassan behöver även vid varje utbetalning kontrollera att
den person som uppges som behandlare av en utförd tandvårdsåtgärd är legitimerad tandläkare eller tandhygienist. Uppgifterna
från HOSP-registret är därför viktiga för att säkerställa att felaktiga
utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott. I dag kan förfrågningar till Socialstyrelsen endast göras manuellt via telefon eller
mejl genom att Försäkringskassan frågar om en person med visst
personnummer har legitimation som tandläkare eller tandhygienist.
Det skulle vara alltför administrativt betungande för Försäkringskassan att skicka förfrågningar avseende varje ansökan om utbetalning av tandvårdsstöd, då det rör sig om cirka 10 miljoner ansökningar per år. Förfrågan skickas därför endast vid anslutning av en
vårdgivare till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd.
Om Försäkringskassans elektroniska system på ett automatiserat
sätt i HOSP-registret skulle kunna kontrollera om en viss behandlare har rätt legitimation, skulle det möjliggöra kontroller i samtliga
10

Se prop. 2007/08:49 s. 90 och prop. 2016/17:153 Det statliga tandvårdsstödet förbättrad information, kontroll och uppföljning, s 23 f.
11
Försäkringskassan, dnr 014351–2018, den 19 november 2019 och komplettering, den 26 juni
2020.
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fall. Detta skulle kunna ske genom att Socialstyrelsen tillhandahåller
ett öppet API, som gör det möjligt att automatiserat ställa frågor och
få svar från HOSP-registret eller genom annat elektroniskt utlämnande, t.ex. genom en skräddarsydd fråga-svar-lösning. Försäkringskassan har egentligen inte behov av just direktåtkomst till uppgifterna
i HOSP-registret. Endast en sökmöjlighet på vanlig webbsida med en
sökruta skulle emellertid inte vara tillräckligt för att möta behoven,
eftersom även det skulle innebära att manuell hantering krävs i varje
fall. Försäkringskassan har ett stort behov av att kunna utföra dessa
kontroller för att motverka felaktiga utbetalningar. Det finns indikationer på att det kan vara så många som 2 000 av de cirka 14 000 registrerade i det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd som
inte har legitimation.
Utredningens bedömning
Försäkringskassan har behov av att kontrollera om en vårdgivare
som begär att få anslutas till Försäkringskassans elektroniska system
för statligt tandvårdsstöd är legitimerad tandläkare eller tandhygienist
eller, genom anställning eller på annat sätt, anlitar sådan personal.
När det gäller utbetalning av tandvårdsstöd finns det visserligen inte
i lagen eller förordningen om statligt tandvårdsstöd något uttryckligt krav på att tandvården ska ha utförts av en legitimerad tandläkare
eller tandhygienist för rätt till ersättning. Mot bakgrund av vad som
framgår i förarbetena till lagen om tandvårdsstöd anser dock utredningen att Försäkringskassan får anses ha ett berättigat behov av att
kontrollera även i fall utförande tandläkare respektive tandhygienist
är legitimerad. Försäkringskassan har därför behov av tillgång till
uppgifter i HOSP-registret. Försäkringskassan har emellertid endast
behov av att veta om en person med ett visst person- eller samordningsnummer har legitimation som tandläkare eller tandhygienist.
Detta är en sådan uppgift som utredningen i avsnitt 7.6 och 7.8 föreslår att Socialstyrelsen ska tillhandahålla genom ett öppet API, som
gör det möjligt att automatiserat ställa flera eller upprepade frågor
och få svar. Försäkringskassan har förklarat att en sådan lösning skulle
motsvara myndighetens behov. Utredningen gör därför bedömningen
att Försäkringskassans behov kan tillgodoses genom den öppna tillgång till vissa uppgifter i HOSP-registret som föreslås i kapitel 7.
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Läkemedelsverket

Utredningens bedömning: Socialstyrelsen bör använda den i
avsnitt 8.3 föreslagna möjligheten för att medge Läkemedelsverket elektronisk tillgång till uppgifter i HOSP-registret.
I Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel finns krav
på specialistbehörighet hos förskrivaren vid förordnande av vissa
godkända läkemedel för att apotek ska få lämna ut läkemedlet.
Förskrivare som saknar aktuell behörighet att förordna (dvs. förskriva) dessa läkemedel kan enligt föreskrifterna ansöka om dispens
hos Läkemedelsverket (6 §). En dispens är ett tillstånd knutet till en
viss förskrivare och en arbetsplatskod. Om det finns särskilda skäl,
kan Läkemedelsverket på ansökan av läkaren och efter prövning i det
enskilda fallet medge dispens. I regel beviljas dispens för ett år i
taget.12 Vid utlämnande av läkemedlet ska apoteket kontrollera att
förskrivaren var behörig att förordna läkemedlet; giltig dispens ska
finnas vid tidpunkten då recept utfärdas. Läkemedelsverket skickar
information om beviljade dispenser elektroniskt till E-hälsomyndigheten. Apoteken kan hos E-hälsomyndigheten ta del av informationen via Registret för individuella förskrivarbehörigheter (RIF).
Apotek har i och med detta möjlighet att kontrollera dispenser direkt
i sina it-stöd.
Läkemedelsverket har i en skrivelse till regeringen begärt att
myndigheten ska medges direktåtkomst till vissa uppgifter i HOSPregistret.13 Läkemedelsverket har i skrivelsen och vid kontakter med
utredningen beskrivit myndighetens behov av elektronisk tillgång
till uppgifterna i HOSP-registret på följande sätt. Läkemedelsverket
behöver i ärenden om dispens kontrollera en sökande läkares yrke,
specialitet, datum för utfärdande av legitimation respektive bevis om
specialistkompetens, datum när ett tidsbegränsat behörighetsbevis
upphör att gälla, beslut om prövotid och datum för återkallelse av
legitimation samt förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt. För att få dessa uppgifter skickar Läkemedelsverket mejl till
Socialstyrelsen. Detta innebär mycket manuellt arbete och fördröjer
12

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel, version 2, augusti 2020, s. 4, dnr: 3.2.1-2020-053656.
13
Läkemedelsverket, dnr: 3.1-2017-037465, den 12 maj 2017.
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handläggningen av dispensärendet, ibland med flera veckor. Läkemedelsverket gör 400–500 förfrågningar per år. Detta antal kan dock
komma att öka, eftersom fler begränsningar förväntas tillkomma i
föreskriften HSLF-FS 2017:74. Det finns dock egentligen inte
behov av just direktåtkomst till uppgifterna i HOSP-registret. Det
vore tillräckligt om Socialstyrelsen tillhandahöll ett öppet API, eller
genom annat elektroniskt utlämnande, tex genom en skräddarsydd
fråga-svar-lösning, gjorde det möjligt för Läkemedelsverket att
automatiserat ställa frågor till, och få svar från, HOSP-registret. En
sökmöjlighet på en vanlig webbsida med en sökruta skulle innebära
en viss förbättring av situationen, men eftersom en sådan lösning
ändå skulle innebära ett behov av manuell hantering hos Läkemedelsverket skulle detta inte helt möta myndighetens behov. Läkemedelsverket har tidigare haft i regeringsuppdrag att analysera och
lämna förslag till hur uppgifter om dispenser att förskriva läkemedel
som meddelats av Läkemedelsverket och vissa delegeringar kan automatiseras och digitaliseras så att ansökningsförfarandet och informationsöverförandet från Läkemedelsverket till E-hälsomyndigheten kan integreras i en lösning framtagen för att presentera aktuell
informationen för apoteken.14 Läkemedelsverket förväntar sig att få
en fortsättning på detta uppdrag, dvs. att även analysera och lämna
förslag på hur Läkemedelsverket ska kunna automatisera och digitalisera resten av dispensprocessen hos Läkemedelsverket. Elektronisk
tillgång till uppgifter i HOSP-registret är en förutsättning för att en
sådan digitalisering ska vara möjlig. Det skulle även underlätta
myndighetens fortsatta digitaliseringsarbete i stort. Läkemedelsverket har även varit involverat i det uppdrag som E-hälsomyndigheten har att automatisera och digitalisera kontrollen av individuella
förskrivarbehörigheter.15
Utredningens bedömning
Läkemedelsverket har behov av att i ärenden om dispens kontrollera
en sökande läkares yrke, specialitet, datum för utfärdande av legitimation respektive bevis om specialistkompetens, datum när ett tidsbegränsat behörighetsbevis upphör att gälla, beslut om prövotid och
14
15

S2017/01865/FS.
Se Socialdepartementet, dnr S2016/03790/FS.
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datum för återkallelse av legitimation samt förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt. Läkemedelsverket har därför behov av
tillgång till uppgifter i HOSP-registret. Vissa av dessa uppgifter är
sådana uppgifter som enligt utredningens förslag i avsnitt 7.6 och 7.8
inte ska tillhandahållas av Socialstyrelsen genom det öppna API som
föreslås . Dessa uppgifter kan, som utredningen gör gällande i avsnitt
7.8.4 och 7.8.5, ses som uppgifter av mer privat natur och därmed i
viss mån av känslig karaktär. Utredningen gör dock bedömningen att
dessa uppgifter i regel inte kan anses vara av särskilt känslig art och att
ett utlämnande till Läkemedelsverket för ett visst begränsat ändamål
är motiverat. Enligt utredningens bedömning har Läkemedelsverket
ett befogat behov av att medges tillgång till uppgifter i HOSP-registret
genom i vart fall annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst.
I enlighet med utredningens förslag i avsnitt 8.3.2, får Socialstyrelsen medge en myndighet elektronisk tillgång till uppgifter i registret
utefter den sökandes behov. Frågan om den elektroniska tillgången
bör ges genom direktåtkomst eller annat elektronisk utlämnande
lämnar utredningen till Socialstyrelsen att bedöma, också det i enlighet med utredningens förslag i avsnitt 8.3.2. Det finns inte något
ändamål i HOSP-förordningen som innebär att personuppgifterna i
HOSP-registret får behandlas för att Läkemedelsverket i dispensärenden ska kunna kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet
och behörighet. Utredningen gör därför bedömningen att önskemålet inte kan tillgodoses inom ramen för de befintliga ändamålen
för HOSP-registret utan att ett nytt ändamål bör införas, se vidare
om detta i avsnitt 8.7.4.
8.5.4

Universitets- och högskolerådet

Utredningens bedömning: Universitets- och högskolerådets
behov av tillgång till uppgifter i HOSP-registret kan tillgodoses
genom den öppna tillgång på internet som föreslås i kapitel 7.
För att en person ska få antas till ett utbildningsprogram som leder
till barnmorskeexamen eller specialistsjuksköterskeexamen krävs att
personen har legitimation som sjuksköterska som utfärdats av Socialstyrelsen (se 7 kap. 29 § och bilaga 2 till högskoleförordningen
[1993:1009]). I 7 kap. 2 § högskoleförordningen anges att för att en
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sökande ska bli antagen krävs det att sökanden har grundläggande
behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara
föreskriven. Ett lärosäte får som sådan särskild behörighet för tillträde till en viss utbildning, meddela föreskrifter om krav på andra
villkor än kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller
motsvarande kunskaper om de betingas av utbildningen eller är av
betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för
(7 kap. 8 och 11 §§ högskoleförordningen). Vissa lärosäten har därför
som krav för särskild behörighet för att en person ska få antas till
psykoterapeututbildning att personen har legitimation som psykolog.
Frågor om antagning till utbildning vid ett lärosäte avgörs av
lärosätet (7 kap. 4 § högskoleförordningen). Universitets- och högskolerådet har dock till uppgift att på uppdrag av statliga universitet
och högskolor eller av enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina, biträda vid antagning av studenter och
ansvara för ett samordnat antagningsförfarande (2 § förordningen
[2012:811] med instruktion för Universitets- och högskolerådet).
Universitets- och högskolerådet får också föra ett antagningsregister
och där ange uppgifterna individuellt för varje student (4 kap. 1 § förordningen [1993:1153] om redovisning av studier m.m. vid universitet
och högskolor). Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling. Ändamålet med registret är att vara till hjälp för högskolor vid
antagning av studenter, men uppgifterna i registret får också användas
för de andra ändamål som särskilt angivits i förordningen.
Universitets- och högskolerådet har genom en hemställan till
regeringen begärt att myndigheten ska ges direktåtkomst till vissa
uppgifter i HOSP-registret för ändamålet kontroll av sökande till
vidareutbildningar där legitimation ingår som ett krav för behörighet.16 Utredningen har genom senare kontakter med Universitetsoch högskolerådet fått behovet av elektronisk tillgång till uppgifter
i HOSP-registret beskrivet på följande sätt. Universitets- och högskolerådet tar emot ansökningar till psykoterapeut-, barnmorske- och
specialistsjuksköterskeutbildningar vid högskolor och universitet.
Myndigheten behöver då stämma av mot uppgifterna i HOSPregistret att en sökande med visst personnummer har legitimation
som sjuksköterska eller psykolog. Universitets- och högskolerådet
ställer därför en fråga till Socialstyrelsen som behöver svar på med ja
eller nej. Universitets- och högskolerådet har alltså behov av att få
16

Universitets och högskolerådet, dnr 1.1.1-01636-2019, den 24 oktober 2019.
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elektronisk tillgång till uppgifterna om en sökande med visst personeller samordningsnummer har legitimation eller inte och vilken legitimation den sökande har. Inhämtningen av dessa uppgifter sker för
närvarande genom att en förfrågan via mejl skickas till Socialstyrelsen,
vilket är resurskrävande och medför längre handläggningstider.
Universitets- och högskolerådet gjorde inför höstterminen 2020 och
vårterminen 2021 förfrågningar beträffande totalt cirka 16 600 sökanden. Universitets- och högskolerådet har dock egentligen inte behov
av just direktåtkomst till uppgifterna i HOSP-registret. Det vore
tillräckligt att Socialstyrelsen tillhandahåller ett öppet API, eller
genom annat elektroniskt utlämnande, t.ex. genom en fråga-svarlösning, gör det möjligt att automatiserat ställa frågor till, och få svar
från, HOSP-registret. En sökmöjlighet på en webbplats med en sökruta skulle innebära en marginell förbättring av situationen, men
eftersom en sådan lösning innebär ett behov av manuell hantering
hos Universitets- och högskolerådet, skulle detta inte möta myndighetens behov.
Utredningens bedömning
Universitets- och högskolerådet har ett berättigat behov av att kontrollera om att en sökande med visst person- eller samordningsnummer har legitimation som sjuksköterska eller psykolog. Myndigheten
behöver av den anledningen tillgång till uppgifter i HOSP-registret.
Universitets- och högskolerådet har emellertid endast behov av
sådana uppgifter som utredningen i avsnitt 7.6 och 7.8 föreslår att
Socialstyrelsen ska tillhandahålla genom ett öppet API. Universitets- och högskolerådet har förklarat att en sådan lösning, som gör
det möjligt att automatiserat ställa flera eller upprepade frågor och
få svar skulle tillgodose myndighetens behov. Utredningen gör därför bedömningen att Universitets- och högskolerådets behov kan
tillgodoses genom den öppna tillgång till vissa uppgifter i HOSPregistret som föreslås i kapitel 7.
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Universitet och högskolor

Utredningens bedömning: Universitets och högskolors behov
av tillgång till uppgifter i HOSP-registret kan tillgodoses genom
den öppna tillgång på internet som föreslås i kapitel 7.
För att en student ska få en barnmorske- eller specialistsjuksköterskeexamen ställs krav på att studenten har fullgjort kursfordringar om
visst antal högskolepoäng samt att studenten har legitimation som
sjuksköterska (se 6 kap. 4 och 5 §§ samt bilaga 2 till högskoleförordningen [1993:1009]). Examen utfärdas av den statliga högskola eller
universitet eller den enskilda utbildningsanordnare som fått tillstånd
till detta i enlighet med högskolelagen, högskoleförordningen och
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Som nämnts
i avsnitt 8.5.4 avgör lärosätet även frågor om antagning till utbildning vid lärosätet.
Enligt förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m.
vid universitet och högskolor ska varje högskola och universitet
dokumentera uppgifter om studenter och föra ett studieregister.
Uppgifter som ska dokumenteras om varje student är t.ex. uppgifter
om behörighet, urvalsgrund, antagning, studieresultat, betyg och
examen. För att dokumentera dessa uppgifter använder sig lärosätena av ett gemensamt system, Ladok.
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har i en
skrivelse17 till regeringen begärt att de universitet eller högskolor
som behöver uppgifter om yrkeslegitimation från HOSP-registret för
att bedöma behörighet vid viss antagning och för att utfärda viss
examen18 ska få direktåtkomst till vissa uppgifter i HOSP-registret.
SUHF har genom skrivelsen och kontakter med utredningen beskrivit
lärosätenas behov av elektronisk tillgång till uppgifterna i HOSPregistret på följande sätt. För att ett lärosäte ska kunna fatta beslut om
antagning till barnmorske- eller specialistsjuksköterskeutbildning och
17

Sveriges universitets- och högskoleförbund, dnr 0036–19, den 24 oktober 2019.
Blekinge tekniska högskola, Ersta Sköndal, Bräcke högskola, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i
Skövde, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Karolinska institutet,
Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö
universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet
Högskola, Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro
universitet. Med reservation för att uppgifterna om berörda lärosäten kan ändras beroende på
lokala beslut om utbildningsutbudet.
18
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utfärda barnmorske- eller specialistsjuksköterskeexamen beträffande
en person behöver lärosätet ställa en fråga till Socialstyrelsen om den
aktuella personen har legitimation som sjuksköterska. Detta sker
genom att lärosätet skickar mejl till Socialstyrelsen med frågan om
en viss person har efterfrågad legitimation. Socialstyrelsen besvarar
sedan frågan via mejl med ja eller nej. Socialstyrelsen har tidvis haft
lång handläggningstid för att besvara frågor, i vissa fall har det tagit
upp till två månader att få svar. Eftersom beslut om antagning eller
utfärdande av examen inte kan ske innan svar kommit från Socialstyrelsen, har detta i flera fall försenat handläggningen. Den försenade handläggningen har inneburit att färdigutbildad vårdpersonal
inte kunnat komma ut i arbete hos vårdgivarna som barnmorska eller
specialistsjuksköterska i väntan på beslut. Det är därför viktigt att
Socialstyrelsen kan svara skyndsamt på lärosätenas frågor om de
uppgifter om yrkeslegitimationer som finns i HOSP-registret. Lärosätena skickar förfrågningar beträffande cirka 2 700 studenter per år.19
Lärosätena har dock inte behov av just direktåtkomst till uppgifterna
i HOSP-registret. Det vore tillräckligt att Socialstyrelsen genom ett
öppet API, eller genom annat elektroniskt utlämnande, t.ex. genom
en skräddarsydd fråga-svar-lösning, gör det möjligt för lärosätena att
genom Ladok-systemet automatiserat ställa frågor till, och få svar
från, HOSP-registret. En sökmöjlighet på en vanlig webbplats med en
sökruta skulle innebära en viss förbättring av situationen, men eftersom en sådan ändå skulle innebära ett behov av manuell hantering hos
lärosätena, skulle detta inte helt möta lärosätenas behov.
Utredningens bedömning
Vissa universitet och högskolor har behov av att kontrollera om
sökanden och studenter har legitimation som sjuksköterska. Dessa
universitet och högskolor har av den anledningen behov av tillgång
till uppgifter i HOSP-registret. Behovet gäller dock endast frågan
om en person med ett visst person- eller samordningsnummer har
legitimation som sjuksköterska. Detta är en sådan uppgift som
utredningen i avsnitt 7.6 och 7.8 föreslår att Socialstyrelsen ska tillhandahålla genom ett öppet API. SUHF har förklarat att en sådan
19

Under åren 2017–2019 har i genomsnitt 356 barnmorskeexamina respektive 2 343 specialistsjuksköterskeexamina utfärdats av högskolor och universitet i Sverige enligt uppgift från
Universitetskanslersämbetets Statistikdatabas Högskolan i Siffror.
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lösning, som gör det möjligt att automatiserat ställa flera eller upprepade frågor och få svar, skulle tillgodose lärosätenas behov. Utredningen gör därför bedömningen att universitetens och högskolornas
behov kan tillgodoses genom den öppna tillgång till vissa uppgifter i
HOSP-registret som föreslås i kapitel 7.
8.5.6

Andra myndigheter än de som i dag får
ha direktåtkomst

Utredningens bedömning: Behovet av elektronisk tillgång hos
övriga myndigheter kan tillförsäkras genom den föreslagna öppna
tillgången via internet, den föreslagna möjligheten till utlämnanden i enstaka fall genom annat elektroniskt utlämnande än
direktåtkomst eller den föreslagna möjligheten för Socialstyrelsen
att medge myndigheter elektronisk tillgång genom direktåtkomst
eller annat elektroniskt utlämnande. Behovet kan tillgodoses inom
ramen för befintliga och föreslagna ändamål.
Utredningen har inte gjort någon rundfrågning hos andra statliga
eller kommunala myndigheter om behovet av elektronisk tillgång till
uppgifter i HOSP-registret. Utredningen bedömer att behovet av
sådan tillgång hos andra myndigheter än de som berörs i detta avsnitt
eller som i dag får ha direktåtkomst (se avsnitt 8.6) kommer att
kunna tillgodoses inom ramen för befintliga och föreslagna ändamål.
Tillgång till uppgifterna kan försäkras genom den föreslagna öppna
tillgången via internet (se kapitel 7), den föreslagna möjligheten till
utlämnanden i enstaka fall genom annat elektroniskt utlämnande än
direktåtkomst (avsnitt 8.4) eller den föreslagna möjligheten för
Socialstyrelsen att medge myndigheter elektronisk tillgång genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande (se avsnitt 8.3).
Utöver de myndigheter som berörs specifikt ovan har också Ehälsomyndigheten fortsatt behov av tillgång till uppgifter i HOSPregistret. Genom den föreslagna möjligheten för Socialstyrelsen att
medge andra myndigheter tillgång genom direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande till uppgifter i HOSP-registret kan Socialstyrelsen medge E-hälsomyndigheten den elektroniska tillgång till
uppgifterna som E-hälsomyndigheten i dag har. Utredningen förutsätter att så sker.
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De myndigheter som i dag får ha direktåtkomst

Utredningens förslag: Bestämmelserna som ger Inspektionen
för vård och omsorg (IVO), Transportstyrelsen och offentliga
vårdgivare möjlighet att ha direktåtkomst till uppgifter i HOSPregistret tas bort.
Utredningens bedömning: Socialstyrelsen bör, i de fall den öppna
tillgång på internet som föreslås i kapitel 7 inte är tillräcklig,
besluta att medge dessa myndigheter elektronisk tillgång till
uppgifter i samma utsträckning som enligt nuvarande reglering.
Socialstyrelsen ska då överväga om tillgången behöver avse direktåtkomst eller om det räcker med annat elektroniskt utlämnande.
I dag får IVO, Transportstyrelsen och offentliga vårdgivare ha
direktåtkomst till vissa uppgifter i HOSP-registret (7 c–e §§ HOSPförordningen). Som utredningen redogör för i avsnitt 8.3.2 finns det
flera fördelar med att frågor om direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande regleras genom detaljerade myndighetsbeslut,
i stället för i HOSP-förordningen. En bestämmelse i HOSP-förordningen som möjliggör för Socialstyrelsen att medge myndigheter
elektronisk tillgång (se avsnitt 8.3) skapar förutsättningar för en mer
enhetlig reglering i HOSP-förordningen om myndigheters elektroniska tillgång till uppgifter i HOSP-registret. Det framstår som
ologiskt, och onödigt tyngande, att i förordningen då behålla bestämmelser om vissa myndigheters direktåtkomst. Utredningen föreslår
därför att bestämmelserna i HOSP-förordningen om dessa myndigheters direktåtkomst tas bort, liksom de uppgiftsskyldigheter som
har direkt koppling till direktåtkomsten. Det får förutsättas att
Socialstyrelsen, om det inte är tillräckligt med den öppna tillgång på
internet som föreslås i kapitel 7, beslutar att medge myndigheterna
och offentliga vårdgivare elektronisk tillgång till samma uppgifter som
i dag för samma ändamål och att Integritetsskyddsmyndigheten inte
har några invändningar mot det. Därvid bör i samråd med myndigheterna övervägas om den elektroniska tillgången behöver avse direktåtkomst eller om det är tillräckligt med annat elektroniskt utlämnande.
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Nya ändamål för HOSP-registret

Utredningens förslag: Personuppgifter i HOSP-registret får
behandlas även för att
a) framställa statistik om hälso- och sjukvård enligt lagen (2001:99)
om den officiella statistiken,
b) lämna uppgifter som behövs för E-hälsomyndighetens kontroll av hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet
i enlighet med författning eller regeringsuppdrag, och
c) kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet vid handläggning av ärenden om dispens från begränsningar av förordnande och utlämnande av läkemedel.
Utredningens bedömning: Det är förenligt med dataskyddsförordningen att införa bestämmelser i svensk rätt om behandling
av personuppgifter i enlighet med utredningens förslag.

8.7.1

Inledning

De ändamål för vilka personuppgifterna i HOSP-registret får
behandlas anges i 4 och 5 §§ HOSP-förordningen. Regleringen är
uttömmande. Utredningen redogör i avsnitt 5.2.3 utförligt för de
ändamål för vilka uppgifterna får behandlas. I de fall det finns behov
av att behandla uppgifterna i HOSP-registret för andra ändamål
måste därför nya ändamål införas i förordningen.
Utredningen föreslår i avsnitt 7.9 att ett nytt ändamål ska införas
i HOSP-förordningen som möjliggör att uppgifterna i HOSPregistret behandlas även för att ge allmänheten upplysning om hälsooch sjukvårdspersonals behörighet. I detta avsnitt finns utredningens överväganden när det gäller övriga förslag där behov av ett
nytt ändamål finns.
Enligt artikel 5.1 i dataskyddsförordningen får personuppgifter
bara behandlas utifrån vissa grundläggande principer. En närmare
redogörelse för dem finns i avsnitt 4.5 i delbetänkandet. Enligt
principen om ändamålsbegränsning (finalitetsprincipen) i artikel 5.1 b
i dataskyddsförordningen ska personuppgifter samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och de får inte
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senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
Ändamålsbegränsningen innebär alltså att den personuppgiftsansvarige måste hålla sig till insamlingsändamålen och ändamål som
inte är oförenliga med dessa. Denna bedömning bör göras i förhållande till alla förslag om nya ändamål, även om det enligt
artikel 23 i dataskyddsförordningen är tillåtet att under vissa förutsättningar genom nationell rätt begränsa det som gäller enligt
artikel 5.1 i dataskyddsförordningen.
Innan redan insamlade personuppgifter ytterligare behandlas för
ett annat syfte än det för vilket de insamlades, måste de registrerade
enligt artikel 14.4 i dataskyddsförordningen informeras om bl.a.
detta andra syfte. Undantag gäller, enligt artikel 14.5 b i dataskyddsförordningen, i den mån tillhandahållandet av sådan information
skulle medföra en oproportionell ansträngning. Härtill kommer att
det enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen är tillåtet att under
vissa förutsättningar genom nationell rätt begränsa de skyldigheter
som finns enligt artikel 14 i dataskyddsförordningen.
8.7.2

Socialstyrelsens behandling för statistikändamål

Ett nytt ändamål
Socialstyrelsen är enligt lagen (2001:99) respektive förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken ansvarig för den officiella
statistiken inom hälso- och sjukvård. Av bilagan till förordningen
om den officiella statistiken framgår det att det är statistik om hälsa
och sjukdomar, hälso- och sjukvård och dödsorsaker som omfattas av
Socialstyrelsens uppdrag som statistikmyndighet. Detta innefattar
enligt utredningen även viss statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, då det är sådan personal som utför själva hälso- och
sjukvården. Genom förordningen (2015:284) med instruktion för
Socialstyrelsen har myndigheten i uppdrag att följa, analysera och
rapportera om bl.a. hälsa och hälso- och sjukvård genom statistikframställning. Socialstyrelsen ska dessutom på uppdrag av regeringen
årligen ta fram underlag och redovisa bedömningar av tillgång och
efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor samt tandläkare och tandhygienister. Redovisningen presenteras genom
rapporten Nationella planeringsstödet.20 Rapporten beskriver bl.a.
20

Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på personal i hälso- och sjukvården.
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tillgången på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal nationellt och
regionalt. Den visar också hur många som är på väg ut på arbetsmarknaden genom att redovisa antalet nya legitimationer som utfärdats.
Statistiken efterfrågas av andra statliga myndigheter, regioner,
kommuner, journalister, allmänheten och intresseorganisationer men
också internt av Socialstyrelsen för analys och planering. Den behövs
framför allt för frågor som rör kompetensförsörjning, såsom frågeställningar kring planering av bemanning, utbildning och specialisering av hälso- och sjukvårdspersonal.
Något ändamål som innebär att personuppgifterna i HOSPregistret får behandlas för att framställa statistik finns inte. För att
Socialstyrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag som statistikansvarig
myndighet och sitt uppdrag att följa, analysera och rapportera om
bl.a. hälso- och sjukvård genom statistikframställning behöver därför enligt utredningens mening ett nytt ändamål införas. Det bör
uttryckligen anges att personuppgifterna i HOSP-registret också får
behandlas för att framställa statistik om hälso- och sjukvård enligt
lagen om den officiella statistiken.
Det huvudsakliga och ursprungliga ändamålet för behandlingen
av personuppgifterna i HOSP-registret är att föra en aktuell förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (4 § HOSPförordningen). Steget från det ändamålet till att framställa statistik
om tillgången på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är inte
särskilt långt, då frågor som hör samman med kompetensförsörjning
får sägas ha ett nära samband med en sådan förteckning. Detta bör
också de registrerade ha insett. Det ska här sägas att samlade uppgifter om hälso- och sjukvårdspersonals behörighet enbart finns
tillgängliga i HOSP-registret.
Enligt artikel 5.1 i dataskyddsförordningen gäller, utöver det som
framgår av inledningen ovan, som huvudregel att ytterligare behandling av personuppgifter som sker för arkivändamål av allmänt
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller, som
i detta fall, statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i dataskyddsförordningen, inte anses vara oförenlig med de ursprungliga
ändamålen. Behandlingen måste dock omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med dataskyddsförordningen för den registrerades
rättigheter och friheter. Det gör den enligt utredningens bedömning.
Det föreslagna nya ändamålet bedöms alltså vara förenligt med de
ändamål som fanns angivna i HOSP-förordningen när respektive
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personuppgift samlades in till HOSP-registret. Dessutom avser det
nya ändamålet ett statistiskt ändamål som inte berörs av finalitetsprincipen.
I inledningen (avsnitt 8.7.1) redogör utredningen för vad som
gäller i fråga om information till de registrerade enligt artikel 14.4.
och 14.5 i dataskyddsförordningen. Utredningen gör bedömningen
att det skulle medföra en oproportionell ansträngning att informera
de registrerade i detta fall, då HOSP-registret innehåller uppgifter
om hundratusentals personer och dessa uppgifter inte har samlats in
från de registrerade.
Den rättsliga grunden
Dataskyddsregleringen utgår från att varje behandling av personuppgifter måste vila på en rättslig grund. I dataskyddsförordningen
räknas dessa rättsliga grunder uttömmande upp i artikel 6.1. Behandlingen är rättsligt grundad om den t.ex. är nödvändig för att
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller
som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen). Av skäl 45 till dataskyddsförordningen framgår att
hälso- och sjukvårdsändamål, såsom folkhälsa och socialt skydd och
förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster, inbegrips i allmänintresset.
I delbetänkandet, avsnitt 4.6, redogör utredningen mer utförligt för
vad som kan utgöra rättslig grund enligt dataskyddsförordningen.
Socialstyrelsen har genom sin instruktion, samt genom lagen och
förordningen om den officiella statistiken, i uppdrag att framställa
statistik om hälso- och sjukvård. Detta innefattar även viss statistik
om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och tillgången till sådan
personal. Behandling av personuppgifterna i HOSP-registret för
statistikframställning bedöms därmed i första hand nödvändig för
att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Socialstyrelsen, som
också är personuppgiftsansvarig (3 a §).
Den rättsliga förpliktelsen är reglerad i lagen respektive förordningen om den officiella statistiken samt i förordningen med instruktion för Socialstyrelsen. Den föreslagna behandlingen är enligt
utredningen förenlig med artikel 6 i dataskyddsförordningen.
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Avvägning mellan behov och integritetsrisker
Att uppgifterna i HOSP-registret också får användas för statistikändamål innebär ett intrång i de registrerades personliga integritet
eftersom det ökar tillgängligheten till uppgifterna inom Socialstyrelsen. Socialstyrelsens behov av att behandla personuppgifter för
statistikändamål behöver därför vägas mot de integritetsrisker som
är förknippade med behandlingen.
Enligt utredningens bedömning är integritetsriskerna med att
Socialstyrelsen får behandla uppgifterna i HOSP-registret för statistikframställning relativt små. De integritetsrisker som finns kan enligt
utredningen på ett godtagbart sätt motverkas, eller minskas kraftigt,
genom integritetsstärkande utformning av regleringen. Utredningen
föreslår en sådan utformning. För att minska risken för att ett nytt
ändamål för statistik ska leda till en alltför vid möjlighet att använda
uppgifterna i registret för statistikändamål föreslår utredningen, i
enlighet med Socialstyrelsens framställan, en begränsning av ändamålet. Genom att begränsa ändamålet till framställande av statistik
om hälso- och sjukvård enligt lagen om officiell statistik tillåts bara
sådan behandling som är nödvändig för Socialstyrelsens verksamhet.
Det ska i detta sammanhang också nämnas att de hälsodata- och
socialtjänstregister som förs av Socialstyrelsen omfattas av statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen, då dessa
behandlas inom den särskilda statistikverksamheten vid myndigheten.
Som framgår i avsnitt 5.3.1 omfattas uppgifterna i HOSP-registret
inte i dag av denna sekretess utan av folkbokföringssekretessen enligt
6 § offentlighets- och sekretessförordningen. Sekretesskyddet är därmed svagt och det finns en presumtion för att uppgifterna är offentliga.
Genom utredningens förslag kommer de uppgifter från HOSPregistret som används för statistikändamål att i praktiken omfattas
av statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Enligt den bestämmelsen, gäller sekretess i sådan särskild
verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik21
för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Enligt huvudregeln
är sekretessen absolut, dvs. inte försedd med något skaderekvisit.
21

Med särskild verksamhet som avser framställning av statistik menas en allmänt utredande
verksamhet, utan anknytning till särskilda ärenden, som organisatoriskt är avgränsad från
annan verksamhet hos myndigheten, jfr prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m. m,
del A, s. 263 och prop. 2013/14:162 Ändringar av statistiksekretessen, s. 9.
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Att sekretessen är absolut har bl.a. att göra med att integritetsintresset är påtagligt i statistikverksamhet. Det finns dock fyra
undantag från huvudregeln om absolut sekretess då det i stället ska
tillämpas sekretess med ett omvänt skaderekvisit. Uppgifterna kan
då komma att lämnas ut i enlighet med de undantagsbestämmelser
som framgår av 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen, exempelvis för forskningsändamål22. Uppgifter får i dessa fall lämnas ut
om det står klart att det kan ske utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men. Sammantaget innebär
förslaget att uppgifterna vid statistikframställning kommer att omfattas av ett starkare sekretesskydd vilket stärker integritetsskyddet.
Det är utredningens sammanfattande slutsats att behoven av och
fördelarna med att uppgifterna i HOSP-registret får behandlas för
statistikändamål enligt lagen om den officiella statistiken överväger
integritetsriskerna.
8.7.3

E-hälsomyndighetens behandling för ytterligare ändamål

Inledning
I HOSP-förordningen regleras tre särskilda ändamål som berör
E-hälsomyndighetens verksamhet enligt följande
• att lämna uppgifter till den nationella läkemedelslistan enligt
lagen om nationell läkemedelslista (5 § 2),
• att i samband med E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter enligt lagen om nationell läkemedelslista lämna uppgifter till
den myndigheten för kontroll av identitet och behörighet i fråga
om förskrivare, legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att
förskriva läkemedel, apotekare, receptarier och dietister (5 § 4), och
• att lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kontroll av förskrivares identitet och behörighet vid expediering på öppenvårdsapotek av läkemedel och andra varor som förskrivits (5 § 5).

22

Med forskningsändamål menas någonting annat än att uppgifterna behövs för uppföljning,
utvärdering och kvalitetssäkring, jfr RÅ 2004 ref. 9. Forskning förutsätter alltså att det finns
ett vetenskapligt syfte.
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E-hälsomyndigheten har i en skrivelse till regeringen begärt att dessa
ändamål ska ersättas av ändamålet att lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kvalitetssäkring, behörighets- och åtkomstkontroll,
komplettering av uppgifter samt statistikändamål.23 E-hälsomyndigheten har som skäl för detta anfört att när myndigheten får nya uppdrag ökar behovet av tillgång till uppgifter i HOSP-registret för
dessa ändamål. En fortsatt detaljreglering av ändamålen i HOSPförordningen riskerar enligt E-hälsomyndigheten att medföra problem i de fall sådana behov uppstår som avser uppgifter, ändamål
eller yrkeskategorier som inte räknas upp i ändamålen. Det vore
enligt E-hälsomyndigheten mer ändamålsenligt med en mer flexibel
lösning, som i stället avgränsas till ovan nämnda ändamål, eftersom
det skulle möjliggöra utlämnande av sådana uppgifter som myndigheten har behov av, oavsett vilket register eller vilka yrkeskategorier
som vid var tid är aktuella.
HOSP-förordningens ändamålsreglering behöver spegla det
behov som E-hälsomyndigheten har av tillgång till uppgifter från
HOSP-registret. Utredningen kommer därför i följande avsnitt att
redogöra för myndighetens behov av sådana uppgifter.
E-hälsomyndighetens behov av uppgifter i HOSP-registret
E-hälsomyndighetens uppdrag framgår av förordningen (2013:1031)
med instruktion för E-hälsomyndigheten. E-hälsomyndigheten ska
enligt instruktionen ansvara för register och it-funktioner som
öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en
patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering. Myndigheten ska vidare samordna regeringens satsningar på e-hälsa samt
övergripande följa utvecklingen på e-hälsoområdet (1 §). Myndigheten ska även särskilt ansvara för det register som anges i lagen om
nationell läkemedelslista (2 § 1) och tillhandahålla ett system för
förmedling av ansökningar om tillstånd till försäljning av läkemedel
enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen (2015:315) (2 § 12), kvalitetssäkra, förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik samt tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik (2 § 5 och 6). E-hälsomyndigheten ska även utveckla och
tillhandahålla digitala tjänster för att redovisa uppgifter i myndig23

E-hälsomyndigheten, dnr. 2019/05878, den 9 december 2019.
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hetens register i syfte att underlätta för den enskilde utifrån myndighetens verksamhetsområde (3 §).
När ett receptförskrivet läkemedel lämnas ut från ett öppenvårdsapotek till en patient är det alltid en farmaceut som ansvarar för
utlämnandet av det förskrivna läkemedlet.24 Ett förordnande får
expedieras från öppenvårdsapotek endast om det utfärdats av en i
Sverige behörig förskrivare (8 kap. 8 § Läkemedelsverkets föreskrifter
[HSLF-FS 2019:32] om förordnande och utlämnande av läkemedel
och teknisk sprit). Eftersom E-hälsomyndigheten ansvarar för register
och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha
tillgång till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering, behöver myndigheten ha tillgång till uppgifter i HOSPregistret. Uppgifterna behövs dels för att tillhandahålla dem till
expedierande personal på öppenvårdsapotek så att de kan kontrollera
att förskrivaren är behörig, dels för att E-hälsomyndigheten ska
kunna kontrollera att den person som ansvarar för utlämnandet är
legitimerad farmaceut (dvs. apotekare eller receptarie).
Enligt 6 kap. 2 § lagen om nationell läkemedelslista ska E-hälsomyndigheten lämna ut vissa uppgifter till hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva läkemedel eller andra varor,
sjuksköterska utan sådan behörighet, till dietist och till farmaceut i
hälso- och sjukvården. E-hälsomyndigheten behöver därför ha tillgång till uppgifter i HOSP-registret om förskrivares, sjuksköterskors,
dietisters och farmaceuters (dvs. apotekares och receptariers) identitet
och behörighet för att kunna kontrollera behörigheten innan uppgifter lämnas ut till dem.
Lagen om nationell läkemedelslista innehåller även bestämmelser
om att hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva
läkemedel i vissa fall ska begära hos E-hälsomyndigheten att få vissa
uppgifter spärrade för direktåtkomst i den nationella läkemedelslistan
och i vissa fall begära att en sådan spärr hävs (4 kap. 4 och 6 §§). Lagen
innehåller även bestämmelser om direktåtkomst för hälso- och sjukvårdspersonal som har viss behörighet (5 kap. 3–5 §§). E-hälsomyndigheten behöver även på grund av dessa bestämmelser tillgång
till uppgifter i HOSP-registret för att kunna kontrollera att den som
begär en sådan spärr, upphävande av spärr eller direktåtkomst till
uppgifter är behörig att göra detta.
24

Prop. 2017/18:223 s. 28.
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E-hälsomyndigheten är enligt lagen (2016:526) om behandling av
personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel personuppgiftsansvarig för myndighetens personuppgiftsbehandling i ärenden om
ansökan om licens och får behandla personuppgifter enligt den lagen
om det är nödvändigt för att E-hälsomyndigheten ska kunna ta emot
och bevara uppgifter samt sammanföra handlingar i ärenden om
ansökan om licens (7 och 8 §§). E-hälsomyndigheten ska enligt den
nämnda lagen lämna ut uppgifter i ärenden om ansökan om licens till
den som är behörig att förordna läkemedel och som i sin verksamhet
har behov av sådana uppgifter (15 §). Det finns i lagen även särskilda
bestämmelser om gallring av personuppgifter som lämnats till Ehälsomyndigheten av någon som är behörig att förordna läkemedel
(19 §). E-hälsomyndigheten behöver därför ha tillgång till uppgifter
i HOSP-registret för kontroll av förskrivares och farmaceuters
behörighet dels vid skapande av motivering och ansökan, dels vid
åtkomst till uppgifter i ärenden om licens.
E-hälsomyndigheten har vid kontakter med utredningen gett
följande konkreta situationer som exempel på att myndigheten har
behov av att kunna behandla uppgifterna i HOSP-registret för kvalitetssäkring, validering och komplettering av uppgifter. Sådant behov
kan finnas för att i samband med expedition av recept komplettera
systemets händelselogg med farmaceutens HOSP-id, även kallat
legitimationskod,25 om denna inte anges i anropet till tjänsten. Behov
av kompletterande uppgifter om den person som har åtkomst finns
även för att i samband med åtkomst till den nationella läkemedelslistan få nödvändiga uppgifter för att kunna genomföra en effektiv
loggning och kontroll av åtkomsten. Sådant behov finns även rörande
Läkemedelsverkets inrapportering av dispenser från begränsningar av
förordnande och utlämnande av vissa läkemedel (se avsnitt 8.5.3).
Läkemedelsverket rapporterar in beviljade dispenser till E‑hälsomyndighetens register RIF (Register över individuella förskrivarbehörigheter) så att myndigheten kan tillgängliggöra dem för
apoteken. E-hälsomyndigheten behöver då kunna kontrollera att
angiven förskrivarkod finns i HOSP-registret och vilken behörighet innehavaren av förskrivarkoden har. Även i den kommande
möjligheten till e-recept över landsgränser finns det behov av att få
uppgifter från HOSP-registret. Vid apotekens inloggning i tjänsten
via en webbapplikation anges inte farmaceutens namn utan i stället
25

HOSP-id behandlas i HOSP-registret med stöd av 6 § 11 i HOSP-förordningen.
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någon annan form av ID (tex. HOSP-id/legitimationskod eller
personnummer). E-hälsomyndigheten behöver kunna skicka farmaceutens namn till den utländska kontaktpunkten och har därför
behov av att kunna få ut uppgift om vilket namn som är knutet till
en viss HOSP-id/legitimationskod.
E-hälsomyndigheten har även anfört att myndigheten har ett
behov av att använda uppgifter från HOSP-registret vid behandling
som inte är reglerad i författning, utan som följer av t.ex. regeringsuppdrag.26 Det finns enligt myndigheten även ett behov av att
behandla uppgifter i HOSP-registret för uppdrag som initialt ges till
myndigheten genom regleringsbrev men som senare ska författningsregleras, som exempelvis e-recept över landsgränser.
E-hälsomyndigheten har utöver detta uttryckt behov av att få
behandla uppgifter från HOSP-registret för statistikframställning
och tillhandahållande av statistik enligt 2 § 5 och 6 förordningen med
instruktion för E-hälsomyndigheten. Myndighetens behov av uppgifter från HOSP-registret för statistik berörs nedan i ett särskilt avsnitt.
Ett nytt ändamål för kontroll av hälso- och sjukvårdspersonals
identitet och behörighet i enlighet med författning eller regeringsuppdrag
Utredningen anser att E-hälsomyndigheten har ett berättigat behov
av elektronisk tillgång till uppgifter i HOSP-registret i samtliga de
fall som beskrivs i avsnittet ovan, behovet av uppgifter för statistik
berörs som nämnts i ett särskilt avsnitt. De ändamål som i dag finns
i HOSP-förordningen täcker inte in dessa behov utan det finns
anledning att ersätta de nuvarande ändamålen avseende E-hälsomyndigheten med ett nytt ändamål.
Det primära ändamålet med HOSP-registret är att föra en aktuell
förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (se 4 §).
Utredningen konstaterar att gemensamt för de fall då E-hälsomyndigheten behöver elektronisk tillgång till uppgifter i HOSPregistret är att myndigheten då har ett behov av att kontrollera hälsooch sjukvårdspersonals identitet och behörighet mot den aktuella
förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som finns
i HOSP-registret. Myndigheten behöver göra detta för att kunna
utföra arbetsuppgifter till följd av åligganden för myndigheten som
26

Exempelvis RIF – Uppdrag att automatisera och digitalisera kontrollen av individuella förskrivarbehörigheter, S2016/03790/FS.
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finns reglerade i författning eller genom regeringsuppdrag. Syftet
med kontrollen kan i vissa fall beskrivas som ett behov av att kvalitetssäkra, validera eller komplettera uppgifter som E-hälsomyndigheten får in genom sina system, men kvalitetssäkringen, valideringen
eller kompletteringen har alltid att göra med kontroll av behörighet.
Kontrollen av behörigheten sker då i enlighet med författning eller
regeringsuppdrag, där det på olika sätt framgår att någon i ett visst
sammanhang ska ha en viss behörighet. När det gäller E-hälsomyndighetens behov av uppgifter i HOSP-registret med anledning
av den kommande möjligheten till e-recept över landsgränser förutsätter utredningen att även denna behandling av personuppgifter
kommer att regleras genom författning eller regeringsuppdrag.
Flera av ändamålen i HOSP-förordningen avser kontroll av
hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet (se 5 § 4–7
HOSP-förordningen). Det kan enligt utredningens mening ifrågasättas om ordet identitet bör finnas med i ändamålsbeskrivningarna.
Med begreppet kontroll av identitet avses vanligen att kontrollera att
en person har den identitet personen utger sig för att ha, dvs. att
kontrollera att en person har det namn och personnummer som
personen utger sig för att ha. I 6 § 1 HOSP-förordningen anges att
registret får innehålla uppgift om namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar och kön.
Avsikten med innebörden av begreppet kontroll av identitet i
HOSP-registret bör därför enligt utredningens mening snarare vara
att kontrollera en persons identitetsbeteckning än att kontrollera
personens identitet. I 6 § 10 HOSP-förordningen anges att registret
får innehålla uppgift om förskrivarkod. Ett behov av att kontrollera
uppgifter om hälso- och sjukvårdspersonals identitet mot uppgifter
i HOSP-registret kan exempelvis finnas vid expediering av ett recept
när man endast har en förskrivarkod och behöver kontrollera vilket
namn och personnummer eller annan identitetsbeteckning som hör
samman med denna förskrivarkod. Ett mer rättvisande sätt att
beskriva ändamålen i HOSP-förordningen skulle enligt utredningens
mening vara att endast ange att det är hälso- och sjukvårdspersonals
behörighet som kontrolleras. Ordet identitet har emellertid angetts i
förordningen sedan dess tillkomst. Kontroll av identitetsbeteckningen får även anses rymmas inom det vidare begreppet ”kontroll
av behörighet”. Begreppet används dessutom i 6 § 7 HOSP-förordningen, som anger att personuppgifterna i registret får behandlas för
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att kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet att utfärda intyg. Detta ändamål möjliggör Socialstyrelsens
behandling av uppgifter i HOSP-registret för utlämnande genom
direktåtkomst till Transportstyrelsen (7 e §), vilket inte omfattas av
utredningens uppdrag att se över. Vid en samlad bedömning anser
utredningen att det inte finns tillräckliga skäl att föreslå en ändring
som innebär att ordet identitet tas bort från ändamålsbestämmelserna i HOSP-registret.
Utredningen anser att ändamålet att lämna uppgifter som behövs för
E-hälsomyndighetens kontroll av hälso- och sjukvårdspersonals identitet
och behörighet i enlighet med författning eller regeringsuppdrag täcker in
samtliga de behov som E-hälsomyndigheten har. Det ändamålet bör
därför ersätta de nuvarande ändamålen avseende E-hälsomyndigheten. Därmed förenklas regleringen samtidigt som den kommer att
omfatta även nya behov som E-hälsomyndigheten kan få av att kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet.
Det föreslagna nya ändamålet bedöms vara förenligt med de ändamål som fanns angivna i HOSP-förordningen när respektive personuppgift samlades in till HOSP-registret. Det primära ändamålet för
behandlingen av personuppgifterna i HOSP-registret är sedan
registrets tillkomst att föra en aktuell förteckning över legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal (4 § HOSP-förordningen) och ändamål avseende E-hälsomyndighetens kontroll av hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet finns i dag angivna. Det
finns en nära koppling mellan dessa ändamål och att kontrollera
hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet i enlighet
med författning eller regeringsuppdrag. Detta bör också de registrerade ha insett. Det ska här sägas att samlade uppgifter om hälsooch sjukvårdspersonals behörighet enbart finns tillgängliga i HOSPregistret. Det föreslagna nya ändamålet bedöms vara förenligt med
de ändamål som fanns angivna i HOSP-förordningen när respektive
personuppgift samlades in till HOSP-registret.
Det är inga ytterligare kategorier av personuppgifter som föreslås
bli tillgängliga för E-hälsomyndigheten. Den ytterligare behandling
som föreslås tillåtas innebär att E-hälsomyndigheten, som redan
i dag får uppgifter från HOSP-registret, kommer att få samma slags
uppgifter för ett något vidare men ändå begränsat och mycket specifikt ändamål. Några nya negativa konsekvenser för de registrerade
bedöms därför inte uppkomma med anledning av utredningens

240

282
SOU 2021:39

Annan elektronisk tillgång till HOSP-registret

förslag. Härtill kommer att det enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen är tillåtet att under vissa förutsättningar genom nationell rätt
begränsa de skyldigheter som finns enligt artikel 5. Det är utredningens bedömning att förslaget är förenligt med artikel 5 och 23 i
dataskyddsförordningen.
I inledningen (avsnitt 8.7.1) redogör utredningen för vad som
gäller i fråga om information till de registrerade enligt artikel 14.4.
och 14.5 i dataskyddsförordningen. Utredningen gör bedömningen
att det skulle medföra en oproportionell ansträngning att informera
de registrerade i detta fall då HOSP-registret innehåller uppgifter
om hundratusentals personer och dessa uppgifter inte har erhållits
från de registrerade.
Den rättsliga grunden
Som redogörs för ovan, när det gäller Socialstyrelsen, utgår dataskyddsregleringen från att varje behandling av personuppgifter måste
vila på en rättslig grund. I dataskyddsförordningen räknas dessa rättsliga grunder uttömmande upp i artikel 6.1. Behandlingen är rättsligt
grundad om den t.ex. är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller för att utföra
en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen). Av skäl 45
till dataskyddsförordningen framgår att hälso- och sjukvårdsändamål,
såsom folkhälsa och socialt skydd och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster inbegrips i allmänintresset. I delbetänkandet, avsnitt 4.6,
redogör utredningen mer utförligt för vad som kan utgöra rättslig
grund enligt dataskyddsförordningen.
Ovan görs bedömningen att ytterligare behandling av de redan
befintliga personuppgifterna i HOSP-registret för E-hälsomyndighetens kontroll av hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet i enlighet med författning eller regeringsuppdrag är förenlig med
de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in. Enligt skäl 50
till dataskyddsförordningen behövs då inte någon ny rättslig grund
för den tillkommande behandlingen.
Enligt utredningens förslag ska en ny bestämmelse om att Socialstyrelsen får medge elektronisk tillgång till uppgifter införas i HOSPförordningen. Som framgår i avsnitt 8.5.7 förutsätter utredningen att
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Socialstyrelsen genom ett sådant beslut medger E-hälsomyndigheten
den elektroniska tillgång till uppgifterna som E-hälsomyndigheten
i dag har. Om beslut om sådant medgivande fattats, har Socialstyrelsen enligt utredningens förslag också en skyldighet att ge den tillgång
som beslutats. Denna uppgiftsskyldighet innebär en rättslig förpliktelse. Behandlingen av personuppgifterna i HOSP-registret, inklusive utlämnandet av uppgifter som möjliggör för E-hälsomyndigheten
att få de uppgifter som behövs för E-hälsomyndighetens kontroll av
hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet i enlighet
med författning eller regeringsuppdrag, är därmed nödvändig för att
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Socialstyrelsen, som är
personuppgiftsansvarig (3 a §). Dessa rättsliga förpliktelser är fastslagna i HOSP-förordningen. Syftet med tillhandahållandet av uppgifter – att lämna uppgifter som behövs för E-hälsomyndighetens
kontroll av hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet i
enlighet med författning eller regeringsuppdrag – framgår enligt
utredningens förslag uttryckligen av HOSP-förordningen (jämför
artikel 6.3 i dataskyddsförordningen). Begränsningen till detta syfte
är ett sådant specifikt krav som avses i artikel 6.2 i dataskyddsförordningen.
Ovan görs bedömningen att den ytterligare behandling av de
redan befintliga personuppgifterna i HOSP-registret som behövs för
E-hälsomyndighetens kontroll av hälso- och sjukvårdspersonals
identitet och behörighet i enlighet med författning eller regeringsuppdrag är förenlig med de ändamål för vilka personuppgifterna
samlades in. Enligt skäl 50 till dataskyddsförordningen behövs då
inte någon ny rättslig grund för den tillkommande behandlingen.
Avvägning mellan behov och integritetsrisker
Att uppgifterna i HOSP-registret även får behandlas för att lämna
uppgifter som behövs för E-hälsomyndighetens kontroll av hälsooch sjukvårdspersonals identitet och behörighet i enlighet med författning eller regeringsuppdrag innebär ett ökat intrång i de registrerades personliga integritet, eftersom uppgifter får behandlas i
nytt syfte. E-hälsomyndighetens behov av den aktuella behandlingen av personuppgifter behöver därför vägas mot de integritetsrisker som är förknippade med behandlingen.
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Enligt utredningens bedömning är integritetsriskerna med att
Socialstyrelsen även får behandla uppgifterna i HOSP-registret för
dessa ändamål relativt små. Genom att begränsa ändamålet till utlämnande av uppgifter som behövs för E-hälsomyndighetens kontroll av hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet i
enlighet med författning eller regeringsuppdrag tillåts bara sådan
behandling som är nödvändig för specifika arbetsuppgifter.
Sammanfattningsvis bedömer utredningen att behoven av och
fördelarna med att uppgifterna i HOSP-registret får behandlas för
utlämnande som möjliggör E-hälsomyndighetens kontroll av hälsooch sjukvårdspersonals identitet och behörighet i enlighet med författning eller regeringsuppdrag, överväger integritetsriskerna.
Ett nytt ändamål för statistik?
Svensk läkemedelsstatistik hanteras av E-hälsomyndigheten men till
viss del också av Socialstyrelsen27. Som framgår ovan ska E-hälsomyndigheten enligt sin instruktion framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik. Begreppet nationell läkemedelsstatistik är
dock brett och saknar en legal definition. Den statistik som E-hälsomyndigheten framställer avser bl.a. försäljningsuppgifter för läkemedelsgrupp uppdelade per yrkesgrupp, försäljningsuppgifter för
läkemedelsgrupp, exklusive det som förskrivits av veterinärer, indikatorer som beräknas utifrån antal förskrivare och läkemedelskostnader, vilket får anses utgöra nationell läkemedelsstatistik. Utöver att
framställa läkemedelsstatistik ansvarar E-hälsomyndigheten bl.a.
också för att samla in och tillhandahålla uppgifter om läkemedelsförsäljning från apoteksaktörer, detaljhandel och partihandel som
sker på svensk marknad.
Läkemedelsstatistiken efterfrågas av aktörer som Sveriges Kommuner och Regioner, regioner, forskare, läkemedelsföretag, statistikföretag och andra (jämför dir. 2021:12). Den är av betydelse för samhället då den kan ge en ökad förståelse för exempelvis samhällets
samlade läkemedelskostnader. I Sverige finansieras läkemedel som
används i huvudsak med skattemedel. Dessutom är statistiken av bety27

Socialstyrelsen publicerar rapporten Statistik om läkemedel, den innehåller statistik om läkemedel på recept samt vissa uppgifter om receptfria läkemedel och läkemedel till den slutna
vården. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i april.
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delse för ett flertal processer inom läkemedelsområdet som syftar till
en mer patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.
Statistiken om läkemedel grundar sig ofta på flera källor. Uppgifter om receptförskrivna läkemedel hämtas från läkemedelsregistret28, där det finns uppgifter om förskrivarens yrke, specialitet
och arbetsplatskod, och uppgifter om utbildningsnivå, som kan
hämtas från Statistiska centralbyrån. Uppgifter om rekvisition till
öppen och sluten vård samt köp av receptfria läkemedel finns hos Ehälsomyndigheten. Den som säljer läkemedel i Sverige är skyldig att
regelbundet rapportera in försäljningsuppgifter till myndigheten.
Den 1 maj 2021 började lagen om nationell läkemedelslista29 att gälla.
I listan finns bl.a. uppgifter om förskrivarens namn, yrke, specialitet,
arbetsplats, arbetsplatskod och förskrivarkod. E-hälsomyndigheten
får använda uppgifterna i listan för bl.a. statistik (3 kap. 5 § lagen om
nationell läkemedelslista). I avsnitt 8.3.7 föreslås att E-hälsomyndigheten ska få behandla uppgifterna i den nationella läkemedelslistan i
enlighet med ändamålen i 3 kap. 2–5 §§ lagen om nationell läkemedelslista, trots den ändamålsbegränsning som annars ska gälla vid
elektronisk tillgång till HOSP-registret.
Utredningens bedömning är att E-hälsomyndigheten inte behöver
uppgifter från HOSP-registret för att tillhandahålla eller framställa
statistik. Myndigheten har framfört att i de fall uppgifterna finns
tillgängliga i andra register vid myndigheten så har uppgifterna
ursprungligen hämtats från HOSP-registret varför det finns behov
av att lägga till ett ändamål om statistik. Utredningen har dock inte
kunnat identifiera behov av uppgifter utanför nationella läkemedelslistan, användande av dem ska enligt utredningens redovisning ovan
vara möjligt utifrån förslaget i avsnitt 8.3.7. Myndigheten har vidare
framfört att de uppgifter som myndigheten redan har eller inhämtar
från annat håll för statistik kontrolleras mot uppgifter i HOSPregistret. I det fallet bör dock det föreslagna ändamålet om E-hälsomyndighetens kontroll av hälso- och sjukvårdspersonals identitet och
behörighet i enlighet med författning eller regeringsuppdrag kunna
användas.

28

Läkemedelsregistret regleras i förordningen (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen samt i lagen (1996:1156) om receptregister. Alla uppgifter i läkemedelsregistret kommer från E-hälsomyndigheten.
29
Nationella läkemedelslistan ersatte den 1 maj 2021 receptregistret och läkemedelsförteckningen. All information från dessa två register fördes över till den nationella läkemedelslistan.
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Läkemedelsverkets kontroll av hälso- och
sjukvårdspersonals identitet och behörighet
i dispensärenden

Ett nytt ändamål
Utredningen gör i avsnitt 8.5.3 bedömningen att det behöver införas
ett nytt ändamål i HOSP-förordningen som innebär att personuppgifterna i HOSP-registret får behandlas för att Läkemedelsverket ska kunna kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet
och behörighet vid handläggning av ärenden om dispens från
begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel.
Det bör uttryckligen anges att personuppgifterna i HOSP-registret
även får behandlas för att kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals
identitet och behörighet vid handläggning av ärenden om dispens
från begränsningar av förordnande och utlämnande av läkemedel. Det
bör gälla även de personuppgifter som redan samlats in till HOSPregistret.
Det huvudsakliga och ursprungliga ändamålet för behandlingen
av personuppgifterna i HOSP-registret är att föra en aktuell förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (4 § HOSPförordningen). Syftet med att kunna föra en sådan förteckning får
anses vara att säkerställa att en god och säker vård kan tillhandahållas. Det finns en nära koppling mellan dessa ändamål och att
kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet
vid handläggning av ärenden om dispens där en viss behörighet hos
sökanden är en förutsättning för att en dispens ska kunna utfärdas.
Detta bör också de registrerade ha insett. Det ska här sägas att
samlade uppgifter om hälso- och sjukvårdspersonals behörighet
enbart finns tillgängliga i HOSP-registret. Det föreslagna nya ändamålet bedöms vara förenligt med de ändamål som fanns angivna i
HOSP-förordningen när respektive personuppgift samlades in till
HOSP-registret.
Härtill kommer att det enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen
är tillåtet att under vissa förutsättningar genom nationell rätt begränsa
de skyldigheter som finns enligt artikel 5. Det är utredningens
bedömning att förslaget är förenligt med artikel 5 och 23 i dataskyddsförordningen.
Det ytterligare tillgängliggörandet av personuppgifter som föreslås genom det nya ändamålet innebär i praktiken att Läkemedels-
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verket kan få tillgång till uppgift om läkares yrke, specialitet, datum
för utfärdande av legitimation respektive bevis om specialistkompetens, datum när ett tidsbegränsat behörighetsbevis upphör att
gälla, beslut om prövotid, datum för återkallelse av legitimation, förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt. Vissa av dessa uppgifter kan i viss mån anses vara av känslig natur, men inte av särskilt
integritetskänslig natur (avsnitt 8.5.3). Den ytterligare behandling
som föreslås tillåtas innebär att Läkemedelsverket kommer att få
behandla uppgifter för ett begränsat och mycket specifikt ändamål.
Några negativa konsekvenser för de registrerade bedöms därför inte
uppkomma med anledning av utredningens förslag.
I inledningen (avsnitt 8.7.1) redogör utredningen för vad som
gäller i fråga om information till de registrerade enligt artikel 14.4.
och 14.5 i dataskyddsförordningen. Utredningen gör bedömningen
att det skulle medföra en oproportionell ansträngning att informera
de registrerade i detta fall då HOSP-registret innehåller uppgifter om
hundratusentals personer som inte har erhållits från de registrerade.
Den rättsliga grunden
Dataskyddsregleringen utgår från att varje behandling av personuppgifter måste vila på en rättslig grund. I dataskyddsförordningen
räknas dessa rättsliga grunder uttömmande upp i artikel 6.1. Behandlingen är rättsligt grundad om den t.ex. är nödvändig för att fullgöra
en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller
för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning (artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen).
Av skäl 45 till dataskyddsförordningen framgår att hälso- och sjukvårdsändamål, såsom folkhälsa och socialt skydd och förvaltning av
hälso- och sjukvårdstjänster inbegrips i allmänintresset. I delbetänkandet, avsnitt 4.6, redogör utredningen mer utförligt för vad som
kan utgöra rättslig grund enligt dataskyddsförordningen.
Enligt utredningens förslag ska en ny bestämmelse om att Socialstyrelsen får medge elektronisk tillgång till uppgifter införas i
HOSP-förordningen. Utredningen gör i avsnitt 8.5.3 bedömningen
att Socialstyrelsen bör använda den föreslagna möjligheten för att
medge Läkemedelsverket elektronisk tillgång till uppgifter i HOSPregistret. När beslut om sådant medgivande fattats, har Socialstyrelsen
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enligt utredningens förslag också en skyldighet att ge den tillgång
som beslutats. Denna uppgiftsskyldighet innebär en rättslig förpliktelse. Behandlingen av personuppgifterna i HOSP-registret, inklusive
utlämnandet av uppgifter till Läkemedelsverket för att kontrollera
hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet vid handläggning av ärenden om dispens från begränsningar av förordnande
och utlämnande av läkemedel, är därmed nödvändig för att fullgöra
en rättslig förpliktelse som åvilar Socialstyrelsen, som är personuppgiftsansvarig (3 a §). Den rättsliga förpliktelsen är fastslagen i
HOSP-förordningen. Syftet med tillhandahållandet av uppgifter –
att kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet vid handläggning av ärenden om dispens från begränsningar av
förordnande och utlämnande av läkemedel – framgår uttryckligen av
HOSP-förordningen (jämför artikel 6.3 i dataskyddsförordningen).
Begränsningen till handläggningen av dispensärenden är ett sådant
specifikt krav som avses i artikel 6.2 i dataskyddsförordningen.
Ovan görs bedömningen att ytterligare behandling av de redan
befintliga personuppgifterna i HOSP-registret för att Läkemedelsverket ska få tillgång till uppgifter i dispensärenden är förenlig med
de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in. Enligt skäl 50
till dataskyddsförordningen behövs då inte någon ny rättslig grund
för den tillkommande behandlingen.
Avvägning mellan behov och integritetsrisker
Att uppgifterna i HOSP-registret även får användas för att kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet vid
handläggning av ärenden om dispens från begränsningar av förordnande och utlämnande av läkemedel innebär ett ökat intrång i de
registrerades personliga integritet, eftersom behandling av personuppgifterna får ske i ett nytt syfte. Behovet av detta behöver därför
vägas mot de integritetsrisker som är förknippade med behandlingen.
Enligt utredningens bedömning är integritetsriskerna med att
uppgifterna i HOSP-registret får behandlas även för detta ändamål
relativt små. Genom att begränsa ändamålet till utlämnande för att
kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet
vid handläggning av ärenden om dispens från begränsningar av förordnande och utlämnande av läkemedel tillåts bara sådan behandling
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som är nödvändig för en mycket specifik arbetsuppgift. Det är dessutom enbart Läkemedelsverket som handlägger ärenden om dispens
från begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel.
Det är utredningens sammanfattande slutsats att behoven av och
fördelarna med att uppgifterna i HOSP-registret får behandlas för
utlämnande för att kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet
och behörighet vid handläggning av ärenden om dispens från begränsningar av förordnande och utlämnande av läkemedel överväger integritetsriskerna.

8.8

Ändamål om planering för bemanning
av krigsorganisationer

8.8.1

Inledning

Regioner och kommuner har i egenskap av offentliga vårdgivare
elektronisk tillgång till vissa uppgifter i HOSP-registret. Enligt 7 a §
HOSP-förordningen får en offentlig vårdgivare ha direktåtkomst till
uppgifter som avses i 6 § 1, 3 och 5–10 HOSP-förordningen. Uppgifterna får lämnas ut för något av de ändamål som anges i 5 § HOSPförordningen. Utredningen föreslår i avsnitt 8.3.2 att denna möjlighet
ska ersättas med en möjlighet för Socialstyrelsen att besluta att medge
myndigheter och offentliga vårdgivare elektronisk tillgång till uppgifter i HOSP-registret.
Utredningen har i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för hälso- och sjukvårdshuvudmännen, dvs. regionerna och
kommunerna, att få direktåtkomst till uppgifter i registret även i
syfte att skapa förutsättningar för att bemanna deras krigsorganisationer. För detta är, vid sidan av uppgifter om de registrerade som
regioner och kommuner redan får ha direktåtkomst till, uppgiften
om folkbokföringsort i 6 § 2 HOSP-förordningen relevant.
8.8.2

Bakgrund

Före år 1994 omfattades bl.a. hälso- och sjukvårdspersonal av den
numera upphävda lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och
sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m. Lagen innebar att ett
antal personalkategorier som i fred var, eller hade varit, verksamma
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inom bl.a. hälso- och sjukvården hade tjänsteplikt när landet var i krig.
Lagen upphävdes i samband med att den nuvarande lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt infördes. Regeringen gjorde bedömningen att
de berörda personalkategorierna, i likhet med andra arbetstagare, till
och med 70 års ålder skulle omfattas av totalförsvarsplikten.30
Socialstyrelsen fick år 1988 i uppdrag av regeringen att inrätta ett
särskilt register över hälso- och sjukvårdspersonal, INTEGER.31 Det
var ett personalförsörjningsregister för krig och innehöll relevanta
uppgifter om olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. Uppdraget upphävdes genom beslut år 2009.32 Regeringen anförde dock
i beslutet att det regelverk om uppgiftsskyldighet i lagen om totalförsvarsplikt som registret vilade på skulle kvarstå för en eventuell
framtida återuppbyggnad.
Trots att regionerna och kommunerna har ansvar för att bedriva
sjukvård och planera sin verksamhet under höjd beredskap saknar de
i dag möjlighet att skapa en överblick över vilken hälso- och sjukvårdspersonal som finns i regionen eller kommunen. Den pågående
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) gör i
sitt delbetänkande Personalförsörjning i kris och krig (SOU 2020:23)
bedömningen att det bör övervägas om det finns behov av att återuppta arbetet med ett centralt register över hälso- och sjukvårdspersonal för personalförsörjning i krig.33 Ett sådant register skulle
enligt den utredningen syfta till att skapa förutsättningar för hälsooch sjukvårdshuvudmännen att få tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal som inte är anställd hos regionen eller kommunen. Dagens
säkerhetspolitiska situation och den återupptagna planeringen av
totalförsvaret innebär enligt Utredningen om hälso- och sjukvårdens
beredskap att det finns behov av att kunna använda tillgänglig personal på ett för samhället effektivt sätt. Det är särskilt viktigt att förberedelserna för krig medför att all hälso- och sjukvårdspersonal
som finns att tillgå kan användas i händelse av krig och att utbildad
hälso- och sjukvårdspersonal krigsplaceras där de gör bäst nytta i
totalförsvaret.34
30

Prop. 1994/95:6, Totalförsvarsplikt.
Uppdrag åt Socialstyrelsen att genomföra ett register för hälso- och sjukvårdspersonal i krig
(S 5421/87).
32
Upphävande av beslut om att föra register över hälso- och sjukvårdspersonal i krig
(S 2009/4363/FS).
33
SOU 2020:23, s. 136.
34
SOU 2020:23, s. 139–141.
31
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Regioners och kommuners ansvar
för krigsorganisationer

Regionernas och kommunernas beredskapsförberedelser regleras i
3 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Av bestämmelsen framgår att regioner och kommuner ska vidta de
förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap.
Även 7 § lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap är
av betydelse, där framgår att regioner och kommuner vid höjd beredskap ska vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt
användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de
under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter
inom totalförsvaret. Ansvaret för beredskapsförberedelser utvecklas
vidare i 4 § förordningen (2006:637) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Av förordningen framgår att varje region och kommun
ska ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är
avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av planerna ska också
framgå krigsorganisationen, den personal som ska tjänstgöra i denna
och vad som i övrigt behövs för att regionen eller kommunen ska
kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd
beredskap. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta
beredskap. Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Vid höjd beredskap
kan andra lagar användas vid sidan av dem som gäller i fredstid.
Det närmare arbetet i regionerna och kommunerna med krisberedskap och civilt försvar utgår i huvudsak från de överenskommelser som staten genom Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap och Sveriges Kommuner och Regioner har träffat.35
35

Se Överenskommelse om landstingens (regionernas) arbete med krisberedskap och civilt försvar
(2018–2020,) Dnr SKL 18/02653, MSB 2018–05682, Överenskommelse om kommunernas arbete
med civilt försvar (2018–2020), Dnr SKL 18/01807, MSB 2018–05681 och Överenskommelse
om kommunernas krisberedskap (2019–2022), Dnr MSB 2018–09779, SKL 18/03101. Överenskommelsen har förlängts och gäller till och med den 31 december 2021, enligt uppgift på
SKR:s webbplats 2021-02-09.
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Allmän tjänsteplikt och möjlighet till krigsplacering

Den svenska totalförsvarsplikten regleras i lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt och innebär att alla som är mellan 16 och 70 år och
bor i Sverige, kan bli inkallade vid höjd beredskap för att efter
förmåga hjälpa till på olika sätt. Det finns tre typer av totalförsvarsplikt; värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt. För regioners och
kommuners del är det den allmänna tjänsteplikten och civilplikten
som är relevanta.
Först när höjd beredskap beslutats av regeringen finns möjlighet
att även besluta om allmän tjänsteplikt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (f.n. Arbetsförmedlingen) beslutar
hos vilka arbetsgivare eller uppdragsgivare som allmän tjänsteplikt
ska fullgöras samt vilka arbetstagare och uppdragstagare som ska
omfattas av allmän tjänsteplikt. Allmän tjänsteplikt fullgörs genom
att den förpliktade kvarstår i sin anställning eller fullföljer ett uppdrag, tjänstgör enligt avtal om frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret, eller utför arbete som anvisats honom eller henne. Det kan
t.ex. innebära att en person får i uppdrag att ersätta någon som
kallats in till det militära eller civila försvaret. Att vara ”krigsplacerad” med allmän tjänsteplikt innebär att en person är ianspråktagen för att tjänstgöra under höjd beredskap. En sådan tjänstgöring
är inte någon krigsplacering i egentlig mening utan regioners och
kommuners ianspråktaganden (”krigsplacering”) av anställda för sin
krigsorganisation görs med stöd i förordningen om kommuners och
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap. Detta bygger på personens ordinarie anställning
hos regionen eller kommunen och att regeringen föreskriver om allmän tjänsteplikt. Arbetsskyldigheten med allmän tjänsteplikt utgår
från respektive medarbetares anställningsavtal eller avtal om frivillig
tjänstgöring. Den allmänna tjänsteplikten syftar alltså till att i första
hand säkerställa att ordinarie personal finns kvar på sina arbetsplatser
vid höjd beredskap, oavsett om det är en privat eller offentlig aktör
men även att kunna förstärka med personal som är med i frivilliga
försvarsorganisationer. Beslut om krigsplacering i egentlig mening
fattas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet efter framställan från
t.ex. en statlig myndighet, en region eller en kommun och omfattar
endast den som är värnpliktig eller civilpliktig.
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Civilplikten syftar till att förstärka vissa verksamheter i höjd
beredskap genom att tillföra personer från andra verksamheter, i
huvudsak personer som kan placeras efter att de genomfört en
kortare grundutbildning. Civilplikt ska fullgöras i de verksamheter
inom totalförsvaret som regeringen föreskriver. Regeringen har i
förordning bl.a. angett att civilplikt får fullgöras både i civil och
militär hälso- och sjukvård.36 Civilplikten är dock för närvarande
vilande och ingen uttagning och utbildning av civilpliktiga sker.37
En betydande del av verksamheterna inom hälso- och sjukvården
i både regioner och kommuner bedrivs av privata vårdgivare.
Regionernas och kommunernas krigsorganisationer skulle därför i
många fall tänkas ha behov av att kunna innefatta personal som har
sin anställning någon annanstans, t.ex. hos privata vårdgivare. Man
skulle kunna tänka sig att exempelvis personal vid privata sjukhus som
normalt bedriver planerad vård kan användas som förstärkningsresurser i regionernas krigsorganisationer. Enligt lagen (1982:1004)
om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer
m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen är näringsidkare skyldiga att
delta i totalförsvarsplaneringen genom att lämna uppgifter eller medverka på annat sätt (1 §). De myndigheter som har rätt att begära
upplysningar eller begära medverkan av privata aktörer enligt lagen
är, av intresse för hälso- och sjukvårdens del, bl.a. Socialstyrelsen,
länsstyrelserna och Försvarsmakten. Regioner och kommuner har av
flera skäl inte denna möjlighet.
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap gör i sitt delbetänkande Personalförsörjning i kris och krig bedömningen att regelverken kring personalförsörjning för det civila försvaret behöver ses
över.38 Det är en bedömning som den utredningen delar med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.39 Det behöver enligt
dem bl.a. tydliggöras på vilka sätt regioner och kommuner kan
involvera privata aktörer i sina krigsorganisationer samt hur regioner
och kommuner kan förstärka sina organisationer med personal från
privata arbetsgivare, frivilliga försvarsorganisationer, utbildad perso36

1 kap. 6 § lagen om totalförsvarsplikt och 2 kap. 1 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt samt bilagan till samma förordning.
37
Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05) har i sitt betänkande Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25), flera förslag som bl.a. rör det nationella ansvaret för civilt försvar och
krisberedskap och planering av det civila försvaret.
38
SOU 2020:23, s. 132–135.
39
Jfr rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2020, Så skapar vi motståndskraft – Skrivelse med underlag inför försvarsbeslutsperioden 2021–2025.
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nal som inte har anställning och de som är under utbildning. Utredningen, som i och för sig haft begränsade möjligheter att göra en
egen mer fördjupad analys, ställer sig bakom den bedömning som
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap gör.
Utredningen kan konstatera att enligt gällande regelverk är
grunden för personalförsörjning av regioners och kommuners krigsorganisationer den allmänna tjänsteplikten och anställningsavtal i
den egna verksamheten. Det framgår också att det är möjligt att
avtala med personer som är med i frivilliga försvarsorganisationer
som då också omfattas av allmän tjänsteplikt. Det saknas dock
bestämmelser som möjliggör för regioner och kommuner att vid
höjd beredskap och i krig även kunna använda andra resurser, dvs.
personal utanför den egna organisationen.
8.8.5

Utredningens bedömning

Utredningens bedömning: Det är inte motiverat att i nuläget
införa ett ändamål i HOSP-förordningen om regionernas och
kommunernas planering för att bemanna deras krigsorganisationer med hälso- och sjukvårdspersonal. Först när regioner
och kommuner har rättsliga förutsättningar för att bemanna sina
krigsorganisationer med inte redan anställd personal blir detta
motiverat.
Möjlighet till god vård i händelse av krig kräver planering för hur
verksamheten då ska organiseras och personalförsörjas. Ansvariga
regioner och kommuner har därför behov av information om vilken
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som finns att tillgå inom
regionen eller kommunen för att kunna skapa nödvändiga krigsorganisationer. Många som arbetar i vården arbetspendlar. I händelse
av krig försvåras ofta t.ex. civila resor. Tillgänglig personal i närområdet blir därför viktig. Viss personal kan i höjd beredskap och krig
ha arbetsuppgifter inom Försvarsmakten och vara krigsplacerade där.
Andra kan via olika frivilliga försvarsorganisationer och genom avtal
vara ianspråktagna i olika för totalförsvaret viktiga verksamheter.
Genom HOSP-registret skulle regioner och kommuner kunna
få viss uppgift om vilken legitimerad, eller tidigare legitimerad,
hälso- och sjukvårdspersonal som finns folkbokförd i regionen
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eller kommunen om de även gavs elektronisk tillgång till uppgift om
folkbokföringsort40 under förutsättning att de skulle få behandla
uppgifterna i HOSP-registret även för att planera bemanning av
hälso- och sjukvårdspersonal vid höjd beredskap. Det skulle enligt
utredningen skapa bättre förutsättningar för att bemanna deras
krigsorganisationer.
I dag kan regioner och kommuner i praktiken endast bemanna
sina krigsorganisationer med den egna personalen samt sådana
personer som är med i frivilliga försvarsorganisationer och som
regionen eller kommunen träffat ett skriftligt avtal om tjänstgöring.
När sådana avtal ingås, dvs. i samband med tjänstetillsättning, får
regionen eller kommunen enligt nuvarande reglering kontrollera
identitet och behörighet genom direktåtkomst till HOSP-registret.
Regioner och kommuner får även utan elektronisk tillgång till
uppgiften om folkbokföringsort i HOSP-registret antas redan ha
tillräcklig information om var den egna personalen bor. Vilken legitimerad personal i närområdet som är med i frivilliga försvarsorganisationer och inte redan har avtalat om tjänstgöring kan regioner och
kommuner enklast få reda på genom kontakt med dessa organisationer. Utredningen kan därför inte se att regioner och kommuner
i dagsläget har något egentligt behov av elektronisk tillgång till
HOSP-registret för att planera bemanningen av sina krigsorganisationer, utöver den elektroniska kontroll av identitet och behörighet som redan är möjlig i samband med tjänstetillsättning och under
anställning eller uppdrag. Således lämnar utredningen inte något
förslag till ett nytt ändamål om planering för bemanning av krigsorganisationer.
Om det blir möjligt för regioner och kommuner att bemanna sina
krigsorganisationer med inte redan anställd personal, kommer det
dock enligt utredningens bedömning att finnas ett visst behov av att
uppgifterna i HOSP-registret får behandlas för regionernas och
kommunernas planering av sina krigsorganisationers bemanning
med hälso- och sjukvårdpersonal. Utredningen redogör därför i
nästa avsnitt för hur en möjlig reglering av detta skulle kunna se ut.
Utredningen vill här kortfattat lyfta fram att motsvarande behov
av uppgifter från HOSP-registret för att möjliggöra planering av
40

I jämförelse med uppgifterna i det tidigare registret INTEGER skulle dock en sådan lösning
innebära en begränsad nytta då endast folkbokföringsort och inte uppgift om folkbokföring i
sin helhet finns med.
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personalförsörjning kan finnas även vid andra allvarliga hot eller
samhällskriser, dvs. vid extraordinära händelser i fredstid41. Ett
sådant behov har påtalats för utredningen av representanter från bl.a.
Inera AB, Socialstyrelsen och den pågående utredningen om hälsooch sjukvårdens beredskap (S 2018:09). Den alltjämt rådande covid19-pandemin kan ses som ett exempel på när tillgången på hälso- och
sjukvårdspersonal är av stort samhällsintresse. Av lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap följer bl.a. att regioner och kommuner
för varje ny mandatperiod även ska fastställa en plan för hur de ska
hantera extraordinära händelser (2 kap. 1 § 2). Med extraordinär
händelse avses enligt lagens definition sådan händelse som avviker
från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av en kommun eller en region (1 kap. 4 §).
Regioner och kommuner har alltså ett likartat ansvar när det gäller
extraordinära händelser som de har vid höjd beredskap. Dock saknas
bestämmelser motsvarande allmän tjänsteplikt eller krigsplacering
vid kris.42 Frågan ryms emellertid inte inom utredningens uppdrag
utan det bör övervägas om den bör ses över i särskild ordning.
Om det övervägs en möjlighet till elektronisk tillgång till uppgifterna i HOSP-registret för planering av regioners och kommuners
bemanning med hälso- och sjukvårdspersonal vid extraordinära
händelser eller höjd beredskap, bör särskilt övervägas hur det kan
påverka möjligheterna till rekrytering av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal för privata och offentliga vårdgivare samt bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård.

41

Begreppet extraordinära händelser i fredstid används i lagen om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Utredningen om
civilt försvar (Ju 2018:05), föreslår dock i sitt betänkande Struktur för ökad motståndskraft
(SOU 2021:25), att en ny lag, lagen om kommuners och regioners beredskap, ska ersätta den
nuvarande lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap. I det betänkandet redovisas att begreppsanvändningen när det
gäller begrepp kopplat till krissituationer i flera fall är inkonsekvent i den svenska lagstiftningen, s. 461–466. Utredningen anser att det finns flera fördelar med att begreppsanvändningen är densamma vid en eventuell möjlighet att lämna ut uppgifter från HOSP-registret
för planering av personalförsörjning vid allvarliga hot eller samhällskriser.
42
I stället gäller krislägesavtalet. Krislägesavtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och
Sobona och reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Avtalet
gäller från och med den 1 juli 2019 och tillsvidare.
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En möjlig reglering

Utredningens bedömning: Det finns i och för sig rättsliga förutsättningar för att lägga till ett nytt ändamål i HOSP-förordningen
om att personuppgifterna i HOSP-registret får behandlas för att
lämna uppgifter som möjliggör regionernas och kommunernas
planering för att bemanna deras krigsorganisationer med hälsooch sjukvårdspersonal.
Om det blir möjligt för regioner och kommuner att bemanna sina
krigsorganisationer med personal anställd utanför den egna organisationen, bedömer utredningen att det finns ett befogat behov hos
hälso- och sjukvårdshuvudmännen, dvs. regioner och kommuner, av
att få elektronisk tillgång till uppgifter HOSP-registret, inklusive
uppgifter om folkbokföringsort. Uppgift om folkbokföringsort kan
ge viss information om vilket landområde en person bor inom och
kan, som utredningen gör gällande i avsnitt 7.8.3, ses som en uppgift
av mer privat karaktär. Uppgiften är också en av få uppgifter i HOSPregistret som i ett enskilt fall skulle kunna omfattas av s.k. folkbokföringssekretess enligt 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och 6 § offentlighets- och sekretessförordningen, t.ex. om en
registrerad är förföljd eller utsatt för hot. Uppgiften kan även
omfattas av sekretess enligt 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen till skydd för förföljda personer. Sekretesskyddet är dock, som
redovisas i avsnitt 5.3.1, svagt. Sekretess enligt 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen gäller dessutom i all myndighetsverksamhet
och gäller därför även efter ett utlämnande till en region eller kommun. Utredningen bedömer att uppgift om folkbokföringsort som
huvudregel inte kan anses vara av särskilt känslig art och att ett
utlämnande till regioner och kommuner för ett visst begränsat ändamål skulle vara motiverat.
Socialstyrelsen kan enligt det förslag som lämnas i avsnitt 8.3
medge berörda myndigheter inom regioner och kommuner tillgång
genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till uppgifterna i HOSP-registret så länge det sker inom ramen för de fastställda ändamålen för behandlingen av personuppgifterna i registret.
Något ändamål som innebär att personuppgifterna i HOSPregistret får behandlas för att regioner och kommuner ska kunna
planera personalförsörjning av hälso- och sjukvårdspersonal vid höjd
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beredskap finns dock inte i HOSP-förordningen. För att skapa
förutsättningar för regioner och kommuner att planera bemanning
av hälso- och sjukvårdspersonal i regionen eller kommunen vid höjd
beredskap behöver därför ett nytt ändamål införas. Ett sådant ändamål bedöms vara förenligt med de ändamål som fanns angivna i
HOSP-förordningen när respektive personuppgift samlades in till
HOSP-registret. Det primära ändamålet för behandlingen av personuppgifterna i HOSP-registret är sedan registrets tillkomst att föra en
aktuell förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
(4 § HOSP-förordningen). Det finns en nära koppling mellan det
ändamålet och att skapa förutsättningar för att planera och säkerställa personalförsörjning av hälso- och sjukvårdspersonal med rätt
legitimation vid höjd beredskap. Det huvudsakliga och ursprungliga
syftet är att säkerställa att en god och säker vård kan tillhandahållas.
Det intresset finns i fredstid såväl som i krigstid. Detta bör också de
registrerade ha insett. Den ytterligare behandling som då skulle
tillåtas skulle innebära att regioner och kommuner, som redan i dag
får behandla uppgifter från HOSP-registret, skulle få behandla uppgifter för ännu ett begränsat och mycket specifikt ändamål. Några
negativa konsekvenser för de registrerade bedöms därför inte uppkomma med anledning av ett sådant ändamål.
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9.1

Inledning

I utredningens uppdrag ingår att analysera konsekvenserna av utredningens förslag i enlighet med 14–15 a §§ kommittéförordningen
(1998:1474). Det innebär att om förslagen i betänkandet påverkar
kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, regioner, företag
eller andra enskilda, ska en beräkning av dessa konsekvenser redovisas.
Även samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt ska redovisas. Om
förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna,
ska utredningen föreslå hur dessa ska finansieras. Vidare ska eventuella konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, samt för sysselsättning och
offentlig service i olika delar av landet redovisas. Detsamma gäller små
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt
i förhållande till större företag, för jämställdheten mellan kvinnor och
män eller för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen.
Eftersom betänkandet innehåller författningsförslag, ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser också redovisas i
enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
I detta kapitel redovisar utredningen sin bedömning av konsekvenserna av de förslag som lämnas. Ett av förslagen innebär en
möjlighet att ge ombud elektronisk tillgång till patientuppgifter. De
förslag som rör registret över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSPregistret) innebär dels en möjlighet att på internet enkelt kunna
kontrollera om en viss person har en viss legitimation, dels att Socialstyrelsen får medge direktåtkomst eller annan elektronisk tillgång till
registret samt att uppgifterna i registret får behandlas för fler ändamål.
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När det gäller förslaget om ombuds elektroniska tillgång till
patientuppgifter ska utredningen enligt utredningsdirektiven1 särskilt
redovisa förslagens konsekvenser för den personliga integriteten.
Eventuella inskränkningar i integritetsskyddet ska följas av analyser
samt proportionerliga och tydliga avvägningar där alternativa metoder
ska övervägas eller där förslag på särskilda integritetsstärkande åtgärder lämnas. När det gäller förslagen som gäller tillgång till personuppgifter i HOSP-registret ska utredningen enligt tilläggsdirektiven2
göra en avvägning mellan behov och integritetsskydd.
Utredningens arbete har genomsyrats av överväganden rörande
de registrerades personliga integritet. Konsekvenserna för den personliga integriteten, förslag på integritetsstärkande åtgärder samt utredningens samlade integritetsavvägningar har redovisats i samband
med respektive förslag. Någon ytterligare konsekvensbeskrivning
avseende skyddet för den personliga integriteten görs därför inte i
detta kapitel. Utredningen hänvisar i stället till de konsekvensanalyser som har gjorts i samband med varje förslag och hänvisning
till respektive avsnitt följer nedan.

9.2

Förslagen om ombuds elektroniska tillgång
till patientuppgifter och sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation

Utredningens bedömning: Förslagen om ombuds elektroniska
tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är utformade som möjligheter som är frivilliga att
använda. Det är således upp till varje vård- och omsorgsgivare att
välja om regelverket ska tillämpas eller inte. Förslagen förväntas
därför inte i sig medföra några ekonomiska konsekvenser.
Inte heller i övrigt bedöms förslagen medföra några sådana
konsekvenser som ska beskrivas enligt kommittéförordningen.
Förslagen om ombuds elektroniska tillgång till patientuppgifter och
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är utformade som
möjligheter som är frivilliga att använda. De som berörs av förslagen
1
2

Dir. 2019:37.
Dir. 2020:112.
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är, förutom patienter och omsorgsmottagare samt deras ombud,
främst regioner, kommuner och företag som verkar inom vård och
omsorg.
De som inte vill använda möjligheten att ge ombud elektronisk
tillgång, behöver inte göra det. Förslaget kommer därför inte i sig att
föra med sig några obligatoriska kostnader för regioner, kommuner
eller företag. Det är upp till varje region, kommun och företag att
inför en eventuell användning av regelverket göra en avvägning
mellan å ena sidan kostnader och andra konsekvenser och å andra
sidan vad som står att vinna. Det får antas att möjligheten används
bara om det bedöms som förmånligt.
Om regioner och kommuner väljer att använda sig av möjligheten
att ge ombud elektronisk tillgång till patientuppgifter respektive sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, kan detta föra med sig
vissa krav på it-struktur och informationssäkerhet för sådana vårdoch omsorgsföretag som upphandlas eller på andra sätt sluter avtal
med det offentliga. Detta kan tänkas medföra vissa kostnader för
företagen, och därmed för regionerna och kommunerna, när det
gäller it och digitala tjänster. Den föreslagna regleringen ställer dock
inga precisa krav på vilka it-system som ska användas. Varje region
eller kommun kan således välja att utforma sitt eget it-system.
Utredningens förslag innebär dock att det elektroniska utlämnandet till ett ombud får ske med samma teknik som för elektroniskt
utlämnande till patienten eller omsorgsmottagaren. När det gäller
hälso- och sjukvården torde det därför i många fall redan finnas
tekniska lösningar som är möjliga att anknyta till. Inom socialtjänsten finns inget regelverk som reglerar utlämnande genom
direktåtkomst till omsorgsmottagare. Redan i dag ställer emellertid
regioner och kommuner i regel höga krav på it-infrastruktur och
dataskydd i sina upphandlingar. Förslaget som utredningen lämnar
följer de principer om dataskydd och it-säkerhet som följer av dataskyddsförordningen eller nationell rätt och som regionerna, kommunerna och företagen redan är skyldiga att tillämpa. Utredningen
bedömer därför att förslagen om ombuds elektroniska tillgång till
patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
inte i sig kommer att medföra några ökade kostnader för företagen.
Eftersom förslagen om ombuds elektroniska tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
innebär möjligheter som varje vård- eller omsorgsgivare kan välja att

261

303
Konsekvenser av förslagen

SOU 2021:39

använda eller inte, är det vidare utredningens bedömning att förslagen
inte får några negativa konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. Den kommunala självstyrelsen har beaktats fullt ut vid utformningen av förslagen. Författningsförslagen är könsneutralt
utformade och förväntas inte få några konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män. Inte heller brottligheten, det brottsförebyggande arbetet, sysselsättningen eller möjligheten att nå de
integrationspolitiska målen bedöms påverkas av förslagen.
Konsekvenserna för den personliga integriteten berörs i avsnitt 6.2.1–6.2.7.
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Förslagen gällande HOSP-registret

Utredningens bedömning: Socialstyrelsen kan inom ramen för
myndighetens befintliga anslag klara de initiala kostnaderna som
uppstår vid genomförandet av förslaget om en sökfunktion på
internet för att kontrollera legitimationer och förslaget om att
Socialstyrelsen får medge myndigheter och privata vårdgivare
elektronisk tillgång till HOSP-registret. De löpande kostnaderna
för att administrera utlämnandet av uppgifter enligt förslagen förväntas bli lägre än kostnaderna i dag. Förslagen kommer även för
övriga berörda aktörer att leda till ökad effektivitet och säkerhet
vid behandling av uppgifter från registret och därmed också
minskade kostnader.
Genomförandet av förslaget om att ta bort de bestämmelser
som i dag ger vissa myndigheter möjlighet att ha direktåtkomst
bedöms inte att få några beaktansvärda konsekvenser för de
berörda myndigheterna eller för de registrerade. Det förväntas
inte heller medföra några kostnadsökningar, utöver vissa initiala
kostnader.
Genomförandet av förslaget om att ersätta den generella möjligheten att lämna ut uppgifter på medium för automatiserad behandling med tillgång via internet samt möjlighet för Socialstyrelsen att
göra sådant utlämnande i enstaka fall och besluta om sådant utlämnande i andra fall förväntas inte medföra några ökade kostnader,
utöver vissa initiala kostnader som följer av vissa teknikanpassningar och förändrat beslutsfattande.
Förslagen om nya ändamål för HOSP-registret förväntas inte i
sig medföra några negativa ekonomiska konsekvenser eller några
negativa konsekvenser för de registrerade.
I övrigt bedöms förslagen inte medföra några sådana konsekvenser som ska beskrivas enligt kommittéförordningen.

9.3.1

Förslaget om en sökfunktion på internet
för att kontrollera legitimationer

Utredningen föreslår en skyldighet för Socialstyrelsen att på internet
tillgängliggöra vissa uppgifter i HOSP-registret. Möjligheten till kontroll av någons legitimation ska finnas dels genom en sökfunktion på
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en vanlig webbsida, dels genom ett öppet applikationsprogrammeringsgränssnitt, ett s.k. API.
Det övergripande syftet med att öka tillgången till uppgifterna i
registret är att underlätta kontrollen av hälso- och sjukvårdspersonalens behörighet. Syftet är alltså att förbättra patientsäkerheten. En
säkrare vård innebär minskade kostnader för samhället och ökad
trygghet för patienterna. Utöver detta bedöms Socialstyrelsens
hantering av förfrågningar om uppgifter i HOSP-registret bli enklare
och snabbare. Förslaget kommer enligt utredningen alltså att förbättra effektiviteten och servicen mot allmänheten samt underlätta
informationsutbytet mellan de nordiska länderna och övriga EESländer. Begreppet allmänheten ska här ses i en vid betydelse och innefattar utöver var och en även företag och organisationer. Även gentemot vissa myndigheter och andra aktörer förväntas effektiviteten
och servicen förbättras, se utredningens bedömning i avsnitt 8.5.2,
8.5.4 och 8.5.5 i de fall behovet av tillgång till uppgifter i HOSPregistret hos Försäkringskassan, Universitets- och högskolerådet
samt vissa universitet och högskolor bedöms kunna tillgodoses
genom den öppna tillgången på internet. Hanteringen av personuppgifterna i HOSP-registret bedöms därtill bli säkrare såväl ur ett
patientperspektiv som ett integritetsperspektiv. Om det är möjligt
att på internet kontrollera om en person har en viss legitimation,
förväntas behovet av direktåtkomst till HOSP-registret minska.
För de registrerade bedömer utredningen att förslaget inte kommer att innebära några negativa konsekvenser. Konsekvenserna för
den personliga integriteten berörs i avsnitt 7.4 och 7.5.
För Socialstyrelsen kommer förslaget inledningsvis att innebära
vissa kostnader som är förknippade med att utforma tekniska lösningar för att utveckla webbsidans sökfunktion och det API som
föreslås. Socialstyrelsen måste kunna tillgängliggöra uppgifterna på
ett säkert sätt med mycket hög tillförlitlighet. Utredningen bedömer
dock att en möjlighet att på internet kunna kontrollera legitimationer redan på kort sikt kommer att minska administrationskostnaderna för Socialstyrelsen jämfört med i dag. Dagens manuella
hantering av förfrågningar och beställningar av uppgifter ur HOSPregistret sysselsätter, enligt uppgift från myndigheten, fem anställda.
Utredningens förslag bör alltså leda till kortare handläggningstider,
bättre resursfördelning och minskade kostnader hos myndigheten.

264

306
SOU 2021:39

Konsekvenser av förslagen

Utredningen gör sammantaget bedömningen att Socialstyrelsen
inom ramen för befintligt anslag kan klara de initiala kostnaderna
och att de löpande kostnaderna för att administrera utlämnandet av
uppgifter kommer att bli lägre än i dag.
9.3.2

Förslaget om att Socialstyrelsen får medge
myndigheter och vårdgivare elektronisk tillgång

Utredningen föreslår att Socialstyrelsen ska få besluta att medge en
myndighet eller offentlig vårdgivare tillgång till uppgifter i HOSPregistret genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande.
Direktåtkomst ska endast få medges om inte annat elektroniskt utlämnande är tillräckligt. Socialstyrelsen ska också få besluta att medge en privat vårdgivare tillgång till uppgifter i registret genom annat
elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. Förslaget syftar i huvudsak till att minimera användningen av direktåtkomst till personuppgifter till de få fall när det verkligen är nödvändigt, för att begränsa
de integritetsrisker som sådan tillgång innebär, samtidigt som det
skapar en flexibilitet i regleringen.
Möjligheten att medge elektronisk tillgång till uppgifter i HOSPregistret ökar patientsäkerheten även på så sätt att risken för förvanskning av den information som överförs minskar liksom risken
för att man missar att överföra relevant information. Utöver detta
bedöms Socialstyrelsens hantering av förfrågningar om uppgifter i
HOSP-registret bli enklare och snabbare. Förslaget kommer enligt
utredningen därmed att förbättra effektiviteten och servicen mot
andra myndigheter och vårdgivare. Hanteringen av personuppgifterna i HOSP-registret skulle därtill bli säkrare ur ett integritetsperspektiv, eftersom utlämnande på annat sätt, t.ex. via okrypterad
mejl, utöver att det ofta inte uppfyller dataskyddskraven när det
gäller säkerhet, allmänt sett innebär en mindre säker överföring av
uppgifter då obehöriga lättare kan få tillgång till dem.
Att Socialstyrelsen enligt förslaget får besluta om att medge elektronisk tillgång till uppgifter i HOSP-registret innebär också att när
det uppstår ett berättigat behov av sådan tillgång, kan en anpassad
tillgång medges nästan omedelbart. Det är en reglering som, i förhållande till om medgivandet i stället skulle regleras i förordning, blir
mer flexibel och den som har ett berättigat behov av tillgång till
uppgifterna kan få det utan onödig fördröjning. Detta är viktigt
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eftersom nya behov kan uppstå genom den allt ökande digitaliseringen av statsförvaltningen.
Socialstyrelsen ska fatta beslut efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten som därför berörs av förslaget. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att behöva avsätta resurser för dessa
samråd vilket innebär en viss kostnad. Utredningen gör bedömningen att de flesta myndigheters och vårdgivares behov av uppgifter
i HOSP-registret kommer att kunna tillgodoses genom sökfunktionen på internet och att det endast är ett fåtal aktörer som kommer
att behöva sådan elektronisk tillgång som kräver ett beslut av
Socialstyrelsen. Utredningen bedömer därför att Integritetsskyddsmyndighetens kostnader för samråd kommer att bli marginella och
att de ryms inom myndighetens givna anslag.
För de registrerade bedömer utredningen att förslaget inte kommer att innebära några negativa konsekvenser. Tvärtom får förslaget
positiva följder eftersom det medför att informationsöverföringen
som i dag till stor del sker genom att uppgifter mejlas, vilket inte
innebär säker överföring av personuppgifter, förväntas att minska
och ersättas av säkrare metoder. Konsekvenserna för den personliga
integriteten berörs närmare i avsnitt 8.3.2.
För Socialstyrelsen kommer förslaget inledningsvis att innebära
vissa kostnader som är förknippade med att utforma tekniska lösningar för att kunna ge åtkomst till uppgifter i HOSP-registret
genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst, exempelvis
genom en fråga-svar-funktion som förhoppningsvis kan bygga
vidare på det API som måste skapas för tillgängliggörandet på internet. Socialstyrelsen måste säkerställa att uppgifter kan tillgängliggöras
på ett säkert sätt. Beslutsfattandet kommer också att medföra vissa
kostnader. Utredningen gör dock bedömningen att en möjlighet för
myndigheter och vårdgivare att medges elektronisk tillgång till
uppgifter i HOSP-registret, i likhet med förslaget om en sökfunktion
på internet för att kontrollera legitimationer, på sikt kommer att
minska Socialstyrelsens administrationskostnader jämfört med
i dag. Även detta förslag bör alltså leda till kortare handläggningstider, bättre resursfördelning och minskade kostnader hos myndigheten. Utredningen gör bedömningen att den initiala kostnaden för
tekniken och fattandet av beslut som motsvarar den elektroniska tillgång som finns i dag ryms inom ramen för Socialstyrelsens befintliga
anslag och att de löpande kostnaderna inte blir högre än i dag.

266

308
SOU 2021:39

Konsekvenser av förslagen

Utredningens förslag ställer krav på behörighetsstyrning, loggning och åtkomstkontroll samt ändamålsbegränsning för den som
medgetts elektronisk tillgång. Eftersom det enligt de föreslagna
bestämmelserna är frivilligt för offentliga vårdgivare och kommunala
myndigheter att begära elektronisk tillgång till uppgifter i HOSPregistret, är det vidare utredningens bedömning att förslagen inte får
några negativa konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. Den
kommunala självstyrelsen har beaktats fullt ut vid utformningen av
förslagen.
Utredningen gör bedömningen att förslagen kommer att leda till
ökad effektivitet och säkerhet vid behandling av uppgifter från registret och därmed också minskade kostnader för berörda aktörer.
9.3.3

Förslaget om att ta bort bestämmelser som ger vissa
myndigheter möjlighet att ha direktåtkomst i dag

Utredningen föreslår att bestämmelserna som ger IVO, Transportstyrelsen och offentliga vårdgivare möjlighet att ha direktåtkomst
till uppgifter i HOSP-registret tas bort. Eftersom Socialstyrelsen
förväntas besluta att medge dessa myndigheter elektronisk tillgång
till uppgifter i samma utsträckning som enligt nuvarande reglering, när
den tillgång som föreslås till vissa uppgifter på internet inte bedöms
tillräcklig, bedöms förslaget inte få några beaktansvärda konsekvenser för de berörda myndigheterna eller för de registrerade. Det
förväntas inte heller medföra några kostnadsökningar, förutom för
det initiala beslutsfattandet som berörs i avsnitt 9.3.2.
9.3.4

Förslaget om att ta bort möjligheten till regelmässigt
utlämnande på medium för automatiserad behandling

Utredningen föreslår att Socialstyrelsens möjlighet till regelmässigt
utlämnande på medium för automatiserad behandling tas bort.
Socialstyrelsen ska dock i enstaka fall få lämna ut uppgifter i HOSPregistret genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst
utan föregående samråd med Integritetsskyddsmyndigheten. Detta
innebär att Socialstyrelsen på samma sätt som i dag t.ex. kommer att
kunna besvara enstaka manuellt gjorda förfrågningar om innehållet i

267

309
Konsekvenser av förslagen

SOU 2021:39

registret genom mejl utan att först samråda med Integritetsskyddsmyndigheten och fatta ett formellt beslut.
Förslaget kan medföra konsekvenser för de myndigheter och
andra aktörer som Socialstyrelsen i dag regelmässigt lämnar ut uppgifter ur HOSP-registret till på medium för automatiserad behandling. För myndigheter och vårdgivare kommer eventuella negativa
konsekvenser att begränsas av utredningens förslag i avsnitt 7.6
som ger möjlighet att genom en sökfunktion på internet kontrollera behörighet. För myndigheter och vårdgivare föreslås dessutom i avsnitt 8.3.2, i de fall detta inte är tillräckligt, en möjlighet
för Socialstyrelsen att medge dem elektronisk tillgång till uppgifter i
HOSP-registret.
Förslaget främjar flexibilitet och förväntas tillsammans med
övriga förslag bidra till en effektivare hantering. Det förväntas inte
medföra några kostnader, förutom för det initiala beslutsfattande
som berörs i avsnitt 9.3.2.
9.3.5

Förslagen om nya ändamål för HOSP-registret

Utredningen lämnar flera förslag som innebär att uppgifterna i
HOSP-registret får behandlas för nya ändamål. Gemensamt för förslagen är att de är nödvändiga för att vissa svenska myndigheter ska
kunna fullgöra sina uppdrag. De som berörs av förslagen är, förutom
de registrerade, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten. Förslagen förväntas inte i sig medföra några negativa ekonomiska konsekvenser.
Inte heller för de registrerade bedömer utredningen att förslagen
kommer att innebära några negativa konsekvenser. Konsekvenserna
för den personliga integriteten berörs i avsnitt 7.4, 7.5 och 8.7.
9.3.6

Andra konsekvenser

Utredningen gör i avsnitt 9.3.1 bedömningen att förslaget om att
Socialstyrelsen får medge myndigheter och vårdgivare elektronisk
tillgång inte får några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. Det bedöms inte heller övriga förslag gällande HOSP-registret
får några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen.
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Förslagen bedöms inte få några konsekvenser när det gäller sysselsättningen, jämställdheten mellan kvinnor och män eller möjligheten
att nå de integrationspolitiska målen. Förslagen förväntas bidra till
en effektivare offentlig service i hela landet, samt i ett längre perspektiv
ha vissa positiva effekter för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, särskilt i förhållande till bidragsbrottsligheten.
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10

Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

Utredningens förslag: Lagändringarna om ombuds elektroniska
tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation träder i kraft den 1 juli 2022.
Författningsändringarna i förordningen (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) träder i kraft den 1 januari 2023.
Utredningens bedömning: Det behövs inga övergångsbestämmelser.

10.1

Förslagen om ombuds elektroniska tillgång
till patientuppgifter och sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation

Det är frivilligt för vård- och omsorgsgivare att, i enlighet med
patientens eller omsorgsmottagarens medgivande, ge någon utanför
hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten som denne känner
personligen elektronisk tillgång till patientuppgifter respektive
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Vård- och omsorgsgivare kan således välja om de vill tillämpa regelverket efter att
bestämmelserna har trätt i kraft. Förslagen förenas inte med några
obligatoriska krav. Utredningen föreslår att det elektroniska utlämnandet till en annan fysisk person får göras med samma teknik som
får användas för sådant utlämnande som ger patienten eller omsorgs-
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mottagaren tillgång till sina egna uppgifter.1 En möjlighet till elektronisk tillgång för patienten finns i dag enligt patientdatalagen. När
det gäller hälso- och sjukvården bör det därför i många fall redan
finnas tekniska lösningar på plats som är möjliga att anknyta till.
I delbetänkandet föreslog utredningen att lagändringarna, dvs.
lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning samt följdändringar i annan lagstiftning ska träda i kraft den 1 juli 2022. Utredningen ansåg att det var
angeläget att lagändringarna kan träda i kraft relativt snart, bl.a. för
att skapa incitament för regioner, kommuner och företag att börja
tillämpa dem.2 Motsvarande argument gäller enligt utredningen även
för nu aktuella förslag. Det gäller bara en mindre lagändring som
anknyter till befintlig lagstiftning och har ett nära samband med
utredningens tidigare lämnade förslag. Av de skälen framstår det
lämpligt om nu aktuella förslag kan träda i kraft samtidigt som utredningens tidigare lämnade förslag.
Utredningen föreslår därför att bestämmelserna om ombuds elektroniska tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation samt de följdändringar som föreslås, träder
i kraft den 1 juli 2022.
Det blir frivilligt att från och med ikraftträdandet tillämpa bestämmelserna. Det bedöms inte behövas några särskilda övergångsbestämmelser i denna del.

10.2

Förslagen om elektronisk tillgång till HOSPregistret

De förslag som lämnas i fråga om tillgång till HOSP-registret på
internet syftar till att öka den elektroniska tillgången till uppgifterna
i registret för att underlätta kontrollen av hälso- och sjukvårdspersonalens behörighet. Det övergripande syftet är alltså att öka
patientsäkerheten. Utöver detta förväntas ett genomförande av förslagen medföra att Socialstyrelsens hantering av förfrågningar om
uppgifter i HOSP-registret bli enklare och snabbare, vilket har efter1

Jfr utredningens förslag till ändring i 5 kap. 5 § patientdatalagen (2008:355) respektive 2 kap.
13 § lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning (SOU 2021:4). Det föreslås att utlämnande får ske genom direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande.
2
Se SOU 2021:4 s. 727.
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frågats. Utredningen anser därför att det är angeläget att författningsändringarna kan träda i kraft så fort som möjligt.
De förslag som lämnas i fråga om annan elektronisk tillgång till
HOSP-registret har direkt påverkan på berörda myndigheters elektroniska tillgång till uppgifter i HOSP-registret. Den elektroniska
tillgången är nödvändig och viktig. Syftet med förslagen är inte att
hindra eller försämra den elektroniska tillgång som vissa myndigheter i dag har till uppgifterna, utan att förbättra tillgången så att
motsvarande tillgång kan ges på ett säkrare sätt. Det är därför viktigt
att det finns tillräckligt med tid före ikraftträdandet för att säkerställa att den elektroniska tillgången till uppgifterna i registret är
kontinuerlig och att det inte uppstår ett glapp i tillgången till uppgifter till följd av ändringarna. Då förslagen kräver viss administration kring beslutsfattandet och att vissa tekniska lösningar finns
på plats vid ikraftträdandet gör utredningen, efter samråd med Socialstyrelsen, bedömningen att ett ikraftträdande är möjligt först om
cirka ett och ett halvt år. Enligt utredningen finns det inget som
hindrar att det förberedande arbetet såväl med de tekniska lösningarna
som samråd med Integritetsmyndigheten påbörjas så fort regeringen
utfärdat författningsändringarna. Inget hindrar heller att Socialstyrelsen efter utfärdandet av förordningsändringarna beslutar om den elektroniska tillgång som får finnas från och med ikraftträdandet. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Inte heller i denna del behövs det några övergångsbestämmelser
för de bestämmelser som utredningen föreslår. De nya bestämmelserna bör kunna tillämpas omedelbart vid ikraftträdandet på de
uppgifter som redan finns i registret liksom på nya uppgifter som
därefter tillförs registret.
Inte heller i övrigt krävs det någon övergångsreglering.
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11.1

Förslaget till lag om ändring i patientdatalagen
(2008:355)

5 kap.
Direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande1
4 § Utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten
endast i den utsträckning som anges i lag eller förordning.
Om en region eller en kommun bedriver hälso- och sjukvård
genom flera myndigheter, får en sådan myndighet ha direktåtkomst
till personuppgifter som behandlas av någon annan sådan myndighet
i samma region eller kommun.
Ytterligare bestämmelser om direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande finns i 5 och 5 a §§ samt i 2 kap. och 4 kap. 11 § lagen
(0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och
kvalitetsuppföljning.
Paragrafen reglerar när direktåtkomst är tillåtet inom hälso- och
sjukvården. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.
Paragrafens tredje stycke upplyser om att det finns ytterligare
bestämmelser om direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande
bl.a. i 5 a §.
5 a § Om den enskilde medger det får en vårdgivare ge en annan
fysisk person som den enskilde uppger sig känna personligen tillgång
genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till sådana
1

I lydelse enligt förslag i delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg,
SOU 2021:4. Kommentaren avser de ytterligare ändringar som utredningen föreslår i sitt delbetänkande i förhållande till det ändringsförslag som lämnats i delbetänkandet.
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uppgifter som avses i 5 § första stycket. Sådan tillgång ska på den enskildes begäran kunna begränsas till uppgifter registrerade efter ett visst
datum eller vid en viss vårdenhet.
Om någon inom hälso- och sjukvårdspersonalen får anledning att
misstänka att den enskildes medgivande enligt första stycket inte ger
uttryck för den enskildes fria vilja eller att den enskilde varaktigt inte
längre är i stånd att lämna ett medgivande enligt första stycket, är denne
skyldig att genast anmäla detta till den vårdgivare som gett tillgången.
Motsvarande gäller om misstanken avser att den enskilde inte känner
den som fått tillgång personligen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om de krav på
säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande som avses i första stycket.
Paragrafen är ny. Den reglerar vårdgivares möjlighet att, i enlighet
med patientens medgivande, ge någon utanför hälso- och sjukvården
elektronisk tillgång till patientuppgifter om patienten. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.
Det är frivilligt för vårdgivaren att ge den elektroniska tillgång
som avses i paragrafen. Eftersom det rör sig om en frivillig bestämmelse, finns det aldrig någon skyldighet för vårdgivaren att göra
patientuppgifter elektroniskt tillgängliga för en annan fysisk person,
även om patienten begärt detta.
Första stycket
Ombudet får som mest ha elektronisk tillgång till samma uppgifter
som patienten
Vårdgivare får medge elektronisk tillgång till sådana uppgifter om
patienten som får lämnas ut till honom eller henne och som behandlas
för ändamålet vårddokumentation. Vårdgivaren får också under
samma förutsättningar medge elektronisk tillgång till sådan dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första stycket första meningen, dvs.
uppgifter om den åtkomst till uppgifter som förekommit om patienten(logglistor) (5 § och 4 kap. 3 § första stycket första meningen).
Den som patienten genom sitt medgivande har utsett (ombudet) får
således ha elektronisk tillgång till de uppgifter om patienten som
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patienten själv får ha sådan tillgång till. Detta är de uppgifter som
ombudet maximalt får ges elektronisk tillgång till. Det finns inget
som hindrar att vårdgivaren väljer att ge ombudet elektronisk tillgång till färre uppgifter.
Patienten kan begränsa sitt medgivande när det gäller vilka uppgifter som får omfattas av ombudets elektroniska tillgång. Vilka uppgifter som denne får ha elektronisk tillgång till är således beroende av
hur patientens medgivande är utformat, se nedan under rubriken
Begränsning till uppgifter registrerade efter ett visst datum eller vid en
viss vårdenhet.
Den som patienten genom sitt medgivande har utsett får inte ges
elektronisk tillgång till sådana uppgifter som omfattas av sekretess i
förhållande till patienten själv. Om det i undantagsfall förekommer
sådana uppgifter, kan patienten framställa en begäran om att få ta del
av allmänna handlingar och samtidigt lämna sitt medgivande till att
sådana uppgifter lämnas ut till den patienten utsett.
Ombudet ska vara en fysisk person som patienten uppger sig känna
personligen
Den som ges elektronisk tillgång, ska vara en person som patienten
uppger att den känner personligen. Med ”känna personligen” avses
någon sorts relation i patientens privata sfär. Det kan t.ex. handla om
en familjemedlem, en bekant, en granne eller någon annan person
som patienten anser sig känna personligen. Det ställs inte några närmare krav på vad det innebär att känna någon personligen. Det är
ytterst patienten som får avgöra om den vill uppge att den känner
någon personligen.
Det är bara en fysisk person som patienten uppger sig känna
personligen som får ges elektronisk tillgång. Juridiska personer får
således inte ges någon elektronisk tillgång enligt paragrafen.
Legala ställföreträdare i form av gode män eller förvaltare kan ha
möjlighet att ta del av huvudmannens patientuppgifter redan i egenskap av legal ställföreträdare. Det finns dock inget hinder mot att en
person, som anser att den känner sin gode man eller förvaltare personligen, medger att denne får elektronisk tillgång trots att personen
yrkesmässigt är t.ex. god man.
Det finns inget hinder mot att en patient medger flera personer
samtidigt elektronisk tillgång. Man kan t.ex. tänka sig att en äldre
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person med flera vuxna barn vill ge samtliga barn elektronisk tillgång. Vårdgivare har dock ingen skyldighet att ge sådan tillgång.
Under förutsättning att gällande krav på saklighet och opartiskhet
iakttas kan vårdgivare ta fram rutiner för hur tilldelning av elektronisk tillgång ska gå till och kan exempelvis välja att införa rutiner
för hur många personer som samtidigt får medges elektronisk tillgång till en och samma patients uppgifter.
Vårdgivaren behöver inte göra någon kontroll eller lämna ett godkännande i det enskilda fallet för att en annan fysisk person ska
kunna ges elektronisk tillgång till patientuppgifterna. Det som krävs
är att patienten uppger sig känna denne personligen. Det ställs inga
formkrav för hur patienten ska göra detta. I praktiken torde det kunna
ske exempelvis genom en kryssruta i webb-gränssnittet där patienten
kan kryssa i att den känner den andra fysiska person personligen.
Vårdgivaren bör kontrollera att inte en och samma person har
elektronisk tillgång till för många patienters uppgifter. I sådana fall
bör vårdgivaren undersöka detta och överväga om personens elektroniska tillgång bör avslutas.
Patientens medgivande
Förutsättningen för att ge en annan fysisk person elektronisk tillgång till patientuppgifter är att patienten vill detta. Patientens vilja
ska manifesteras genom att patienten lämnar sitt medgivande. Med
medgivande menas den sorts medgivande (samtycke) som en enskild
kan lämna enligt 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Medgivandet medför att patienten häver den sekretess
som annars råder för patientuppgifterna, till förmån för den person
som patienten utsett. Det brukar även kallas att lämna sitt samtycke.
Här används dock begreppet medgivande, för att inte förväxla det
med begreppet samtycke som används i dataskyddsförordningen
som rättslig grund för att behandla personuppgifter.
Det finns inte några formkrav för hur en patient får lämna sitt
medgivande. Det viktiga är att den utlämnande vårdgivaren är säker
på att det verkligen rör sig om patientens medgivande. Det finns tekniska möjligheter att säkerställa att det är patientens medgivande
genom stark autentisering. Exempelvis kan man tänka sig att patienten loggar in med sitt mobila bank-id och kryssar i en ruta att den
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lämnar sitt medgivande, samt i förekommande fall, kryssar i om medgivandet begränsas till uppgifter registrerade efter ett visst datum
eller vid en viss vårdenhet. Detta kan även tänkas ske genom att visa
upp en av patienten undertecknad skriftlig handling.
Patienten kan när som helst ta tillbaka sitt medgivande. Det
ankommer på vårdgivaren att säkerställa att patienten på ett enkelt och
säkert sätt kan återkalla medgivandet. Exempelvis bör det kunna ske
genom att personen loggar in genom att legitimera sig med bank-id
eller motsvarande och meddelar att medgivandet återkallas genom
att kryssa i (eller ur) en ruta. Då ska den elektroniska tillgången till
patientuppgifter omedelbart avslutas. Vårdgivaren bör även se till att
en patient kan kontakta vårdgivaren på andra sätt för att meddela att
denne inte längre vill att någon ska ha elektronisk tillgång. Det är lämpligt att vårdgivare ser till att det finns möjlighet att lämna sitt medgivande, och att återkalla medgivandet, utan att detta i sig kräver att
patienten själv använder bank-id eller motsvarande tekniska lösningar.
Avgörande för att kunna lämna ett medgivande är att man förstår
vad saken handlar om och vad man gör. Medgivandet ska vara aktuellt,
relevant och specifikt. Många patienter, som på grund av hög ålder
eller funktionsnedsättningar har svårt att ta till sig viss information,
lär ändå ha förmågan att ge uttryck för att de vill att en viss annan
person ska få elektronisk tillgång till patientuppgifterna. Personer
med allvarligt nedsatt beslutsförmåga kan normalt inte lämna ett
giltigt medgivande till elektronisk tillgång. I de fallen kan bestämmelsen inte tillämpas.
Den omständigheten att patientens beslutsförmåga, efter medgivandet, blir varaktigt nedsatt medför inte i sig att den elektroniska
tillgången behöver avslutas. Däremot bör vårdgivaren i den situationen bedöma om det fortfarande är patientens aktuella och fria
vilja att personen har elektronisk tillgång. Om det finns anledning
att misstänka att patienten varaktigt inte längre är i stånd att lämna
ett medgivande, ska hälso- och sjukvårdspersonalen anmäla detta till
vårdgivaren. Vårdgivaren bör då försöka undersöka hur patienten
ställer sig till den elektroniska tillgången. Om det inte framkommer
något som tyder på att patienten skulle vilja återkalla medgivandet,
finns det ingen anledning att avsluta den elektroniska tillgången. Om
däremot patienten i sitt nuvarande tillstånd visar ett avståndstagande
eller direkt motvilja mot den som getts elektronisk tillgång, kan det
vara ett tecken på att inställningen till den elektroniska tillgången
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ändrats. Då kan det finnas anledning att avsluta den elektroniska
tillgången. Se även nedan under rubriken Skyldighet att anmäla vid
misstanke om att förutsättningarna inte är uppfyllda. Om patienten
senare ändrar sin inställning till den som haft elektronisk tillgång och
åter visar förtroende för denne, kan det finnas anledning att åter ge
personen elektronisk tillgång med stöd av det tidigare lämnade medgivandet, förutsatt att det inte har återkallats.
Ett barn som förstår vad saken gäller, och som har rätt att självt
disponera sina sekretesskyddade patientuppgifter, har möjlighet att
lämna sitt medgivande. Ett barn kan alltså medge att någon, som
barnet anser sig känna personligen, får elektronisk tillgång till barnets
patientuppgifter. Allt större hänsyn ska tas till barnets önskemål
utifrån barnets stigande ålder och mognad på motsvarande sätt som
i övrigt inom hälso- och sjukvården. Det måste dock beaktas att
barnet självt måste kunna disponera sekretessen enligt offentlighetsoch sekretesslagen respektive tystnadsplikten enligt patientsäkerhetslagen, för att kunna lämna ett medgivande enligt bestämmelsen.
Den elektroniska tillgången får ges genom direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande
Elektronisk tillgång för den som patienten utsett får ges genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Vårdgivare kan
alltså använda samma tekniska lösning för ombuds tillgång till uppgifter om patienten som för patientens egen tillgång till uppgifter
om sig själv enligt 5 kap. 5 § patientdatalagen.2
För innebörden av ”annat elektroniskt utlämnande”, se kapitel 3
i detta betänkande. Se även delbetänkandet Informationsöverföring
inom vård och omsorg (SOU 2021:4), kommentaren till 2 kap. 2 §
lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning och avsnitt 16.3.2.

2

I den lydelse som utredningen föreslagit i sitt delbetänkande Informationsöverföring inom
vård och omsorg, som innebär att 5 kap. 5 § patientdatalagen omfattar direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande.
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Begränsning till uppgifter registrerade efter ett visst datum eller vid
en viss vårdenhet
Av bestämmelsens första stycke andra meningen framgår att patienten
ska kunna begränsa sitt medgivande till uppgifter registrerade efter ett
visst datum eller vid en viss vårdenhet. Den som vill att anhöriga bara
ska kunna följa det aktuella vårdförloppet, t.ex. hur det går med en
större operation, kan begränsa medgivandet till uppgifter registrerade efter intagningen på sjukhuset och vid den aktuella kliniken.
Patienten kan också förhindra elektronisk tillgång till uppgifter registrerade inom t.ex. psykiatrin eller förlossningsvården. Begränsningarna i tiden och till en vårdenhet ska kunna göras för varje
utsedd person för sig. Har man flera olika personer som ombud kan
dessa således ges elektronisk tillgång till olika patientuppgifter.
Det är vårdgivaren som bestämmer vilka vårdenheter denne har.
Ledning kring vad som avses med vårdenhet kan hämtas från Socialstyrelsens termbank. Där beskrivs vårdenhet som organisatorisk
enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård.
Bestämmelsen hindrar inte att vårdgivaren respekterar andra
typer av begränsade medgivanden än vad som föreskrivs i bestämmelsen. Det står vårdgivaren fritt att, om den så önskar och har
tekniska möjligheter, exempelvis ta hänsyn till om patienten vill
undanta vissa typer av känsliga uppgifter, t.ex. sådana som rör psykisk
ohälsa eller missbruk, eller patientuppgifter som registrerats under
andra typer av tidsintervaller. Någon skyldighet finns dock inte att
respektera andra typer av begränsningar, än de som bestämmelsen
föreskriver. Innehåller medgivandet sådana andra begränsningar som
vårdgivaren inte vill eller kan respektera, måste den elektroniska tillgången avslutas.
Andra stycket
Skyldighet att anmäla vid misstanke om att förutsättningarna inte
är uppfyllda
Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att till vårdgivaren genast
anmäla misstankar om att patientens medgivande inte ger uttryck för
dennes fria vilja. Så kan t.ex. vara fallet om vårdpersonal får indikationer på att en anhörig uppträder hotfullt mot patienten, eller vice
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versa, eller försöker få insyn i patientens förhållande på ett otillbörligt sätt. Med ”genast” avses att en anmälan ska göras så snart det
är möjligt, närhelst en misstanke uppstår. Något särskild tidsgräns
finns inte föreskriven. Hälso- och sjukvårdspersonal som exempelvis
vid ett vårdmöte får anledning till sådan misstanke, ska så snart det
är möjligt anmäla detta så att det kommer till vårdgivarens kännedom. Därmed får vårdgivaren möjlighet att utreda om misstanken är
befogad och överväga om den elektroniska tillgången ska avslutas.
På motsvarande sätt är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att
till vårdgivaren genast anmäla om det uppstår misstankar om att
patienten inte känner den som getts elektronisk tillgång personligen.
Sådana indikationer kan exempelvis vara om hälso- och sjukvårdspersonal får kännedom om att patienten gett någon inom hälso- och
sjukvårdspersonalen, en enskild näringsidkare eller en forskare elektronisk tillgång till sina patientuppgifter. En sådan anmälan gör det
möjligt för vårdgivaren att utreda om patientens uppgift om att
denne känner den fysiska personen är riktig och överväga om den
elektroniska tillgången ska avslutas. Även genom kontroller av vilka
fysiska personer som getts elektronisk tillgång till patienters uppgifter kan vårdgivaren få indikationer på att patienterna inte känner
den som getts elektronisk tillgång personligen. Om en fysisk person
getts elektronisk tillgång till många patienters uppgifter, kan det
tyda på att det finns kommersiella eller andra intressen som ligger
bakom den elektroniska tillgången, vilket bör föranleda att den elektroniska tillgången avslutas.
Det kan även inträffa att den som lämnat ett medgivande senare
blir varaktigt oförmögen att ta tillbaka medgivandet. För att vårdgivaren ska uppmärksamma att så har blivit fallet och kunna överväga
om den elektroniska tillgången bör fortsätta är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att anmäla misstankar om att patienten varaktigt
inte längre kan lämna ett medgivande, dvs. har blivit varaktigt
beslutsoförmögen. Det kan t.ex. handla om en äldre patient vars tillstånd ändrats och som nu uttrycker att den inte längre vill att barnen
ska ha elektronisk tillgång till patientuppgifterna. Det kan även vara
fråga om en patient som blivit dement och inte längre känner igen
sina släktingar, och ger uttryck för att den inte vill ha med dessa att
göra. Om sådan information kommer till hälso- och sjukvårdspersonalens kännedom, kan omständigheterna vara sådana att en anmälan
bör göras.
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Tredje stycket
Föreskrifter om säkerhetsåtgärder
I tredje stycket finns en upplysning om att regeringen, eller den
myndighet som regeringen bestämmer, kan meddela föreskrifter om
vilka krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid tillgång genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Åtkomst genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande förutsätter att det
finns tillräckligt säkra tekniska lösningar för att säkerställa identifieringen av den som lämnar medgivandet och den som får tillgång
till uppgifterna. Det måste också finnas tekniska lösningar att spärra
uppgifter som inte får lämnas ut till ombudet på grund av att sekretess gäller i förhållande till patienten.

11.2

Ändring i förslaget till lag (0000:000) om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning3

2 kap.
13 § En vård- eller omsorgsgivare får medge en patient eller omsorgsmottagare tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt
utlämnande till sådana uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren själv som får lämnas ut till honom eller henne och som en
annan vård- eller omsorgsgivare får ha tillgång till enligt 3 §. Patienten eller omsorgsmottagaren får också medges tillgång genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till sådan dokumentation som avses i 15 § första stycket.
Paragrafen föreslogs i delbetänkandet (SOU 2021:4) och övervägandena finns i avsnitt 16.13 i delbetänkandet. Ändringen innebär,
i förhållande till det förslag som lämnades i delbetänkandet, att andra
och tredje styckena tagits bort. Bestämmelserna i nuvarande andra
och tredje styckena har i sak oförändrade tagits in i 13 b §. I fråga
om innebörden av bestämmelsen i övrigt hänvisas till författningskommentaren till 2 kap. 13 § första stycket i delbetänkandet.
3

Kommentarerna avser ändringar i förhållande till den lydelse som föreslagits i SOU 2021:4.
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13 a § Om patienten eller omsorgsmottagaren medger det får en vårdeller omsorgsgivare ge en annan fysisk person som patienten eller omsorgsmottagaren uppger sig känna personligen tillgång genom direktåtkomst
eller annat elektroniskt utlämnande till sådana uppgifter som avses i 13 §.
Sådan tillgång ska på patientens eller omsorgsmottagarens begäran kunna
begränsas till uppgifter registrerade efter ett visst datum eller vid en viss
organisatorisk enhet.
Om någon inom hälso- och sjukvårdspersonalen eller som utför
arbetsuppgifter inom socialtjänsten får anledning att misstänka att
patientens eller omsorgsmottagarens medgivande enligt första stycket
inte ger uttryck för patientens eller omsorgsmottagarens fria vilja eller
att patienten eller omsorgsmottagaren varaktigt inte längre är i stånd att
lämna ett medgivande enligt första stycket, är denne skyldig att genast
anmäla detta till den vård- eller omsorgsgivare som gett tillgången.
Motsvarande gäller om misstanken avser att patienten eller omsorgsmottagaren inte känner den som fått tillgång personligen.
Paragrafen är ny. Den reglerar vård- och omsorgsgivares möjlighet
att, i enlighet med patientens eller omsorgsmottagarens medgivande,
ge någon utanför hälso- och sjukvården och socialtjänsten elektronisk tillgång till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
om patienten eller omsorgsmottagaren, som den aktuella vård- eller
omsorgsgivaren registrerat. Övervägandena finns i avsnitt 6.5 med
hänvisningar till 6.4.
Bestämmelsen har motsvarande innebörd och utformning som
bestämmelsen om ombuds elektroniska tillgång i 5 kap. 5 a § patientdatalagen. Här är det dock i stället uppgifter som ingår i sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation och beskrivs i 13 § som omfattas.
Eftersom bestämmelsen har motsvarande utformning som 5 kap.
5 a § patientdatalagen hänvisas till den utförliga författningskommentaren ovan till 5 kap. 5 a § patientdatalagen för hur bestämmelsen ska tillämpas med följande tillägg. Sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation är ett system som ger verksamheter inom
socialtjänsten som avser äldre eller personer med funktionsnedsättningar och hälso- och sjukvården tillgång till varandras vård- och
omsorgsdokumentation genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. För den närmare innebörden av sammanhållen
vård-och omsorgsdokumentation hänvisas till kapitel 16 i delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4).
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Där förklaras ingående vad som avses med omsorgsmottagare,
omsorgsgivare, vilka uppgifter som får ingå i sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation och vilka insatser som omfattas.
Det är socialtjänstens uppgifter om äldre och personer med funktionsnedsättningar som får vissa insatser, som får ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Den fysiska person som
patientens eller omsorgsmottagarens medgivande avser, får således
ges elektronisk tillgång till den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen, oavsett om uppgifterna härrör från hälso- och
sjukvårdens eller från socialtjänstens dokumentation.
Avsikten med bestämmelsen är att den ska ge vård- och omsorgsgivare möjlighet att ge någon utanför hälso- och sjukvården och
socialtjänsten elektronisk tillgång till uppgifter i dokumentation
som just den aktuella vård- eller omsorgsgivaren registrerat och som
finns tillgänglig för andra vård- och omsorgsgivare i systemet för
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Sådan elektronisk
tillgång kan inkludera tillgång till dokumentation som en vård- eller
omsorgsgivare tagit del av hos en annan vård- och omsorgsgivare
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och sedan
själv registrerat i sin egen vård- eller omsorgsdokumentation i
systemet.
Till skillnad från bestämmelsen i 5 kap. 5 a § patientdatalagen, där
uttrycket ”enskild” anges, används här ”patienten eller omsorgsmottagaren”. Detta anknyter till de uttryck som används i bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det
krävs inte att personen har en aktuell patientrelation eller en pågående omsorgsinsats för att kunna lämna sitt medgivande till att en
annan fysisk person som denne känner personligen får elektronisk
tillgång till uppgifterna.
Till skillnad från bestämmelsen i 5 kap. 5 a § patientdatalagen, där
begreppet ”vårdenhet” anges, används här ”organisatorisk enhet”. Det
är vårdgivaren respektive omsorgsgivaren som själv avgör vilka organisatoriska enheter den har och gränserna mellan dem.
13 b § I 5 kap. 5 och 5 a §§ patientdatalagen (2008:355) finns det
ytterligare bestämmelser om elektronisk tillgång för patienten och andra
till uppgifter hos vårdgivare om patienten själv.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om de krav på
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säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande som avses i 13 och 13 a §§.
Paragrafen är ny. Paragrafen motsvarar i huvudsak förslaget till 2 kap.
13 § andra och tredje styckena i delbetänkandet (SOU 2021:4).
Innehållet har dock kompletterats med en erinran i första stycket om
att det i patientdatalagen finns ytterligare bestämmelser om ombuds
elektroniska tillgång till uppgifter hos vårdgivare om patienten själv
som gäller oavsett om vårdgivaren deltar i sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation eller inte. I fråga om innebörden av andra
stycket hänvisas till författningskommentaren till 2 kap. 13 § andra
stycket i delbetänkandet.
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Kommittédirektiv 2019:37

Översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering
i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet
Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2019
Sammanfattning
En särskild utredare ska utreda och lämna förslag som rör personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och
sjukvård.
Utredaren ska bl.a. se över möjligheterna
– att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i
socialtjänst och hälso- och sjukvård,
– till en utvidgad informationsöverföring för kvalitetsutveckling
mellan bl.a. vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunala
nämnder,
– att införa sekretessbrytande bestämmelser för viss personuppgiftshantering i socialtjänst och hälso- och sjukvård, och
– att ge ombud åtkomst till patientjournal.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2021. Ett delbetänkande som rör samtliga utredningsfrågor utom ombuds åtkomst till
patientjournal och uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning
ska dock lämnas senast den 17 januari 2021.
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Bakgrund
Strukturförändringar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har under de senaste decennierna genomgått strukturförändringar av olika slag. Två tydliga
sådana är ökningen av andelen olika aktörer som är verksamma inom
sektorerna, och den demografiska förändringen med en ökande
andel äldre i befolkningen.
Fler olika utförare av verksamheterna än tidigare
Kommuner och landsting har ansvar för verksamheterna inom socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården. Med socialtjänst avses i
dessa direktiv främst sådan verksamhet som regleras genom bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall och lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, samt personlig
assistans som utförs med assistansersättning som regleras i 51 kap.
socialförsäkringsbalken (2010:110). Socialtjänsten omfattar flera målgrupper, varav endast vissa är aktuella i det här direktivet. Med hälsooch sjukvård menas i dessa direktiv sådan verksamhet som definieras
i 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Kommuner och landsting ska organisera verksamheten när det
gäller att driva socialtjänsten eller hälso- och sjukvården i egen regi
eller att använda sig av privata utförare. Utvecklingen inom landstingen de senaste årtiondena visar att andelen verksamhet som utförs
privat har ökat från 10 procent 2006 till 16 procent 2016 (räknat till
kostnaderna för verksamheten). Det är dock stora regionala skillnader mellan landstingen. Drygt en fjärdedel av verksamheten i
Stockholms läns landsting (SLL) köps in från privata vårdgivare
jämfört med Jämtlands läns landsting där drygt 3 procent köps in
externt. Skillnaden mellan landstingen när det gäller hur stor andel
av verksamheten som lagts på privat vårdgivare återspeglar till viss
del i vilken utsträckning som landstinget använder valfrihetssystem
enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Utöver utvecklingen med fler privata vårdgivare hos landstingen så ökade antalet
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digitala vårdgivare som erbjuder vårdtjänster via t.ex. videolänk,
chatt, text- eller bildmeddelanden.
Även socialtjänsten utförs av fler olika aktörer än enbart kommunala myndigheter, bl.a. med stöd av lagen om valfrihetssystem.
Ser man till insatser riktade till t.ex. äldre personer som beviljades
hemtjänst under 2018 så tog 17 procent av dem emot insatser från
en enskild verksamhet. För personer som är yngre än 65 år var andelen större, nästan 25 procent valde att få sina insatser utförda via
enskild verksamhet. Andelen särskilda boenden som drevs via enskild
verksamhet var 20 procent. Vad gäller t.ex. daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning så drevs nästan 10 procent som
enskild verksamhet.
Utöver strukturförändringarna med ett ökat antal olika utförare
får kommunernas möjlighet att välja hur man organiserar sina
nämnder betydelse för hur verksamheten ser ut. Fullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas inom kommunen och att varje
nämnd ska ansvara för ett visst område. Eftersom kommunerna, med
några få undantag, själva bestämmer vilka nämnder de vill ha inom
kommunen ser organisationen olika ut i olika kommuner. Många
kommuner har t.ex. fler än en kommunal nämnd för varje verksamhetsområde. Införandet av den fria kommunala nämndorganisationen genom 1991 års kommunallag innebar att en del kommuner
kom att dela upp socialtjänsten på flera sektorer som organisatoriskt
hör till olika nämnder. Det finns exempelvis en geografisk uppdelning på kommundelsnämnder, men det kan också finnas en uppdelning på olika kompetensområden eller utifrån ett beställar- och
utförarperspektiv.
En förändrad demografisk situation med en ökande andel äldre
En annan förändring som redan har och kommer att få ännu större
påverkan framöver inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård
är den demografiska utvecklingen med en ökande andel äldre i
befolkningen. Andelen personer som är 80 år och äldre väntas öka
kraftigt de närmaste åren. Denna grupp utgör i dag cirka fem procent av befolkningen men beräknas utgöra cirka nio procent av
befolkningen år 2050. Äldre personer har ofta kroniska sjukdomar.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar i rapporten
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VIP i vården (Rapport 2014:2) att 85 procent av personer över 65 år
har minst en kronisk sjukdom.
Äldre personer som beviljats biståndsbedömda insatser med stöd
av SoL har ofta omfattande behov av stöd och hjälp med både
omsorg och hälso- och sjukvård. Drygt 70 procent av de som är 65 år
och äldre och som tar emot vård från den kommunalt finansierade
hälso- och sjukvården i ordinärt boende har också beviljats socialtjänstinsatser. En person kan också ta emot socialtjänstinsatser från
flera olika utförare, t.ex. hemtjänst och dagverksamhet.
Socialstyrelsen har kartlagt hur den kommunala hälso- och sjukvården är organiserad (Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård
– förstudie, art nr. 2019-2-17). Kartläggningen visar att patienter
inom denna typ av vård ofta är sköra och har komplexa hälsoproblem
och svåra funktionsnedsättningar samt möter många olika vårdgivare och verksamheter. Socialstyrelsen konstaterar i kartläggningen att kontinuiteten i vården och omsorgen är mycket viktig för
personers upplevelse av trygghet. De många kontakterna mellan
olika vårdgivare eller utförare när en person går över från en verksamhet till en annan ställer krav på en väl fungerande samverkan för
att inte innebära risker i form av t.ex. missförstånd eller avsaknad av
information om nästa behandlingssteg. Frågor som rör samordning
för gruppen äldre personer har också lyfts i slutbetänkandet Läs mig!
Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer
(SOU 2017:21) från Utredningen om nationell kvalitetsplan för
äldreomsorgen och slutbetänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)
från utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.
Digitaliseringsutvecklingen under senare år
Sverige har internationellt sett en hög digitaliseringsgrad. EU gör
sedan 2014 årliga mätningar av medlemsstaternas utveckling inom
digitaliseringsområdet som publiceras i ett s.k. DESI-index (the
Digital Economy and Society Index) som bygger på undersökningar
inom fem olika områden, bl.a. tillgången till fast bredband, medborgarnas digitala kommunikationer samt e-förvaltning och e-hälsa.
Sverige har alltid placerat sig bland de tre länder som ligger högst på
listan och låg 2018 på andra plats efter Danmark.
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Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för socialtjänsten och
hälso- och sjukvården. Modern informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta för den enskilde att vara delaktig i sin egen
vård och omsorg, stödja kontakten mellan den enskilde och verksamheterna samt tillhandahålla effektivare stödsystem för medarbetarna i verksamheterna.
Socialtjänsten har i likhet med andra områden påverkats av digitaliseringen. Socialstyrelsen följer sedan 2013 användningen av välfärdsteknik i kommunerna, och myndigheten konstaterar i kartläggningen för 2019 att allt fler kommuner inför olika typer av välfärdstekniklösningar (E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
2019, art nr. 2019-5-10). Andelen kommuner som har e-tjänster för
att ansöka om bistånd ökar. Inom äldreomsorgen har 27 procent av
kommunerna sådana e-tjänster för bistånd och inom funktionshindersområdet var andelen 23 procent. Drygt 90 procent av alla trygghetslarm är digitala och uppkopplade framförallt via de mobila näten.
Socialstyrelsen konstaterar vidare att många kommuner brister i att
säkerställa ett fullgott skydd för enskildas känsliga personuppgifter.
Hälso- och sjukvårdsområdet har också integrerat digitala stöd i
den dagliga verksamheten. De årliga undersökningar som landstingen gör av användningen av it i vården visar bl.a. att all journalföring inom slutenvården, primärvården och psykiatrin är digital
sedan början på 2010-talet (eHälsa i landstingen – augusti 2013).
Digitaliseringen påverkar inte bara verksamheterna utan även
patienter och brukare. Sveriges Kommuner och Landstings studier i
fråga om invånarnas inställning till digital service i välfärden visar att
tre fjärdedelar av invånarna är positivt inställda till att kommuner
och landsting kommunicerar digitalt och erbjuder digital service
(Invånarnas inställning till digital service i välfärden 2018). Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har studerat befolkningens inställning till nyttjande och skydd av digitala uppgifter om vård och hälsa
för olika ändamål (För säkerhets skull. Befolkningens inställning till
nytta och risker med digitala hälsouppgifter, rapport 2017:10). Undersökningen visar på ett högt förtroende för vårdens hantering och
skydd av patientinformation. Majoriteten önskade att uppgifterna
skulle användas men med ett tillfredsställande integritetsskydd.
I undersökningen framkom vidare att man önskade få information
om vilka uppgifterna är, hur de används och av vem. De flesta ville
att uppgifterna skulle användas för olika ändamål, men många ville
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tillåta detta först efter det att man fått information om användningen
samt erbjudits möjlighet att tacka nej eller efter det att man lämnat
sitt medgivande.
Reglering av dataskydds- och sekretessfrågor
Internationell nivå – FN, Europarådet och EU
Förenta nationerna (FN) antog 1948 den allmänna förklaringen om
de mänskliga rättigheterna. Förklaringen är inte formellt bindande
för medlemsstaterna, men ses som ett uttryck för sedvanerättsliga
regler. Skyddet för den personliga integriteten behandlas i artikel 12,
som anger att ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om
privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp
på sin heder eller sitt anseende. I artikel 29 anges att en person endast
får underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och
enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras
rättigheter och friheter.
Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, förkortad Europakonventionen, innehåller bestämmelser till skydd för den enskildes rätt
till respekt för privat- och familjelivet (art. 8.1). Ytterligare en central
konvention är Europarådets konvention om skydd för enskilda vid
automatisk databehandling av personuppgifter, förkortad dataskyddskonventionen. I denna finns bestämmelser om automatisk databehandling av personuppgifter. I anslutning till Europakonventionen antog
Europarådets ministerkommitté rekommendationer som gäller behandling av personuppgifter inom vissa områden. Rekommendationerna är inte direkt bindande. En av rekommendationerna, Recommendation No. R (97) 5 of the Committee of Ministers to Member
States on the protection of medical data, antogs 1997 i syfte att
förtydliga vad som gäller för personuppgifter om hälsa (hälsouppgifter) enligt artikel 6 i dataskyddskonventionen. Rekommendationen är tillämplig på insamling och automatiserad behandling av
hälsouppgifter. Rekommendationen uppdaterades i mars 2019.
Av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, förkortad EU-stadgan, följer att var och en har rätt till respekt
för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer
och att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör
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honom eller henne och att dessa uppgifter ska behandlas lagenligt
för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens
samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund samt att var
och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom
eller henne och att få rättelse av dem (artiklarna 7 och 8 i EUstadgan.)
Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan kallad dataskyddsförordningen. Förordningen började tillämpas den 25 maj 2018. Personuppgiftslagen
(1998:204) upphävdes och ersattes av lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, nedan
benämnd dataskyddslagen, i samband med att dataskyddsförordningen
började tillämpas. Flera anpassningar i olika registerförfattningar
gjordes för att tydliggöra att dessa innehåller ytterligare kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen samt för att i övrigt anpassa den nationella lagstiftningen till
dataskyddsförordningen.
Reglering som syftar till att säkerställa ett likvärdigt skydd av de
grundläggande fri- och rättigheterna, i synnerhet rätten till integritet, när det gäller behandling av personuppgifter inom sektorn för
elektronisk kommunikation finns även i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av
personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk
kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation).
Nationell reglering när det gäller hantering av uppgifter om hälsa
eller personliga förhållanden
Frågan om myndigheters behandling av personuppgifter på automatiserad väg innefattar avvägningar mellan skyddet för den personliga integriteten och andra viktiga samhällsintressen. I regeringsformen, förkortad RF, anges bl.a. att det allmänna ska värna om den
enskildes privatliv och familjeliv (1 kap. 2 § fjärde stycket). Var och
en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den
personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär
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övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (2 kap. 6 §). Denna fri- och rättighet kan under vissa förutsättningar begränsas genom lag (2 kap. 20 och 21 §§).
I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL,
regleras sekretess i det allmännas verksamhet. Sekretess innebär ett
förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt (3 kap.
1 § OSL). Sekretess innebär således en begränsning av både rätten
att ta del av allmänna handlingar och yttrandefriheten.
Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL). Det finns
dock bestämmelser som bryter denna sekretess. Till exempel hindrar
inte sekretessen att uppgifter lämnas mellan olika hälso- och sjukvårdsmyndigheter inom en kommun eller ett landsting och mellan
allmänna och enskilda vårdgivare enligt det som föreskrivs om
sammanhållen journalföring i patientdatalagen (25 kap. 11 § 3 OSL).
Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl
inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretessen
inte heller att en uppgift om honom eller henne som behövs för att
han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat
stöd lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en
annan myndighet inom hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten eller till en enskild vårdgivare eller en enskild verksamhet inom
socialtjänstens område (25 kap. 13 § OSL).
När det gäller skyddet för uppgifter som förekommer inom hälsooch sjukvård som bedrivs av enskilda näringsidkare får den som
tillhör eller har tillhört sådan verksamhet inte obehörigen röja vad
han eller hon i denna verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden (6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen [2010:659]). Motsvarande tystnadsplikt gäller i enskilt
bedriven verksamhet enligt SoL, för uppgift om enskildas personliga
förhållanden (15 kap. 1 §).
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men
(26 kap. 1 § OSL). Det finns dock bestämmelser som bryter sekretessen. Till exempel hindrar sekretessen inte att uppgift om en
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enskild eller någon närstående till denne lämnas från en myndighet
inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet eller till en
myndighet inom hälso- och sjukvården, om det behövs för att ge den
enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne inte
har fyllt arton år, fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller
flyktiga lösningsmedel eller vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon närstående
till denne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till
skydd för det väntade barnet (26 kap. 9 § OSL).
Dataskydd i socialtjänst och hälso- och sjukvård
Behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten och hälso- och
sjukvården regleras också av särskilda s.k. registerlagar, främst
patientdatalagen (2008:355) och lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten. Utöver dessa lagar så innehåller också SoL, särskilda regler om bl.a. behandling av personuppgifter och gallring inom socialtjänstens verksamheter. Lagarna
kompletteras av förordningar samt i vissa fall myndighetsföreskrifter. Det finns vidare annan lagstiftning där personuppgiftsbehandling för hälsouppgifter regleras, bl.a. lagen (2002:297) om biobanker
i hälso- och sjukvården m.m., lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista samt lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård.
Tidigare översyner och utredningar
Övergången till en i huvudsak digital hantering av personuppgifter
inom såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården har pågått
under lång tid. Det har också mot denna bakgrund gjorts översyner
av regleringen av personuppgiftsbehandling. Några exempel är
Socialdatautredningen vars slutbetänkande Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SOU 1999:109) låg till grund för
lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som
trädde i kraft 2001, Patientdatautredningen vars slutbetänkande
Patientdatalag (SOU 2006:82) låg till grund för patientdatalagen
som trädde i kraft 2008, Socialtjänstdatautredningen vars slut-
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betänkande Socialtjänsten – Integritet-Effektivitet (SOU 2009:32)
lämnades i mars 2009 men inte föranledde några lagstiftningsåtgärder och utredningen Rätt information i vård och omsorg. Den
sistnämnda utredningens delbetänkandet Rätt information –
Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga
(SOU 2013:45) föranledde ändringar i bl.a. patientdatalagen. Det
handlade bl.a. om att en vårdgivare under vissa omständigheter får
göra uppgifter om en patient som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning tillgängliga för de vårdgivare som är anslutna till
systemet med sammanhållen journalföring respektive en vårdgivare
får ta del av uppgift om vilken vårdgivare som har gjort uppgifter
tillgängliga. Utredningens slutbetänkande – Rätt information på rätt
plats i rätt tid (SOU 2014:23) – låg till grund för bl.a. ändringar i
lagen (1996:1156) om receptregister.
Utöver dessa kommittéer finns exempel på utredningar som har
gjorts internt inom Regeringskansliet kring frågor som rör personuppgiftsreglering inom hälso- och sjukvården, t.ex. departementspromemoriorna Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44) och Ny lag
om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvård (Ds 2018:5).
En översyn av vissa frågor som gäller personuppgiftshantering
inom socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet
Sedan den övergripande regleringen av personuppgiftshanteringen
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvårdsområdet tillkom så har
verksamheterna utvecklats på olika sätt. Det har tillkommit flera nya
regleringar som påverkar hur personuppgifter får hanteras inom
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Exempel som har nämnts
är dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. I samband med att
dataskyddsförordningen skulle börja tillämpas gjorde regeringen en
översyn av regleringen inom Socialdepartementets område, för att
anpassa nationell rätt till dataskyddsförordningen. Detta ledde till
ändringar i ett stort antal lagar. Propositionen Dataskydd inom
Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s
dataskyddsförordning (prop. 2017/18:171) avgränsades till att hantera de anpassningar i författningar inom Socialdepartementets
verksamhetsområde som vid det tillfället bedömdes behövas med
anledning av dataskyddsförordningen (prop. 2017/18:171 s. 58). Ett
annat exempel är lagen om nationell läkemedelslista som kommer att
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ersätta lagen om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning i juni 2020. Här kan vidare nämnas OSL som trädde
i kraft 2009, som reglerar stora delar av sekretessen i socialtjänst och
hälso- och sjukvård, och patientsäkerhetslagen, som reglerar sekretess i enskild verksamhet och som trädde i kraft 2010.
Datainspektionen har sedan patientdatalagen infördes genomfört
flera långsiktiga tillsynssatsningar. Myndigheten påbörjade 2012 en
första bred tillsyn av alla landsting och fem privata vårdgivare.
Områden som analyserades var bl.a. möjligheter att spärra uppgifter.
Datainspektionen har vidare genomfört kontroller av den kommunala hälso- och sjukvården. Exempelvis genomförde myndigheten sammanlagt 18 tillsynsinsatser som fokuserade på behörighetsstyrning och loggkontroller i kommuner under 2013. Utöver
tematiska och långsiktiga tillsynsinsatser görs enskilda insatser
initierade efter t.ex. klagomål från enskilda eller via uppgifter i
medierna. Många av de tillsynsinsatser som gjorts under åren har
tydliggjort gränserna för hur personuppgifter får hanteras i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I myndighetens tillsynsplan för
2019 och 2020 ligger även hälso- och sjukvården med som ett särskilt
utpekat område för insatser under 2019.
Det finns vidare exempel på domstolsärenden där personuppgiftshantering inom hälso- och sjukvården har belysts. Landstinget i
Uppsala gav tidigare patienter möjlighet att digitalt ”dela” sin journal
med någon annan, ett s.k. ombud. Vid tillsyn av tjänsten förelade
Datainspektionen landstinget att upphöra med att ge ombud direktåtkomst med motiveringen att sådan åtkomst enligt lag uttryckligen
endast kan ges till den enskilde själv, dvs. inte till dennes ombud.
Föreläggandet överklagades och målet avgjordes slutligt i Högsta
förvaltningsdomstolen där domstolen konstaterade att Datainspektionen haft fog för att förelägga landstinget att upphöra med att ge
ombud direktåtkomst till landstingets personuppgifter om enskilda
(HFD 2017 ref. 67).
Riksdagen har vidare i ett tillkännagivande anfört att regeringen
bör överväga om det finns anledning att göra en översyn av patientdatalagen och annan relevant lagstiftning. Det är enligt riksdagen
angeläget att lagstiftningen på området är anpassad till de krav som
dagens teknik ställer, samtidigt som den personliga integriteten
beaktas (bet. 2018/19:SoU 8 punkt 58, rskr. 2018/19:233).
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Regeringen kan konstatera att den lagstiftning som styr personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänsten och hälso- och
sjukvården fungerat väl i övergången från att hanterat personuppgifter på papper till ett i huvudsak digitalt arbetssätt. Regleringen ger
ett avvägt skydd mellan intresset av att behandla personuppgifter
och intresset av att skydda enskilda personers integritet. Dock
bedöms det finnas behov av en översyn av vissa frågor på området.
Bedömningen bygger på det som har anförts inledningsvis om förändringen på senare år i det sätt som socialtjänsten och hälso- och
sjukvården organiserar sig på, den ökade användningen av digitala
stöd för personuppgiftshantering samt klargöranden kring lagstiftningen utifrån bl.a. vad Datainspektionen uttryckt i sina tillsynsinsatser.
Utredningsuppdraget
Utgångspunkten för samtliga uppdrag är att de rör frågor kring personuppgiftshantering i socialtjänst och hälso- och sjukvård. I dessa
fall handlar det i princip uteslutande om uppgifter som rör människors hälsa och livssituation vilket är information av integritetskänslig karaktär. Utredaren ska därför i samband med att förslag
lämnas särskilt redogöra för hur hänsyn tagits till behovet av informationssäkerhet, rättssäkerhet samt skydd för den personliga integriteten. Frågorna som ska utredas behöver primärt analyseras utifrån
dataskyddsförordningen men även utifrån befintlig reglering, bl.a. ska
EU-stadgan, Europakonventionen, 2 kap. 6 § RF och dataskyddslagen beaktas. Eventuella inskränkningar i integritetsskyddet ska
följas av analyser samt proportionerliga och tydliga avvägningar där
alternativa metoder och mindre integritetskränkande alternativ ska
övervägas eller där förslag på särskilda integritetsskyddande åtgärder
lämnas.
För samtliga uppdrag gäller att utredaren ska lämna författningsförslag där så anses nödvändigt.
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Möjlighet till direktåtkomst mellan vissa verksamheter
Ett sätt att lämna ut personuppgifter i elektronisk form är genom
s.k. direktåtkomst. Begreppet direktåtkomst är inte definierat i lag.
Med direktåtkomst menas vanligen att någon har direkt tillgång till
någon annans databas eller register och på egen hand kan söka efter
information, dock utan att kunna påverka innehållet i databasen eller
registret. Begreppet brukar också anses innefatta att den som är
ansvarig för databasen eller registret inte har någon kontroll över
vilka uppgifter som mottagaren vid ett visst tillfälle tar del av. Vid
direktåtkomst anses de uppgifter som omfattas av åtkomsten utlämnade i och med att åtkomsten medges.
I princip anses allt elektroniskt utlämnande som inte görs genom
direktåtkomst göras genom utlämnande på medium för automatiserad behandling. Som exempel kan nämnas att personuppgifter
lämnas via upptagningar mellan myndigheter, e-post eller USBminne. Begreppet anses omfatta överlämnande av elektroniskt lagrade
uppgifter via alla slags medium för lagring och överföring (Överskottsinformation vid direktåtkomst, SOU 2012:90 s. 198).
Det normala i dag är emellertid att ett informationsutbyte mellan
myndigheter sker elektroniskt mellan it-system genom en frågasvar-funktion. Högsta förvaltningsdomstolen har i den s.k. Lefionlinedomen (HFD 2015 ref. 61) ansett att gränsdragningen mellan
vad som är direktåtkomst och annat utlämnande på medium för
automatiserad behandling beror på om den aktuella uppgiften kan
anses förvarad hos den mottagande myndigheten enligt 2 kap. 3 §
andra stycket tryckfrihetsförordningen. Avgörande är således om
uppgiften är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel
som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den
kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Högsta förvaltningsdomstolens dom kan tolkas så att den tekniska utformningen
av en myndighets system för utlämnande av uppgifter kan bli avgörande för om utlämnandet ska anses som direktåtkomst eller som
annat utlämnande på medium för automatiserad behandling I domen
fann Högsta förvaltningsdomstolen att mottagande myndighets
åtkomst till uppgifter hos den utlämnande myndigheten genom ett
system som utformats med en fråga-svar-funktionalitet inte utgjorde direktåtkomst.
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Direktåtkomst är enligt förarbetena till patientdatalagen
(prop. 2007/08:126 s. 244) en form av elektroniskt utlämnande till
en extern mottagare. Direktåtkomst sker när den som är ansvarig för
informationen inte har kontroll över vilka uppgifter som en mottagare
vid ett visst givet tillfälle tar del av. Inom hälso- och sjukvården finns
i dag vissa möjligheter till direktåtkomst. Sammanhållen journalföring
innebär att vårdgivare under vissa förutsättningar kan få direktåtkomst till varandras elektroniska journalhandlingar och andra
personuppgifter som behandlas för ändamål som rör vårddokumentation (6 kap. patientdatalagen) Detta gäller såväl mellan offentliga
vårdgivare som mellan offentliga och enskilda vårdgivare. Vårdgivaren får under vissa förutsättningar ge en patient direktåtkomst
till hela eller delar av patientens patientjournal (5 kap. 5 § samma
lag). För socialtjänsten saknas en reglering liknande den som finns
för sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården som
tillåter att olika utförare har direktåtkomst till varandras dokumentation. Det råder sekretess mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård och därför är det heller inte tillåtet med direktåtkomst mellan
dessa verksamheter. Frågan om direktåtkomst mellan socialtjänst
och hälso- och sjukvård har också belysts av Datainspektionen i ett
tillsynsärende från 2011 om TioHundranämnden i Norrtälje där
vissa personuppgifter tillgängliggjordes direkt mellan nämnden och
en utförare (Datainspektionen, dnr 876-2010). Datainspektionen
ansåg i det ärendet att det krävs författningsändringar både i regelverken som gäller för hälso- och sjukvården och socialtjänsten för
att det ska vara tillåtet att tillämpa sammanhållen journalföring mellan
hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Som beskrivits tidigare finns i dag flera olika vårdgivare och utförare i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. En patient kan
under en enskild vårdprocess möta många olika offentliga och privata vårdgivare. Patienter med kroniska eller långvariga sjukdomstillstånd kan också behöva hjälp av flera olika vårdgivare parallellt.
Särskilt stort är detta behov för äldre och multisjuka personer.
Behovet av att kunna utbyta information mellan vårdgivare eller utförare i syfte att ge en god och säker vård och omsorg, med bibehållen integritet och säkerhet, har således ökat under senare år.
Utredaren ska därför se över möjligheterna att införa direktåtkomst,
i likhet med den möjlighet som i dag ges genom sammanhållen
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journalföring genom en s.k. sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation mellan
– verksamheter som avser äldre personer, t.ex. hemtjänst eller dagverksamhet för personer med demenssjukdom, och personer med
funktionsnedsättning som har insatser enligt SoL, t.ex. boendestöd och insatser enligt LSS, och
– verksamheter som nämns ovan och hälso- och sjukvård.
Utgångspunkten för uppdraget ska vara den personuppgiftsbehandling som sker inom den individinriktade vård- och omsorgsverksamheten.
Om så är relevant ska utredaren se över möjligheterna att använda
elektroniskt utlämnande som alternativ till direktåtkomst.
Frågeställningen berör såväl landstingens och kommunernas
verksamheter inom nämnda områden som enskild vårdgivare inom
hälso- och sjukvården eller enskild verksamhet inom socialtjänstens
områden. Utredningsuppdraget innefattar även att lämna förslag till
nödvändiga ändringar i lagstiftningen om sekretess och tystnadsplikt.
Uppdraget omfattar inte att utreda särskilda frågor som rör personer med nedsatt beslutsförmåga. Behövs särskild reglering om
sådana personer på det område som omfattas av utredningsuppdraget
bör den föreslagna regleringen utformas i enlighet med befintlig
reglering, t.ex. 2 kap. 2 a § patientdatalagen och 25 kap. 13 § OSL.
Som framgår av första punktsatsen ovan görs en avgränsning av
frågeställningen till att handla om verksamheter inom socialtjänsten
som rör äldre personer och personer med funktionsnedsättningar.
Hanteringen av personuppgifter inom socialtjänsten spänner över
många verksamhetsområden där känsliga personuppgifter registreras. Detta är särskilt tydligt när det gäller områden där det finns
lagstiftning om tvång, t.ex. vård till vuxna personer med missbruksproblem eller verksamheter riktade till barn och unga. Sådana verksamheter är olämpliga att hantera i ett system med direktåtkomst
eftersom personen i de fall en utredning leder till en insats med tvång
inte själv kan välja om informationen ska exponeras för andra delar
av socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. De två verksamheter
som har valts bedöms vara dels så betydande räknat såväl till antal
personer som får insatser som till antal aktörer som utför dem att ett
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utökat informationsutbyte är av stort värde för många patienter eller
brukare, dels verksamheter utan tvång vilket gör att personen kan
göra avvägda val om ifall man vill vara med i en sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation eller inte.
Utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete inom och mellan hälsooch sjukvård och socialtjänst
I förarbetena till patientdatalagen diskuteras behovet av att kunna
följa upp hur verksamheterna utvecklas. Det finns olika faktorer som
kan behöva följas, t.ex. mätning av uppnådda behandlingsresultat
och patienttillfredsställelse eller mätning av insatta resurser i form
av kostnader för respektive insats eller annan uppföljning avseende
kostnadseffektivitet, produktivitet m.m. Vidare framgår att uppföljning inte är något självändamål, dess syfte är att generera kunskap som i sin tur används för att på olika sätt förbättra eller förändra
verksamheten i fråga (prop. 2007/08:126 s. 174). Att kvaliteten i
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras
inom socialtjänsten framgår bl.a. av 3 kap. 3 § SoL och 6 § LSS.
Uppföljningen kan ske på olika nivåer i verksamheterna: kliniken,
vårdinrättningen, nämnden, landstinget, kommunen, sjukvårdsregionen eller nationen.
Av förarbetena till patientdatalagen framgår även att det förutom
regelverket för regionala och nationella kvalitetsregister inte finns
några särskilda bestämmelser som syftar till att möjliggöra verksamhetsuppföljning över vårdgivargränser (prop. 2007/08:126 s. 175).
Frågan om gemensamma verksamhetsuppföljningar för socialtjänst
och hälso- och sjukvård har aktualiserats i ett tillsynsärende som rör
Stockholms läns landsting och Österåkers kommun (Datainspektionen, dnr 643-2015). Ärendet handlar om att kommun och landsting har samkört och analyserat vissa personuppgifter inom ramen för
ett projekt som rör ersättningsmodeller för vård och omsorg av äldre.
I ärendet hänvisar Datainspektionen till förarbetena till patientdatalagen där det står följande: ”När det gäller frågan om att förbättra
landstingens och kommunernas möjligheter att göra gemensamma
uppföljningar av sådana insatser som involverar både hälso- och sjukvård och socialtjänst så utreds detta för närvarande av Socialtjänstdatautredningen (S 2007:92)”. Som framgått under rubriken Tidigare
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översyner och utredningar ledde inte Socialtjänstdatautredningens
betänkande till lagstiftningsåtgärder.
För socialtjänstens del följer det av OSL att sekretess gäller
mellan myndigheter inom socialtjänsten. Kommunerna har frihet att
organisera sina nämnder som de själva önskar efter lokala behov och
förutsättningar. Varje nämnd i en sådan organisation är att anse som
en egen myndighet i OSL:s mening och då gäller sekretess som
huvudregel i förhållande till andra myndigheter och andra enskilda
än brukaren.
Möjligheterna att följa upp verksamheter som har patienter eller
brukare som behandlas av flera olika vårdgivare eller utförare varierar
därför beroende på hur verksamheterna är organiserade inom en
kommun eller ett landsting. I ett landsting med olika vårdgivare
saknas i dag möjlighet till en mer sammanhållen verksamhetsuppföljning på samma sätt som i ett landsting med få vårdgivare. Via
kvalitetsregistren, som förs för att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra vårdens kvalitet och möjliggöra jämförelse inom
hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå, kan viss uppföljning göras av hälso- och sjukvårdens kvalitet. Dessa register har
varit värdefulla för vårdens utveckling och regleringen av dem bör
kvarstå. Registren är dock oftast avgränsade till enskilda medicinska
specialiteter eller sjukdomsgrupper och har byggts upp under lång
tid samt avser som minst en hel region. En huvudman i form av ett
landsting kan dock ha behov av mer mångfacetterad eller varierad
information för kvalitetssäkringsarbete i den egna huvudmannens
verksamhet, bedriven i egen regi eller av anlitade utförare, än vad
som får finnas i ett kvalitetsregister. Detta behov kan dessutom
variera över tid. Det kan t.ex. handla om analyser på en aggregerad
eller övergripande nivå för vissa åldersgrupper eller geografiskt avgränsade delar av ett landsting. Beslut om sådan behandling av
personuppgifter för kvalitetsutveckling, som bör avse hela eller åtminstone väsentliga delar av huvudmannens hälso- och sjukvårdsverksamhet, bedriven i egen regi eller av anlitade utförare, bör vara
förbehållna det högsta politiska organet hos huvudmannen. Personuppgifter som på detta sätt behandlas för kvalitetsutveckling bör inte
få spridas utanför landstinget.
Liknande situation gäller kommuner med olika nämndorganisationer. Då många äldre personer eller personer med funktionsnedsättning i dagsläget får insatser från olika utförare finns ett behov av
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att skapa mer jämlika förutsättningar för kvalitetsutveckling av verksamheterna oberoende av organisationsform hos kommunen. Liksom
för landstingen bör beslut om sådan behandling av personuppgifter
för kvalitetsutveckling vara förbehållna det högsta politiska organet
och besluten bör avse hela eller åtminstone väsentliga delar av kommunens verksamhet med omsorg om äldre personer och personer
med funktionsnedsättning. Personuppgifter bör inte få spridas utanför kommunen.
Utredaren ska därför se över möjligheterna till en utvidgad informationsöverföring för kvalitetsutveckling mellan:
– vårdgivare i hälso- och sjukvård,
– vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunal nämnd eller utförare av kommunens arbetsuppgifter inom socialtjänst för äldre
personer och personer med funktionsnedsättning, och
– kommunala nämnder eller utförare av kommunens arbetsuppgifter inom socialtjänsten för äldre personer och personer med
funktionsnedsättning.
Möjligheter till kvalitetsuppföljning för enskilda vårdgivare inom
hälso- och sjukvården eller enskild verksamhet i förhållande till andra
myndigheter och andra enskilda än brukaren inom socialtjänstens
område ska ingå i analysen.
Utredningsuppdraget innefattar även att lämna förslag till nödvändiga författningsändringar, t.ex. kopplat till behandling av personuppgifter, sekretess och tystnadsplikt.
Sekretessbestämmelser för viss personuppgiftshantering i socialtjänst
och hälso- och sjukvård
Som framgår under rubriken Nationell reglering när det gäller hantering av uppgifter om hälsa eller personliga förhållanden ovan så
skiljer sig dagens reglering av sekretess mellan myndigheter åt
mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom hälso- och sjukvården hindrar inte sekretessen enligt OSL att uppgift lämnas till en
enskild vårdgivare med begränsningen att det ska göras i enlighet
med vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen. Ordningen med sammanhållen journalföring gör dock att
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gränserna för den inre sekretessen är större i ett landsting med få
enskilda vårdgivare än i ett landsting med fler enskilda vårdgivare.
I vissa fall krävs då bl.a. inte ett aktivt samtycke för att utbyta
patientinformation. Denna skillnad när det gäller förutsättningarna
för att utbyta information i relation till vårdens organisering har lyfts
av Riksrevisionen i rapporten Rätt information vid rätt tillfälle inom
vård och omsorg (RiR 2011:19, avsnitt 3.1.2). För socialtjänstens del
finns ingen motsvarande reglering i OSL.
Skillnaden mellan sekretessregleringarna och behovet av en mer
likvärdig hantering av personuppgifter har lyfts i olika sammanhang,
bl.a. av utredningen Socialtjänstdatautredningen och utredningen
Rätt information i vård och omsorg.
Utredaren ska mot denna bakgrund:
– se över möjligheterna att införa sekretessbrytande bestämmelser
för socialtjänsten i likhet med bestämmelserna om hälso- och
sjukvårdssekretess som framgår av 25 kap. 11 § OSL,
– analysera behovet av ändring i sekretesslagstiftningen utifrån
utredningsfrågan om en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, se rubriken Möjlighet till direktåtkomst mellan vissa
verksamheter ovan, samt
– undersöka om det är möjligt eller lämpligt att, med bibehållen
integritet och säkerhet, tillåta ytterligare uppgiftslämnande mellan
myndigheter inom hälso- och sjukvård och enskilda vårdgivare
och i sådana fall föreslå nödvändiga författningsändringar.
Om utredaren lämnar författningsförslag bör dessa avgränsas till att
röra den individinriktade vård- och omsorgsverksamheten.
Möjlighet att ge ombud åtkomst till patientjournal
Patientjournalen är i grunden ett arbetsinstrument och utgör ett
stöd för vård och behandling av patienterna. Personal som inte har
träffat patienten tidigare ska kunna använda patientjournalen för att
bedöma vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att kunna ge
patienten en god och säker vård. Patientjournalen är också en informationskälla för patienten. Denne ska kunna få insyn, kunskap och
ökad delaktighet i sin hälsa och vård. En patient har i dag möjlighet
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till direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv som vårdgivaren
får lämna ut (5 kap. 5 § patientdatalagen).
Den nationella tekniska lösningen för att ge patienter åtkomst till
sin information tillhandahålls via Inera AB:s tjänst Journalen. Inera
är ett bolag, som ägs av SKL Företag, kommuner och landsting och
som har till uppgift att koordinera och utveckla gemensamma digitala lösningar för kommuner och landsting. Invånarna når tjänsten
via 1177 Vårdguidens e-tjänster och i dagsläget är alla landsting
anslutna, men det finns skillnader i hur många verksamheter inom
respektive landsting som tillhandahåller tjänsten till sina patienter.
Tjänsten har över två miljoner användare. I vissa landsting kunde
patienter tidigare välja att dela sin journal med ett ombud. Patienten
angav i sådant fall ombudets personnummer och valde om ombudet
skulle ges tillgång till hela journalen eller delar av den. Efter en rättsprocess stängdes tjänsten ner. En mer utförlig beskrivning av ärendet
har getts under rubriken En översyn av vissa frågor som gäller personuppgiftshantering inom socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet ovan.
Från och med 2020 kommer det att finnas möjlighet att ge ett
ombud direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan
(5 kap. 6 § lagen om nationell läkemedelslista).
Många patienter har behov av att kunna utse en person som kan
hjälpa dem med det praktiska kring deras vårdprocesser. Behovet
kan komma sig av att patienten på grund av hög ålder eller fysiska
hinder behöver hjälp med att hålla ordning på sina besök, diagnoser
eller läkemedel. Utredaren ska därför se över möjligheterna att:
– ge ett ombud åtkomst till patientjournalen.
Uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning
I dessa direktiv hanteras ett antal avgränsade frågor som rör personuppgiftshanteringen inom och mellan socialtjänst och hälso- och
sjukvård. Den digitala utvecklingen rör sig dock snabbt framåt och
nya lösningar från andra sektorer kan införas i socialtjänsten och
hälso- och sjukvården och skapa nya sätt att leverera eller effektivisera tjänster jämfört med i dag. Framsteg görs i dag också på många
områden i hälso- och sjukvården, bl.a. inom life sciencesektorn.
Utvecklingen inom detta område bygger till stor del på tillgång till
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data som rätt använd, och med respekt för den personliga integriteten, bidrar till att utveckla framtidens vård och omsorg. Utöver
den tekniska utvecklingen finns en parallell utveckling inom det
rättsliga området. Domstolsbeslut på EU-nivå eller inom Sverige,
tillsynsinsatser m.m. påverkar rättstillämpningen och därmed ramarna
för hur personuppgifter får hanteras. Denna växelverkan mellan den
tekniska utvecklingen och rättstillämpningen kommer sannolikt att
fortsätta och det är mot den bakgrunden önskvärt att regeringen
uppmärksammas på eventuella andra frågeställningar som har uppkommit under uppdragets genomförande och som kan behöva utredas
vidare. Detta gäller även där så är lämpligt frågeställningar avseende
användning av patientdata inom life science-området. Utredaren ska
därför:
– sammanställa och översiktligt beskriva eventuella ytterligare frågeställningar som utredningen under arbetet med utredningsuppdraget uppmärksammat och som utredaren bedömer kräver
vidare analys ur ett dataskydds- eller sekretessperspektiv.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska göra nödvändiga kostnadsberäkningar och andra
konsekvensbeskrivningar i enlighet med kommittéförordningen
(1998:1474). Som framgått under rubriken Utredningsuppdraget
ska utredaren i samband med att förslag läggs särskilt redogöra för
hur hänsyn tagits till behovet av informationssäkerhet, rättssäkerhet
samt skydd för den personliga integriteten. Konsekvensanalysen
avseende jämställdhet ska om så är påkallat omfatta konsekvenser
för personer som är utsatta för våld eller hot om våld, t.ex. hedersrelaterat våld eller förtryck. Om förslagen påverkar den kommunala
självstyrelsen, ska de konsekvenser och de särskilda avvägningar som
föranlett förslagen särskilt redovisas (se 14 kap. 3 § RF).
Kontakter och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med berörda organisationer. Särskilt relevanta aktörer är företrädare för kommuner, landsting, Sveriges
Kommuner och Landsting, privata eller enskilda verksamheter samt
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patient- och personalorganisationer. Samråd ska ske med berörda
myndigheter, t.ex. Datainspektionen, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Utredaren ska vidare samråda med andra pågående utredningar som är relevanta, bl.a. Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12),
Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11), Framtidens socialtjänst (S 2017:03) och Samordnad utveckling för god och
nära vård (S 2017:01). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj
2021. Ett delbetänkande som rör samtliga utredningsfrågor utom ombuds åtkomst till patientjournal och uppkommande frågeställningar
för fortsatt utredning ska dock lämnas senast den 17 januari 2021.
(Socialdepartementet)

308

350

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2020:112

Tilläggsdirektiv till Utredningen om sammanhållen
information inom vård och omsorg (S 2019:01)
Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2020
Ändring i uppdraget
Regeringen beslutade den 27 juni 2019 kommittédirektiv om en
översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (dir. 2019:37). Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att även se över behovet av att göra
ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och
sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen) samt, vid behov, föreslå
nödvändiga ändringar av förordningen.
Utredaren ska bl.a.
– analysera de rättsliga förutsättningarna för att tillgängliggöra
vissa personuppgifter i HOSP-registret genom direktåtkomst för
Försäkringskassan, Läkemedelsverket, Universitets- och högskolerådet, privata vårdgivare och relevanta universitet och högskolor,
– bedöma de rättsliga förutsättningarna för att ge Socialstyrelsen
och E-hälsomyndigheten möjlighet att behandla uppgifter i
HOSP-registret för statistikändamål,
– analysera de rättsliga förutsättningarna för att tillgängliggöra
vissa uppgifter ur HOSP-registret för allmänheten, t.ex. via internet, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
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Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast
den 31 maj 2021.
Behovet av regleringsändringar för registret över hälsooch sjukvårdspersonal
För att garantera kunskapsnivån bland yrkesutövare inom hälso- och
sjukvården och tandvården finns en särskild reglering av behörighet för
att få utöva vissa yrken, se patientsäkerhetslagen (2010:659) och
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Det viktigaste kompetensbeviset inom hälso- och sjukvården är legitimation, vilket är en
personlig behörighet och ett uttryck för att den legitimerade står
under samhällets tillsyn och har godkänts för verksamhet inom det
yrkesområde som legitimationen avser. I dag finns 22 yrkesgrupper
inom hälso- och sjukvården och tandvården som kan erhålla legitimation.
Socialstyrelsen ansvarar för registret över legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal i Sverige (HOSP-registret). Behandlingen av uppgifterna i registret regleras i förordningen (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen). Det primära ändamålet med registret är att föra en aktuell förteckning över
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Registret används för legitimationskontroll, framställning av statistik, prognoser och tillsynsändamål. Uppgifterna i registret används främst för upplysning till
apotek, arbetsgivare och allmänhet om sjukvårdspersonalens identitet
och behörighet. Dessutom utgör registeruppgifterna underlag för
statistik och prognoser över tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal.
I registret finns uppgifter om namn, personnummer, folkbokföringsort, yrke, eventuell specialistutbildning och datum då legitimation eller specialistkompetens utfärdades samt eventuell förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt. Registret innehåller även
uppgifter om de fall där en prövotid pågår, om en legitimation är
återkallad eller en förskrivningsrätt är begränsad eller indragen. För
registrering av uppgifter krävs inget samtycke från de registrerade.
Registret innehåller uppgifter om närmare 480 000 yrkesutövare.
Enligt 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
OSL, gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde
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eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. En
förutsättning för att sekretess ska gälla enligt denna bestämmelse är
bl.a. att uppgiften förekommer i verksamhet som avser folkbokföringen eller annan liknande registrering av befolkningen. I den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, gäller sekretess
även om uppgiften förekommer i annan verksamhet som avser registrering av en betydande del av befolkningen. Huvudregeln är
således att uppgifterna i de register som omfattas av bestämmelsen
ska vara offentliga. Endast om det av särskild anledning kan antas att
ett utlämnande skulle leda till skada eller men kan uppgifter hemlighållas.
Regeringen har i 6 § offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641) meddelat sådana föreskrifter om sekretess i annan verksamhet som avser registrering av en betydande del av befolkningen.
Av föreskrifterna framgår att sekretess gäller bl.a. för uppgift om
enskilds personliga förhållanden i HOSP-registret, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående
lider men om uppgiften röjs. Huvudregeln är alltså att uppgifterna i
HOSP-registret är offentliga. Endast om det finns särskild anledning att anta att ett utlämnande skulle leda till skada eller men
omfattas uppgifterna av sekretess.
Tidigare utredning och ändringar i HOSP-förordningen
Utredningen om rätt information i vård och omsorg hade som deluppdrag att analysera förutsättningarna för att på internet eller genom
elektronisk direktåtkomst öka tillgängligheten till vissa personuppgifter i HOSP-registret. I delbetänkandet Bättre behörighetskontroll
– Ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och
sjukvårdspersonal (SOU 2012:42) föreslog utredningen bl.a. att
Socialstyrelsen skulle få erbjuda allmänheten direktåtkomst till ett
begränsat antal uppgifter i registret genom t.ex. internetpublicering.
Utredningen föreslog även direktåtkomst för vårdgivare, för
Apotekens Service AB och för Transportstyrelsen.
I remissvaren framkom att det kan finnas fler aktörer med behov
av direktåtkomst. Socialstyrelsen föreslog i sitt remissvar att myndigheten skulle ges möjlighet att medge direktåtkomst till andra
myndigheter som har behov av uppgifter i sin verksamhet och vars
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syfte med användningen av uppgifterna överensstämmer med registrets ändamål enligt HOSP-förordningen.
Några av utredningens förslag ledde till ändringar i HOSP-förordningen, vilket bl.a. innebar att Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), Transportstyrelsen samt offentliga vårdgivare medgavs direktåtkomst till vissa uppgifter i HOSP-registret.
Fler aktörer kan behöva direktåtkomst till registret
IVO, Transportstyrelsen och offentliga vårdgivare får ha direktåtkomst till uppgifterna i registret, enligt HOSP-förordningen.
Övriga aktörer som vill få ut uppgifter ur registret måste kontakta
Socialstyrelsen med begäran om att få uppgifterna utlämnade.
Socialstyrelsen svarar varje år på ca 100 000 e-postförfrågningar
om uppgifter ur registret. Därutöver får myndigheten årligen ca 750
större beställningar av utdrag ur registret och ca 8 000 telefonsamtal
med förfrågningar. I myndighetens årsrapport för 2019 skriver
Socialstyrelsen att antalet förfrågningar om uppgifter i registret har
ökat de senaste åren, vilket bl.a. beror på att bemanningsföretag gör
fler periodiska kontroller än tidigare och att fler förfrågningar görs
av enskilda. Dessutom tillkom hälso- och sjukvårdskuratorer i
registret den 1 juli 2019 i och med att legitimation för yrkestiteln
infördes.
Enligt årsrapporten har Socialstyrelsen som mål att svara inom
72 timmar vid förfrågningar och beställningar ur registret. Under 2019
varierade dock svarstiden mellan 5 och 20 arbetsdagar. Socialstyrelsens
kostnad för att besvara frågor samt förvalta och utveckla HOSPregistret uppgick 2019 till 8,3 miljoner kronor, vilket var en ökning jämfört med 2018 (7,1 miljoner kronor) och 2017 (5,7 miljoner kronor).
Flera aktörer har gjort hemställningar om HOSP-registret
Regeringen har mottagit flera hemställningar om förändringar i
HOSP-förordningen och de flesta gäller möjlighet till direktåtkomst
för fler aktörer.
Försäkringskassan föreslår i sin hemställan från den 19 november
2019 att myndigheten medges direktåtkomst till vissa uppgifter i
HOSP-registret. Syftet skulle vara att få till stånd en mer rättssäker
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och effektiv handläggning av ärenden där vårdgivare ska anslutas till
det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd. I dag kontrollerar myndigheten endast vissa uppgifter i sådana ärenden på
grund av den manuella hantering som krävs vid förfrågan om uppgifter från HOSP-registret (S2019/04921).
Läkemedelsverket framför i sin hemställan från den 12 maj 2017
att direktåtkomst till vissa uppgifter i HOSP-registret är nödvändigt
för myndighetens arbete med att automatisera och digitalisera uppgifter om dispenser att förskriva vissa läkemedel samt för en säkrare
och bättre dispenshantering i allmänhet (S2017/02938).
Sveriges universitets- och högskoleförbund föreslår i sin hemställan från den 24 oktober 2019 att direktåtkomst till HOSPregistret medges de universitet och högskolor som behöver uppgifter
om yrkeslegitimation för att utfärda en viss examen eller bedöma
behörighet för antagning till utbildning (S2019/04419).
Universitets- och högskolerådet biträder Sveriges lärosäten vid
antagningar till vissa utbildningar där legitimation är ett behörighetskrav och begär i sin hemställan från den 24 oktober 2019 direktåtkomst till HOSP-registret för att underlätta övergången till en
teknisk hantering av dessa arbetsuppgifter (S2019/04420).
Socialstyrelsen begär i sin hemställan från den 21 december 2015
att privata vårdgivare medges direktåtkomst till HOSP-registret då
vårdgivare utgör en av de största beställargrupperna av uppgifter ur
registret (S2015/08346). I skrivelsen upprepar Socialstyrelsen även
sin tidigare begäran från 2010 om att kunna tillhandahålla vissa uppgifter i HOSP-registret på internet för att underlätta informationsutbytet mellan de nordiska länderna och övriga EES-länder.
Behov av ändringar av registrets ändamål
Socialstyrelsen är enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken
och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ansvarig
för den officiella statistiken inom hälso- och sjukvård, vilket innefattar relevant statistik om hälso- och sjukvårdspersonal. För att
säkerställa att myndigheten kan framställa statistik som kan ligga till
grund för analyser, uppföljningar, forskning m.m. begär Socialstyrelsen i sin hemställan från den 26 november 2019 att ändamåls-
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regleringen i HOSP-förordningen utökas så att uppgifterna i registret får behandlas för att framställa statistik (S2019/05057).
E-hälsomyndigheten (EHM) har ett legitimationsregister som
innehåller vissa uppgifter om svensk hälso- och sjukvårdspersonal
och som hämtas främst från HOSP-registret på Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen får enligt 5 § HOSP-förordningen lämna ut uppgifter till EHM för vissa särskilt uppräknade ändamål, men i takt med
att EHM har fått nya uppdrag har behoven förändrats. EHM föreslår
därför i sin hemställan från den 9 december 2019 att ändamålsbeskrivningen i HOSP-förordningen ändras, så att Socialstyrelsen
får lämna uppgifter till EHM för kvalitetssäkring, behörighets- och
åtkomstkontroller, komplettering av uppgifter och statistikändamål
(S2019/05158).
Den 26 juni 2020 lämnade Försäkringskassan in en komplettering
till sin tidigare hemställan. Myndigheten skriver att om myndigheten
får direktåtkomst skulle det kunna vara lämpligt att införa ett nytt
ändamål i HOSP-förordningens 5 § relaterat till utlämnandet av
uppgifter till Försäkringskassan via direktåtkomst.
Den pågående utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap
(S 2018:09) gör i sitt delbetänkande (SOU 2020:23) bedömningen
att det bör övervägas om det finns behov av att återuppta arbetet med
ett centralt register över hälso- och sjukvårdspersonal för personalförsörjning i krig. Ett sådant register skulle enligt utredningen syfta
till att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvårdshuvudmännen
att få tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal som inte är anställda
i kommunen eller regionen.

Uppdraget att se över HOSP-registret
Analysera förutsättningar för ändringar av HOSP-förordningens
bestämmelser om direktåtkomst och ändamål
Av de hemställningar som har lämnats till regeringen framgår att fler
aktörer anser sig behöva få direktåtkomst till vissa uppgifter i
HOSP-registret. Utöver de skrivelser som skickats in kan det finnas
ytterligare aktörer med behov av direktåtkomst. Det har även framkommit att det under de senaste åren skett en ökning av förfrågningarna om uppgifter ur registret samt att Socialstyrelsens kostnader
för att besvara frågor och förvalta registret ökat. Det finns således
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också behov av att se över regleringen av direktåtkomst till uppgifter
i registret för att effektivisera och minska Socialstyrelsens administration av och kostnader för hanteringen av förfrågningar. Det
finns även behov av att se över om tillgång till uppgifterna kan hanteras genom andra, mindre integritetskänsliga former för elektroniskt
utlämnande. Därutöver behöver ändamålen för HOSP-registret
utvidgas för att underlätta för olika aktörer att fullfölja sina uppdrag.
Det finns ett intresse relaterat till bl.a. tillsyn och patientsäkerhet,
att låta uppgifter i HOSP-registret vara tillgängliga för allmänheten
och vissa myndigheter och andra aktörer. Samtidigt måste det säkerställas att skyddet av den personliga integriteten upprätthålls. Vidare
behöver tillämpliga regleringar beaktas, såsom OSL och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Utredaren ska därför
– analysera de rättsliga förutsättningarna för att tillgängliggöra
vissa personuppgifter i HOSP-registret genom direktåtkomst för
Försäkringskassan, Läkemedelsverket, Universitets- och högskolerådet, privata vårdgivare och relevanta universitet och högskolor,
– bedöma och föreslå vilka ytterligare statliga myndigheter och
andra verksamheter som har behov av och bör ges sådan direktåtkomst,
– bedöma om det bör ställas några särskilda krav för direktåtkomst
för eventuella ytterligare aktörer och om det kräver ändringar i
ändamålsbestämmelserna,
– analysera de rättsliga förutsättningarna för hälso- och sjukvårdshuvudmännen att få direktåtkomst till vissa uppgifter i registret i
syfte att skapa förutsättningar för att bemanna kommunernas
och regionernas krigsorganisationer,
– efter en avvägning mellan behov och integritetsskydd föreslå vilka
personuppgifter som ska få behandlas av de aktörer som har föreslagits,
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– analysera och bedöma om Socialstyrelsen kan ges möjlighet att
medge direktåtkomst till andra myndigheter som har behov av
uppgifter för ändamål i enlighet med HOSP-förordningen,
– i frågor som rör direktåtkomst bedöma om det finns andra alternativ till automatiserat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst
och i så fall även bedöma för- och nackdelar med sådant alternativ,
– analysera behovet av att ändra i tillämpliga bestämmelser om
sekretess och sekretessgenombrott utifrån utredningsfrågorna
om direktåtkomst,
– bedöma de rättsliga förutsättningarna för att ge Socialstyrelsen
och E-hälsomyndigheten möjlighet att behandla uppgifter i
HOSP-registret för statistikändamål,
– bedöma de rättsliga förutsättningarna för att ändra HOSP-registrets ändamål när det gäller att lämna uppgifter ur registret till Ehälsomyndigheten för kvalitetssäkring, behörighets- och åtkomstkontroll samt komplettering av uppgifter, − i övrigt föreslå
ändringar som utredaren anser ha direkt beröring med uppdraget,
och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
Analysera förutsättningar för att ge allmänheten tillgång
till vissa uppgifter ur registret
Socialstyrelsen har i sina hemställningar framfört önskemål om att
göra vissa uppgifter i HOSP-registret tillgängliga för allmänheten.
Enligt Socialstyrelsens hemställan från 2015 var de största beställargrupperna vårdgivare, rekryteringsföretag, apotek, patienter och
journalister. Dessutom har införandet av dataskyddsförordningen
inneburit fler förfrågningar från enskilda under de senaste åren.
Utredaren ska därför
– analysera de rättsliga förutsättningarna för att tillgängliggöra vissa
uppgifter ur HOSP-registret för allmänheten, t.ex. via internet,
– bedöma vilka uppgifter som är relevanta att tillgängliggöra för
allmänheten, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
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Kontakter och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med utredningen om hälso- och sjukvårdens
beredskap (S 2018:09).
Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast
den 31 maj 2021.
(Socialdepartementet)
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Förordning (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal

t.o.m. SFS 2021:69 SFS nr: 2006:196
________________________________________

Inledning
1 § För de ändamål som anges i 4 och 5 §§ skall Socialstyrelsen med
hjälp av automatiserad behandling föra ett register över hälso- och
sjukvårdspersonal.
2 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och
om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.
Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller
lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning
till den lagen, om inte annat följer av denna förordning. Förordning
(2018:464).
3 § En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling av
personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning.
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Personuppgiftsansvarig
3 a § Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för registret. Förordning (2013:639).

Registrets ändamål
4 § Personuppgifterna i registret får behandlas för att föra en aktuell
förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
5 § Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 4 §,
behandlas endast för att
1. utöva tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal,
2. lämna uppgifter till den nationella läkemedelslistan enligt lagen
(2018:1212) om nationell läkemedelslista,
3. lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med det
som föreskrivs i annan författning eller avtal,
4. i samband med E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter enligt lagen om nationell läkemedelslista lämna uppgifter till den myndigheten för kontroll av identitet och behörighet i fråga om förskrivare, legitimerade sjuksköterskor utan
behörighet att förskriva läkemedel, apotekare, receptarier och
dietister.
5. lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kontroll av förskrivares identitet och behörighet vid expediering på öppenvårdsapotek av läkemedel och andra varor som förskrivits,
6. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning och under anställning eller
uppdrag, och
7. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet att utfärda intyg. Förordning (2021:69).
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Registrets innehåll
6 § Registret får innehålla endast följande uppgifter:
1. namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande
identitetsbeteckningar och kön,
2. folkbokföringsort,
3. yrke,
4. grundyrke, läroanstalt, utbildningsland och datum för utfärdande
av examen,
5. specialitet,
6. datum för utfärdande av legitimation respektive bevis om specialistkompetens,
7. datum när ett tidsbegränsat behörighetsbevis enligt 6 upphör att
gälla,
8. beslut om partiellt tillträde,
9. beslut om prövotid och återkallelse av legitimation,
10. förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt, och
11. sådana tekniska och administrativa uppgifter som är nödvändiga
för att registerändamålen ska kunna tillgodoses. Förordning
(2016:163).

Utlämnande
7 § Personuppgifterna i registret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling om uppgifterna skall behandlas för de ändamål
som anges i 4 och 5 §§.

Direktåtkomst
7 a § Inspektionen för vård och omsorg får ha direktåtkomst till
uppgifterna i registret.
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En offentlig vårdgivare får ha direktåtkomst till uppgifter som avses
i 6 § 1, 3 och 5-10.
Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 6 §
1, 3, 5 och 7-9. Förordning (2016:163).
7 b § En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för
att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje användare
behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
Direktåtkomst får inte medges innan Socialstyrelsen har försäkrat
sig om att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som
är tillfredsställande ur integritetssynpunkt. Förordning (2013:639).

Utlämnande av uppgifter till myndigheter
7 c § Socialstyrelsen ska på begäran av Inspektionen för vård och
omsorg lämna ut uppgifter för det ändamål som anges i 5 § 1.
Inspektionen för vård och omsorg har rätt att ta del av uppgifterna i
registret vid direktåtkomst enligt 7 a § första stycket. Förordning
(2013:639).
7 d § En offentlig vårdgivare har rätt att ta del av uppgifterna i
registret vid direktåtkomst enligt 7 a § andra stycket. Förordning
(2013:639).
7 e § Transportstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i registret
vid direktåtkomst enligt 7 a § tredje stycket.
Förordning (2013:639).

Information
8 § Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt
denna förordning lämna information till den registrerade om
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1. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
2. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap.
1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna förordning,
3. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling, och
4. huruvida registreringen är frivillig eller inte. Förordning (2018:464).
9 § Har upphävts genom förordning (2018:464).
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Frågeställningar för fortsatt
utredning ur ett dataskyddseller sekretessperspektiv

Inledning
Utredningen har i uppdrag att utreda ett antal avgränsade frågor som
rör personuppgiftshanteringen inom och mellan socialtjänst och
hälso- och sjukvård. Samtidigt, uttalade regeringen i direktiven, pågår
en växelverkan mellan den tekniska utvecklingen och rättstillämpningen. Den digitala utvecklingen går snabbt och nya lösningar från
andra sektorer kan införas för att leverera och effektivisera tjänster
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Framsteg görs även inom
hälso- och sjukvården, bl.a. den s.k. life science-sektorn. Utvecklingen inom life science bygger till stor del på tillgång till uppgifter
som, rätt använda och med respekt för den personliga integriteten,
bidrar till framtidens vård och omsorg. Parallellt pågår en utveckling
inom det rättsliga området. Domstolsbeslut på EU-nivå eller inom
Sverige, tillsynsinsatser m.m. påverkar rättstillämpningen och
ramarna för hur personuppgifter får hanteras.
Mot denna bakgrund anges i direktiven att det är önskvärt att
utredningen uppmärksammar regeringen på eventuella andra frågeställningar som har uppkommit under utredningens genomförande
och som kan behöva utredas vidare. Det gäller även, när så är lämpligt, frågeställningar om användning av patientdata inom life scienceområdet. Utredningen ska därför sammanställa och översiktligt
beskriva ytterligare frågeställningar som utredningen har uppmärksammat under sitt arbete och som utredningen bedömer kräver
vidare analys ur ett dataskydds- eller sekretessperspektiv.
Utredningen har identifierat och valt att föra upp följande frågeställningar:
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A. Tillgång till information vid verksamhetsövergångar och andra
strukturförändringar
B. Låt sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation omfatta
ytterligare grupper inom socialtjänsten
C. Tillåt att uppgiftssamlingar för kvalitetsuppföljning även får
användas för forskning och inför en sekretessbrytande bestämmelse för forskningsändamål
D. En översyn av lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
E. Gör det lättare att lämna ut barns uppgifter till vårdnadshavare
F. En legitimationskod för den som är legitimerad
G. Ta bort direktåtkomst i patientdatalagen och inom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation
H. Juridiska frågor som uppstår i samband med nya tekniska lösningar inom hälso- och sjukvården

A) Tillgång till information vid verksamhetsövergångar
och andra strukturförändringar
Utredningsuppslag: Låt en kopia av dokumentation av individuell hälso- och sjukvård och socialtjänstens personakter följa
med verksamheten vid verksamhetsövergångar.
Ge Inspektionen för vård och omsorg möjlighet att besluta att
patientjournaler respektive socialtjänstens personakter som omhändertas ska förvaras hos en hälso- och sjukvårdsmyndighet
respektive en kommunal myndighet som utför socialtjänst. Ge
samtidigt Inspektionen för vård och omsorg möjlighet att besluta
att en hälso- och sjukvårdsmyndighet respektive en kommunal
myndighet som utför socialtjänst ska fortsätta att tillgängliggöra
dokumentation som en nedlagd enhet tillgängliggjort i ett system
för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
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Som utredningen konstaterar i kapitel 11 i delbetänkandet har det
skett stora strukturförändringar inom socialtjänsten och hälso- och
sjukvården under de senaste årtiondena vilket på olika sätt påverkar
förutsättningarna att bedriva hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Bland annat finns det i dag fler utförare som är verksamma inom
dessa områden än tidigare och framför allt finns det fler privata utförare. Med ett ökat antal privata utförare ökar också antalet verksamhetsövergångar som exempelvis att en utförare ersätts av en
annan utförare efter upphandling och övertar en verksamhet, t.ex. en
vårdcentral. En annan form av verksamhetsövergång är att ett förvärv sker av en verksamhet som innebär att ett nytt företag övertar
verksamheten, en s.k. inkråmsöverlåtelse. Även situationen att en
patient eller omsorgsmottagare som har fått vård respektive insatser
från socialtjänsten hos en offentlig vårdgivare eller en socialtjänstmyndighet i stället ska få denna vård eller insats av en privat vårdgivare eller ett privat omsorgsföretag som myndigheten har anlitat,
innebär en verksamhetsövergång i den mening som avses här. En
annan form av strukturförändring är när en verksamhet läggs ned.
Verksamhetsövergångar kan motiveras såväl av kostnads- och effektivitetsskäl som av politiska önskemål. De överväganden som ligger
bakom en regions eller kommuns val av organisationsform har dock
inte något med sekretessfrågan att göra utan beror på andra orsaker.
Utredningen föreslår i avsnitt 20.3 i delbetänkandet en sekretessbrytande bestämmelse som innebär att hälso- och sjukvårdssekretessen inte hindrar att uppgifter lämnas från en hälso- och sjukvårdsmyndighet till ett privat hälso- och sjukvårdsföretag (”enskild” i
lagtexten). Utredningen gjorde härvid bedömningen att detta även
skulle möjliggöra utlämnande av uppgifter från ett privat hälso- och
sjukvårdsföretag till ett annat eller till hälso- och sjukvårdsmyndigheter, eftersom den sekretessbrytande bestämmelsen bör innebära
att det inte är ett obehörigt röjande att göra ett sådant utlämnande,
se avsnitt 20.3.7 i delbetänkandet. I delbetänkandet, avsnitt 20.3.4,
beskrivs utförligt vilket behov det finns av att lämna uppgifter från
en hälso- och sjukvårdsmyndighet till privata hälso- och sjukvårdsföretag. Även inom socialtjänsten ökar privatiseringen och därmed
antalet utförare som utför omsorg. Det finns enligt utredningens
mening ett motsvarande behov av uppgiftslämnande från en socialtjänstmyndighet till ett privat omsorgsföretag inom socialtjänstens
verksamhet. När utredningens förslag genomförs kommer regleringen
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för hälso- och sjukvård och socialtjänst att se olika ut. Det kan
ifrågasättas om detta är en befogad skillnad med tanke på att det
finns stora likheter mellan den verksamhet som bedrivs av hälso- och
sjukvård och socialtjänst, åtminstone såvitt avser insatser för äldre
och personer med funktionsnedsättningar. Det finns därför enligt
utredningens mening anledning att utreda om det är möjligt och
lämpligt att, med bibehållen integritet och säkerhet, tillåta uppgiftslämnande på motsvarande sätt, exempelvis vid verksamhetsövergångar. Utredningen gjorde i samband med förslaget om den sekretessbrytande bestämmelsen för hälso- och sjukvården bedömningen
att det inte ingick i utredningens uppdrag att överväga bestämmelser
som tillåter ytterligare uppgiftslämnande från privata hälso- och
sjukvårdsföretag till hälso- och sjukvårdsmyndigheter eller mellan
privata hälso- och sjukvårdsföretag, se avsnitt 20.3.1. Samtidigt
angavs att utredningen skulle kunna återkomma till sådana frågeställningar vid redovisningen i slutbetänkandet av uppdraget att lyfta
fram uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning.
Dagens lagstiftning är inte anpassad till den rådande situationen
med allt fler verksamma aktörer och ständigt pågående strukturförändringar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Dessutom
har teknisk utveckling och ekonomiska skäl lett till en allt högre grad
av digitalisering av dokumentationen inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst. I princip all dokumentation inom dessa områden kommer inom kort att ske digitalt och inte i pappersform. Eftersom
elektronisk dokumentation enkelt kan delas på ett helt annat sätt än
fysisk dokumentation, bör det enligt utredningens mening utredas
om de fördelar som digitaliseringen ger kan utnyttjas i än högre grad
för en mer kostnadseffektiv och säker vård och omsorg. Den sekretessbestämmelse som utredningen föreslår i avsnitt 20.3 i delbetänkandet och den motsvarande reglering för socialtjänsten som ovan
förordas är ett steg på vägen mot detta. Ett sätt som skulle verka
ännu mer för att minska onödig administration och spara kostnader,
vore dock att överväga en reglering i offentlighets- och sekretesslagstiftningen respektive i patientdatalagen, patientsäkerhetslagen
och SoLPUL som innebär att en (elektronisk) kopia av dokumentationen ska följa med den verksamhet där den upprättats. Detta
skulle enligt utredningens bedömning även gynna patientsäkerheten
och öka möjligheten att arbeta individbaserat över organisationsgränser. Det skulle kunna ske genom att föreskriva att den som
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bedrivit en viss verksamhet får en uppgiftsskyldighet gentemot den
som tar över verksamheten. En sådan uppgiftsskyldighet bör gälla
oavsett om verksamheten som tas över bedrivs i privat eller offentlig
regi och oavsett om den som tar över är ett företag eller en myndighet. Myndigheters skyldighet att arkivera allmänna handlingar bör
dock inte förändras, dvs. den s.k. proveniensprincipen (att en organisations mottagna och upprättade handlingar bildar arkiv hos den
organisationen) som tillämpas bör lämnas kvar oförändrad.
En annan tanke, som på intet sätt är ny, är förstås att föra en enda
elektronisk journal för varje individ som olika vård- och omsorgsgivare ska anteckna i. En utredning av en sådan idé är emellertid en
omfattande arbetsuppgift som förmodligen skulle ta ganska lång tid.
Utredningen väljer därför att i första hand förorda en mer begränsad
utredning av tanken om att dokumentationen följer verksamheten.
En särskild frågeställning som uppstår i samband med strukturförändringar inom hälso- och sjukvård är hur den fortsatta tillgången
till uppgifterna i patientjournalerna ska säkerställas. Detta gäller
särskilt när privata verksamheter läggs ner och när en ny privat aktör
upphandlas. Det handlar om vem som ska förvara patientjournalerna, vem som ska vara personuppgiftsansvarig och hur behovet av
smidig tillgång till patientuppgifterna ska kunna tillgodoses.
Inom hälso- och sjukvården ansvarar hälso- och sjukvårdsmyndigheter och privata vårdgivare för all behandling av personuppgifter.
En journalhandling ska bevaras i minst tio år efter den sista uppgiften
fördes in. Vårdgivaren ska säkerställa att uppgifter i patientjournalen
förvaras så att de är läsbara tills de gallras. Detta gäller för både
offentliga och privata vårdgivare. Om en privat vårdgivares uppdrag
upphör, ska den privata vårdgivaren som utgångspunkt fortsatt förvara patientjournalerna, och hantera frågor om utlämnande av
patientuppgifter, under minst tio år. Det säger sig självt att detta kan
bli bekymmersamt när det handlar om en vårdgivare vars verksamhet
upphört. Det kan t.ex. röra sig om att verksamheten har lagts ned
eller gått i konkurs.
I 9 kap. patientdatalagen finns bestämmelser om omhändertagande av patientjournaler när enskild verksamhet har upphört. Om
det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler inom enskild
(privat) hälso- och sjukvård inte kommer att handhas enligt patientdatalagen eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen, får Inspektionen för vård och omsorg (IVO) besluta att
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patientjournalerna ska tas om hand. IVO får också besluta om omhändertagande av patientjournaler inom enskild (privat) hälso- och
sjukvård, om den som ansvarar för hanteringen av journalerna
ansöker om det, och det finns ett påtagligt behov av att journalerna
tas om hand. Patientjournaler som omhändertas enligt beslut av IVO
ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten.1 IVO ska ange hos
vilken arkivmyndighet journalerna ska förvaras.
Ett problem med att patientjournaler förvaras i ett region- eller
kommunarkiv är att patientjournalerna inte finns tillgängliga för
hälso- och sjukvården på ett smidigt sätt. Arkivmyndigheten är en
egen myndighet i sekretessrättslig mening. Sekretessgränser råder
mellan arkivmyndigheten och hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i
en region eller kommun. Hälso- och sjukvårdsverksamhet som
behöver få del av gamla journaluppgifter, exempelvis för att de övertagit en patient som tidigare gått hos en privat verksamhet som
upphört, får då höra av sig till arkivet med en begäran om att få ut
patientjournalerna. Arkivmyndigheten har att hantera hälso- och
sjukvårdens begäran om att ta del av patientuppgifter som en begäran
om att få ut allmänna handlingar. Detta är inte särskilt smidigt och
kan leda till oönskade fördröjningar med att få tillgång till viktiga
uppgifter ur patientjournalen som behövs för att ge patienten hälsooch sjukvård. För patienter som tidigare fått vård hos en privat
vårdgivare men där patientjournalen nu förvaras hos arkivmyndigheten kan det finnas nackdelar och, i värsta fall, patientsäkerhetsrisker med att patientjournalerna inte finns direkt tillgängliga för
hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Detta kan t.ex. gälla patienter med
kroniska eller sällsynta sjukdomar. Patientuppgifterna skulle förmodligen kunna göra större nytta i den operativa hälso- och sjukvården.
Även det förslag som utredningen lämnat om kvalitetsuppföljning
förutsätter att relevant information som finns kring ett visst vårdförlopp eller en sjukdom finns enkelt tillgänglig och förvarad hos
hälso- och sjukvårdsmyndigheter och privata vårdgivare. Det kan bli
bekymmer om delar av informationen förvaras hos ett region- eller
kommunarkiv.
Arkivens verksamhet är vidare inte anpassad för den typ av journalhantering som är huvudregel i dag, när sjukvården snabbt behöver få
1

Av arkivlagen (1990:782) följer att det i varje kommun och region ska finnas en särskild
arkivmyndighet. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och regionstyrelsen i
regionen, om inte kommunfullmäktige eller regionfullmäktige har utsett någon annan nämnd
eller styrelse till arkivmyndighet (7 och 8 §§ arkivlagen).
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elektronisk tillgång till en patientjournal i vården av en patient. Den
mesta dokumentationen inom hälso- och sjukvården är redan i dag
digital och finns tillgänglig via upphandlade journalsystem, ofta även
enligt sammanhållen journalföring. Det är inte givet att arkivmyndigheten har tillgång till samma it-infrastruktur som vårdgivaren använt
sig av. Eftersom arkivmyndigheten normalt inte är en hälso- och
sjukvårdsmyndighet, kan den information som förvaras där inte heller
ingå i sammanhållen journalföring (eller sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation).
I tider av digitalisering, effektivisering, artificiell intelligens (AI)
och digitala beslutsstöd framstår det som mindre lämpligt att regionoch kommunarkiv ansvarar för omhändertagna patientjournaler. Att
patientuppgifterna inte finns tillgängliga på ett smidigt sätt för hälsooch sjukvården kan innebära risker ur patientsäkerhetsperspektiv och
ur dataskyddsperspektiv (jfr de risker vid verksamhetsövergångar som
utredningen beskrivit i delbetänkandet, avsnitt 20.3). Det framstår
som mer ändamålsenligt att ett beslut om omhändertagande av
patientjournaler i stället medför att en hälso- och sjukvårdsmyndighet inom regionen eller kommunen tar hand om journalerna. Det
hänger också bättre samman med utredningsuppslaget ovan, om att
patientjournalen ska följa verksamheten vid organisationsförändringar.
Patientuppgifterna skulle förmodligen kunna göra bättre nytta om de
finns enklare tillgängliga för hälso- och sjukvården.
Utredningen anser således att det finns skäl att se över ordningen
med att omhändertagna patientjournaler förvaras i region- eller
kommunarkiv. Det bör övervägas om IVO i samband med beslut om
omhändertagande av patientjournal i stället ska utse en hälso- och
sjukvårdsmyndighet som ansvarig för att förvara handlingen. Därtill
kan det finnas skäl att låta IVO besluta att en hälso- och sjukvårdsmyndighet ska (fortsätta att) göra patientuppgifterna tillgängliga i
ett system för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om
uppgifterna redan finns i systemet. Då finns det bättre förutsättningar för att säkerställa patientsäkerheten och kontinuiteten i
vårdens övergångar.
När det gäller omsorgsdokumentation inom privat socialtjänst
finns en motsvarighet till omhändertagande av patientjournaler i
socialtjänstlagen som anger att IVO ska besluta att en personakt i
enskild verksamhet under vissa förutsättningar ska tas om hand om
verksamheten upphör. Det gäller om det på sannolika skäl kan antas
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att personakten inte kommer att handhas enligt föreskrifterna i
socialtjänstlagen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
socialtjänstlagen, eller om den som ansvarar för personakten ansöker
om det och det finns ett påtagligt behov av att akten tas om hand.
Personakter som har tagits om hand ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i den kommun där akterna omhändertagits (7 kap. 5 §
SoL och 23 f § LSS). Utredningen anser att det, av motsvarande skäl
som när det gäller patientjournaler, finns anledning att överväga att
omsorgsdokumentation i socialtjänstens personakter som tas om
hand efter beslut av IVO i stället ska förvaras hos en kommunal
myndighet som utför socialtjänst. Utredningen har i delbetänkandet
lämnat förslag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation,
vilka innebär att delar av socialtjänstens dokumentation får göras
elektroniskt tillgänglig i ett system för sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation. Det bör också övervägas om IVO ska kunna
besluta att en kommunal myndighet som utför socialtjänst ska (fortsätta att) göra omsorgsdokumentationen tillgänglig i ett system för
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, som redan finns i
systemet.

B) Låt sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
omfatta insatser för ytterligare grupper inom socialtjänsten
Utredningsuppslag: Utred om det är möjligt och lämpligt att låta
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation omfatta även
insatser för andra grupper av betydande storlek inom socialtjänsten som tydligt kan definieras.
Utredningens uppdrag har varit att se över möjligheterna att införa
direktåtkomst, i likhet med den möjlighet som i dag ges genom
sammanhållen journalföring, genom en s.k. sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation mellan å ena sidan verksamheter som avser
äldre personer, t.ex. hemtjänst, och personer med funktionsnedsättningar som har insatser enligt socialtjänstlagen t.ex. boendestöd
och insatser enligt LSS. Utredningen kom i delbetänkandet fram till
att det finns ett stort behov av att genom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation enkelt och säkert kunna utbyta information
om insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar
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mellan dessa verksamheter. Efter en avvägning mellan behov och
integritetsrisker bedömde utredningen att det fanns skäl att införa
en sådan möjlighet. I utredningens kontakter med företrädare för
hälso- och sjukvård och socialtjänst har det påtalats att det finns ett
stort behov av sådant informationsutbyte även för andra grupper
som får individinriktade insatser från socialtjänsten.
Som utredningen beskrivet i avsnitt 8.7 i delbetänkandet finns det
regelverk som innebär krav på samverkan mellan hälso- och sjukvård
och socialtjänst dels på allmän samverkan, dels på mer specifikt
reglerad samverkan i form av samordnade individuella vårdplaner
(SIP) och samordnad vårdplan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård. Bestämmelserna om SIP omfattar alla personer som
behöver en individuell plan för att få sina behov tillgodosedda och
missbruksvård och äldreomsorg är exempel på verksamheter inom
socialtjänsten där bestämmelserna om SIP ofta får betydelse. Skyldigheten att upprätta en individuell plan är inte avgränsad till vissa åldersgrupper utan gäller insatser till både vuxna och barn.
Så som tillämpningsområdet för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är avgränsat omfattar det dokumentation av insatser
för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Det har dock
påtalats för utredningen att det även finns ett stort behov av motsvarande informationsutbyte om insatser för andra barn och ungdomar. Som exempel har getts att barn och ungdomar kan ha behov
av råd och stöd från socialtjänst och samtalsbehandling från barnoch ungdomspsykiatrin samtidigt. Även när det gäller grupperna
personer med missbruksproblematik och psykisk sjukdom har motsvarande behov påtalats. Dessa grupper får ofta insatser i form av
hjälp och stöd av sammanhållna team bestående av personal från
både hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Utredningen delar den uppfattning som framförts att det finns
ett behov av att utbyta information även avseende insatser för andra
grupper inom socialtjänstens verksamhet. Bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation har lagtekniskt utformats på ett sådant sätt att det ska vara relativt enkelt att, efter en
avvägning mellan behov och integritetsrisker, kunna låta dokumentation avseende insatser för andra grupper som tydligt kan definieras
ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Inom vissa
socialtjänstområden finns det dock lagstiftning om tvång, t.ex. om
vård till vuxna personer med missbruksproblem eller inom verksam-
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heter riktade till barn och unga. Dokumentation om insatser som ges
med tvång är olämpliga att hantera i sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation, eftersom det systemet, liksom de insatser
som dokumenteras i det, bygger på frivillighet. Dokumentation av
insatser som ges med tvång bör dock med utredningens förslagna
reglering kunna uteslutas från sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Utredningen anser därför att det bör utredas om det
är möjligt och lämpligt att låta sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation omfatta även insatser för andra grupper inom socialtjänsten som är av betydande storlek och som tydligt kan definieras.

C) Tillåt att uppgiftssamlingar för kvalitetsuppföljning även
får användas för forskning och inför en sekretessbrytande
bestämmelse för forskningsändamål
Utredningsuppslag: Inför forskning som ett tillåtet sekundärt
ändamål för uppgifter som samlats in för kvalitetsuppföljning
enligt lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning.
Inför en generell sekretessbrytande bestämmelse som gäller
utlämnande till annan myndighet för sådan forskning som har
godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning
som avser människor (etikprövningslagen).
Överväg att förena bestämmelsen med integritetsstärkande
åtgärder, exempelvis en rätt för den enskilde att motsätta sig att
hans eller hennes personuppgifter lämnas ut för forskningsändamål.
I delbetänkandet lämnar utredningen förslag till bestämmelser som
gör det möjlighet för regioner och kommuner att behandla personuppgifter för kvalitetsuppföljning (se kapitel 17 i delbetänkandet).
Personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning föreslogs
även få behandlas för den ansvariga regionens eller kommunens
framställning av statistik och för att fullgöra vissa uppgiftsskyldigheter. Däremot får, enligt förslaget, personuppgifter som behandlas
för kvalitetsuppföljning inte behandlas för några andra ändamål än
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de som anges i lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Utredningen övervägde att, i likhet med vad som gäller för kvalitetsregister, införa forskning som ett sekundärt ändamål. Mot bakgrund av skrivningar i utredningsdirektiven bedömde utredningen
dock att utlämnande av personuppgifter för forskningsändamål inte
bör tillåtas.2 Utredningen har dock fått synpunkter från olika håll
om att det vore önskvärt att även tillåta forskning som ett sekundärt
ändamål när det gäller uppgifter som samlats in för kvalitetsuppföljning. De uppgiftssamlingar bestående av hälsodata respektive
socialtjänstdata som kommer att samlas in för kvalitetsuppföljning
kommer sannolikt att i flera fall vara intresse för forskare. Förutom
universitet och högskolor bedrivs forskning inom hälso- och sjukvård av regionerna själva. Kommunerna ska enligt förslag av Utredningen om framtidens socialtjänst bedriva en mer kunskaps- och
evidensbaserad verksamhet.3 Sannolikt kommer också åtminstone
större kommuner att vilja bedriva forskning med de uppgifter som
samlats in för kvalitetsuppföljning enligt den föreslagna lagen.
Utredningen anser att det kan finnas skäl att utreda om sådana uppgifter som samlats in för kvalitetsuppföljning även ska få behandlas
för forskningsändamål. Behovet av och vinsterna med att införa
forskning som ett tillåtet ändamål bör vägas mot de integritetsrisker
det innebär att uppgifterna får en vidare spridning. Det bör övervägas om den enskilde bör ha rätt att särskilt motsätta sig behandling
för forskningsändamål.
Utredningen har även uppmärksammat att det inte finns någon
generell sekretessbrytande bestämmelse som medför att uppgifter
får lämnas ut för att behandlas för forskningsändamål. Uppgifter får
lämnas ut från en myndighet som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet inom en kommun eller en region till annan sådan
myndighet för forskning, om det inte kan antas att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs
(25 kap. 11 § 5 OSL). När sekretesskyddade uppgifter lämnas från
en myndighet till en annan för forskningsändamål överförs sekretessen till den mottagande myndigheten (11 kap. 3 § OSL). En
sekretessprövning måste dock göras i varje enskilt fall, eftersom det
inte innebär att sekretessen helt bryts. När det gäller utlämnande av
2
3

Se Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) s. 541.
SOU 2020:47 s. 49 f.
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uppgifter från hälso- och sjukvården till forskning, som inte är
knuten till en hälso- och sjukvårdsmyndighet, finns ingen särskild
sekretessbrytande bestämmelse. Här får en sekretessprövning göras,
typiskt sett utifrån 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
enligt vilken presumtionen är att sekretess gäller. Det krävs då att
det står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men, för att de ska kunna lämnas ut.
För socialtjänstens del finns ingen motsvarande sekretessbrytande bestämmelse för utlämnande till andra socialtjänstmyndigheter. Dock finns en bestämmelse i socialtjänstlagen som medför en
uppgiftsskyldighet för socialnämnden att på begäran lämna ut
personuppgifter till statliga myndigheter, när detta begärs för forskningsändamål och det kan ske utan risk för att den enskilde eller
någon närstående lider men (12 kap. 6 § SoL).
Personuppgifter om patienter är i princip alltid känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningens mening. Även uppgifter om
omsorgsmottagare kan i många fall vara känsliga personuppgifter.
Etikprövningslagen är tillämplig på forskning som innefattar
behandling av känsliga personuppgifter. Ett beslut om ett s.k. etikgodkännande är en förutsättning för att sådan forskningen ska få
genomföras och att behandling av personuppgifter ska få ske (6 §
etikprövningslagen). Forskning får godkännas bara om de risker
som den kan medföra för forskningspersoners hälsa, säkerhet och
personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga värde. Forskning
får inte godkännas, om det förväntade resultatet kan uppnås på ett
annat sätt som innebär mindre risker för forskningspersoners hälsa,
säkerhet och personliga integritet (9 och 10 §§ etikprövningslagen).
Att forskaren har ett etikgodkännande, innebär dock inte att det
finns stöd för att bryta den sekretess som i regel råder för uppgifterna hos en myndighet som forskaren vänder sig till. En sekretessprövning måste alltid göras i det enskilda fallet av om uppgifterna
kan lämnas ut till forskaren. Ibland kan ett sådant utlämnande förenas
med ett sekretessförbehåll. Sekretessprövning och utformande av
eventuella förbehåll kan dock innebära en hel del administration och
svåra bedömningar. Det kan noteras att dataskyddsförordningen
särskilt hänvisar till att EU enligt artikel 179.1 i EUF-fördraget har
som mål att åstadkomma ett europeiskt forskningsområde. Vidare
anges att, för att tillgodose de särskilda kraven i samband med
behandling av personuppgifter för vetenskapliga forskningsändamål
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bör särskilda villkor gälla, särskilt vad avser offentliggörande eller
annat utlämnande av personuppgifter inom ramen för vetenskapliga
forskningsändamål (skäl 159 till dataskyddsförordningen).
Utredningen anser att det kan finnas skäl att överväga om det bör
införas en generell sekretessbrytande bestämmelse som gäller utlämnande till annan myndighet för sådan forskning som har godkänts
enligt etikprövningslagen. Även om rättspraxis på området synes
vara generös4, skulle en sekretessbrytande bestämmelse vara till
nytta för utlämnande myndigheter och bidra till att klargöra rättsläget samt avlasta kammarrätterna. En sådan sekretessbrytande
bestämmelse skulle inte vara begränsad till uppgifter som omfattas
av hälso- och sjukvårdssekretess eller socialtjänstsekretess, utan vara
tillämplig på uppgifter i all myndighetsverksamhet. Bara utlämnanden till andra myndigheter för sådan forskning som har godkänts
enligt etikprövningslagen skulle omfattas. I de fallen har en prövning
redan gjorts av bl.a. riskerna för den enskildes personliga integritet
och en avvägning gjorts av dessa i förhållande till vinsterna med
forskningen.
För att den enskildes integritet ska respekteras, bör en sådan
sekretessbrytande bestämmelse sannolikt förenas med integritetsstärkande åtgärder, t.ex. krav på pseudonymisering. En ytterligare
tänkbar åtgärd skulle kunna vara att införa en rätt för den enskilde
att motsätta sig att hans eller hennes personuppgifter lämnas ut för
forskningsändamål. En sådan lösning bör dock vägas mot hur pass
tekniskt komplicerat och administrativt betungande det skulle vara
för utlämnande myndighet med en sådan rätt för enskilda. En annan
tänkbar lösning är att uppgifterna efter ett utlämnande skulle vara
föremål för absolut sekretess hos den myndighet som tar emot uppgifterna.
Utredningsuppslagen i detta avsnitt kan ha särskild betydelse för
life science-området.

4

Se t.ex. RÅ 1988 ref. 103 och Kammarrätten i Jönköpings dom den 3 april 2017 i mål nr 94–17.
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D) En översyn av lagen och förordningen om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten
Utredningsuppslag: Gör en översyn av lagen och förordningen
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUL
och SoLPUF) med sikte på att införa särskilda skyddsregler för
de delar av socialtjänstens verksamhet där behovet av integritetsskydd är särskilt uttalat. Överväg om bestämmelserna om uppgiftssammanställningar och sökbegränsningar bör justeras för att
underlätta utvecklingen av beslutsstödsystem.
Ändra SoLPUF så att privata omsorgsgivare, i likhet med vad
som gäller för kommunala myndigheter, får rättsligt stöd för att
behandla personuppgifter för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.
Flera andra statliga utredningar har på senare tid pekat på behov av
och föreslagit ändringar i lagen och förordningen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten.
Utredningen konstaterar i delbetänkandet, avsnitt 16.14.2 och
16.15.2, att det i SoLPUL saknas uttryckliga krav på att anpassa
yrkesutövarens behörigheter för elektronisk åtkomst till personuppgifter efter de behov av uppgifter som yrkesutövaren har för att
kunna utföra sitt arbete. Det saknas även uttryckliga bestämmelser
om loggning och kontroll av att ingen otillåten åtkomst till uppgifter
om enskilda har förekommit. Utredningen gjorde bedömningen att
skyddsregler med sådana uttryckliga krav är nödvändiga för att
kunna släppa in socialtjänstens dokumentation om insatser för äldre
och personer med funktionsnedsättningar i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Bakgrunden till detta är att
utredningen gjort bedömningen att det gällande dokumentation av
personuppgifter inom socialtjänstens insatser för äldre och personer
med funktionsnedsättningar finns ett särskilt uttalat behov av integritetsskydd, vilket utredningen har konstaterat på flera ställen i
delbetänkandet. Det finns dock anledning att överväga om inte motsvarande behov av sådan reglering finns även hos verksamheter inom
socialtjänsten som ger insatser till äldre och personer med funktionsnedsättningar oavsett om dokumentationen av insatserna ska
ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation eller inte.
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Utredningen anser att motsvarande behov kan finnas även inom
andra delar av socialtjänstens verksamhet. Socialtjänstens verksamhet är mångfacetterad och spänner över ett stort område. Vissa uppgifter om den enskilde inom socialtjänsten uppfattas som mer
integritetskänsliga än andra. Som företrädare för socialtjänsten påpekat för utredningen under arbetet med delbetänkandet kan i vissa
fall enbart uppgiften att man har kontakt med socialtjänsten, t.ex. att
man förekommer i ett ärende om ekonomiskt bistånd eller på grund
av missbruk eller som förälder i ett ärende som gäller orosanmälan
för ett barn, uppfattas som ett stort socialt stigma vilket medför att
många uppfattar det som riskabelt att sådana uppgifter sprids om
den enskilde inom socialtjänsten (se avsnitt 20.2.8 i delbetänkandet).
Detta kan i sin tur avhålla enskilda från att söka det stöd som de
faktiskt har behov av från socialtjänsten.
Ett sätt att möta behovet av integritetsskyddande regler inom
socialtjänsten skulle kunna vara att överväga särskilda skyddsregler
inom de delar av verksamheten där det går att identifiera att behovet
av integritetsskydd är särskilt uttalat. Det finns därför anledning att
analysera i vilka delar av socialtjänstens verksamhet behovet av
integritetsskydd är särskilt uttalat.
Utredningen har även uppmärksammats på att det kan finnas ett
behov av att utreda hur bestämmelserna om sammanställningar av
personuppgifter och sökbegränsningar i SoLPUL påverkar möjligheten att utveckla beslutsstöd för handläggning av ärenden och att
använda artificiell intelligens (AI).
I delbetänkandet, avsnitt 15.5.5, noterade utredningen att den
föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning kan komma att få vissa konsekvenser i
förhållande till SoLPUF. En kommunal nämnd får behandla personuppgifter för tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och
administration av verksamheten (12 § 10 SoLPUF). I privat socialtjänstverksamhet får personuppgifter, förutom för dokumentation
som avser vård, behandling eller omsorg av enskilda, bara behandlas för
administrationen av verksamheten. Privata omsorgsgivare har således
inte något motsvarande rättsligt stöd för att behandla personuppgifter
för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Därmed har de inte
rättsliga förutsättningar för att följa upp och utvärdera den egna verksamhetens kvalitet eller att jämföra sig med andra verksamheter.
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Att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet följer av
socialtjänstlagen. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras (3 kap. 3 § SoL). Kravet på god
kvalitet gäller både privat och offentlig verksamhet inom socialtjänsten.5 Det kan också noteras att det följer av Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) att den som bedriver socialtjänst
eller verksamhet enligt LSS är skyldig att utföra ett systematiskt förbättringsarbete, bl.a. genom s.k. egenkontroll. Egenkontroll definieras i föreskrifterna som systematisk uppföljning och utvärdering
av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de
processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.
Föreskrifterna är tillämpliga på såväl offentliga som privata utförare
av socialtjänst. Privata omsorgsgivare har således en skyldighet enligt
lag att systematiskt följa upp verksamheten. Vidare kan sägas att
privata utförare har en indirekt skyldighet enligt Socialstyrelsens föreskrifter att genomföra något som i många fall lär kräva behandling av
personuppgifter för just uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Därtill har utredningen nu lämnat ett förslag som innebär att
även privata omsorgsgivare ska få medverka i kvalitetsuppföljning.
Som utredningen noterade i delbetänkandet, ingår det inte i
utredningens uppdrag att föreslå ändringar i SoLPUF. Utredningen
vill dock återigen uppmärksamma regeringen på att det kan finnas
anledning att se över bestämmelserna i SoLPUF. Utredningen anser
att det finns skäl att genomföra en ändring i SoLPUF så att privata
omsorgsgivare – i likhet med vad som gäller för kommunala nämnder
– får rättsligt stöd för att behandla personuppgifter för uppföljning,
utvärdering och kvalitetssäkring.

5

Prop. 1996/97:124 s. 51.
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E) Gör det lättare att lämna ut barns uppgifter
till vårdnadshavare
Utredningsuppslag: Inför en sekretessbrytande bestämmelse
som innebär att vårdnadshavare utan hinder av hälso- och sjukvårdssekretess får ta del av sina barns uppgifter till dess barnet
fyller 18 år. Förena detta med en rätt för barnet att motsätta sig
att vårdnadshavare tar del av dess uppgifter, samt en skyldighet
för vårdgivare att informera barnet om rätten att motsätta sig
(s.k. opt-out).
Utredningen beskriver såväl i delbetänkandet som i detta slutbetänkande de särskilda problem och hänsynstaganden som behöver göras
när det gäller sekretess för barns uppgifter i hälso- och sjukvården i
förhållande till vårdnadshavare (se avsnitt 16.5.5 och 17.5.3 i
delbetänkandet respektive avsnitt 4.10.1 och 6.4.5 med underrubriken Barn och deras vårdnadshavare). I svensk rätt finns ingen
generell åldersgräns för när ett barn har rätt att självt disponera sina
uppgifter. När det gäller hur barnets åsikter ska beaktas har det i
svensk rättspraxis skapats vissa utgångspunkter, t.ex. att en 12-årings
vilja i regel ska ges avgörande betydelse. Situationen får dock
bedömas från fall till fall utifrån barnets ålder och mognad. Utredningen, som inte haft i uppdrag att särskilt utreda frågor om sekretess när det gäller barn och deras vårdnadshavares, har i sina förslag
anslutit sig till de principer som gäller generellt inom hälso- och
sjukvården.
Utredningen har dock erfarit att det många gånger kan uppstå
svåra gränsdragningsproblem och praktiska bekymmer med att
vårdnadshavaren inte får tillgång till barnets uppgifter. Det står
också klart att det många gånger kan vara vanskligt att bedöma när
ett barn har uppnått sådan ålder och mognad att det självt ska få
disponera över sina uppgifter. Problemet gör sig särskilt gällande för
barn i yngre tonåren. Det har även ställts på sin spets i den digitala
lösning för direktåtkomst till barns patientuppgifter som tillhandahålls via Journalen. Där låter sig en sekretessprövning svårligen göras
inför varje enskilt utlämnande. Lösningen har varit att vårdgivarna
tillsammans med personuppgiftsbiträdet Inera beslutat att automatiskt stänga av vårdnadshavares åtkomst till sina barns uppgifter
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från och med att barnet fyller 13 år. Motsvarande bedömning har
gjorts av E-hälsomyndigheten som beslutat att i den digitala tjänsten
Läkemedelskollen ta bort vårdnadshavares direktåtkomst till tonåringars receptuppgifter. Här liksom i Journalen ges vårdnadshavare
elektronisk tillgång till barnets uppgifter endast till det att barnet
fyllt 13 år. Efter en anmälan uttalade JO att det inte fanns skäl att
rikta kritik mot detta förfarande. JO delade bedömningen att
uppgifter som omfattas av sekretess till skydd för en underårig som
uppnått en viss ålder och mognad bör lämnas ut till vårdnadshavare
först efter en prövning i varje enskilt fall.6
När det gäller digitala lösningar för direktåtkomst har man
således utifrån gällande rätt landat i att de barn som är så pass mogna
att de har egen bestämmanderätt över sina uppgifter redan vid 13 års
ålder, får styra samtliga vårdnadshavares direktåtkomst till sina barns
patientuppgifter. Detta kan leda till problem då exempelvis föräldrar
till barn med allergier inte längre ges elektronisk tillgång till uppgifter om sina barns mediciner från att barnet fyllt 13 år. Det förefaller finnas osäkerhet hos vårdgivare och personal kring hur sekretessbestämmelserna ska tillämpas. Av rädsla att göra fel och i värsta
fall begå brott mot tystnadsplikten kan det då hända att man inte
lämnar ut uppgifter till vårdnadshavare, trots att barnet inte är tillräckligt moget för att bestämma själv.
Det kan antas att de allra flesta barn inte har något emot att deras
vårdnadshavare tar del av de allra flesta myndighetsuppgifter om
dem. Bara ett fåtal barn lär vilja att vårdnadshavarna inte får ta del av
några myndighetsuppgifter om dem alls. En större andel barn kan
förmodas ha något emot att vårdnadshavarna tar del av bara vissa av
myndighetsuppgifterna om dem. Den nu tillämpade regeln om
barnets individuella mognad synes alltså inte motsvara det som de
allra flesta barn vill eller åtminstone inte har något emot. Det är
betänkligt ur ett barnrättsperspektiv. Att i varje enskilt fall av utlämnande av barns uppgifter till vårdnadshavare behöva bedöma
barnets mognad är vidare otympligt, särskilt vid den typ av elektronisk tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande som blivit allt vanligare. Det finns därför anledning att överväga
en reglering som är bättre anpassad till det barn normalt vill eller
åtminstone inte har något emot.
6

Se JO beslut 2021-02-03, dnr 3331–2019.
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En möjlighet skulle kunna vara att införa en generell sekretessbrytande regel som innebär att vårdnadshavare som utgångspunkt
får ta del av sina barns uppgifter till dess att barnet fyller 18 år utan
hinder av hälso- och sjukvårdssekretess. För att skydda barns
intresse av självbestämmande och integritet bör en sådan bestämmelse förenas med en rätt för barn att motsätta sig att vårdnadshavarna får del av barnets uppgifter. Bara när ett barn vill motsätta
sig behöver man bedöma barnets mognad. Barnet behöver förstås
informeras om att det har en sådan rätt för att det ska kunna utöva
den. Man kan överväga om vårdgivare bör vara skyldiga att vid varje
vårdtillfälle informera underåriga som fyllt 13 år om rätten att
motsätta sig, om det inte är omöjligt eller av särskilda skäl onödigt.
Därmed får det barnet i praktiken möjlighet att motsätta sig att
vårdnadshavarna får tillgång till alla eller bara vissa barnets patientuppgifter.
Det bör övervägas om bestämmelsen bör förenas med en skyddsbestämmelse, som innebär att särskilt känsliga uppgifter (exempelvis
om preventivmedelsrådgivning) inte får lämnas ut till vårdnadshavarna när man kan misstänka att barnet skulle lida men av detta.
Det kan även finnas skäl att överväga om en motsvarande sekretessbrytande regel bör införas inom socialtjänsten gällande uppgifter om
insatser för barn med funktionsnedsättningar.

F) En legitimationskod för den som är legitimerad
Utredningsuppslag: Inför en unik legitimationskod för hälsooch sjukvårdspersonal som registreras i Socialstyrelsens register
över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och är sökbar på
internet.
Den legitimerade bör vara skyldig att ange sin legitimationskod på intyg och recept samt vid journalskrivning.
Det finns ett klart behov av att vissa uppgifter i Socialstyrelsens
register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSPregistret) på ett enkelt och säkert sätt är tillgängliga på internet för
patienter och andra. Legitimationen kan ses som en garanti för att en
yrkesutövare har en viss kunskapsnivå och sådana personliga egenskaper att denne är förtjänt av allmänhetens och myndigheternas
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förtroende när det gäller yrkesutövningen. Mot bakgrund av syftet
med legitimering av hälso- och sjukvårdspersonal framstår det som
motiverat att göra information om de registrerades behörighet mer
tillgänglig för bl.a. patienter än vad som är fallet i dag och enligt
utredningens förslag. Det följer också den strävan mot ökad patientdelaktighet som önskas inom vården och kan förväntas bidra till en
förbättrad patientsäkerhet. Därtill kan det ses som ännu en nödvändig anpassning till dagens mer globala arbetsmarknad och internationalisering, framför allt i förhållande till våra grannländer. Att
den som ska sälja eller köpa en fastighet enkelt på internet kan
kontrollera att ens mäklare är vederbörligen registrerad, medan den
som ska opereras inte enkelt på internet kan kontrollera att kirurgen
är behörig förefaller också något inkonsekvent.
Det är rimligt att en aktiv och delaktig patient har möjlighet att
snabbt och enkelt själv förvissa sig om att han eller hon kommer att
vårdas av en yrkesutövare med rätt kompetens. Bättre möjlighet för
patienten att själv kontrollera hälso- och sjukvårdspersonalens legitimationer och eventuella begränsningar i dessa ligger också i linje
med den alltmer prioriterade frågan om brukar- och patientmedverkan. Det kan också finnas ett berättigat intresse bland t.ex. närstående eller anhöriga att kunna göra samma kontroll. Därtill förde
flera remissinstanser till Utredningen om rätt information i vård och
omsorgs delbetänkande SOU 2012:42 fram att det vore en fördel med
ett svenskt system mer liknande övriga nordiska länders och att
patienter i Sverige borde ha samma möjligheter att själva ta del av uppgifter om yrkesutövares behörighet inom hälso- och sjukvården.7
En enklare tillgänglighet till uppgifter i HOSP-registret för var
och en skulle också göra att Socialstyrelsens arbete med att svara på
frågor om innehållet i registret bli mindre omfattande och billigare.
Mot detta ska ställas vikten av att skyddet för den personliga integriteten upprätthålls.
Det finns olika sätt att identifiera en individ i HOSP-registret.
Förutom person- och samordningsnummer är även det s.k. HOSPid:et och förskrivarkoden unika identitetsuppgifter i registret som
entydigt kan identifiera en individ. Dessa identitetsuppgifter är
emellertid i regel inte kända eller enkelt tillgängliga för patienten.
Detta är en brist som begränsar möjligheterna att på ett såväl patient7

Se t.ex. Sveriges Kommuner och Landstings (numera Sveriges Kommuner och Regioner) och
Region Skånes remissvar på betänkandet SOU 2012:42.
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säkert som integritetssäkert sätt kontrollera en yrkesutövares legitimation. Utredningen föreslår att person- och samordningsnummer ska få användas som sökbegrepp i Socialstyrelsens sökfunktion
på internet. Utredningens skäl för att bara tillåta dessa nummer som
sökbegrepp framgår i avsnitt 7.7 i slutbetänkandet. Den begränsningen innebär dock att den föreslagna sökfunktionen i praktiken
får mindre betydelse för patienter och den breda allmänheten. Dessa
kan bara undantagsvis antas känna till hälso- och sjukvårdpersonalens person- eller samordningsnummer.8
För att möjliggöra en säker identifiering på ett integritetssäkert
sätt behöver det därför övervägas om en ny uppgift som entydigt
identifierar den legitimerade individen bör införas, en s.k. legitimationskod som är unik för individen och som registreras i HOSPregistret. En sådan kod skulle till skillnad från exempelvis ett personnummer endast vara kopplat till individens yrkesmässiga sfär och
därför inte vara lika känslig att lämna ut med hänsyn till riskerna för
intrång i den personliga integriteten. Vitsen med att införa den unika
legitimationskoden är att den ska vara offentlig och sökbar i Socialstyrelsens sökfunktion på internet. Var och en som känner till en
persons legitimationskod skulle således enkelt kunna söka fram
personens namn och uppgifter om dennes legitimation för att kontrollera att personen är behörig. För att såväl patienter som den
breda allmänheten naturligt ska få del av legitimationskoden bör det
därför även övervägas om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
bör vara skyldig att ange sin legitimationskod på intyg och recept
samt vid journalskrivning. Genom en sådan ordning skapas förutsättningar för var och en att enkelt kontrollera den hälso- och sjukvårdspersonal som man kommer i kontakt med.

8

Därtill råder normalt sekretess för uppgifter om personnummer och födelsedatum inom
personaladministrativ verksamhet i den offentliga hälso- och sjukvården.
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G) Ta bort direktåtkomst i patientdatalagen och inom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Utredningsuppslag: Överväg att ta bort möjligheten till direktåtkomst i patientdatalagen och inom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation så att endast tillgång genom annat elektroniskt utlämnande är tillåten.
Bestämmelserna om sammanhållen journalföring i patientdatalagen
ger vårdgivare tillgång till andra vårdgivares dokumentation genom
direktåtkomst. Utredningen har delbetänkandet, avsnitt 16.3, föreslagit att vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation ska kunna få tillgång till andra vård- och
omsorgsgivares dokumentation genom både direktåtkomst och
annat elektroniskt utlämnande. Ett skäl till att även annat elektroniskt utlämnande uttryckligen angavs var att utredningen ansåg att
det kan finnas situationer då det är mer lämpligt och proportionerligt
att använda en annan form av elektroniskt utlämnande än direktåtkomst och att det vore olyckligt om det i sådana fall uppstår
tveksamhet om det är möjligt att lämna ut uppgifter genom annat
elektroniskt utlämnande än direktåtkomst.
Som framgår av utredningens genomgång i delbetänkandet,
avsnitt 12.3.3 och 12.3.4, finns det risker med direktåtkomst ur både
ett sekretessperspektiv och ett dataskyddsperspektiv. Risker och
problem med direktåtkomst har även lyfts fram av andra under de
senaste åren. Bland annat rekommenderar Samverkansprogrammet
för digital utveckling, eSam, i sin vägledning för utlämnande i elektronisk form att när myndigheter ska införa tjänster för att lämna ut
uppgifter automatiserat, att nya tjänster inte ska utformas för direktåtkomst. Som skäl till detta anges att gränsen mellan de uppgiftsutbytande myndigheterna delvis tas bort och att det uppstår överskottsinformation, vilket ökar risken för integritetsintrång och
annan spridning av känsliga uppgifter. Man hänvisar även till att det
av ingresspunkt 31 i dataskyddsförordningen framgår att varje begäran
från en myndighet ska vara skriftlig, motiverad, läggas fram i det
enskilda fallet och inte gälla ett helt register eller leda till att register
kopplas samman. Digitaliseringsrättsutredningen har i sitt betänkande
Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) efter
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en kartläggning konstaterat att när de kartlagda myndigheterna utvecklar system för informationsöverföring synes målsättningen i
regel vara att systemen ska spegla den tekniska lösningen i socialförsäkringsdatabasen LEFI Online så att det inte blir fråga om
direktåtkomst för den mottagande myndigheten, eftersom myndigheterna då slipper den särskilda problematik med överskottsinformation som blir en effekt av direktåtkomst (se avsnitt 12.3.6 i
delbetänkandet).
Mot denna bakgrund ifrågasatte utredningen i delbetänkandet
om det är nödvändigt med tillgång genom direktåtkomst inom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Utredningen gjorde
dock bedömningen att det skulle vara enklast och mest ändamålsenligt att, utöver tillgång genom annat elektroniskt utlämnande,
även tillåta direktåtkomst mellan verksamheterna. Samtidigt angavs
dock att utredningen i slutbetänkandet skulle kunna återkomma till
frågan om det finns anledning att utreda om möjligheten till direktåtkomst i patientdatalagen bör ersättas med annat elektroniskt
utlämnande vid redovisningen av uppdraget att lyfta fram uppkomna
frågeställningar för fortsatt utredning.
Som utredningen konstaterar i avsnitt 8.2.3 i detta slutbetänkande har LEFI Online-domen inneburit ett visst klargörande
beträffande gränsdragningen mellan de olika utlämnandeformerna
direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad
behandling. Det står efter domen klart att det är möjligt att lämna ut
uppgifter utan att det är att anse som direktåtkomst om det sker
genom elektroniskt utlämnande som är snarlikt direktåtkomst men
uppbyggt så att det sker en automatiserad prövning i varje enskilt fall
innan uppgifterna lämnas ut, en s.k. fråga-svar-funktion.
I sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kommer, på
samma sätt som vid sammanhållen journalföring, en ospärrad uppgift i systemet att anses som en förvarad och inkommen allmän
handling hos varje ansluten annan offentlig vård- och omsorgsgivare
när systemet bygger på direktåtkomst. Detta gäller dock förmodligen inte vid annat elektroniskt utlämnande, t.ex. vid utlämnande
genom en s.k. fråga-svar-funktion (se vidare avsnitt 12.3.2 i delbetänkandet). Eftersom detta förhållande medför en del problem,
t.ex. vid utformning av datasystem, finns det enligt utredningens
mening anledning att se över om det är nödvändigt att tillåta direktåtkomst eller om det skulle vara tillräckligt att tillgången inom sam-
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manhållen journalföring och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, sker genom något annat elektroniskt utlämnande,
t.ex. via en fråga-svar-funktion. Att ta bort möjligheten till direktåtkomst skulle även kunna innebära en möjlighet till förenkling av
regleringen av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation,
eftersom kraven på integritetshöjande skyddsåtgärder i regleringen
då kanske skulle kunna minska. Även möjlighet till annan direktåtkomst i patientdatalagen, än den som ges inom sammanhållen
journalföring, bör av detta skäl ses över. Översynen bör innefatta en
kartläggning av i vilken utsträckning direktåtkomst förekommer.

H) Juridiska frågor som uppstår i samband med nya
tekniska lösningar inom hälso- och sjukvården
Utredningsuppslag: Utred de juridiska frågor som aktualiseras
när hälso- och sjukvården blir alltmer digitaliserad och i ökad
utsträckning sker på distans i patientens hem. Det handlar bl.a.
om ansvaret för allmänna handlingar och journalföring, sekretess
och tystnadsplikt, personuppgiftsansvar, automatiserat beslutsfattande och hantering av känsliga personuppgifter i molntjänster. Överväg om detta är tillräckligt ändamålsenligt reglerat
i patientdatalagen och övrig hälso- och sjukvårdslagstiftning.
I dagens hälso- och sjukvård används alltmer digital teknik som
möjliggör att patienter får delar av hälso- och sjukvård i sitt hem.
Det har inte minst aktualiserats under covid-19-pandemin, bl.a. i
form av självtester för covid-19 som patienten utför och återrapporterar till hälso- och sjukvården. Det finns även en allmän utveckling
mot att hälso- och sjukvården sker alltmer på distans, i patientens
hem med hjälp av nya medicintekniska produkter och digital teknik.
Det kan t.ex. ske genom monitorering i hemmet där patienten själv
utför mätningar av exempelvis blodtryck och blodsocker. Det kan
även handla om andra biologiska mätdata, t.ex. insulinmätningar
som görs löpande i en dosa som patienten bär med sig. Resultaten
registreras av patienten, via en app eller liknande i dennes telefon,
varpå resultaten överförs till hälso- och sjukvården. Det är alltså i
någon mån patenten själv som utför hälso- och sjukvårdsinsatsen
och registrerar resultatet. Det torde dock knappast vara patienten
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själv som är journalföringspliktig eller ansvarig för att skydda personuppgifterna.
Teknikens utveckling och den ökade användningen av monitorering i hemmet väcker flera juridiska frågor kring hälso- och sjukvårdens ansvar när det gäller allmänna handlingar, sekretess och
dataskydd när den faktiska hälso- och sjukvården i allt högre grad
sker i hemmet och automatiserat. Vem är journalföringspliktig för
uppgifter som patienten själv registrerar? När blir uppgifterna journalföringspliktiga? Bör de uppgifter som patienten själv registrerar
automatiskt föras in i journalen utan granskning av hälso- och sjukvårdspersonal? I vilket skede uppstår en hos hälso- och sjukvården
upprättad alternativt inkommen allmän handling? Hur ska hälsooch sjukvårdsmyndigheten eller den privata vårdgivaren kunna utöva
sitt personuppgiftsansvar när det är patienten som utför och rapporterar in uppgifterna? Hur kan hälso- och sjukvårdsmyndigheten
eller den privata vårdgivaren säkerställa sekretess och dataskydd för
uppgifterna, när det initialt är patienten och/eller tillverkaren av de
medicintekniska produkterna som har kontroll över dessa? Förekommer det automatiserade beslut i den mening som avses i
artikel 22 i dataskyddsförordningen när en apparat automatiskt ger
patienten medicin baserat på uppmätta värden hos patienten och
behövs det i så fall lagstöd för detta beslutsfattande?
En annan fråga som väcks när tekniken blir allt mer avancerad är
vilket ansvar som ska vila på den som tillhandahåller tekniken. Det
kan exempelvis röra sig om appar för monitorering eller avancerade
medicintekniska produkter som används av patienten i hemmet.
En ytterligare fråga som blir allt mer aktuell i takt med ökad
digitalisering och monitorering inom hälso- och sjukvården är
användningen av s.k. molntjänster som tillhandahålls av personuppgiftsbiträden, ofta med bas i tredje land, samt vad som krävs för
att kunna behandla känsliga personuppgifter i sådana fall. Problemen
är välkända och har bl.a. berörts i IT-driftsutredningens delbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för
utkontraktering (SOU 2021:1). Den utredningen har lämnat vissa
förslag, bl.a. om en sekretessbrytande bestämmelse som tar sikte på
fall då uppgifter lämnas ut till företag eller en annan enskild (tjänsteleverantör) som har i uppdrag att utföra endast teknisk bearbetning
eller teknisk lagring av de uppgifter som lämnas ut. Det kvarstår
dock fortfarande många frågetecken. Exempelvis råder det stor
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osäkerhet inom hälso- och sjukvården kring hur känsliga personuppgifter kan skyddas på ett fullgott sätt i digitala lösningar, samtidigt som den digitala utvecklingen gör att det många gånger inte
finns rimliga alternativ till att använda sig av just internationella
leverantörer av molntjänster när hälso- och sjukvården köper in nya
digitala lösningar.
Det kan sammantaget finnas anledning att se över om den allt mer
digitaliserade hälso- och sjukvården, som delvis kan skötas av
patienten själv eller helt automatiserat, ibland med hjälp av digitala
molntjänstlösningar som tillhandahålls av it-leverantörer, är tillräckligt och ändamålsenligt reglerad i patientdatalagen och övriga hälsooch sjukvårdslagstiftningen.
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Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

1. Säker och kostnadseffektiv it-drift
– rättsliga förutsättningar för
utkontraktering. I.

16. En väl fungerande ordning för val
och beslutsfattande i kommuner
och regioner. Fi.

2. Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt
medborgarskap. Ju.

18. Bolags rörlighet över gränserna.
Volym 1 & 2. Ju.

3. Skolbibliotek för bildning och
utbildning. U.

19. En stärkt försörjningsberedskap för
hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. S.

4. Informationsöverföring inom vård
och omsorg. S.

20. Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte
av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare. Ju.

5. Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring. Ju.
6. God och nära vård. Rätt stöd till
psykisk hälsa. S.
7. Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen. Ju.
8. När behovet får styra
– ett tandvårdssystem för en mer jäm
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor
+ Sammanfattning (häfte). S.
9. Vem kan man lita på? Enkel och
ändamålsenlig användning av
betrodda tjänster i den offentliga
förvaltningen. I.
10. Radiologiska skador – skadestånd,
säkerheter, skadereglering. M.
11. Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven – aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning
för elever med intellektuell funktionsnedsättning. U.
12. Andra chans för krisande företag
– En ny lag om företagsrekonstruktion.
Ju.
13. En teknikneutral grundlags
bestämmelse för regeringsbeslut. Ju.

17. Ett moderniserat konsumentskydd. Fi.

21. En klimatanpassad miljöbalk för
samtiden och framtiden. M.
22. Hårdare regler för nya nikotinprodukter. S.
23. Stärkt planering för en hållbar
utveckling. Fi.
24. Äga avfall
– en del av den cirkulära ekonomin. M.
25. Struktur för ökad motståndskraft. Ju.
26. Använd det som fungerar. M.
27. Ett förbud mot rasistiska
organisationer. Ju.
28. Immunitet för utställningsföremål. Ku.
29. Ökade möjligheter att förhindra
illegal handel via post. I.
30. Kampen om tiden
– mer tid till lärande. U.
31. Kontroller på väg. I.
32. Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett
tryggat källmaterial. U.
33. En tioårig grundskola. Införandet
av en ny årskurs 1 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan. U.

14. Boende på (o)lika villkor
– merkostnader i bostad med särskild
service för vuxna enligt LSS. S.

34. Börja med barnen! En sammanhållen
god och nära vård för barn och unga. S.

15. Föreningsfrihet och terrorist
organisationer. Ju.

35. En stärkt rättsprocess och en ökad
lagföring. Ju.

393

36. Gode män och förvaltare – en översyn. Ju.
37. Stärkt rätt till personlig assistans.
Ökad rättssäkerhet för barn, fler
grundläggande behov och tryggare
sjukvårdande insatser. S.
38. En ny lag om ordningsvakter m.m. Ju.
39. Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården. S.
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Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

Finansdepartementet
En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och
regioner. [16]
Ett moderniserat konsumentskydd. [17]
Stärkt planering för en hållbar utveckling.
[23]

Ett förbud mot rasistiska organisationer.
[27]
En stärkt rättsprocess och en ökad lag
föring. [35]
Gode män och förvaltare – en översyn.
[36]
En ny lag om ordningsvakter m.m. [38]

Infrastrukturdepartementet

Kulturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift
rättsliga förutsättningar för
utkontraktering. [1]

Immunitet för utställningsföremål. [28]

Vem kan man lita på? Enkel och ändamåls
enlig användning av betrodda tjänster
i den offentliga förvaltningen. [9]
Ökade möjligheter att förhindra illegal
handel via post. [29]
Kontroller på väg. [31]
Justitiedepartementet
Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt
medborgarskap. [2]
Ett förbättrat system för arbetskrafts
invandring. [5]
Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen. [7]
Andra chans för krisande företag
– En ny lag om företagsrekonstruktion.
[12]
En teknikneutral grundlagsbestämmelse
för regeringsbeslut. [13]
Föreningsfrihet och terroristorganisationer.
[15]
Bolags rörlighet över gränserna.
Volym 1 & 2. [18]
Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av
brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare. [20]
Struktur för ökad motståndskraft. [25]

Miljödepartementet
Radiologiska skador – skadestånd,
säkerheter, skadereglering. [10]
En klimatanpassad miljöbalk för samtiden
och framtiden. [21]
Äga avfall
– en del av den cirkulära ekonomin. [24]
Använd det som fungerar. [26]
Socialdepartementet
Informationsöverföring inom vård och
omsorg. [4]
God och nära vård. Rätt stöd till psykisk
hälsa. [6]
När behovet får styra
– ett tandvårdssystem för en mer jäm
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor
+ Sammanfattning (häfte). [8]
Boende på (o)lika villkor – merkostnader
i bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS. [14]
En stärkt försörjningsberedskap för hälsooch sjukvården. Del 1 och 2. [19]
Hårdare regler för nya nikotinprodukter.
[22]
Börja med barnen! En sammanhållen god
och nära vård för barn och unga. [34]
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Stärkt rätt till personlig assistans.
Ökad rättssäkerhet för barn, fler
grundläggande behov och tryggare
sjukvårdande insatser. [37]
Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården. [39]
Utbildningsdepartementet
Skolbibliotek för bildning och utbildning.
[3]
Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven – aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning
för elever med intellektuell funktionsnedsättning. [11]
Kampen om tiden
– mer tid till lärande. [30]
Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett
tryggat källmaterial. [32]
En tioårig grundskola. Införandet
av en ny årskurs 1 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan. [33]
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Datum: 2021-09-22
Dnr: 2021-00142-106
Handläggare: Sara Andersson
Direktionen 2021-10-13

Yttrande över remiss God och nära vård (SOU 2021:6)
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till socialdepartementet.

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har beretts tillfälle att yttra
sig över betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa
(SOU 2021:6). Kommunalförbundet har tidigare yttrat sig över utredningens
betänkanden, SOU 2017:53, SOU 2018:39 och SOU 2020:19 och är generellt
positiv till den omstrukturering av hälso- och sjukvårdsystemet som utredningen
God och nära vård arbetat med sedan 2017.
Den del som yttrandet avser är utredningens sista och avslutande delbetänkande.
Kommunalförbundet har några generella synpunkter på betänkandets förslag och
bedömningar. En av dessa är ett förtydligande av att primärvårdens ansvar
gällande psykisk hälsa inte nödvändigtvis behöver ske genom lagändring. För att
värna om ett holistiskt förhållningssätt inom primärvården kan det istället ske
genom att stärka och motivera verksamheterna att inom sitt eget ansvarsområde
och över huvudmannagränser, utveckla och samordna insatser för patienter med
lindrig psykisk ohälsa. Oavsett författningsändring eller annat vägval, anser
kommunalförbundet att nationellt stöd och styrning gentemot huvudmännen är
en förutsättning i genomförandet av den omstrukturering som utredningen
Samordnad utveckling för god och nära vård adresserar.
Kommunalförbundet vill i sitt yttrande särskilt lyfta behovet av incitament för
samverkan och samarbete över huvudmannagränserna som en förutsättning för
rätt stöd till psykisk hälsa.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Beskrivning av ärendet
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har beretts tillfälle att yttra
sig över betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU
2021:6). Kommunalförbundet har tidigare yttrat sig över utredningens
betänkanden, SOU 2017:53, SOU 2018:39 och SOU 2020:19. Den del som
yttrandet avser är utrednings sista och avslutande delbetänkande. I syfte att särskilt
adressera den psykiska ohälsan i den omställning av hälso- och sjukvården och i
primärvårdsreform som nu pågår föreslår utredningen en ändring i hälso- och
sjukvårdslagen. Dagens skrivning om vanlig förekommande vårdbehov ändras i
förslaget till vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov. Ändringen
föreslås träda i kraft 1 juli 2022.
Förvaltningens synpunkter
Kommunalförbundet har specifika synpunkter på utredningens förslag och
bedömningar i avsnitt 1,2,3 och 6. Ett urval av dessa är:
-

Kommunalförbundet ställer sig frågande till utredningens bedömning att
den föreslagna lagändringen inte omfattas av finansieringsprincipen med
motiveringen att arbete för psykisk hälsa redan är en del av primärvårdens
uppdrag (1.1). Detta mot bakgrund av den ambitionshöjning som
utredningen beskriver som nödvändig.

-

Kommunalförbundet anser att betänkandet inte tillräckligt belyser på
vilket sätt utvecklingen mot Rätt stöd till psykisk hälsa ska bidra till att
förbättra tillgängligheten till psykiatrin för dem som är i behov av
specialiserad vård. En farhåga är att omställningen kommer att innebära
en konkurrens om resurser mellan primärvården och den specialiserade
vården (2.1).

-

I en till ytan stor och glest befolkad kommun som till exempel Norrtälje
kommun, är det troligt att inte alla invånare har möjlighet att erbjudas en
snabb bedömning vid psykisk ohälsa. Vårdgivarna kommer sannolikt i
flera fall behöva organisera sig i ett centraliserat team alternativt i större
enheter på bekostnad av den geografiska tillgängligheten. En anpassning
vid kravställning till de lokala förutsättningarna är nödvändig (6.2.2).

-

Kommunalförbundet saknar ett fördjupat resonemang omkring i vilka fall
det är mest ändamålsenligt att samordning av insatser sker inom
primärvården. Hälsosamordnares roll, samverkan med civilsamhälle,
insatser för att motverka ensamhet och anhörigstöd gränsar mot
kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen och det folkhälsoarbete som
redan bedrivs i kommuner och regioner. Det finns risk att det uppstår nya
parallella spår och dubbelarbete om de olika huvudmännen inte samverkar
med varandra (6.2.3).

-

Utöver att de statliga satsningarna behöver vara långsiktiga och samlade,
anser kommunalförbundet att de också behöver riktas mot uppdrag över
huvudmannagränserna för att stödja ett holistiskt förhållningssätt (6.3.4).
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Bilagor
1. Yttrande God och nära vård (SOU 2021:6)
2. Betänkande God och nära vård (SOU:2021:6).
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.fs@regeringskansliet.se.
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Yttrande

1(6)

Datum: 2021-09-22

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Handläggare: Sara Andersson
Socialdepartementet

Yttrande God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa
(2021:6)
Sammanfattning
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, består av två
medlemsorganisationer, Norrtälje kommun och Region Stockholm.
Kommunalförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkande SOU
2021:6 God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa. Kommunalförbundet har
tidigare yttrat sig över tre av utredningens delbetänkanden och är generellt positiv
till den omstrukturering av hälso- och sjukvårdsystemet som utredningen God
och nära vård arbetat med sedan 2017. Kommunalförbundet har några generella
synpunkter på betänkandets förslag och bedömningar. En av dessa är att ett
förtydligande av primärvårdens ansvar gällande psykisk hälsa inte nödvändigtvis
behöver ske genom lagändring. För att värna om ett holistiskt förhållningssätt,
kan det istället ske genom att stärka och motivera verksamheterna att inom sitt
eget ansvarsområde och över huvudmannagränser, utveckla och samordna
insatser för patienter med lindrig psykisk ohälsa.
Kommunalförbundet har specifika synpunkter på utredningens förslag och
bedömningar i avsnitt 1,2,3 och 6 varav några är:
-

-

-

Kommunalförbundet ställer sig frågande till utredningens bedömning att
den föreslagna lagändringen inte omfattas av finansieringsprincipen med
motiveringen att arbete för psykisk hälsa redan är en del av primärvårdens
uppdrag (1.1).
Kommunalförbundet anser att betänkandet inte tillräckligt belyser på
vilket sätt utvecklingen mot Rätt stöd till psykisk hälsa ska bidra till att
förbättra tillgängligheten till psykiatrin för dem som är i behov av
specialiserad vård. En farhåga är att omställningen kommer att innebära
en konkurrens om resurser mellan primärvården och den specialiserade
vården (2.1).
I en till ytan stor och glest befolkad kommun som till exempel Norrtälje
kommun, kommer inte alla invånare ha möjlighet att erbjudas en snabb
bedömning vid psykisk ohälsa. Vårdgivarna kommer i flera fall behöva
organisera sig i ett centraliserat team alternativt i större enheter, på
bekostnad av den geografiska tillgängligheten. En anpassning vid
kravställning till de lokala förutsättningarna är nödvändig (6.2.2).

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Kommunalförbundet saknar ett fördjupat resonemang omkring i vilka fall
det är mest ändamålsenligt att samordning av insatser sker inom
primärvården. Hälsosamordnares roll, samverkan med civilsamhälle,
insatser för att motverka ensamhet och anhörigstöd gränsar mot
kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen och det folkhälsoarbete som
redan bedrivs i kommuner och regioner. Det finns risk att det uppstår nya
parallella spår och dubbelarbete om de olika huvudmännen inte samverkar
med varandra (6.2.3).
Utöver att de statliga satsningarna behöver vara långsiktiga och samlade,
anser kommunalförbundet, att de också behöver riktas mot uppdrag över
huvudmannagränserna för att stödja ett holistiskt förhållningssätt (6.3.4).

Bakgrund
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har beretts tillfälle att yttra
sig över betänkande SOU 2021:6 God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa.
Kommunalförbundet består av två medlemsorganisationer, Norrtälje kommun
och Region Stockholm. Medlemsorganisationerna har gett kommunalförbundet i
uppdrag att utifrån behoven hos invånarna i Norrtälje kommun, bedriva, beställa
och ansvara för all hälso- och sjukvård samt omsorg om äldre personer och
personer med funktionsnedsättningar. Utredningen Samordnad utveckling för god och
nära vård har arbetat sedan 2017. Kommunalförbundet har yttrat sig över
utredningens tidigare betänkanden, SOU 2017:53, SOU 2018:39 och SOU
2020:19.
Generella synpunkter
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje är generellt positiv till den
omställning av sjukvårdssystemet som utredning God och Nära vård arbetat med
sedan 2017. Rätt stöd till psykisk hälsa utifrån primärvårdens grundläggande
uppdrag är en viktig del i detta arbete. Utredningen inleder med ett viktigt
förtydligande, att man i tidigare betänkanden aldrig skiljt den fysiska hälsan från
den psykiska utan betonat vikten av ett holistiskt förhållningssätt och en
personcentrerad hälso- och sjukvård. Kommunalförbundets generella bedömning
är att ett förtydligande av primärvårdens ansvar gällande den psykiska hälsan inte
nödvändigtvis behöver ske genom lagändring, utan genom att stärka och motivera
verksamheterna att utveckla och samordna sina insatser för patienter med lindrig
till måttlig psykisk ohälsa. Oavsett författningsändring eller annat vägval, anser
Kommunalförbundet att nationellt stöd och styrning gentemot huvudmännen är
en förutsättning i genomförandet av den omstrukturering som utredningen
Samordnad utveckling för god och nära vård adresserar. Kommunalförbundet vill särskilt
lyfta behovet av incitament för samverkan och samarbete över
huvudmannagränserna som en förutsättning för Rätt stöd till psykisk hälsa.
Synpunkter på enskilda delar
Kap 1 Författningsförslag

Utredningen föreslår en ändring i hälso- och sjukvårdslagen. Förändringen som
ska träda i kraft 1 juli 2022 görs i syfte att särskilt adressera den psykiska ohälsan i
den omställning av hälso- och sjukvården och i den primärvårdsreform som nu
pågår. Kommunalförbundet ställer sig frågande till utredningens bedömning att
den föreslagna lagändringen inte omfattas av finansieringsprincipen med
motiveringen att arbete för psykisk hälsa redan är en del av primärvårdens
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uppdrag. Detta mot bakgrund av den ambitionshöjning som utredningen
beskriver som nödvändig. Även om ansvaret för insatser vid lättare psykisk
ohälsa redan är en del av uppdraget är utveckling inom flera områden en
förutsättning för omställningen. Resurstillskott är enligt kommunalförbundets
uppfattning en nödvändighet för en jämlik vård i hela landet.
Kap 2 Utredningens uppdrag, arbetssätt och utgångspunkter

2.1 Direktiven
Kommunalförbundet anser att betänkandet inte tillräckligt belyser på vilket sätt
utvecklingen mot Rätt stöd till psykisk hälsa ska bidra till att förbättra
tillgängligheten till psykiatrin för dem som är i behov av specialiserad vård. En
farhåga är att omställningen kommer att innebära en konkurrens om resurser
mellan primärvården och den specialiserade vården.
2.6 Samhällskontexten där uppdraget getts
2.6.2 Föreningslivets roll
Kommunalförbundet delar uppfattningen att civilsamhället är en viktig
samarbetspart i arbetet med att öka den fysiska och psykiska hälsan men vill
samtidigt betona att det inbegriper flera sektorer i samhället som förfogar över
resurser för stöd till föreningslivet. I Norrtälje kommun är ”Aktiv Senior” ett
exempel på en framgångsrik flersektoriell samverkan mellan kommunens
folkhälsosamordnare, kommunalförbundet och lokala idrottsföreningar.
Primärvården är i detta sammanhang en kanal för kommunikation med personer
som är 65 år och äldre som bjuds in till fysisk aktivitet och social samvaro i grupp
på veckobasis.
Kap 3 Förutsättningar för primärvårdens arbete med psykisk hälsa

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje instämmer i de
ställningstaganden som utredning gör omkring utvecklingsbehov, kopplade till
primärvårdens grundläggande uppdrag avseende psykisk hälsa och som är
sammanfattade under följande delar i betänkandet:
3.3.5 Sammanfattande reflektioner
Behov av att primärvården inom området psykisk hälsa implementerar nationella
riktlinjer, nationellt och regionalt kunskapsstöd samt forskning.
3.4.4 Sammanfattande reflektioner
Behov av förtydligande omkring hur uppdraget kravställs av huvudmännen i
förfrågningsunderlag och inom den kommunala hälso- och sjukvården.
3.5.4 Sammanfattande reflektioner
Behov av att skyndsamt utveckla en mer systematisk och standardiserad
dokumentering och uppföljning av primärvårdens arbete med psykisk ohälsa.
3.6.5 Sammanfattande reflektioner
Behov att utveckla digitala tjänster på området psykisk ohälsa.
Kommunalförbundets uppfattning är att användningen av digitala tjänster i
primärvården kräver en implementering av de digitala arbetssätten. Det finns
behov av kompetensutveckling både hos huvudmän, beställare samt de som
arbetar i verksamheterna. Vidare ska användning av digitala behandlingsmetoder
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alltid vara ett fritt val för patienten och alternativ måste finnas för de som av olika
skäl inte kan eller vill använda digitala kanaler.
3.7.5 Sammanfattande reflektioner
Behov av kompetenshöjning och tillkommande utbildningsinsatser samt en
reglering av så kallad grundläggande psykoterapiutbildning. Kommunalförbundet
anser det vara positivt om fler personalkategorier inom primärvården som arbetar
med psykisk hälsa är legitimerade. Teamarbete där flera personalkategorier
samarbetar ökar förutsättningarna för att patienten ska få en god fysisk och
psykisk vård. Teamarbete förutsätter samtidigt relativt stora enheter alternativt
samarbete mellan flera enheter.
Kap 6 Primärvårdens organisering

Utredningens bedömningar och reflektioner under kap 6 syftar till att stödja
omställningen till nära vård och aktivt bidra till att det formuleras strategier och
tas fram regionalt anpassade modeller.
6.1 En modell för att bättre möta psykisk ohälsa i primärvården
6.1.1 Om bedömningar
Kommunalförbundet är införstådd med de avvägningar utredningen gör kopplat
till det kommunala självstyret samt svårigheten att med säkerhet uttala sig om
specifika metoder utifrån god evidens. Det ger ett utrymme för tolkningar i den
otydlighet som uppstår och kommunalförbundet vill i sammanhanget påtala
vikten av kunskaps- och kompetensutveckling som en förutsättning för
omställningen till nära vård.
6.2 Rätt stöd till psykisk hälsa
6.2.1 Vägen in
Kommunalförbundet delar bedömningen att den kommunala hälso- och
sjukvården, vid indikationer på eller vid identifierad psykisk ohälsa, behöver
utvecklas och förtydligas och att det finns behov av rutiner för att säkerställa att
patienten vid tecken på psykisk ohälsa ges tillgång till medicinsk bedömning av
relevant kompetens. Kommunalförbundet menar att den medicinska
bedömningen i första hand görs av läkare i primärvården för eventuell vidare
remittering till specialistvård i nästa steg.
6.2.2 Organisering av primärvårdens insatser mot psykisk ohälsa
I en till ytan stor och glest befolkad kommun som till exempel Norrtälje, kommer
inte alla invånare ha möjlighet att erbjudas en snabb bedömning vid psykisk
ohälsa. Vårdgivarna kommer i flera fall behöva organisera sig i ett centraliserat
team alternativt i större enheter, på bekostnad av den geografiska tillgängligheten.
En anpassning vid kravställning till de lokala förutsättningarna är nödvändig. Det
är också viktigt att uppmärksamma de områden som har särskilda behov utifrån
socioekonomiska förutsättningar. I sammanhanget är det viktigt att de satsningar
som görs utifrån socioekonomiska faktorer, följs upp på ett tydligt sätt.
6.2.3 Samverkan och samarbete
Kommunalförbundet saknar ett fördjupat resonemang omkring i vilka fall det är
mest ändamålsenligt att samordning av insatser sker inom primärvården.
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Hälsosamordnares roll, samverkan med civilsamhälle, insatser för att motverka
ensamhet och anhörigstöd gränsar mot kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen
och det folkhälsoarbete som redan bedrivs i kommuner och regioner. Det finns
risk att det uppstår nya parallella spår och dubbelarbete om de olika
huvudmännen inte samverkar med varandra.
I Norrtälje bedriver kommunen och kommunalförbundet ett tvärsektoriellt och
långsiktigt arbete för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
Arbetet inkluderar flera av kommunens förvaltningar samt kommunalförbundet
som ansvarar för hälso- och sjukvård samt omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättningar. Nästa steg i detta arbete är, i linje med utredningens
förslag och bedömningar, att närmare länka samman primärvårdens uppdrag inom
psykisk hälsa med det arbetet som redan pågår.
6.3 Förutsättningar för Rätt stöd till psykisk hälsa
6.3.1 Strukturer för patientdelaktighet och anhörigstöd
Kommunalförbundet känner igen det problem utredningen lyfter om frånvaro av
rutiner för stöd till anhöriga barn och vuxna som i betydligt högre grad behöver
uppmärksammas och erbjudas stöd i enligt med vad hälso- och sjukvårdslagen
föreskriver.
6.3.2 Utbildning och kompetensförsörjning
Kommunalförbundet anser att det i kartläggningen är viktigt att belysa hur
kompetenserna inom psykisk hälsa används i regionerna. Detta i syfte att ta fram
förslag på kompetenskrav inom olika verksamheter för att kunna nyttja
kompetenser på mest effektiva sätt. I den uppdelade vården ställs idag krav från
flera verksamheter, på samma kompetenser. Det leder till resursbrist och negativa
effekter för medarbetare och verksamheter.
Kommunalförbundet är positiva till en standardisering av den grundläggande
psykoterapiutbildningen av flera skäl. Till exempel att det kan göra den till en mer
attraktiv utbildning för arbetsgivare och för medarbetare som vill vidareutbilda
sig.
6.3.3 Uppföljning och forskning
Kommunalförbundet anser att i uppbyggnaden av systematisk uppföljning
behöver fler professioners journalföring styras med enhetliga begrepp och
arbetssätt. Detta för att få en bild av hela vård- och omsorgsbehovet samt
skillnader mellan regioner, kommuner och stadsdelar. ICF (Klassifikation av
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) finns att använda för detta ändamål.
Forskning bör göras lättåtkomlig för professioner inom primärvården i det dagliga
arbetet. Det stimulerar och kan bidra till att gör vård- och omsorgsutbildning mer
attraktiv. Vidare menar kommunalförbundet att i arbetet med att ta fram
kunskapsstöd bör även patientföreningar göras delaktiga.
6.3.4 Framtida statliga satsningar
Utöver att de statliga satsningarna bedöms behöva bli långsiktiga och samlade,
anser kommunalförbundet, att de även behöver riktas mot uppdrag över
huvudmannagränserna för att stödja utredningens holistiska perspektiv.
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6.3.5 Utvecklingsarbete
Kommunalförbundet menar att det finns risk att de regioner och kommuner som
inte deltar i modellutvecklingen avvaktar med sitt eget utvecklingsarbete.
Istället bör uppdraget om modellutveckling ges till samtliga regioner och
kommuner. Uppföljningar av hur stimulansmedel använts och goda exempel från
olika delar av landet kan då lyftas fram, tillsammans med de problem och
lösningar som identifierats under vägen.
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Till statsrådet och chefen för
Socialdepartementet Lena Hallengren

Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård
(SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik,
tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården (dir. 2017:24).
Till särskild utredare förordnades chefläkaren och biträdande landstingsdirektören Anna Nergårdh. Utredningen har tagit namnet Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01).
Som huvudsekreterare i utredningen anställdes den 3 mars 2017
kanslirådet Louise Andersson. Som sekreterare anställdes fr.o.m. den
2 oktober 2017 t.o.m. den 30 juni 2018 allmänläkaren Karin Träff
Nordström och civilekonomen Marie Öberg Lindevall. Som sekreterare i utredningen anställdes fr.o.m. den 9 oktober 2017 t.o.m. den
31 mars 2019 juristen Malin Lundberg. Som sekreterare i utredningen
anställdes den 22 oktober 2018 t.o.m. den 31 mars 2020 medicinska
informatikern Niklas Eklöf, och den 28 januari 2019 juristen AnnaKlara Brage. Som sekreterare anställdes även juristen Caroline-Olivia
Elgán fr.o.m. den 1 september 2019 t.o.m. den 3 mars 2020 och fil.kand.
Max Printz fr.o.m. den 6 november 2019 t.o.m. den 31 mars 2020.
Som sakkunniga till utredningen förordnades den 26 oktober 2017
departementssekreteraren Malin Bolinder, kanslirådet Anna Brooks,
departementssekreteraren Fredrik Friberg, departementssekreteraren
Elin Persson samt departementssekreteraren Nina Viberg. Som
experter till utredningen förordnades den 26 oktober 2017 allmänläkaren Peter Berggren, digitala strategen Niklas Eklöf, representanten
för Funktionsrätt Sverige Anders Gustafsson, distriktssköterskan
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Hanna Lundstedt, folkhälsorådet Iréne Nilsson Carlsson samt SKR:s
samordnare för nära vård Emma Spak.
Departementssekreteraren Malin Bolinder entledigades den 19 januari 2018 och samma dag förordnades departementssekreteraren Lisa
Midlert som sakkunnig i utredningen. Kanslirådet Anna Brooks,
departementssekreteraren Nina Viberg och departementssekreteraren
Elin Persson entledigades fr.o.m. den 11 september 2018. Kanslirådet Anna Gralberg, kanslirådet Anna Dahlin och kanslirådet Elin
Sundberg förordnades som sakkunniga i utredningen fr.o.m. den
11 september 2018. Digitala strategen Niklas Eklöf entledigades
fr.o.m. den 29 oktober 2018. Avdelningschefen Kristina Fridensköld
förordnades som expert i utredningen fr.o.m. den 29 oktober 2018.
Kanslirådet Fredrik Friberg entledigades fr.o.m. den 27 mars 2019.
Ämnesrådet Sverker Lönnerholm förordnades som sakkunnig i utredningen fr.o.m. den 27 mars 2019. Kanslirådet Anna Dahlin entledigades fr.o.m. den 13 september 2019. Samma dag förordnades
ämnesrådet Petra Zetterberg-Ferngren som sakkunnig och samverkanschefen Susanne Söderberg samt förvaltningschefen Torill Skaar
Magnusson som experter. Den 5 december 2019 entledigades avdelningschefen Kristina Fridensköld och avdelningschefen Annemieke
Ålenius förordnades som expert.
Ämnesrådet Petra Zetterberg-Ferngren entledigades fr.o.m. den
12 mars 2020 och samma dag förordnades departementssekreteraren
Linda Hindberg som sakkunnig i utredningen samt verksamhetschefen
Karl Torring och den medicinskt sakkunnige Niklas Långström att
vara experter i utredningen. Den 14 maj 2020 entledigades sektionschefen Emma Spak och samordnaren Lisbeth Löpare Johansson förordnades som expert i utredningen. Kanslirådet Anna Gralberg entledigades fr.o.m. den 22 juni 2020. Departementssekreteraren Linda
Hindberg entledigades fr.o.m. den 26 augusti 2020 och samma dag förordnades departementssekreteraren Andrea Larsson som sakkunnig i
utredningen.
Den 7 juni 2017 överlämnade utredningen delbetänkandet God
och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53).
Den 21 september 2017 fick utredningen tilläggsdirektiv
(dir. 2017:97).
Den 1 juni 2018 överlämnade utredningen delbetänkandet God
och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39).
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Den 23 augusti 2018 fick utredningen ytterligare tilläggsdirektiv
(dir. 2018:90).
Den 5 juni 2019 överlämnade utredningen delbetänkandet God
och nära vård – Vård i Samverkan (SOU 2019:29).
Den 15 augusti 2019 fick utredningen ytterligare tilläggsdirektiv
(dir. 2019:49).
Den 1 april 2020 överlämnade utredningen delbetänkandet God
och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
(SOU 2020:19).
I detta betänkande lämnar vi förslag på att det ska synliggöras i
primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och
sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa. Vidare redovisar
utredningen sina bedömningar av hur primärvården bör arbeta med
psykisk ohälsa under modellen ”Rätt stöd till psykisk hälsa”. Modellen
utgörs av ett antal principer och arbetssätt som tillsammans och/eller
kombinerat förbättrar bemötandet och omhändertagandet av den
enskilde, och bättre möter behoven på befolkningsnivå.
Utredningen vill rikta ett varmt tack till alla de som med stort
engagemang tagit sig tid att på olika sätt bidra till vårt arbete.
Utredningen överlämnar härmed betänkandet God och nära vård
– Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). Utredningens samtliga
uppdrag är härmed slutförda.
Stockholm i januari 2021
Anna Nergårdh

/Louise Andersson
Anna-Klara Brage
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Utgångspunkter
I enlighet med våra tilläggsdirektiv från den 15 augusti 2019 ska vår
utredning, utöver tidigare uppdrag, utreda förutsättningarna för att
utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser
inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa i syfte att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar och vid behov lämna förslag om hur detta kan genomföras på ett effektivt sätt (dir. 2019:49).
Detta uppdrag bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Uppdraget gavs i en kontext av utredningens tidigare förslag och bedömningar.
Tidigare betänkanden
Regeringen fattade den 2 mars 2017 beslut om att utse en särskild
utredare med uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslagen i
betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja regioner, berörda
myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård
med fokus på primärvården. Utredningen valde namnet Samordnad
utveckling för god och nära vård.
Utredningen överlämnade i juni 2017 sitt första delbetänkande God
och nära vård. En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53).
Utifrån förslagen i delbetänkandet fattade riksdagen i slutet av maj 2018
beslut om prop. 2017/18:83, Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti.
Utredningen överlämnade i juni 2018 sitt andra delbetänkande
God och nära vård. En primärvårdsreform (SOU 2018:39). Utifrån
förslagen i delbetänkandet fattade riksdagen i december 2020 beslut
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om prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård
– en primärvårdsreform. Ytterligare propositioner grundade på
förslagen i detta andra betänkande är aviserade.
Utredningen lämnade i juni 2019 sitt tredje delbetänkande God
och nära vård. Vård i samverkan (SOU 2019:29). Det betänkandet
innehöll i enlighet med utredningens direktiv en rapport om arbetets
inriktning och fortskridande. Delbetänkandet innehöll en analys av
och bakgrund till de områden inom vilka utredningen i huvudbetänkandet sedan lämnade förslag. Det tredje betänkandet ska därför
läsas tillsammans med förslagsdelarna i huvudbetänkandet.
Utredningen lämnade i april 2020 huvudbetänkandet God och
nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdsystem
(SOU 2020:19). Det innehöll förslag på strukturella förändringar av
hälso- och sjukvårdssystemet i sin helhet, med fokus på samverkan
mellan de båda huvudmännen, region och kommun. Förslag på hur
samverkan kan stödjas på makro- (mellan huvudmännen), meso(mellan utförare), och mikronivå (utifrån den enskilde individen)
lämnades. Betänkandet innehöll förslag på ett stärkt stöd för patienten vad gäller den lagstadgade individuella planen samt förslag på
hur patientkontrakt, som en visualisering av den individuella planen,
kan regleras i författning. Vidare föreslogs, i enlighet med uppdraget
i direktiven, hur verksamheter som drivs enligt lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning eller lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (den s.k. nationella taxan) bättre kan integreras i framtidens
hälso- och sjukvårdssystem. Förslag om hur utbildning i primärvården kan stärkas lämnades, tillsammans med bedömningar av hur
forskningens roll kan främjas. En översyn av samtliga beskrivningssystem i hälso- och sjukvården föreslogs, i syfte att underlätta och
skapa förutsättningar för omställningen till en god och nära vård.
Slutligen lyftes framgångsfaktorer och hinder för omställningen.
Betänkandet har remitterats, och förslagen bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
Det aktuella uppdraget
I och med tilläggsdirektiven från augusti 2019 kom inte utredningens huvudbetänkande att bli det sista betänkandet. Det blir i
stället detta betänkande, som besvarar frågeställningarna i direktiven
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rörande omhändertagande av psykisk ohälsa i primärvården. Vi vill
tydligt påpeka att även om detta betänkande har fokus på den psykiska ohälsan har utredningen aldrig i det tidigare arbetet skiljt den
psykiska hälsan från den fysiska, utan hela tiden tvärtom betonat
behovet av en holistisk syn på människan i kontakten med hälsooch sjukvården. I en personcentrerad hälso- och sjukvård utgår insatserna från den enskilda människans behov, och mindre från hur
hälso- och sjukvården valt att organisera sig. Just därför är primärvårdens roll i systemet så viktig. I en adekvat resurs- och kompetensförsörjd primärvård finns förutsättningar att arbeta med hela människan, utifrån dennes situation och i dess närmiljö. I kontinuerliga
relationer, med såväl förebyggande och hälsofrämjande insatser som
med behandling och rehabilitering. Det är viktigt för oss att betona
att detta betänkande, och de förslag och bedömningar vi här gör,
hänger ihop med tidigare betänkanden och de där presenterade förslagen och bedömningarna i en odelbar helhet.
Berättelsen
På omslaget till detta sista betänkande ser ni Kim. Ni känner igen
hen från illustrationen av den personcentrerade hälso- och sjukvården som vi haft med i våra tidigare betänkanden. Personen Kim
är förstås fiktiv. Men vi tänker att det finns en berättelse bakom personen. Hen, som många andra, är drabbad av psykisk ohälsa, själv
men också i sin omgivning. Hen upplever många gånger vården som
fragmentiserad, och ibland utgående mer från hälso- och sjukvårdens
organisation än från personens behov. Att samverkan saknas och att
bemötandet ibland sviktar. Man möter många olika personer, och
det är svårt att känna tillit och förtroende. Det kan göra det särskilt
svårt att ta upp frågor om den psykiska hälsan, eller frågor relaterade
till psykisk hälsa såsom riskbruk, våld i nära relationer eller annan
utsatthet.
Många av de berättelser vi tagit del av i den här fasen av utredningen rör, liksom tidigare, fragmentisering, splittrade insatser och
ett system som dumpar komplexiteten i patienter och närståendes
knä, mer än ger stöd till bästa möjliga hälsa utifrån var och ens förutsättningar. De här berättelserna har varit viktiga pusselbitar för oss i
vårt arbete. De, tillsammans med alla inspel vi fått från vårdens med-
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arbetare, som ofta känner en stor frustration i att inte ha de strukturer och arbetssätt man behöver för att möta den stora andelen
patienter som söker primärvården just för psykisk ohälsa.
De förslag och bedömningar vi presenterar i det här betänkandet
handlar om hur primärvården i regioner och kommuner ska vara ett
stöd för människor med psykisk ohälsa, och tillhandahålla redskap
som stödjer människor till psykisk hälsa. Det kan handla om insatser
från hälso- och sjukvården, men också hur hälso- och sjukvården kan
vara en brygga till andra insatser, t.ex. från civila samhället i form av
föreningslivet, när de egna resurserna och det nätverk man vanligtvis
har omkring sig är för svagt, eller inte räcker till.

Betänkandets form och innehåll
I det följande görs en sammanfattning av betänkandets kapitel, med
fokus på de förslag och bedömningar som lämnas. Kapitel 1 och 7
innehåller författningsförslag och författningskommentar, och sammanfattas inte närmare här. Dessa kapitel bör i stället läsas tillsammans med kap. 5.
Kapitel 2. Utredningens uppdrag, arbetssätt och utgångspunkter
I detta kapitel redogörs inledningsvis för bakgrunden till utredningsuppdraget enligt våra direktiv, och vi presenterar för betänkandet
centrala begrepp. Vi beskriver utredningens avgränsningar; bl.a. den
specialiserade hälso- och vården, vård tillhandahållen med stöd av
socialtjänstlagen samt vården specifikt av barn. Det föreligger uppdrag till andra statliga utredningar, som angränsar till våra direktiv,
t.ex. vad gäller samsjuklighet vid missbruk och gällande barn och
ungas psykiska hälsa, samt även till statliga myndigheter, och vi redogör för vilka dessa är. Vi beskriver hur utredningen även i denna
avslutande fas har upprätthållit en omfattande dialog med många
aktörer, men på delvis nya sätt till följd av de förändrade förhållandena under covid-pandemin.
Den samhällskontext där uppdraget givits är central för hur vi tar
oss an vårt uppdrag, liksom den historiska synen på kroppens och
själens tillstånd. Frågan om gränsdragningen mellan allmänt välbefinnande, nedsatt psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa är i högsta
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grad aktuell. Det finns en allmänt spridd uppfattning att den psykiska ohälsan ökat de senaste decennierna, men det råder delade
meningar om i vilken omfattning, för vilka grupper och hur den förändringen bäst ska beskrivas. Det finns också de som problematiserar om den psykiska ohälsan över huvud taget ökat. Vi noterar
att det, inte minst till följd av stigmatisering, finns ett stort behov av
lågtröskelverksamheter med fokus på ett öppet och fördomsfritt
bemötande av den som söker hälso- och sjukvården med psykisk
ohälsa. Vare sig det sedan visar sig vara något som ska hanteras i hälsooch sjukvården, eller där kontakten med hälso- och sjukvården leder
vidare till andra insatser. Vi diskuterar i detta sammanhang föreningslivets roll, och den historiskt viktiga faktor som civila samhället
spelat i folkhälsofrågor. Vi resonerar kring avsaknaden av gemensamma definitioner inom området psykisk ohälsa och redogör för
begreppsanvändningen i detta betänkande, och därmed i utformningen av våra förslag och bedömningar. Slutligen redogör vi för några
olika mål- och riskgrupper i förhållande till psykisk ohälsa.
Kapitel 3. Förutsättningar för primärvårdens arbete med psykisk
ohälsa
Ansvarsförhållanden, tillbakablickar och kunskapsunderlag
Detta kapitel beskriver sammantaget olika aspekter av primärvårdens
förutsättningar för arbetet med psykisk ohälsa, och hur det ser ut i
nuläget. Inledningsvis redogörs för den bredd av aktörer på olika
nivåer som är involverade i den psykiska ohälsan och för det ansvar,
utifrån roll och uppdrag, som respektive aktör har.
Efter en kort tillbakablick på såväl statens som föreningslivets
roll i detta arbete belyser vi för området relevanta kunskapsunderlag.
Utredningen konstaterar att det arbete vad gäller kunskapsstyrning
som i nuläget genomförs samordnat mellan ett antal kunskapsmyndigheter samt regioner och kommuner är viktigt för att samordna
insatserna inte minst inom området psykisk hälsa.
Vi kan också konstatera att flera uppföljningar och utvärderingar
visar att de kunskapsunderlag som finns, t.ex. Socialstyrelsens nationella riktlinjer, inte implementerats i tillräcklig utsträckning. Trots
att olika insatser och satsningar genomförts, bl.a. via överenskommelser mellan staten och SKR, är följsamheten fortfarande otill-

19

425
Sammanfattning

SOU 2021:6

räcklig speglat som otillräcklig uppfyllelse av kvalitetsindikatorer
kopplade till de nationella riktlinjerna. En reflektion från utredningens sida är att kunskapsunderlagen många gånger förefaller utgå
från den specialiserade psykiatrins logik och arbetssätt, trots att
huvuddelen av patienterna finns i primärvården. Att inkludera primärvårdens kontext tydligare i framtagandet av kunskapsunderlag för att
underlätta implementering är en framgångsfaktor för framtiden. Det
bör inom ramen för partnerskapet mellan Socialstyrelsen och huvudmännens modell för kunskapsstyrning finnas goda möjligheter till
ett sådant arbetssätt, där också förutsättningarna för att innefatta
även kommunernas hälso- och sjukvård bör kunna vara bättre än
tidigare.
Huvudmännens formulering av uppdraget
Utredningen redovisar en kartläggning av hur huvudmännen själva
formulerar uppdraget gällande psykisk ohälsa i primärvården. Vad
gäller regionerna uppvisar genomgången en variation i såväl detaljeringsgrad som specifika krav. En viss variation är att vänta, då en
avsikt med att huvudmännen utformar organiseringen är just behovet
av anpassning till lokal kontext och olika förutsättningar. Vår genomgång visar dock på skillnader som är svåra att förstå som enbart
beroende på sådana anpassningar. Det är anmärkningsvärt att dessa
uppdragsbeskrivningar många gånger är på en påfallande övergripande nivå. Detta lämnar ett utrymme för olika tolkningar av olika
leverantörer, något som kan resultera i en ojämlik vård t.o.m. för invånare inom samma region. Det torde också försvåra uppföljningen
från huvudmannens sida, och göra det svårt för invånarna att veta
vad man kan förvänta sig från utförarna av primärvård.
Även vad gäller ett urval av kommunernas primärvård, i vår genomgång illustrerad av den hälso- och sjukvård som ska tillhandahållas för
äldre på särskilda boenden, finns det en relativt stor variation, och vi
kan konstatera att hälso- och sjukvårdsuppdraget ofta är beskrivet
på ett sätt som inte explicit anger att uppdraget omfattar både fysisk
och psykisk ohälsa.
Sammanfattningsvis ser vi ett behov av att huvudmännen utvecklar och fastställer tydligare övergripande strukturer och stöd för
primärvårdsverksamheternas omhändertagande av psykisk ohälsa.
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Uppföljningsmöjligheter och tjänster på distans
I avsnittet belyser vi vilka möjligheter det i dag finns att, på ett systematiskt sätt, följa upp primärvårdens arbete med psykisk ohälsa.
Genomgången befäster och understryker behovet av att skyndsamt
utveckla en mer systematisk och standardiserad dokumentering och
uppföljning av primärvårdens arbete med psykisk ohälsa, såväl på
verksamhetsnivå som på regional och nationell nivå. En systematisk
nationell uppföljning förutsätter också ett arbete med att utveckla
datakvaliteten genom att bl.a. säkerställa enhetlighet i registrering av
diagnoser och åtgärder runtom i landet. Genom en mer systematisk
dokumentation och uppföljning ges förbättrade möjligheter såväl till
verksamhetsutveckling som till forskning och utveckling av ny kunskap. Detta är avgörande för en effektiv vård med hög kvalitet.
I detta sammanhang lyfter utredningen, liksom i tidigare betänkanden, behovet av att ett primärvårdsregister i någon form följer av
Socialstyrelsens pågående uppdrag kring möjligheten för nationell
insamling av registeruppgifter från primärvården. För att sätta mer
ljus på, och lära mer om, primärvårdens arbete med psykisk ohälsa
bedömer vi det också som centralt att detta område finns med bland
de indikatorer som slutligt väljs för att följa omställningen till en god
och nära vård. Om primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården måste den ges förutsättningar att vara det för hela människan,
såväl dess fysiska som psykiska hälsa.
Vi gör vidare i kapitlet en beskrivning av olika distanstjänster,
inklusive 1177 Vårdguiden, för att möta psykisk ohälsa. I dag finns
olika sätt att tillhandahålla vård på distans. Former för detta kan vara
e-hälsotjänster, tjänster via telefon eller traditionella behandlingsmetoder som erbjuds via internet. E-hälsolösningar har en särskild
potential att tillhandahålla information anpassad till olika målgrupper
och vid det tillfälle som passar individen. Detta kan gälla såväl egenvårdsråd som hur man får kontakt med rätt del av hälso-och sjukvården vid olika behov. I detta har 1177 Vårdguiden en särställning
så som varande regionernas gemensamma och nationella plattform.
Noterbart är den stora roll som olika stödlinjer drivna av andra aktörer än regionerna själva, ofta frivilligorganisationer, har i relation till
bemötandet av den psykiska ohälsan jämfört med den fysiska. Detta
medför behov av tydliga strukturer för hur samverkan mellan
1177 Vårdguiden och olika stödlinjer beskrivs och bedrivs. Vid ut-
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vecklande av alla typer av distanstjänster är det särskilt viktigt att
både bejaka möjligheten att inkludera fler, och på nya sätt, än tidigare, men också risken att exkludera de som av olika skäl inte har
möjlighet att använda sådana tjänster.
Kompetenser och utbildningsinsatser samt sjukfrånvaro
Många professioner är, i olika grad, involverade i primärvårdens
arbete med psykisk ohälsa. Primärvården med sitt breda uppdrag är
den vårdnivå som har bäst förutsättningar att med ett holistiskt
synsätt vara första vårdnivå för människors såväl fysiska som psykiska vårdbehov. För att kunna göra detta på ett ändamålsenligt sätt
krävs dock en viss grundläggande kunskap om psykisk ohälsa och
bemötande hos alla som arbetar inom primärvården. Det krävs också
en kunskap om vad olika professioner kan bidra med i arbetet med
psykisk ohälsa. Det ger förutsättningar att organisera arbetet på
effektiva sätt och i enlighet med bästa tillgängliga kunskap, t.ex. genom
användande av vårdsamordnare eller organisering av psykosociala
team. Utredningens dialoger har visat på utmaningar vad gäller den
kunskapen, såväl hos ledningsfunktioner som i kliniska verksamheter.
Vi ser utifrån detta att det finns behov av kompetenshöjning och
tillkommande utbildningsinsatser. Hur dessa ser ut varierar dock
runtom i landet utifrån lokal kontext, och det finns därmed ett behov av regionala och lokala inventeringar, för att utifrån resultaten
kunna tillhandahålla relevanta kompetenshöjande insatser. Såväl till
styrnings- och ledningsfunktioner som i de kliniska verksamheterna.
Vi belyser i kapitlet att vi med hjälp av informationen i dagens
nationella planeringsstöd inte kan säga något om var i hälso- och
sjukvårdssystemet olika resurser finns. Vi kan alltså inte med säkerhet säga vilka, och hur många, professioner som är verksamma i primärvården i olika delar av landet. Det blir därmed mycket svårt att
beskriva gapen. Sammantaget utgör båda dessa faktorer stora utmaningar i förhållande till såväl planering av olika utbildningsinsatser
framöver som omställningen till en stark primärvård med förmåga
att hantera såväl fysisk som psykisk ohälsa.
Vi belyser i kapitlet också hur bristen på reglering av s.k. grundläggande psykoterapiutbildning skapar en betydande otydlighet kring
vilka kompetenser personer med sådan utbildning besitter, vilket är
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problematiskt för dem som ska bemanna primärvården med kompetenser för psykisk ohälsa, för de patienter de möter och för den
utbildade själv.
Slutligen redogörs kort för påverkan på sjukfrånvaro av psykisk
ohälsa, och hur insatser tänkta att minska den psykiska ohälsan kan
förväntas påverka numerärer vad gäller sjukfrånvaro.
Kapitel 4. Internationell utblick
Sverige står inför utmaningar liknande dem i andra länder vad gäller
den psykiska ohälsan och vårt uppdrag placerar sig i en global kontext. Olika länder prövar olika strategier för att bemöta dessa utmaningar. I detta kapitel redogörs kortfattat för några internationella
initiativ på området samt sjukdomsbörda globalt vad gäller psykisk
ohälsa samt för dess uppskattade konsekvenser, för individer och
samhällen. Därefter tittar vi närmare på ett par olika länders ansatser
för att hantera s.k. lättare psykisk ohälsa, i enlighet med direktiven
att kartlägga om lösningar för personer med lättare psykisk ohälsa
har utformats i något annat land inom EU eller EES-området, t.ex. i
Norge eller Storbritannien. Vi belyser även Finland och dess nyligt
genomförda arbete med en strategi för psykisk hälsa.
Vi reflekterar i kapitlet över våra svenska förhållanden, med
hälso-/vårdcentraler uppbyggda med en bred interprofessionell kompetens som grunden för primärvården. Detta ger oss, rätt använt,
goda förutsättningar att dra fördel av primärvårdens och generalisternas specialistkompetens – att se till hela människan, såväl de fysiska
som psykiska behoven.
Vår analys är därför att vi bör bygga vidare på denna styrka när vi
utvecklar den svenska primärvårdens omhändertagande av psykisk
ohälsa. Snarare än att skapa nya separata, organisationer eller strukturer för omhändertagande av den psykiska ohälsan i primärvården
bedömer utredningen att vi bör vidareutveckla, bättre strukturera
och stärka befintliga primärvårdsverksamheters arbete med psykisk
ohälsa.
Samtidigt bedömer vi att det finns viktiga lärdomar att dra från
såväl Englands som Norges arbete med att skapa tydliga strukturer
till stöd för både patienter och medarbetare. Dessa strukturer bör
omfatta tillgänglighet, bedömning och behandling, samt kopplas till
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krav på kontinuerlig uppföljning och ständiga förbättringar. Likaså
kan Finlands nyligen genomförda arbete med en 10-årig strategi tjäna
som inspiration för det svenska kommande strategiarbetet.
Kapitel 5. Primärvårdens grunduppdrag
Förslag till lagändring
Utredningen föreslår att det ska synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende
både fysisk och psykisk ohälsa. 13 a kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL), om primärvårdens grunduppdrag, ska avseende första punkten formuleras så att inom ramen för verksamhet
som utgör primärvård ska regioner och kommuner särskilt tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose
vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov.
Skäl för utredningens förslag
Det nuvarande hälso- och sjukvårdssystemet har tillkommit i en
annan kontext än dagens, när vanligt förekommande vårdbehov var
andra än de som är vanligt förekommande i dag. Den psykiska ohälsan
har historiskt haft en undanskymd roll i hälso- och sjukvården och i
debatten som helhet. När hälso- och sjukvård har diskuterats och
planerats har den somatiska vården på olika sätt haft företräde. I dag
har den psykiska ohälsan fått ökat fokus, men även om ekonomiska
satsningar, uppdrag och utredningar i allt högre grad identifierat och
uppmärksammat denna ohälsa har de satsningar som gjorts inte i
någon högre utsträckning inkluderat primärvården.
Av primärvårdens definition följer att dess uppdrag inte är begränsat i fråga om t.ex. sjukdomar. Majoriteten av patienterna med
psykisk ohälsa finns redan i dag i primärvården, i enlighet med avsikten i bl.a. Socialstyrelsens nationella riktlinjer på området. Våra
genomgångar i kap. 2 och 3 visar dock att hälso- och sjukvårdstjänster,
och uppföljning av dessa, vad gäller psykiska vårdbehov inte tillhandahålls enligt lika strukturerade former som hälso- och sjukvårdstjänster för fysiska vårdbehov. Det bör därför synliggöras i primär-
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vårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa.
Statliga satsningar inom området psykiatri, psykisk ohälsa och
psykisk hälsa har bestått och består fortsatt i stor utsträckning i
riktade statsbidrag, nationella samordnare och överenskommelser
mellan staten och huvudmännen representerade av SKR. Normering
har i mindre utsträckning använts som en form för statlig styrning
på området. Genom lag och andra föreskrifter skapas dock nationell
enhetlighet, långsiktighet och tydlighet. Den nyligt beslutade regleringen av grunduppdraget för primärvården är ett exempel på hur
normering har tillämpats i syfte att skapa enhetlighet, och därigenom
förutsättningar för en mer jämlik vård. Regleringen är, tillsammans
med bl.a. en ändrad definition av primärvården, viktiga steg i omställningen av hälso- och sjukvården och reformen av primärvården.
Enligt utredningen bör detta redan påbörjade arbete med författningsändringar i HSL för en stärkt primärvård användas och utvecklas även i syfte att adressera den psykiska ohälsan.
Det har i utredningens dialoger framförts att det skulle underlätta
om det fanns ett tydligt stöd i lagstiftning för att primärvården ska
organiseras och planeras också med hänsyn till behovet av omhändertagande av den psykiska ohälsan. Det uppfattas som ett stöd för de
funktioner som ska planera, organisera och resurssätta hälso- och
sjukvården och specifikt primärvården.
Kapitel 6. Primärvårdens organisering
Rätt stöd till psykisk hälsa
I kapitlet presenterar vi utredningens bedömningar (till skillnad från
utredningens förslag, i betydelsen förslag till lagreglering) av hur
primärvården bör arbeta med psykisk ohälsa utifrån kartläggningar
och analyser i kap. 2, 3 och 4 samt förslaget till ändrad lagstiftning i
kap. 5. Dessa bedömningar redogör vi för under tre olika rubriker;
Vägen in, Organisering av primärvårdens insatser samt Samverkan
och samarbete. Vi samlar dessa tre områden under ett paraply – ”Rätt
stöd till psykisk hälsa”. Modellen utgörs av ett antal principer och
arbetssätt som kombinerade är avsedda att förbättra bemötandet och
omhändertagandet av den enskilde, och bättre möta behoven på befolkningsnivå. Tillsammans avser utredningens bedömningar bidra till
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ett förbättrat omhändertagande av psykisk ohälsa i primärvården; av
psykiatriska tillstånd, men också av psykiska besvär. Bedömningarna
avser utgå från en personcentrerad utgångspunkt och principer för
stegvis vård.
Grundtanken är att vid psykisk ohälsa (patientens perspektiv),
dvs. vid misstanke om psykiatriska tillstånd (vådens perspektiv), är
primärvården oftast vägen in till hälso- och sjukvården. Där görs en
första bedömning, ges stöd till egenvård och, om så är indicerat,
behandlande insatser. Antingen på primärvårdsnivå eller via kontakt
med och hänvisning till annan del av hälso- och sjukvården. I de fall
kriterier för psykiatriska tillstånd inte uppfylls, kan insatser för att
minska funktionspåverkan av psykiska besvär behöva erbjudas, ibland
av primärvården, andra gånger via strukturerad samverkan med andra
aktörer, såsom företagshälsovård, studenthälsa eller föreningslivet.
I våra bedömningar visar vi på goda exempel från verksamheter vi
varit i kontakt med i olika faser av utredningens arbete. De exempel
vi lyfter är valda utifrån att de visar på arbetssätt och metoder där
evidens föreligger utifrån aktuellt kunskapsläge, eller där insatserna
kopplats till pågående forskning eller egen strukturerad uppföljning.
Utöver dessa exempel har vi under arbetets gång fått till oss ett
stort antal exempel på insatser som görs i olika delar av systemet för
att tillgodose de behov kopplade till psykisk ohälsa som enskilda
huvudmän, verksamheter, professioner och organisationer möter i
sin vardag. Dessa redovisar vi, utan inbördes ordning och med vetskap om att evidensgraden för dessa insatser varierar, i bil. 6.
Vi påminner återigen om att de bedömningar vi gör i kapitlet ska
ses som sammanhängande med de förslag utredningen lämnat i
tidigare betänkanden. Både vad gäller primärvårdens roll som basen
i hälso- och sjukvårdssystemet, med ett särskilt uppdrag att fungera
samordnande och hälsofrämjande, och vad gäller ett sammanhängande hälso- och sjukvårdsystem. Vi vill också återigen betona vikten
av att det i primärvården ges förutsättningar för medarbetarna att
arbeta relationellt, med långvariga och kontinuerliga kontakter, med
såväl enskilda individer som med och i sin närmiljö. Därmed skapas
förutsättningar för förtroendefulla relationer och tillit, och en möjlighet att minska de stigma som många gånger hindrar människor
från att lyfta problem med den psykiska hälsan i kontakt med hälsooch sjukvården.
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Förutsättningar för Rätt stöd till psykisk hälsa
För att uppnå ett integrerat arbetssätt i enlighet med intentionen i
modellen Rätt stöd till psykisk hälsa krävs en infrastruktur som ger
förutsättningar och stödjer systemet till en sådan förändring. Det gäller
en rad områden; patientdelaktighet, utbildning och kompetensförsörjning, forskning och utveckling, adekvata och evidensbaserade
kunskapsstöd samt finansiering. Vi gör därför även ett antal bedömningar av hur sådana förutsättningar kan skapas.
Avslutningsvis presenterar vi en möjlighet till utvecklingsarbeten
i form av geografiska modellområden för implementering av Rätt
stöd till psykisk hälsa. Vi lyfter där särskilt möjligheten till (och nyttan
med) samtidig följeforskning vid ett sådant införande i en avgränsad
lokal kontext.

Till sist …
Denna sista del av utredningens uppdrag har på många sätt känts
som en av de viktigaste. På området psykisk hälsa och ohälsa finns
så många aspekter att belysa, men den som dominerat är den utsatthet och det lidande som drabbar många människor med psykisk
ohälsa. Likaså vetskapen om att vi saknar kunskap om bästa sättet
att möta och behandla många inom området, och att den kunskap vi
har är ofullständig och ojämlikt implementerad. Det ligger stora utmaningar, ibland misslyckanden, från vårdens sida i att möta människorna bakom statistiken vad gäller t.ex. suicidalitet, sjukfrånvaro
eller den höga somatiska sjuk- och dödligheten hos många med samtidig psykisk problematik.
Därför har detta uppdrag känts särskilt meningsfullt, inte minst
eftersom det kom att utföras under en pågående pandemi. En pandemi
vars effekter på den psykiska hälsan det ännu är för tidigt att uttala sig
om, men där farhågor om effekter av allt från långa tider i intensivvård till en allmän social oro och påverkan på det dagliga livet blir
viktiga att följa och adressera framöver.
Vi vill som alltid rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig
i vårt arbete, och bidragit med synpunkter och inspel, öppnat sina
verksamheter och avsatt tid för dialogen med oss. Ett särskilt tack
vill vi rikta till patient-/brukarorganisationer, personer med egen-
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erfarenhet och vårdens medarbetare som bidragit i arbetet trots många
gånger svåra förhållanden under en pågående pandemi.
Vi avslutar med att ställa oss bakom den globalt accepterade principen ”No health without mental health” – Ingen hälsa utan psykisk
hälsa.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30)

Härigenom föreskrivs att 13 a kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt SFS 2020:1043

Föreslagen lydelse

13 a kap.
1§
Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som
utgör primärvård särskilt
1. tillhandahålla de hälso- och
1. tillhandahålla de hälso- och
sjukvårdstjänster som krävs för sjukvårdstjänster som krävs för
att tillgodose vanligt förekom- att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov,
mande fysiska och psykiska vårdbehov,
2. se till att vården är lätt tillgänglig,
3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens
behov som patientens individuella behov och förutsättningar,
4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården, och
5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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2

Utredningens uppdrag,
arbetssätt och utgångspunkter

I detta kapitel redogörs inledningsvis för utredningsuppdraget enligt
våra direktiv, liksom några avgränsningar och utgångspunkter för
vårt arbete. Vi beskriver även hur vi bedrivit dialogarbetet i denna
sista fas av utredningen. Därefter belyser vi den samhällskontext där
vårt uppdrag getts, och som är central för hur vi tar oss an vårt uppdrag. Vi resonerar kring avsaknaden av gemensamma definitioner
inom området psykisk ohälsa och redogör för begreppsanvändningen
i detta betänkande. Slutligen redogör vi för några olika mål- och riskgrupper i förhållande till psykisk ohälsa.

2.1

Direktiven

Den 15 augusti 2019 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till vår
utredning (se bil. 4). Utöver tidigare direktiv gavs uppdraget att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma
och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk
ohälsa, i syfte att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivning.
Utredningen fick i uppdrag att vid behov lämna förslag på hur detta
kan genomföras på ett effektivt sätt. Uppdraget bygger på en punkt
i det s.k. Januariavtalet.1
Som beskrivet i direktiven finns i dag ingen enhetlig definition av
begreppet psykisk ohälsa. Nedsatt psykiskt välbefinnande kan indikera lättare besvär av psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten genomför vartannat år den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.
I undersökningen från 20182 uppgav 17 procent av befolkningen nedEn sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Miljöpartiet de gröna. Delar av regeringens politik bygger på denna överenskommelse.
2
Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor, 2018.
1
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satt psykiskt välbefinnande, bland kvinnor var andelen 20 procent
och bland män 14 procent. Andelen har ökat sedan mätningen 2016,
men ökningen är inte statistiskt säkerställd.
Nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligast bland unga, och i synnerhet bland unga kvinnor. I åldersgruppen 16–29 år angav 33 procent
av kvinnorna och 19 procent av männen nedsatt psykiskt välbefinnande. I undersökningen uppgav 39 procent av befolkningen i åldern
16–48 år lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Det är en
ökning sedan 2016, då andelen var 36 procent. Av de tillfrågade kvinnorna angav 46 procent besvär av ängslan, oro eller ångest. Motsvarande andel bland männen var 32 procent.
Män söker vård för psykisk ohälsa i mindre utsträckning än vad
kvinnor gör, och de väntar längre innan de gör det. Andelen som
uppger nedsatt psykiskt välbefinnande är vidare dubbelt så stor bland
homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella personer.
Transpersoner tenderar att ha ytterligare nedsatt psykiskt välbefinnande. Enligt Försäkringskassan är nästan hälften av dagens sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa, och även om någon ökning
generellt inte setts på senare år tenderar sjukfrånvaron relaterad till
psykisk ohälsa att bli allt längre.3
Många äldre lider av ensamhet och ett minskat socialt sammanhang. En rapport från Socialstyrelsen visar att psykisk ohälsa är vanligare hos kvinnor och män som är över 65 år än hos yngre personer.4
Det har också uppmärksammats att äldre i vissa fall enbart behandlas
med hjälp av läkemedel vid symtom på psykisk ohälsa, trots att de
kan ha behov av andra insatser. Liknande problematik har rapporterats även i andra grupper.
I direktiven lyfts ytterligare grupper med stora behov som inte
alltid uppmärksammas i tillräckligt hög grad vad gäller det psykiska
välbefinnandet; personer med funktionsnedsättning, personer med
riskbruk, liksom personer som vårdar eller stödjer en närstående.
I uppdraget understryks vikten av att primärvården samverkar med
socialtjänsten vid behov vad gäller psykiskt välbefinnande, för att
kunna beakta personens hela livssituation, och hitta bakomliggande
orsaker till psykisk ohälsa såsom våld i nära relationer och ekonomisk utsatthet.
Försäkringskassan, Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande
befolkning i åldern 20–69 år, 2020.
4
Socialstyrelsen, Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre, 2018.
3
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Det konstateras att hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med
psykisk ohälsa av olika slag, från psykiatrisk diagnos till psykiska
besvär, ges såväl inom regionernas och kommunernas primärvård,
som inom den specialiserade vården. Även andra verksamheter, såsom studenthälsan och företagshälsovården, kommer i kontakt med
personer som har behov av stöd vid olika typer av psykisk ohälsa.
Regeringens uppfattning, såsom den uttrycks i direktiven, är att det
finns ett behov av att skyndsamt kunna erbjuda stöd till personer
med lättare psykisk ohälsa. Skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom den nära vården skulle i vissa fall också dels kunna ge bättre
förutsättningar för att förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar,
dels, genom att vård ges på adekvat plats i systemet utifrån personens
behov, bidra till att förbättra tillgängligheten till psykiatrin för dem
med behov av specialiserad vård.
Fokus för uppdraget är sådan psykisk ohälsa som inte kräver
specialiserad vård. I uppdraget ingår också att definiera målgruppen
för den föreslagna insatsen. I utredningens uppdrag ingår sammanfattningsvis bl.a. att:
• Utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare
psykisk ohälsa i syfte att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar,
• överväga vilka målgrupperna ska vara för de nya insatserna, hur
deras behov av stöd ska definieras och vilka typer av insatser som
är bäst lämpade för målgrupperna,
• överväga hur och när en medicinsk bedömning av behoven ska ske,
utifrån att stödet ska kunna ges skyndsamt och på rätt vårdnivå,
• överväga hur insatserna ska passas in i primärvårdens uppdrag och
organisation,
• överväga hur verksamhet såsom studenthälsovård och företagshälsovård kan bidra till och komplettera regionernas och kommunernas primärvårdsuppdrag,
• utreda hur insatserna ska följas upp och hur effekterna ska utvärderas.

33

439
Utredningens uppdrag, arbetssätt och utgångspunkter

SOU 2021:6

Valet att ge vår utredning uppdraget grundade sig i en önskan att inte
fragmentisera den nära vården i onödan. Från uppdragsgivarens sida
såg man det därför som naturligt att även denna del av primärvården
skulle utredas inom ramen för vårt uppdrag. Från utredningens5 sida
ser vi positivt på detta, då våra förslag för och arbete med att stärka
primärvården hela tiden med självklarhet omfattat såväl fysisk som
psykisk hälsa.
En grundbult i utredningens arbete är liksom tidigare en personcentrerad hälso- och sjukvård, där målsättningen är att skapa förutsättningar för partnerskap och samskapande mellan personen och
hälso- och sjukvårdens medarbetare. Ett förhållningssätt där utgångspunkten alltid är personens behov, preferenser och egna inneboende
resurser i det individuella mötet, och där också övergripande mål på
befolkningsnivå och den av riksdagen beslutade prioriteringsplattformen alltid måste tas i beaktande.

2.2

Centrala begrepp för betänkandet

2.2.1

Psykiatri

Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder psykiatri vetenskapen om
psykiska sjukdomar och deras botande.6
Om vi tittar mer ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv och tar
hjälp av MeSH7 så anges där att det är en medicinsk disciplin som
ägnar sig åt orsaker till samt diagnos, förebyggande och behandling
av psykiska sjukdomar.
Inom begreppet ryms alltså dels en bredare tolkning som omfattar ett brett vetenskapsområde och dels en snävare tolkning som
specifikt syftar på en medicinsk disciplin, och egen specialitet, för
bl.a. läkare och sjuksköterskor.

I texten används omväxlande begreppen ”vi” och” utredningen” om vår egen utredning. När
det handlar om andra utredningar anges dessa vid namn.
6
Svenska Akademiens ordböcker, Psykiatri.
7
Svensk MeSH är en översättning av MeSH (Medical Subject Headings), som är den kontrollerade vokabulär som produceras och underhålls av NLM (U.S. National Library of Medicine).
MeSH används i databaserna PubMed, SveMed+ och Cochrane Library, se mer på
https://mesh.kib.ki.se/info/om-webbplatsen.
5
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Diagnostik inom psykiatri
I Sverige används International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems (ICD) generellt vid diagnostik inom
hälso- och sjukvården. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM) används främst inom forskning och inom den specialiserade psykiatrin.
Första linjens psykiatri
Första linjens psykiatri är ett begrepp som används alltmer men inte
har någon tydligt fastslagen definition, utan kan innebära olika saker
i olika kontexter. Gemensamt är dock att det avser den del av vården
som är avsedd att vara den instans som först tar emot den som söker
hjälp vid psykisk ohälsa. Det vill säga vård på primärvårdsnivå, oavsett hur den är organiserad.
Det är utredningens förståelse att begreppet i hög grad vuxit fram
inom vården av barn och unga. Socialstyrelsen konstaterar bl.a. att:
… antalet barn och ungdomar som behandlas inom psykiatrin respektive med antidepressiva läkemedel har ökat och fortsätter att öka. För
att möta dessa behov har många kommuner och regioner de senaste åren
arbetat med att bygga upp en så kallad första linje, alltså en psykiatrisk
primärvård för unga. Första linjen finns organisatoriskt mellan den
generella nivån (de insatser som erbjuds alla barn och unga) och nivån
för specialistinsatser, vilket gör att de kan erbjuda vård och stöd till barn
och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Detta är således första
linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Första linjen är den eller de
funktioner eller verksamheter som har i uppgift att vara den instans som
först tar emot barn och ungdomar – eller familjer som söker hjälp för
att ett barn mår dåligt – oavsett om orsakerna till problemet är psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska.8

Begreppet används dock även för primärvårdens arbete med psykisk
ohälsa som tillhandahålls till övriga befolkningen (dvs. vuxna och
äldre). Till exempel beskriver flera regioner i sina förfrågningsunderlag för hälso-/vårdcentraler att uppdraget innebär att vara första linjen
för patienter med psykisk ohälsa.

Socialstyrelsen, Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom. Huvudrapport med
förbättringsområden, 2019, s. 29.
8
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Specialiserad vård och specialiteter inom psykiatri
Som angetts ovan är psykiatri en egen medicinsk disciplin. Liksom
för all vård gäller vid psykisk ohälsa att primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som
inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon
annan särskild kompetens.9 När det krävs särskilda medicinska eller
tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens för den psykiska hälsan är det i stället den specialiserade psykiatriska vården
som ska svara för åtgärderna. Såväl för läkare som för sjuksköterskor
finns det statligt reglerade specialiteter inom psykiatri.
Specialistläkare, psykiatri
I Socialstyrelsens målbeskrivning (2015) för samtliga specialiteter
anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ST-läkaren
ska utveckla under specialiseringstjänstgöringen, och hur de förväntas
ta sig uttryck i den specialistkompetenta läkarens yrkesutövning.10
Där anges bl.a. att specialiteten psykiatri karaktäriseras av utredning,
bedömning, diagnostik, behandling och uppföljning samt omvårdnad
och rehabilitering vid psykiska sjukdomar hos vuxna, där svårighetsgraden är av sådan art att den kräver specialistpsykiatrins samlade
resurser.
Begreppet psykisk sjukdom avser här även personlighetsstörning
och beroendetillstånd. Det innebär en psykisk dysfunktion med
lidande eller funktionsinskränkning, eller både och. Specifika delmål
betonar nödvändig kunskap om samordning och uppföljning av
patienter över lång tid, kombination av psykofarmakologiska och
psykosociala insatser i samarbete med andra yrkesgrupper och brukarorganisationers roll som resurs.
Psykiatri är en basspecialitet till grenspecialiteten rättspsykiatri.
Noteras bör att barn- och ungdomspsykiatri är en egen basspecialitet.
Givet utredningens fokus på de över 18 år (se avsnitt 2.3.3) utvecklas
inte den vidare här.

9

2 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL). Obs. lydelsen gäller fr.o.m. den 1 juli 2021.
Socialstyrelsen, Läkarnas specialiseringstjänstgöring, Målbeskrivningar 2015, 2015.

10
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Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård
Av examensbeskrivningen framgår att studenten ska
– visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov,
– visa förmåga att möta människor i kris, och
– visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i
behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård
och omsorg.
Psykiatrisk omvårdnad tar utgångspunkt i att alla människor har
möjligheter att växa och utvecklas. Vidare att alla personer med
psykisk sjukdom eller psykiska funktionsnedsättningar har rätt till
kvalitativt god och säker personcentrerad vård som stödjer personens oberoende och självständighet. Omvårdnad inom psykiatrisk
vård innebär insatser som syftar till att stärka personens känsla av att
ha kontroll över sitt liv, förmåga att hantera känslor av meningslöshet, utveckla strategier, lära sig att hantera sin sjukdom och dess
konsekvenser, samt formulera rimliga livsmål och uppnå personlig
utveckling. I psykiatrisk omvårdnad betonas hälsoprocesser ur ett
helhetsperspektiv liksom de livsförhållanden och levnadsvillkor som
bidrar till hälsa.11
2.2.2

Psykologi

Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder psykologi vetenskapen
om själslivet i vid mening; själsliv; psykisk natur; människokännedom.
I Svensk ordbok anges att psykologi är läran om själslivet, dvs. om
människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i allmänhet.
Om vi även här i stället tar hjälp av svensk MeSH för ordets
betydelse ur hälso- och sjukvårdsperspektiv, så anges där att psykologi är läran om psykiska processer och beteendet hos människor
och djur.

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, inriktning psykiatrisk vård, 2014.
11
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Psykolog
En psykolog i sin tur är en specialist i psykologi. I Sverige motsvarar
en psykologexamen fem års heltidsstudier. Utöver examen är tolv
månaders praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP), under handledning, ett krav för legitimation. Sedan 1994 gäller titelskydd för
legitimerade psykologer inom hälso- och sjukvårdsområdet. Psykologers kompetens innebär sammanfattningsvis att på vetenskaplig
grund arbeta med människors beteenden, tankar, känslor och relationer. Det kan handla om bedömning, utredning och diagnostik
samt psykologisk behandling, exempelvis psykoterapi.
Psykologer är också verksamma inom många andra områden än
hälso- och sjukvården, t.ex. inom idrottsvärlden, kriminalvården och
Arbetsförmedlingen, samt med handledning och rådgivning i personalgrupper och med att utveckla organisationer.
2.2.3

Socialpsykiatri

Någon allmän fastslagen definition av begreppet socialpsykiatri finns
inte. I praktiken har begreppet (efter Psykiatrireformen på 1990-talet)
kommit att användas som ett samlande begrepp för den verksamhet
för personer med psykiska funktionsnedsättningar som kommunernas socialtjänst bedriver. Det vill säga en kommunal form av öppen
vård för personer med psykiska funktionsnedsättningar.12
Detta reflekteras i att Socialstyrelsen vanligen delar upp socialtjänstens områden enligt följande: äldre, LSS – barn, LSS – vuxna,
barn och unga, våld i nära relation – vuxna, socialpsykiatri, missbruk
och ekonomiskt bistånd.13

Uppsala Kommun, Socialpsykiatri – Utredning, kartläggning och analys av verksamhetsområdet
socialpsykiatri, Uppsala kommun 2015, 2016, s. 7; Malmö stad, Handlingsplan för Socialpsykiatrin,
2019, s. 5.
13
Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2017 Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
(Socialpsykiatri) Guide för att tolka resultaten, 2017, s. 18.
12
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Psykologisk behandling

Socialstyrelsens termbank
Enligt Socialstyrelsens termbank ingår ”Psykologisk och psykosocial behandling” i åtgärdsgruppen behandling i Klassifikation av
vårdåtgärder (KVÅ) och innebär behandling i form av verbal och
icke verbal kommunikation. Det utesluter:
• olika former av test som ingår i utredning
• information och undervisning.
Det kan noteras att åtgärdsgruppen ”behandling” i KVÅ avser åtgärder som syftar till att förebygga ohälsa eller bevara eller förbättra
den enskildes hälsotillstånd. Exempel på behandling är läkemedelsbehandling, medicinteknisk behandling, funktions- och aktivitetsträning, manuell behandling, psykologisk och psykosocial behandling och förebyggande behandling.
Allmänspråkligt
Ur ett mer allmänspråkligt perspektiv kan också sägas att psykologisk behandling är ett samlingsnamn för olika metoder som är grundade på psykologin som vetenskap. Den mest kända är psykoterapi.
Psykoterapi är en behandlingsmetod som oftast innebär att man
pratar med en psykolog eller psykoterapeut. Det finns även andra
yrkespersoner som erbjuder samtalsbehandling i sjukvården. Läkare,
kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor är
några. Eftersom det finns så många olika yrkespersoner som arbetar
med detta används ibland begreppen ”behandling” och ”behandlare”.14
2.2.5

Psykoedukation/psykopedagogik

De bägge begreppen psykoedukation och psykopedagogik används
ofta på ett sinsemellan utbytbart sätt. Det finns ingen definition av
begreppen i Svenska Akademiens ordböcker och termerna finns inte
heller med i svensk MeSH.
14

1177 Vårdguiden, Psykoterapi och psykologisk behandling, 2020.
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Socialstyrelsen beskriver det som att psykoedukation innebär att
lära sig mer om svårigheter och diagnoser. När en person får mer
kunskap om och förstår varför olika saker och situationer känns svåra
blir det lättare att hantera dem.15
Enligt Natur & Kulturs Psykologilexikon är den svenska termen
psykoedukation en direktöversättning av den engelska, och eftersom
”education” i den här betydelsen vanligen översätts med ordet pedagogik och ”educative” med pedagogisk, förekommer också varianten
psykopedagogik på svenska. En vanlig term är sålunda psykopedagogiskt program för en speciell utformning av psykoedukation. Själva
innebörden i begreppen beskrivs som följer:
Psykoedukation/psykopedagogik avser riktad information i olika former till personer med psykiska eller sociala problem, vanligen också till
deras familjer, om problemens natur. Psykopedagogisk rådgivning […]
kan också gälla problem och svårigheter som uppstår i samband med
olyckshändelse och allvarlig sjukdom.
Det ingår träning enligt beteendeterapeutiska principer i att hantera
vardagliga situationer på ett konstruktivt sätt. [...]
Objektiv kunskap ska hos patienter och familjemedlemmar kunna ge
upphov till ett sakligare sätt att se på deras egna reaktions- och handlingssätt. Det ska kunna minska oro och ångest och ge en bas för behandling med andra metoder.16

2.2.6

Psykosocialt omhändertagande och stöd

Allmänspråkligt avser begreppet psykosocial det som rör samspel
mellan psykologiska och sociala förhållanden t.ex. i arbetslivet.17
Psykosocialt omhändertagande är enligt Socialstyrelsens termbank psykologiskt, psykiatriskt och socialt stöd som ges till drabbad
för att förebygga negativa efterverkningar.

Socialstyrelsen, Behov av nationella kunskapsstöd inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovs- och problemanalys avseende god vård, 2019.
16
Natur & Kulturs Psykologilexikon, psykoedukation.
17
Svenska Akademiens ordböcker, psykosocial.
15
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Stegvis vård

Det finns ingen helt vedertagen definition av begreppet stegvis vård,
även om detta är ett begrepp som återkommer i många riktlinjer, både
i Sverige och internationellt (t.ex. i England och Norge, se kap. 4).
Grundprincipen kan dock sägas vara att man anpassar behandlingens intensitet efter patientens behov, dvs. ger vård på lägsta effektiva omhändertagandenivå (LEON-principen). Om det behandlingssteg man gick in på inte ger resultat, rör man sig till ett annat steg av
tillgängliga insatser. Olika modeller kan dock ha varierande antal steg,
varierande modaliteter (t.ex. föreläsning, grupp, självhjälp, individuell
behandling) och varierande innehåll (t.ex. watchful waiting,18 KBT,
problemlösning, farmakologisk behandling).
Olika tillämpningar av principen kan innebära antingen att patienten konsekvent börjar med de insatser som har lägst intensitet (såsom
självhjälp eller vägledd självhjälp), eller att det alltid görs en individuell bedömning och sedan fattas beslut om vilken nivå av insatser
patienten startar på. Genom att hjälpa personer på lägsta effektiva
nivå är avsikten också att frigöra mer tid för behandling av dem som
har behov av mer högintensiva insatser.
I svensk kontext finns flera verksamheter som arbetar utifrån
modeller av stegvis vård. En välkänd sådan verksamhet är Gustavsbergs vårdcentral i Region Stockholm. Vårdcentralen är sedan 2014
också kompetenscentrum för psykisk ohälsa i regionen, och tillhandahåller bl.a. utbildningar i stegvis vård.19
Flera andra regioner arbetar också enligt varianter av stegvis vård,
eller är på väg att utveckla strukturer för det. Ett aktuellt exempel,
där regionstyrelsen har beslutat att utveckla en liknande modell för
hela regionen, är Uppsala.20 Även i Västra Götalandsregionen (VGR)
organiserar man arbetet enligt en modell för stegvis vård,21 och i
Region Gävleborg pågår utveckling av en lokal modell grundad på
konceptet.22
På svenska används begreppet ”aktiv expektans”.
Se vidare och ta del av utbildningsmaterial: https://www.kompetenscentrumpsykiskohalsa.se
/utbildning/stegvis-vard/en-stegvis-vardmodell/.
20
I mars 2020 uppdrog regionstyrelsen åt regiondirektören att genomföra rekommendationerna
i rapporten Förbättra psykisk hälsa för vuxna. Slutrapporten och övriga handlingar finns att hämta
här (se ärende 59/20 Förbättrad psykisk hälsa för vuxna): https://opengov.360online.com/
Meetings/regionuppsala/Meetings/Details/365470?agendaItemId=213155.
21
Möte med Lise-Lotte Risö Bergerlind m.fl. från VGR, 2020-09-10.
22
Region Gävleborg, Vårdlinjearbetet PV/VUP, 2020.
18
19
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Hälsolitteracitet

Begreppet hälsolitteracitet avser individers förmåga att förvärva, förstå och använda hälsoinformation i syfte att bibehålla, främja eller
förbättra hälsa, samt att fatta självständiga beslut i hälsofrågor.23
2.2.9

Civila samhället

Det civila samhället definieras som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det
civila samhället verkar bl.a. ideella föreningar, stiftelser och registrerande trossamfund men även nätverk, upprop och andra aktörer.24

2.3

Avgränsningar

För att få brett genomslag i arbetet med att bemöta den psykiska
ohälsan i befolkningen krävs en systemsyn på området, och ett gemensamt samhällsåtagande som sträcker sig över flera olika sektorer.
Vårt utredningsuppdrag handlar dock specifikt om primärvårdens
roll i arbetet med psykisk ohälsa. Det rör sig alltså om en delmängd
av hälso- och sjukvårdens arbete inom området, som i sin tur är en
delmängd av hela samhällets åtagande.
För att ringa in den målgrupp som omfattas av insatserna, samt
möjliggöra ett effektivt utredningsarbete utifrån de frågor som ställs
i direktiven, har utredningen inledningsvis fastställt avgränsningar
för arbetets genomförande.
Våra förslag och bedömningar utgår från primärvårdens oavgränsade uppdrag när det gäller sjukdomar, ålder och patientgrupper. De
avgränsningar som presenteras i det följande innebär dock att vi i utredningsarbetet inte har gjort specifika analyser av dessa grupper, eller
hur deras behov särskilt ska mötas inom ramen för vårt uppdrag.
Värt att lyfta i detta sammanhang är den pågående pandemin och
dess relevans för frågor relaterade till omhändertagandet av befolkningens psykiska ohälsa. Det är inte möjligt för utredningen att göra
en fullödig analys av pandemins påverkan på den psykiska ohälsan,
Svensk MeSH.
Prop. 2009/10:55, En politik för det civila samhället, Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU7,
En politik för det civila samhället samt rskr. 2009/10:195.
23
24
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framför allt med hänsyn till att den fortfarande är pågående och dess
effekter på den psykiska hälsan är ofullständigt kända.
2.3.1

Specialiserad hälso- och sjukvård

Specialiserad psykiatrisk vård
Den primära avgränsningen består i att utredningen ska utreda förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården. Med primärvård avses, fr.o.m. den 1 juli 2021,
då en ny definition träder i kraft, hälso- och sjukvårdsverksamhet
där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder
eller patientgrupper. Primärvården svarar, enligt kommande lydelse,
för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och
behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som
inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon
annan särskild kompetens.25 Primärvården kännetecknas alltså av att
verksamheten är beroende av flera olika generalistkompetenser. Den
specialiserade vården, som enbart regionen är huvudman för, kännetecknas i stället av behov av insatser av professioner med olika specifika
specialistkompetenser. Hälso- och sjukvårdsverksamhet som baseras på sådan specialistkompetens, dvs. den specialiserade psykiatrin,
utgör en avgränsning för utredningens uppdrag.
Psykiatrisk tvångsvård
En del av den specialiserade psykiatriska vården utgörs av tvångsvården på området. Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
(LPT) ger samhället befogenheter att, när särskilda rekvisit i lagen är
uppfyllda, ingripa och vårda under tvång när någon bedöms vara i
stort behov av psykiatrisk vård men sådan vård inte tas emot frivilligt. Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) avser vård som
ges efter att domstol har beslutat om rättspsykiatrisk vård som en
påföljd vid brott, samt bl.a. i samband med anhållan, häktning m.m.
En av flera förutsättningar för att tvångsvård med stöd av någon av
nämnda lagar ska vara aktuellt är, förutom att samtycke till frivillig

25

Se även kap. 5 där ändringen beskrivs. För nuvarande definition av primärvård, se 2 kap. 6 § HSL.
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vård saknas, att den vårdade personen bedöms lida av en allvarlig
psykisk störning.
Allvarlighetsgraden på den psykiska ohälsa som är i fråga när
tvångsvård är aktuellt, innebär inkludering av specialistkompetens på
området. Det är också uppenbart att allvarlig psykisk störning inte
faller inom ramen för lättare psykisk ohälsa. Den psykiatriska tvångsvården utgör naturligt en avgränsning i utredningens arbete.
2.3.2

Socialtjänst

Missbruksvård
Vård som ges till personer med missbruksproblematik inkluderar
inte alltid ett samtidigt behov av omhändertagande av annan psykisk
ohälsa. Att socialtjänstens missbruksvård här omnämns beror dock
på att samsjuklighet i form av både psykisk ohälsa och beroendeproblematik är vanligt förekommande.26
Kommunen genom socialtjänsten har ett övergripande ansvar för
att alla i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Avseende
personer med missbruksproblematik har socialnämnden en särskild
skyldighet att aktivt tillse att den enskilde får den hjälp och vård som
han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket.27 När missbruket är så allvarligt att det finns skäl för tvångsvård, ska socialnämnden ansöka om sådan vård hos allmän förvaltningsdomstol.
Flera rekvisit ska vara uppfyllda för att tvångsvård med stöd av lag
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ska vara aktuellt, men möjlighet för socialtjänsten att vårda en enskild med tvång
p.g.a. ett missbruk, finns bl.a. när denne till följd av missbruket
utsätter sin psykiska hälsa för allvarlig fara. Eftersom socialtjänstens
ansvarsområde faller utanför utredningens uppdrag, utgör dess missbruksvård en avgränsning.
Regionen har ett ansvar för behandling av skadligt bruk eller beroende.28 Regioner och kommuner har således ett delat ansvar gällande
missbruk och beroende. Detta delade huvudmannaskap som aktualiseras för människor med både psykisk ohälsa och missbruks- eller
beroendeproblematik, är under översyn. I juni 2020 tillsatte regerSocialstyrelsen, Kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik,
2019.
27
5 kap. 9 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).
28
Jfr 8 kap. 1 § HSL.
26
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ingen en utredning med uppgift att se över hur insatser för dessa
personer kan ske mer samordnat. Uppdraget för utredningen, som
tagit namnet Samsjuklighetsutredningen, beskrivs i avsnitt 2.4.3. Samsjuklighetsutredningens pågående arbete motiverar ytterligare att
missbruksvården som sådan utgör en avgränsning i vårt arbete.
Socialpsykiatri
Också för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykiskt
funktionshinder har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Insatser kan ges
med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) eller lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), i båda fallen
efter en behovsbedömning. Eftersom socialtjänstens ansvarsområde
inte ryms i utredningens uppdrag är socialpsykiatrin en avgränsning.
I sammanhanget kan dock noteras att kommunen också är ansvarig för att tillhandahålla hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå
(förutom läkarinsatser) för de som efter beslut av kommunen bor i
särskilt boende enligt SoL eller i bostad med särskild service enligt
LSS och för de som vistas i sådan dagverksamhet som avses i 3 kap.
6 § SoL.
I augusti 2020 lämnade utredningen Framtidens socialtjänst sitt
betänkande Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
med förslag som tillsammans avser att skapa förutsättningar för just
en hållbar socialtjänst. Betänkandet bereds inom Regeringskansliet.
2.3.3

Barn

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, gäller
som svensk lag sedan den 1 januari 2020.29 Med barn enligt konventionen avses varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt
tidigare enligt den lag som gäller för barnet.30 Att 18 år är gränsen
för myndig i Sverige anges i föräldrabalken (FB).31
Det är inte ovanligt att det i olika sammanhang talas om ”barn,
unga och vuxna” eller liknande. Inom hälso- och sjukvården kan begreppet unga användas, eftersom vissa verksamheter riktar sig till
29
30
31

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
Barnkonventionen, art. 1.
9 kap. 1 § FB.
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människor i övergången mellan barn och vuxen. Det finns dock ingen
gemensam generell åldersdefinition av ”ung”, utan alla människor är
i formell mening att betrakta som antingen barn eller vuxna.
Någon uttrycklig angivelse i våra direktiv om att barn inte omfattas av vårt uppdrag finns inte. I avsnitt 2.4.3 redogörs för den utredning som ska se över förutsättningarna för en sammanhållen god och
nära vård för barn och unga, inklusive barn och unga med psykisk
ohälsa. Utredningen ska enligt sina direktiv utgå från och samordna
sina förslag med vår utredning. I samråd mellan vår och denna nämnda
utredning har konstaterats att deras uppdrag, som specifikt avser
barn och unga, innebär att barn naturligt utgör en avgränsning för
vår utredning.
Som en följd av att barn är en avgränsning gör utredningen inte
särskilda analyser eller bedömningar i fråga om verksamheter som
elevhälsa och ungdomsmottagningar, som företrädesvis riktar sig till
barn eller unga vuxna i övergången från barn till vuxen. Detsamma
gäller barn- och ungdomspsykiatrin, som dessutom utgör en avgränsning genom att vara specialiserad vård.

2.4

Utgångspunkter samt närliggande uppdrag
och utredningar

2.4.1

Utgångspunkter

Våra analyser, samt de förslag och bedömningar vi lämnar, utgår från
det ansvar primärvården redan i dag har för psykisk ohälsa, och innebär inte någon ändring i detta avseende. En tydlig utgångspunkt är
att primärvården ska omhänderta det som faller inom ramen för hälsooch sjukvårdens ansvar, inte något annat. Primärvården ska endast
svara för behov av hälso- och sjukvårdstjänster32 och vi avser inte att
flytta gränserna för vad som utgör hälso- och sjukvård.
Viktigt att poängtera är också att detta betänkande ska läsas tillsammans med de förslag och bedömningar vi lämnat tidigare i vårt
utredningsarbete.33 Resonemangen och förslagen i våra tidigare betänkanden är förstås tillämpbara också på psykisk ohälsa. När en god
Se t.ex. beskrivningen av primärvårdens grunduppdrag som närmare redogörs för i kap. 5.
SOU 2017:53, God och nära vård. En gemensam färdplan och målbild, SOU 2018:39, God
och nära vård. En primärvårdsreform, SOU 2019:29, God och nära vård. Vård i samverkan och
SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
32
33
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och nära vård för psykisk ohälsa analyseras och diskuteras ska resonemangen i detta betänkande således inte läsas isolerat, utan tillsammans
med tidigare lämnade förslag och bedömningar från utredningen.
Redan i utredningens första delbetänkande presenterade vi en
färdplan och målbild för omställningen till god och nära vård. Detta
var vårt sätt att visualisera resan från en hälso- och sjukvård historiskt fokuserad på akuta insatser, och därmed på akutsjukhusvård,
till en personcentrerad, integrerad hälso- och sjukvård med primärvården som nav. En tydlig avsikt var också att visa på behovet av en
gemensam målbild för alla aktörer i systemet. Vi avsåg illustrera att
för att förändra svensk hälso- och sjukvård räcker det inte att fatta
beslut om lagändringar på statlig nivå. Här krävs också beslut fattade
av huvudmännen, regioner och kommuner, på lokal nivå. Vi ville visa
att omställningen måste förväntas ta tid, och la en tidsperiod om tio
år på vår tidslinje. Färdplanen fördjupades i vårt andra delbetänkande,
mycket grundat på de inspel som inkom i vårt första betänkandes
remissrunda. Vi valde också att i bilden lyfta in två aspekter som vi
inte har i vårt uppdrag att särskilt adressera, men som vi ser som
avgörande för omställningens framgång; frågor om bemanning och
kompetensförsörjning samt digitaliseringens möjligheter, uttryckt
som Vision e-Hälsa 2025.
I vårt fjärde betänkande, vårt huvudbetänkande, utvecklade vi resonemangen inte minst gällande uppföljningen av omställningen i
förhållande till målbilden och färdplanen, men ändrade inte något
ytterligare i den. I och med riksdagens beslut om en primärvårdsreform,34 justerar vi målbilden i enlighet med den av riksdagen beslutade lydelsen. Till följd av att Socialstyrelsen fått uppdrag att utveckla
uppföljningen av omställningen justerar vi färdplanen vad gäller uppföljningstillfällen (se figur 2.1).
Vi vill betona att vi aldrig i utredningens arbete skiljt den fysiska
hälsan från den psykiska hälsan, utan alltid utifrån ett personcentrerat
synsätt i våra förslag sett till hela människans hälsa. Målbilden och
färdplanen är därför lika giltig för resonemangen i detta betänkande
som i de tidigare.

34

Prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform.
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Närliggande uppdrag

Folkhälsomyndigheten
Via dialog sprida kunskap till allmänheten
Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att inrätta en funktion för
psykisk hälsa och suicidprevention vid myndigheten. Funktionens
roll ska vara att sprida kunskap om psykisk hälsa och suicid till allmänheten samt föra dialog med allmänheten inom området. Funktionen
ska i huvudsak inrättas i enlighet med Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdraget om att lämna förslag på hur en
sådan funktion kan inrättas vid myndigheten. Vid funktionen, som
ska organiseras som en särskild verksamhet inom myndigheten, ska
det finnas en företrädare för psykisk hälsa som ska fungera som talesperson för funktionens verksamhet. Arbetet med inrättandet av funktionen ska genomföras i dialog med berörda myndigheter och andra
relevanta aktörer. Arbetet vid funktionen startade den 1 januari 2021.35
Inkomma med underlag inför en nationell strategi inom området
psykisk hälsa och suicidprevention
Tillsammans med Socialstyrelsen har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i nära samverkan med ett stort antal andra statliga myndigheter inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi
inom området psykisk hälsa och suicidprevention.36 Strategin avser
att ersätta den tidigare strategin inom området psykisk hälsa.
Samtliga i uppdraget inkluderade myndigheter ska dels göra en
individuell analys av nuläget samt av de långsiktiga behoven inom det
egna verksamhetsområdet, inklusive en bedömning av resultatet av
genomförda och pågående insatser och hur dessa kan utvecklas, dels
göra en gemensam analys samordnad av Folkhälsomyndigheten och
Regeringskansliet (Socialdepartementet), Uppdrag att inrätta en funktion för psykisk hälsa
och suicidprevention, 2020.
36
Myndigheterna som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska samverka med är Arbetsmiljöverket, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Försäkringskassan, Inspektionen
för vård och omsorg, Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Sametinget, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering, Statens institutionsstyrelse, Statens medieråd, Statens skolverk, Trafikverket och Vetenskapsrådet.
35
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Socialstyrelsen. I den individuella analysen ska myndigheterna, inom
sina respektive verksamhetsområden, identifiera områden som bör
prioriteras i en nationell strategi, analysera målgrupper som berörs
av uppdraget och i förekommande fall peka på utvecklingsbehov
inom det egna verksamhetsområdet i frågor som berör psykisk hälsa
och suicidprevention. Utifrån de individuella analyserna och bedömningarna ska Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, tillsammans med de övriga myndigheterna, samordna framtagandet av en
gemensam analys. I det ingår att lämna ett samlat förslag till strategi
med mål och prioriteringar för området samt indikatorer för uppföljning liksom att föreslå hur ett eventuellt uppföljningssystem kan
förvaltas och administreras på ett kostnadseffektivt sätt. Myndigheterna ska även lämna förslag på hur de kan komma att stödja
genomförandet och uppföljningen av den föreslagna strategin. De
individuella myndighetsanalyserna ska redovisas till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast den 1 september 2021. Uppdraget ska
sedan slutredovisas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
senast den 1 september 2023.37
Utreda behovet av en nationell stödlinje
I juli 2020 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera behovet
av en nationell stödlinje. Stödlinjen ska rikta sig till personer med
psykisk ohälsa och suicidalitet och till deras anhöriga och närstående. Om Folkhälsomyndigheten bedömer att det behövs en sådan
nationell stödlinje, ska myndigheten lämna förslag på hur den kan
organiseras och definiera dess verksamhet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Socialstyrelsen och dialog ska föras med Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR), regioner och kommuner, patient-,
brukar- och anhörigorganisationer, det civila samhället och representanter för de nationella minoriteterna. Samråd ska också ske med
relevanta aktörer som t.ex. Inera och 1177 Vårdguiden.
I sin kartläggning av behovet av en stödlinje ska Folkhälsomyndigheten beakta de redan etablerade stödlinjerna och analysera den nya
stödlinjens roll i relation till dessa. Folkhälsomyndigheten ska i sitt
arbete också se över hur stödlinjen förhåller sig till myndighetens
Regeringskansliet (Socialdepartementet), Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention, 2020.
37
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övriga arbete inom området, bl.a. den särskilda funktion som har inrättats vid myndigheten (se ovan). Uppdraget har, utöver nedläggningen av Nationella Hjälplinjen, sin bakgrund i den pågående
pandemin och de konsekvenser för människors psykiska hälsa och
välmående som denna kan komma att innebära. Med ökad psykisk
ohälsa relaterat till pandemin, kan mer lättåtkomliga stödåtgärder
behövas och den eventuella stödlinjen utgöra en sådan stödinsats.
Folkhälsomyndigheten ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 januari 2021.38
Följa, utvärdera och stödja regioner och kommuner när de genomför
insatser inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR
om psykisk hälsa
Tillsammans med Socialstyrelsen har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i nära samverkan följa, utvärdera och stödja genomförandet
av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023. Myndigheterna ska följa utvecklingen och utvärdera resultaten av insatserna
i kommuner och regioner i förhållande till de syften och den inriktning som anges i överenskommelsen mellan staten och SKR 2020,
om insatser för att stärka psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa.
Vidare ska myndigheterna stödja kommuner och regioner i deras
arbete med att genomföra insatserna.
Uppföljningen, utvärderingen och stödet från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska komplettera det SKR gör, i högre grad
fokusera på resultat och måluppfyllelse och i mindre grad på process.
Arbetet ska ske i dialog med SKR, kommuner, regioner, berörda myndigheter, patient-, brukar- och anhörigorganisationer samt övriga
aktörer som myndigheterna finner relevanta för uppdraget. Årliga
lägesrapporter ska lämnas till regeringen och en delrapport lämnades
i september 2020. Slutredovisning ska ske den 30 september 2024.39

Regeringskansliet (Socialdepartementet), Uppdrag att analysera behovet av en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närstående,
2020.
39
Regeringskansliet (Socialdepartementet), Uppdrag att följa, utvärdera och stödja genomförandet
av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023, 2020.
38
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Socialstyrelsen
Som framgått ovan har Socialstyrelsen flera pågående uppdrag inom
området psykisk hälsa tillsammans med bl.a. Folkhälsomyndigheten.
Några andra relevanta uppdrag presenteras nedan.
Implementering av de nationella riktlinjerna avseende ohälsosamma
levnadsvanor – för personal som möter personer med psykisk ohälsa
Socialstyrelsen har sedan december 2017 i uppdrag att i samverkan
med professionsorganisationerna stödja genomförandet av nationella riktlinjer för förebyggande och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor i hälso- och sjukvården. Uppdraget ska i delar som rör
genomförandet av förebyggande insatser i relevanta överenskommelser ske i samråd med SKR. I uppdraget ingår även att fördela
medel till professionens organisationer för insatser som ska stödja
implementeringen av de nationella riktlinjerna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022.40
Förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor
vid psykisk ohälsa inom primärvården
I mars 2018 fick Socialstyrelsen i uppdrag att, i nära samverkan med
berörda verksamheter och SKR, stödja, analysera och utvärdera utvecklingsarbete i primärvården för att förebygga och behandla ohälsosamma
levnadsvanor hos personer med psykisk ohälsa. Socialstyrelsen lämnade
för detta ändamål statsbidrag till regionerna och fördelade för 2020
totalt 15 miljoner kronor till dessa. Satsningen avsåg åren 2018–2020.
Slutredovisning ska lämnas av myndigheten senast den 31 mars 2021.41

Regeringskansliet (Socialdepartementet), Uppdrag att stödja implementeringen av nationella
riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga kroniska
sjukdomar, 2017.
41
Regeringskansliet (Socialdepartementet), Uppdrag om utvecklingsarbete i primärvården för
att vid psykisk ohälsa förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor, 2018.
40
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Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre
Med stöd av förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som
bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer delar
Socialstyrelsen ut statsbidrag till ideella föreningar med syftet att
förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre.42 Bidrag får
lämnas för anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap och
stimulans bland äldre, skapande av mötesplatser för äldre och kontaktytor mellan äldre och yngre personer och åtgärder som möjliggör att fler äldre kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter
som anordnas ideellt. Bidrag får även lämnas för andra åtgärder som
bidrar till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre
personer.43
Suicidprevention i hälso- och sjukvård samt socialtjänst
Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram och sprida kunskap som kan
stödja hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens arbete med att
förebygga suicid. Socialstyrelsen ska även ta fram och sprida kunskap för att stödet till personer som förlorat en anhörig eller närstående i suicid ska kunna stärkas. Uppdraget ska redovisas senast
den 30 november 2022 och en delrapportering av uppdraget ska ske
årligen senast den 30 november.44
Universitetskanslersämbetet
Kartlägga universitets och högskolors arbete med studenthälsovård
I november 2019 fick Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag av regeringen att göra en kartläggning av universitets och högskolors arbete med studenthälsovård. Varje universitet och högskola
ansvarar för att studenterna vid lärosätet har tillgång till hälsovård,
särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenFör närmare precisering vilka ideella föreningar och stiftelser, se 5 och 5 a §§. Insatserna ska
huvudsakligen rikta sig till personer över 62 år, 1 §.
43
Regeringskansliet (Kulturdepartementet), Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn, 2019.
44
Regeringskansliet (Socialdepartementet), Uppdrag att stödja hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med att förebygga suicid och att ge stöd till efterlevande, 2019.
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ternas fysiska och psykiska hälsa.45 Studenthälsovården förväntas således omhänderta psykisk ohälsa i viss uträckning. I UKÄ:s uppdrag
ingick bl.a. att belysa studenternas tillgång till studenthälsovård och
se skillnader i hur den är organiserad på olika universitet och högskolor. Eventuella brister i hur studenthälsovården är organiserad
skulle också belysas. Förslag på åtgärder för en mer ändamålsenlig
studenthälsovård, inklusive författningsförslag, skulle lämnas vid
behov. Uppdraget redovisades i december 2020. Myndigheten gör
ett antal bedömningar samt lämnar två förslag; att samarbetet inom
studenthälsovården stärks ytterligare genom att ett lärosäte får uppdrag och resurser att nationellt samordna lärosätenas arbete med
studenthälsovården samt att insatser görs för att öka den digitala omställningen av studenthälsovården. Avseende det senare förslaget
anges bl.a. att en gemensam webbportal till studenthälsovården skulle
kunna skapas – studenthälsa.nu – med inspiration från umo.se.46
2.4.3

Pågående statliga utredningar

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn
och unga (S 2019:05)
I november 2019 tillsattes en utredning som ska se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.47
Syftet med uppdraget är att uppnå en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. Syftet är också att genom insatser inom den nära vården
för barn och unga som lider av psykisk ohälsa avlasta den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). I direktiven anges att
nämnda utredning bl.a. ska utreda förutsättningarna för en sammanhållen och resurseffektiv god och nära vård för barn och unga och
föreslå hur en sådan reform ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt, bedöma hur barn och unga med lättare psykisk ohälsa ska
kunna erbjudas ändamålsenligt stöd i högre utsträckning än vad som
sker i dag, exempelvis genom att det införs en ny vårdinsats inom
primärvården samt föreslå hur en samlad uppföljning av barns och
ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas som stödjer utveck1 kap. 11 § högskoleförordningen.
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), Uppdrag att kartlägga studenthälsovården,
2019, UKÄ, Studenthälsovården vid Sveriges universitet och högskolor, 2020.
47
Dir. 2019:93, En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
45
46
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lingen dels av det hälsofrämjande arbetet för barn och unga både på
individuell och nationell nivå, dels av vårdens utformning och innehåll.
Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära
vård för barn och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet
med att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård
för barn och unga med bl.a. psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas.
Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2021.
Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08)
Utredaren ska bl.a. analysera och lämna förslag på hur samverkan för
personer med samsjuklighet, i form av missbruk och beroende och
annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd, kan förbättras
mellan huvudmännen och mellan verksamheter med samma huvudman, se över ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och lämna
förslag på hur ansvaret för personer med samsjuklighet kan samlas
hos en huvudman, belysa frågor som rör samverkan mellan hälsooch sjukvård och socialtjänst och andra aktörer vars uppdrag berör
personer med samsjuklighet och analysera för- och nackdelar med en
gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt
LVM eller LPT. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den
30 november 2021.48
Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
(S 2020:12)
En kommitté i form av en delegation, tillsatt av regeringen i augusti
2020, ska arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Inriktningen ska vara att korta väntetiderna. Sedan lång tid tillbaka har
svensk hälso- och sjukvård haft långa väntetider och bristande tillgänglighet i bred bemärkelse. Därtill kommer de uppskjutna vårdinsatser som den pågående pandemin har förorsakat. Delegationen
ska bl.a. stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra
regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, stödja ett effektivt
resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om
patienters valmöjligheter, stödja regionernas och kommunernas arbete
Dir. 2020:68, Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och
annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.
48
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med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård, utreda och lämna
eventuella förslag på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning
genom 1177 Vårdguiden, utreda en utökad vårdgaranti och vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden. Vissa delar av uppdraget
ska redovisas senast den 30 juni 2021, andra senast den 15 maj 2022.49
2.4.4

Kraftsamling för psykisk hälsa

Kraftsamling för psykisk hälsa bygger på ett initiativ som togs av
SKR under 2019 utifrån identifieringen att psykisk hälsa berör alla
och att lösningar därför måste vara breda och tvärsektoriella. Kraftsamlingen avser att fungera som en samlande arena för ett långsiktigt
och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa.50
Den är öppen för medverkan för alla aktörer, både offentliga och
privata. Totalt har cirka 350 organisationer hittills medverkat i kraftsamlingens aktiviteter.51 Bland deltagarna finns bl.a. representanter
från statliga myndigheter, huvudmän, vårdgivare och civila samhället. Kraftsamlingen arbetar inom de tre arbetsområdena ”Ett mer
hälsofrämjande samhälle och levnadsätt”, ”Individer rustade för att
nå sin fulla potential och välmående” och ”Hållbara stöd till de som
behöver”. Målsättningen är att kraftsamlingen och idéerna med densamma ska tillämpas i alla regioner och kommuner.

2.5

Dialogarbetet

2.5.1

Generellt

Som vi beskrivit i tidigare betänkanden har vår utredning i grunden
haft ett tvådelat uppdrag. Dels ett traditionellt utredningsuppdrag
att ta fram författningsförslag inom utpekade områden. Dels ett
uppdrag att bidra till att samordna omställningen av hälso- och sjukvården och föra dialog om, och förankra, utredningens arbete och
förslag brett.

Dir. 2020:81, Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.
SKR, Kraftsamling för psykisk hälsa, 2020.
51
Morgondagens psykiatri, inspirationsdag 20-10-09 anordnad av NSPH och Riksförbundet
Hjärnkoll.
49
50
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Mot bakgrund av kunskapen att det är avgörande för reformers
legitimitet att processerna de tagits fram igenom upplevs som rättvisa och transparenta, har utredningen hela tiden sett detta dialoguppdrag som centralt. Vi har därför från start lagt oss vinn om att
arbeta med stor öppenhet och en inkluderande dialog, 52 något som
vi hållit fast vid även i detta avslutande uppdrag.
Samtidigt har coronapandemin, som tog sitt grepp om Sverige
och världen samtidigt som vi började arbeta med detta uppdrag, påverkat sättet på vilket dialogarbetet har kunnat genomföras. Samtliga
möten med referensgrupper samt experter och sakkunniga har fått
ställas om till telefon-/videomöten. Vi har inte kunnat resa i landet
för att medverka vid olika konferenser och temadagar eller genomföra fysiska verksamhetsbesök på det sätt vi tidigare gjort. I stället
har dessa dialoger fått ske via digitala mötesplattformar, telefon och
e-post. Detta har dock – tack vare en stor del flexibilitet och det
fortsatt stora engagemanget och viljan att bidra som möter oss överallt – fungerat över förväntan. Liksom i andra skeden av utredningen
har det också i detta arbete varit en stor bredd i dialogerna. Allt från
enskilda individer och medarbetare till företrädare för olika organisationer (för patienter, professioner och andra intresseorganisationer),
myndigheter, huvudmän och politiska företrädare på alla nivåer.
Utredningen har också under denna period fortsatt sitt arbete
med en kontinuerlig kommunikation via utredningens hemsida och
blogg, samt vid några tillfällen tagit in relaterade gästbloggare från
patient-/brukarorganisationer samt verksamheter.
I vårt huvudbetänkande inkluderade vi även dialogfrågor kopplade till vårt uppdrag om psykisk ohälsa, som vi välkomnade inspel
på. Liksom tidigare när vi använt detta format ledde det till flera inspel och reflektioner såväl från enskilda som olika sammanslutningar
av patienter, medarbetare och organisationer. Och liksom tidigare
gav det en mycket bred och god belysning av frågorna, ur olika perspektiv.
I detta sammanhang vill vi slutligen också understryka att även
om utredningen fullt ut tog sig an uppdraget avseende psykisk ohälsa
först efter att vårt huvudbetänkande överlämnats den 1 april 2020,
har vi samlat material kring hälso- och sjukvårdssystemet, med fokus
För redovisning av utredningens tidigare dialogarbete, se avsnitt 2.1.3 i SOU 2018:39 God
och när vård. En primärvårdsreform samt avsnitt 2.2 i SOU 2020:19 God och nära vård. En
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
52
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på primärvården, sedan utredningens start 2017. I det arbetet har vi
givetvis tittat på helheten, dvs. hur man arbetat för att bemöta och
förebygga såväl fysisk som psykisk ohälsa.
2.5.2

Referensgrupper samt experter och sakkunniga

Utredningen hade sedan tidigare fem referensgrupper med företrädare för patienter/brukare, professioner, politiska partier (samtliga
riksdagspartier), huvudmännen regionerna (i form av hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverk på SKR) och huvudmännen kommunerna
(i form av ett nätverk med ett antal kommundirektörer som utsetts
av SKR:s kommundirektörsnätverk). Samtliga dessa har kvarstått
under detta uppdrag specifikt rörande psykisk ohälsa. Liksom tidigare har vi samlat grupperna cirka två gånger per halvår.
Den grupp med experter och sakkunniga som regeringen utsett
till utredningen har kvarstått även under denna del av uppdraget.
Gruppen har dessutom utökats med en representant för civilsamhället (Röda Korset) och en representant för psykiatrin.
2.5.3

Patient- och brukarrepresentation

Det finns en tydlig samordningsorganisation för flertalet patientoch brukarorganisationer inom området psykisk ohälsa: Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Utredningen har därför i
arbetet med detta betänkande haft NSPH som löpande och primär
dialogpart från patient- och brukarrörelsen. Genom NSPH har vi
också fått en värdefull kanal in till ett flertal centrala organisationer
inom området. Historiskt sett skapades denna organisation (då nätverk) utifrån behovet av att samordna patient-/brukarorganisationerna på området i samband med dåvarande psykiatrisamordnarens
arbete i början av 2000-talet (se även avsnitt 3.2.2).
Utöver samverkan med NSPH har vi fört dialog med andra
patient-/brukarorganisationer samt enskilda personer med egen patienterfarenhet, bl.a. via vår referensgrupp.
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Samverkan med statliga myndigheter och SKR

För detta uppdrag har utredningen haft en kontinuerlig dialog med
framför allt Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och UKÄ. De
två förstnämnda utifrån deras centrala roller som kunskapsmyndigheter inom folkhälsa respektive hälso- och sjukvård, med flera olika
uppdrag inom området psykisk ohälsa. Samverkan med UKÄ har
skett utifrån deras uppdrag att kartlägga universitets och högskolors
arbete med studenthälsovård (se avsnitt 2.4.2).
Utredningen har liksom tidigare också haft en dialog med SKR,
primärt med företrädare för Uppdrag psykisk hälsa, men även med
NPO äldre och NPO psykisk hälsa, i det nationella systemet för
kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården.
2.5.5

Relaterade utredningar

Med anledning av detta betänkande har utredningen, i olika former
och utsträckning, haft dialog med följande pågående utredningar:
S 2019:05 Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för
barn och unga, S 2020:08 Samsjuklighetsutredningen, S 2019:02 Fast
omsorgskontakt i hemtjänsten och S 2020:12 Ökad tillgänglighet i
hälso- och sjukvården. Utredningen har också haft dialog med de tidigare utredarna Mandus Frykman (utifrån betänkandet SOU 2020:24,
Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess) och Kerstin Evelius (utifrån betänkandet SOU 2018:90, För
att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt).
2.5.6

Digitala verksamhetsbesök

Liksom tidigare har utredningen tagit emot inbjudningar, och (digitalt) besökt såväl olika primärvårdsverksamheter från Skåne till
Norrbotten, som verksamheter inriktade på specifika områden såsom t.ex. riskbruk. Likaså har vi mött företrädare på mer central och
strategisk nivå i olika regioner, samt enskilda medarbetare och forskare inom området. Vidare har vi, utöver mötena med professionsföreträdare i vår referensgrupp, efter inbjudan träffat företrädare för
Sveriges Psykologförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Psykoterapeutföreningen inom SSR.
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2.6

Samhällskontexten där uppdraget getts

2.6.1

Den historiska synen på kroppens och själens sjukdom

Sjukt och friskt, liv och död, hälsa och sjukvård har engagerat människor i alla tider. Det gäller det kroppsliga, fysiska, det som (ofta)
syns på utsidan, men också, och i kanske än högre utsträckning, det
som inte är lika lätt att se, definiera, beskriva och sätta etikett på: det
själsliga, psykiska. Synen på psykisk hälsa och psykisk sjukdom har
varierat över tid och tagit sig ibland oförsonliga och inhumana uttryck med dagens synsätt. Psykisk ohälsa har medfört stigmatisering.
Frånvaron av kunskap om psykets sjukdomar och avsaknad av fungerande behandlingsmetoder, tillsammans med föreställningar om
bakomliggande orsaker, har ibland öppnat för grymma experiment
och ”behandlingar”. Själens mående har illustrerats och beskrivits i
olika former i samhället, ofta utifrån kulturell kontext; i litteraturen,
musiken, filmen, teatern. Gränsdragningen mellan friskt och sjukt i
sinnet, svårigheten att historiskt med fysikaliska mätningar och
objektiva fynd klassa sjukt från friskt har öppnat för att det periodvis
i samhällen, länder och av regimer varit möjligt att mer eller mindre
godtyckligt via diagnoser och etiketter ”medikalisera” det som legat
utanför normen.
Det är utifrån detta förståeligt att idéhistoriska strömningar kommit att prägla synen och utvecklingen av den psykiatriska vården
kanske mer än den somatiska, och att debatten om den psykiska
hälsan och människans välbefinnande återfinns som ett starkt element
såväl i äldre tider som i modernismens och postmodernismens tidevarv. Många är skildringarna av såväl själens mående som av synen
på vården av psykiatriska tillstånd i olika former de senaste decennierna. Kanske är det också detta som återspeglas i att många av de
satsningar som gjorts vad gäller psykisk ohälsa från statligt håll i
många länder, inklusive Sverige, ofta präglats av visionära målsättningar och i hög grad utgått från samtids- och omvärldsbevakning.53
Vi har redan tidigare i utredningen konstaterat att få frågor engagerar människor så mycket som hälso- och sjukvård, och detta gäller
inte minst området psykisk hälsa och ohälsa. Ofta uppfattas gränsdragningen mellan friskt och sjukt, mellan ”normaltillstånd” och
patologi, mellan en variation inom det normalas gräns eller ett diaSOU 2018:90, För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. Förslag för
en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa.
53
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gnosticerat tillstånd, särskilt svår att göra när det kommer till det
psykiska. Denna aspekt har betydelse för vår utredning och det uppdrag vi har. Att försöka hantera frågor om psykisk hälsa och ohälsa
utan att respektera och försöka förstå de drivkrafter, den historik
och den särskilda komplexitet som präglar och präglat området är
utsiktslöst. Det finns en historik, traditioner, förväntningar och en
ofta stigmatiserande syn på själens tillstånd som måste vägas in i vårt
uppdrag. Det finns en särskild historia att ta sig an för den som vill
närma sig området psykisk hälsa på ett personcentrerat sätt.
Ytterligare ökas komplexiteten när vi tar oss an begrepp som
lättare psykisk ohälsa och nedsatt psykiskt välbefinnande. Upplevelsen
av det psykiska välbefinnandet är subjektiv, och många gånger relativ
till en rad olika faktorer och livsbetingelser. I våra dialoger under utredningens gång har många, i diskussionen om såväl somatisk som
psykisk hälsa, återvänt till begreppet KASAM – känslan av sammanhang.54 Begreppet är centralt i den salutogena teorivärlden. Det utgår
från faktorer som bidrar till att människor kan bibehålla eller t.o.m.
förbättra hälsan, och beskriver att människor med god förmåga inom
vissa områden klarar påfrestningar bättre än de med lägre förmåga
inom samma områden. De områden som identifieras som betydelsefulla är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Vi får anledning att återkomma till detta i våra texter, och till nödvändigheten i
att utifrån ett salutogent synsätt inte bara inkludera insatser från
hälso- och sjukvården när vi beaktar en människas upplevda välmående, utan också den kontext och det sammanhang människan
befinner sig i.
2.6.2

Föreningslivets roll

Vi kommer i detta betänkande att diskutera civilsamhällets viktiga
roll som samverkanspart till hälso- och sjukvården och inte minst
primärvården i regioner och kommuner. Vi har även i tidigare betänkanden lyft behovet av tydligare strukturer för en sådan samverkan.55 Den psykiska hälsan, och upplevelsen av psykiskt välbefinnande, hänger nära samman med känslan av en meningsfull tillvaro,
Svensk MeSH: Känsla av sammanhang, Sense of Coherence: A view of the world and the
individual's environment as comprehensible, manageable, and meaningful, claiming that the
way people view their life has a positive influence on their health.
55
SOU 2019:29, God och nära vård. Vård i samverkan, kap. 7.
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och många gånger och för många människor har civila samhället och
föreningslivet en avgörande roll att spela. Många är de exempel som
påtalats för oss om hur engagemang i en förening skapar sociala kontakter och möjligheter för den som har få sådana. Likaså påtalas den
dubbelverkande effekt som ofta uppstår, att nyttan med aktiviteten
uppstår både för den som utför och den som omfattas av en sådan
insats. Faktorer som på senare år allt tydligare framträtt som viktiga
komponenter för att stärka det fysiska och psykiska välmåendet återfinns dessutom inom områden där föreningslivet traditionellt har en
stark roll. Ett sådant exempel är fysisk aktivitet, kopplingen mellan
ett minskat stillasittande och främjande av hälsa, och idrottsrörelsens verksamheter.
Från föreningslivets sida har under utredningens gång i samband
med dialoger och verksamhetsbesök påtalats att man kan se sig ha en
större roll, och önskar mer av samverkan, med hälso- och sjukvården. Detta gäller inte minst i frågor kring psykiskt välbefinnande.
Att man ibland erbjuder aktiviteter och program för att motsvara av
vården beskrivna behov, men inte känner att man får den utväxling
eller det genomslag man skulle kunna få, för att man inte når de tänkta
målgrupperna. Att det saknas strukturer för samverkan med hälsooch sjukvården. Att man skulle önska en ökad tydlighet i ”vem som
gör vad” inom områden där såväl föreningsverksamheten som hälsooch sjukvården och socialtjänsten har aktiviteter på en ort och att
bristen på samverkan och samordning kan minska effektiviteten i
insatserna, och till och med riskera att skapa förvirring för dem insatserna är till för. Särskilt påtalas också den grupp äldre som har
insatser från kommunens socialtjänst i form av hemtjänst, och där
möjligheterna att både hitta och ta sig till aktiviteter kan vara begränsade. Ibland finns inte heller lokaler för dessa individer och aktiviteter anpassade för dem på samma sätt som många gånger erbjuds
t.ex. i ett särskilt boende. Att stödja dessa individers deltagande i
föreningsaktiviteter kan vara ett viktigt sätt att bidra till en meningsfull tillvaro, stärka den psykiska hälsan och minska ensamhetsproblematik. Vi återkommer till detta område i utredningens bedömningar i kap. 6.
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Hur står det till med den psykiska hälsan och ohälsan?

Frågan om gränsdragningen mellan allmänt välbefinnande, nedsatt
psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa, vilka definitioner, diagnoser och etiketter som ska vara giltiga och vem som har tolkningsföreträde är högaktuell. Det finns en allmänt spridd uppfattning att
den psykiska ohälsan ökat de senaste decennierna, men det råder
delade meningar om i vilken omfattning, för vilka grupper och hur
den förändringen bäst ska beskrivas. Det finns också de som problematiserar om den psykiska ohälsan över huvud taget ökat.56 Problemen som lyfts är flera. Dels att alltmer av det som förr betraktades
som naturliga delar av livet i dag av alltfler upplevs som hälso- och
sjukvårdens sak att hantera. Att det har skett en ”medikalisering”, en
förändring i hur diagnoskriterier används, vilket gör att allt fler får
en diagnos. Men också att det har skett en glidning när det gäller
diagnoskriterier så att allt fler också anses uppfylla de uppställda
kriterierna. Det har spekulerats i att eftersom särskilda insatser från
såväl skola och arbetsgivare som hälso- och sjukvård, liksom möjligheten att ta del av socialförsäkringssystemet, t.ex. sjukskrivning,
baseras på diagnossättning, sker en medikalisering av allmänmänskliga tillstånd och adekvata mänskliga reaktioner. Det kan också vara
så att även de ersättningssystem som tillämpas i hälso- och sjukvården, och som inte sällan knyts till diagnoser, kan driva mot att
fler diagnoser sätts. Från patient- och brukarhåll framhålls att det är
viktigt för många människor att få en diagnos, ett kvitto på att ens
upplevelse är bekräftad av andra, inte bara en börda för den enskilde
att bära själv i ensamhet.
Kanske finns också, till följd av stigmatisering och synen på psykisk
ohälsa, gamla föreställningar om att det är mindre skuld-/skambelagt
med somatiska än psykiska tillstånd, och kanske leder det ibland till
en somatisering av psykiska symtom. Därav skulle såväl överdiagnostik och överbehandling av somatiska tillstånd som underdiagnostik
och underbehandling av psykiska tillstånd kunna följa. Detta understryker vikten av att kunskapen om psykosomatiska tillstånd57 och
somatoforma syndrom58 finns bland de som först möter människor
C Rück, Olyckliga i paradiset, 2020; Mind, Unga mår allt sämre – eller?, 2018.
Svensk MeSH: Organspecifika besvär där emotionella faktorer orsakar fysiska symtom. Dessa
kommer huvudsakligen av överaktivitet i det autonoma nervsystemet och påverkas av individens känslomässiga tillstånd.
58
Se ICD-10 code F45.1.
56
57
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i primärvården. Det understryker också vikten av lågtröskelverksamheter och ett öppet och fördomsfritt bemötande av den som söker
vården med psykiska besvär. Vare sig det sedan visar sig vara något
som ska hanteras i hälso- och sjukvården, eller där kontakten med
hälso- och sjukvården leder vidare till andra insatser.
Har den psykiska ohälsan ökat eller minskat?
Vi kommer medvetet från utredningens sida inte att ansluta till
någon specifik uppfattning i den frågan. En reflektion är att det är
en intressant diskussion, men kanske mest på akademisk nivå. Att
man från olika aktörers sida kommer fram till olika slutsatser beror
förstås på att det finns olika sätt att betrakta befintliga data, och att
beroende på var i systemet man befinner sig, och vilken roll eller
utifrån vilket uppdrag man har, gör man olika tolkningar. Det är som
det ska vara, och ett bidrag till en levande samhällsdebatt. Däremot
framstår det som tydligt för oss att vi som samhälle och i hälso- och
sjukvården inte är tillräckligt bra, utifrån rådande kunskapsläge, på
att bemöta människor med psykisk ohälsa.
Vi vill därför fokusera på hur man ur samhällssynpunkt bäst stödjer
varje individ till bästa möjliga hälsa, utifrån var och ens förutsättningar och resursen i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Då blir det självklart att bejaka synsättet på den psykiska
hälsan som ett brett åtagande för alla samhällssektorer, inte bara
hälso- och sjukvården.
Människor har olika behov för att uppnå bästa möjliga hälsa utifrån var och ens förutsättningar. Det är olika vilka egna förmågor
och inneboende resurser man har tillgång till i sig själv och i sin egen
nära omgivning. Därmed har man också olika behov av samhällets
kompenserande insatser, och dessa måste vara utformade för att
möta olika individuella behov. Stöd till hälsa behöver ibland komma
från hälso- och sjukvården, och ibland från andra instanser. Därför
är samverkan mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer, t.ex.
civila samhället, så viktig. Där kan primärvården ha en avgörande
roll, med sin möjlighet att arbeta nära människor, utifrån den egna
befolkningens behov, och i nära samverkan med lokalsamhället. Detta
underlättas av kontinuerliga relationer såsom fast läkarkontakt och
fast vårdkontakt eller fast teamkontakt.
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Om vi utgår från individens behov och ser mer till hur olika
instanser, aktörer och friskfaktorer kan samverka bättre för stöd till
hälsa, kanske vi når längre i samhällets gemensamma strävan efter
minskade hälsoklyftor på befolkningsnivå och en god upplevd hälsa
på individnivå.
2.6.4

En förändrad syn på samhällets insatser
för den psykiska hälsan?

En iakttagelse vi gjort under utredningens gång är att synen på
psykisk ohälsa, och hur den psykiska ohälsan behöver mötas inte
bara av hälso- och sjukvården utan som ett samhällsfenomen som
måste lösas tvärsektoriellt, har påverkat och inspirerat ett flertal
initiativ de senaste åren. Förslagen i slutbetänkandet av den nationella samordnaren för utveckling och samordning av insatser inom
området psykisk hälsa, syftar sammantaget till en systemsyn på området, och också ett gemensamt samhällsåtagande, ett politikområde,
för att stärka den psykiska hälsan i befolkningen.59 Det breda angreppssätt regeringen aviserat för framtagandet av den nya strategin
för att möta psykisk ohälsa, där uppdraget getts till ett stort antal
aktörer gemensamt, signalerar samma sak.60 Att Folkhälsomyndigheten är den statliga myndighet som har en ledande och samordnande roll i arbetet mot psykisk ohälsa är ytterligare ett tecken på
det breda befolknings- och folkhälsoperspektiv som alltmer präglar
frågor om den psykiska hälsan, mer än en angelägenhet enbart för
hälso- och sjukvårdens aktörer.
Även i huvudmännens arbete ses det tvärsektoriella sättet att
betrakta frågan växa sig allt starkare. Ett exempel är SKR:s arbete
med Strategi för hälsa, där man slår fast att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter; skola, socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård behöver ledas, styras och samordnas för att främja hälsa och
förebygga ohälsa för hela befolkningen.61

SOU 2018:90, För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. Förslag för
en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa.
60
Regeringskansliet (Socialdepartementet), Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention, 2020.
61
SKR, Strategi för hälsa, 2019.
59
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Ytterligare ett initiativ från SKR verkar i samma riktning: arbetet
med Kraftsamling för psykisk hälsa, tänkt att fungera som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete
för en bättre psykisk hälsa.62 Även internationellt är ett sådant angreppssätt vad gäller den psykiska hälsan allt vanligare. Det återspeglas
t.ex. i den norska respektive finska strategin för psykisk hälsa.
Utredningen stödjer ett sådant tvärsektoriellt synsätt på området
psykisk hälsa, och att den psykiska hälsan i befolkningen inte enbart
kan vara en fråga för hälso- och sjukvården. Det är däremot viktigt,
nödvändigt tror vi, att definiera vad som är hälso- och sjukvårdssektorns ansvar och uppdrag inom området. Detta för att också
kunna definiera och beskriva, ibland även lagreglera, rollen för hälsooch sjukvårdens olika aktörer; huvudmän, vårdgivare och utförare i
systemet. Likaså för att beskriva vilka samverkansarenor som behövs,
finns och behöver utvecklas eller nyskapas. Allt detta också i syfte
att ge invånarna en tydlighet i vart man vänder sig med sina behov på
området, och därmed öka tryggheten och tilliten till systemet.
2.6.5

Hjälp till självhjälp – vem ansvarar för det?

Det har i våra möten, och som svar på våra dialogfrågor ställda i tidigare betänkande, lyfts från patienthåll att medan stöd till egenvård och
lättillgängliga egenvårdsråd är självklart när det gäller somatisk hälsa
är det ett område som fortfarande ser väldigt olika ut, och av många
uppfattas som outvecklat, när det kommer till psykisk hälsa. Det
gäller i kontakten med hälso- och sjukvården, där utformningen av
stödet till egenvård gällande psykisk hälsa varierar mycket mellan
olika vård- och hälsocentraler och också i utformningen på 1177 Vårdguiden. Som alltid gäller också, och kanske mer än någonsin när en
person vill prata om psykiska besvär, att erbjudandet från vården
måste ges anpassat till den enskilda individen.
På liknande sätt har man från medarbetarhåll lyft att till skillnad
från beslutsstöden för medarbetare gällande fysiska tillstånd, som är
omfattande, är beslutsstöden vad gäller det psykiska inte lika utvecklade. Det förhåller sig också så att medan regionerna via 1177 Vårdguiden på telefon regelmässigt hanterar frågor om fysiska tillstånd i
egen regi, alternativt via i särskild ordning upphandlad aktör för en
62

SKR, Kraftsamling för psykisk hälsa, informationsmaterial, 2019.
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region, förekommer det att samtal gällande psykisk ohälsa hänvisas
till externa aktörer utan att strukturen för en sådan samverkan är
närmare beskriven eller någon regelrätt uppföljning av en sådan samverkan sker. Att många aktörer på ett föredömligt sätt tillhandahåller sådana tjänster, t.ex. stödlinjer på telefon eller andra former av
stödjande samtal, på ideell basis är naturligtvis bra, men det är viktigt
att den verksamhet som bedrivs under ”regionernas flagg” vad gäller
den psykiska ohälsan med självklarhet underställs samma krav på
strukturerade arbetssätt som när det gäller frågeställningar om somatisk ohälsa.
Utifrån svaren på våra dialogfrågor framgår att många av de som
arbetar i hälso- och sjukvården uppfattar att tydliga strukturer för
egenvårdsråd på området saknas. En bild vi fått bekräftad från flera
håll är att det händer att olika typer av insatser sätts in när en individ
söker hjälp i hälso- och sjukvården för psykiska besvär, såväl farmakologiska som andra interventioner, utan att man egentligen fört
något närmare resonemang om basala och grundläggande delar i att
ta hand om sig själv och sin egen hälsa – att äta, sova och röra sig i
enlighet med vad som är rekommenderat för att främja hälsa. Att
avancerade insatser vad gäller åtgärder mot upplevd ångest och oro
kan initieras utan att man diskuterat grundläggande förutsättningar
för god hälsa såsom struktur i vardagen. Vi menar självklart inte att
det ena bör eller ska utesluta det andra. Men vi ser ett mönster i behovet av att involvera flera aktörer runt en individ i att skapa förutsättningar för gott välbefinnande – det handlar inte bara om insatser
som traditionellt åvilar hälso- och sjukvården.
Hälsolitteracitet
Vi återvänder här till ett begrepp vi lyft tidigare i utredningen – hälsolitteracitet. Det handlar om individers förmåga att förvärva, förstå
och använda hälsoinformation i syfte att bibehålla, främja eller förbättra hälsa, samt att fatta självständiga beslut i hälsofrågor. Graden
av hälsolitteracitet kan variera beroende på den situation eller det
sammanhang man befinner sig i. I vissa situationer kan en annars god
hälsolitteracitet försämras t.ex. om en nära anhörig eller man själv
blir sjuk. Hälsolitteracitetsnivån hänger med andra ord inte enbart
ihop med den utbildning eller kunskap man har, utan graden av
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hälsolitteracitet varierar beroende på hur man mår och i vilken livssituation, kultur eller omgivning man befinner sig. Utgångspunkten
för hälsolitteracitet är att människor själva kan främja hälsa, lösa
hälsoproblem och vara aktiva samarbetspartners i val av åtgärder och
i beslut som fattas. Detta förutsätter förstås en allmän kunskap om
hälsofrågor, och att denna kunskap i rimlig omfattning och på ett
tillgängligt sätt tillhandahålls och kan inhämtas av alla. Inom området psykisk hälsa kan detta bl.a. beskrivas i termer av tillhandahållande av psykoedukativa/psykopedagogiska insatser.
2.6.6

Hälso- och sjukvårdens förebyggande roll
och tidiga insatser av mer generell karaktär

Vi återvänder till det komplexa gränssnittet mellan behovet av stöd
för upplevd psykisk ohälsa och hälso- och sjukvårdens traditionella
uppgift att hantera diagnosticerade psykiatriska tillstånd. Kan hälsooch sjukvårdens resurser ibland utifrån befolkningens och enskildas
behov behöva tas i anspråk för att hantera upplevelsen av psykiska
besvär, som inte uppfyller diagnoskriterier? Vi tror att så behöver
ske. Psykiska besvär kan påverka en människas funktionsnivå även om
diagnoskriterier inte uppfylls. Ibland kan det också vara så att genom
att lyssna på personer med egenerfarenhet ökas kunskapen om tillstånd som påverkar den psykiska hälsan. I det arbetet har primärvården en viktig roll. I sammanhanget är det också viktigt att påpeka
att tillämpning av diagnoskriterier oundvikligen påverkas över tid.
Det finns ett behov av att öka kunskapen om hur tidiga insatser
kan förebygga utvecklingen av psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården har enligt lag att arbeta för att förebygga ohälsa. Vi har i tidigare
betänkande diskuterat rollen i att främja hälsa, förebygga sjukdom
och bygga funktionsförmåga.63 Förebyggande insatser är alltid svåra
att såväl initiera och implementera som att utvärdera, men på samma
sätt som de är en alltmer självklar och naturlig del av synen på somatiska tillstånd bör de vara det vad gäller psykiska besvär och psykiatriska tillstånd, inklusive de relaterade till skadligt bruk av alkohol,
andra substanser och andra typer av missbruk. Frågor om den psykiska
hälsan är lika viktiga, och bör uppmärksammas på samma sätt, som
frågor gällande den somatiska hälsan vid olika typer av förebyggande
63

SOU 2019:29, God och nära vård. Vård i samverkan, kap. 7.
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kontakter, såsom vid hälsosamtal, på ungdomsmottagningar, inom
barn- och mödravården och vid andra kontakter med regionens och
kommunens primärvård. Att knyta detta just till primärvården är
särskilt naturligt, eftersom primärvården som navet i hälso- och sjukvårdssystemet är den instans som ska arbeta nära människor, i långvariga relationer och med god kännedom om hur befolkningens
behov ser ut just i den geografiska närheten.
Att förebygga svårare psykisk sjukdom och förhindra ökad grad
av funktionspåverkan kan många gånger handla om att över huvud
taget upptäcka och diagnosticera ett tillstånd. En hög tillgänglighet,
adekvat kunskap och evidensbaserade metoder för detta måste finnas
och tillhandahållas brett i hälso- och sjukvården, inte minst i primärvården. Ett exempel på att detta synsätt ska tillämpas är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom,
där metoder för snabbt omhändertagande vid misstänkta tillstånd
har högsta prioritet.
Betydelsen av kontinuerliga relationer
Att kunna upptäcka och ge tidiga och adekvata insatser vid psykisk
ohälsa ger oss också anledning att återknyta till de förslag vi lämnat
i tidigare betänkanden gällande behovet av ökad personkontinuitet i
primärvården, och vikten av det relationella i kontakten mellan hälsooch sjukvården och invånarna.64 Att ha en fast läkarkontakt i primärvården och/eller en fast vårdkontakt: en distriktssköterska på det
särskilda boendet, en barnmorska under hela graviditeten eller en
fast kontakt inom barnhälsovården ökar möjligheten till en förtroendefull relation och sänker tröskeln för att prata om de frågor som
ibland kan vara svårare än andra att ta upp. Det kan gälla frågor om
det psykiska måendet allmänt, men också frågor som starkt kopplar
till det psykiska måendet, såsom t.ex. våld i nära relationer eller
hedersrelaterad problematik. Från patient- och brukarhåll, och även
från närståendegrupper, har lyfts att just en öppenhet och hög tillgänglighet vad gäller psykiska besvär i primärvården för många kan
kännas som en mindre stigmatiserande ingång än att vända sig till en
psykiatrisk mottagning. Motsvarande kan gälla vid risk- eller missbruksproblematik. Att träffa någon som man har förtroende för och
64

SOU 2018:39, God och nära vård. En primärvårdsreform, kap. 10.
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litar på kan vara avgörande också för att våga ta upp de allra svåraste och
mörkaste funderingarna, som t.ex. tankar på att avsluta sitt eget liv.
2.6.7

Det suicidpreventiva arbetet

För att ytterligare understryka vikten av tidiga(-re) insatser och en
välkomnade, aldrig avvisande, attityd från hälso- och sjukvården vill
vi särskilt lyfta området suicidprevention. Det har historiskt funnits
en syn på suicid som ”ytterligheten” av psykiatriska tillstånd, att ett
försök att avsluta livet av egen vilja alltid föregås av en svår och alltmer progredierande psykisk sjukdom. Senare års forskning har visat
att så inte alltid är fallet. Även om det förvisso är så att vid ungefär
en tredjedel av de rapporterade suiciden har det funnits en kontakt
med den psykiatriska hälso- och sjukvården, har betydligt fler haft
kontakt med annan hälso- och sjukvård innan ett fullbordat suicid,
och hade därmed potentiellt kunna få hjälp och stöd där i förhindrande syfte.65 Det finns också en grupp människor som inte haft
någon kontakt med hälso- och sjukvården tidigare. Det framstår
som möjligt att genom att underlätta kontakten med primärvården,
och genom en ökad kunskap vad gäller att uppmärksamma tecken på
psykisk ohälsa, skulle arbetet med att förhindra suicid kunna bli mer
framgångsrikt. Detta blir då ytterligare en anledning att ha öppna
dörrar och låga trösklar till primärvården när det gäller bedömning
av och stöd till det psykiska måendet. Ett sådant förhållningssätt
skulle också kunna bidra till ökade möjligheter att studera vilka insatser och hur numerärerna kan påverkas, inte minst i de grupper
som hittills har varit svåra att nå med insatser för att förhindra självmord. Vi har också från flera håll uppmärksammats på närståendes
situation på detta område. Såväl vid försök till suicid som vid fullbordat suicid uppfattas stödet till närstående många gånger brista.
Närstående är i en sådan situation en högriskgrupp vad gäller den
egna psykiska hälsan, och bör särskilt tänkas in och omfattas i det
suicidpreventiva arbetet och vad gäller stöd till den psykiska hälsan.

Svenska psykiatriska föreningen, Suicidnära patienter. Kliniska riktlinjer för utredning och vård,
2013.
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Ytterligare reflektioner över utgångspunkter
för uppdraget

Med avstamp i de kontextuella resonemangen ovan vill vi i det följande
presentera ytterligare några reflektioner som utgångspunkt för de
förslag och bedömningar vi lämnar i betänkandet.
2.7.1

Diagnoser…

Ur hälso- och sjukvårdens perspektiv är systemet med diagnossättning viktigt och relevant. Det är det klassificeringssystem som i stor
utsträckning utgör ramen för uppdraget och kommit att bli en grundval för vilka insatser som ges. Det säkerställer en standardisering och
en evidensbaserad handläggning som så långt möjligt borgar för en
hög och jämn kvalitet i vårdens insatser. Det ligger också till grund
för uppföljning, forskning och utveckling. Många gånger kopplas
andra perspektiv, såsom exempelvis det ekonomiska, till systemet
med diagnossättning. Det finns alltså starka historiska, traditionella
och samhälleliga incitament från många aktörer att sätta en diagnos,
en etikett, på varje tillstånd.
Inom området psykiatri har det framförts till oss att det historiskt
länge fokuserades mer på specifika metoder och interventioner än på
att först bedöma varje patient på ett systematiskt sätt och sedan
anpassa insatserna evidensbaserat efter det. Det har därför under de
senaste decennierna funnits en rörelse mot alltmer fokus på diagnostik, vilket också varit välgörande för utvecklingen av evidensbaserade
metoder. Detta synsätt, ursprungligen härrörande från den specialiserade psykiatrin, har på vissa ställen också implementerats i primärvården.
Men kanske kan även denna pendel svänga för långt? Kanske
finns ibland en övertro på att allt går att beskriva, etikettera och diagnosticera? Kanske förlorar diagnossättningens goda syfte en del av
sin mening och sitt värde för den enskilde när varje mänskligt tillstånd och varje upplevelse måste beskrivas utifrån en diagnos satt ur
hälso- och sjukvårdens perspektiv? Vi har anekdotiskt fått beskrivet
att (den historiskt säkert välbehövliga) driften mot diagnostik och
evidensbaserade behandlingar inom den specialiserade psykiatrin medfört att för de som inte har en specifik diagnos erbjuds heller inga
insatser. Att för just den patientgruppen förväntas primärvården
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många gånger finnas där för det allmänna omhändertagandet, och att
det då är svårt att veta vilka insatser som kan och ska erbjudas när
det uppenbart föreligger en påverkan på funktionsnivån men inga
specifika diagnoskriterier uppfylls. Att den logiken ibland gör att det
kan gå mycket lång tid i väntan på bedömning i den specialiserade
psykiatrin, en tid då inga insatser alls sätts in, och patienten sedan
remitteras tillbaka till primärvården. Att den logiken medför ett
ytterligare utdraget lidande för patienten, förlänger sjukfrånvaro, och
ibland t.o.m. medför att en diagnos sätts för att alla inblandade vet
att det är enda sättet att få till ett strukturerat omhändertagande och
stödjande insatser för patienten. Det blir inte heller enklare av att
många människor i dag har inte bara en diagnos utan flera, och ofta
såväl somatiska som psykiatriska diagnoser.
Att detta arbetssätt är rådande är begripligt utifrån hur vi traditionellt erbjuder hälso- och sjukvård, men det är samtidigt viktigt att
förstå att just komplexa tillstånd, där ingen specifik diagnos kan sättas, och evidensen vad gäller behandling är få eller obefintliga, ibland
kan vara just de som behöver den specialiserade vårdens kompetens
bäst, eller ännu hellre samverkan mellan den specialiserade vårdens
kompetens och primärvårdens generella kompetens vad gäller hela
människans situation. Om det dessutom, vilket ibland förefaller vara
fallet, är så att en glidning har skett mot att även primärvården har
svårt att se sitt uppdrag för dem som inte har en tydlig diagnos eller
en behandlingsbar åkomma, utan avvisar de patienterna, förlorar vi
möjligheten såväl till att stödja dessa individer till bästa möjliga hälsa
som till att öka kunskapen om tillstånd för vilka vi ännu inte har
några dokumenterat fungerande behandlingar. Det är också givet att
om en diagnos är vad som behövs för att man ska få ta del av hälsooch sjukvårdens stöd och insatser är det naturligt att diagnossättningen drivs allt längre. Finns det tillstånd som har nytta av hälsooch sjukvårdens resurser och kunskap, och därför bör hanteras inom
hälso- och sjukvårdens uppdrag, även om de inte går att etikettera
med en diagnos, eller om de ännu inte uppfyller kriterierna för diagnos? Finns det anledning för primärvården, med stöd av psykiatrin,
att intressera sig just för dessa grupper för att stödja enskilda individer till bättre hälsa, men också öka kunskapen om det som är utmaningar för enskilda individer, på befolkningsnivå och inte minst
samhällsekonomiskt i form av t.ex. sjukfrånvaro? Ett område där
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detta av många uppfattas som särskilt aktuellt är t.ex. symtom på
svårare stress och utmattningssyndrom.
Vi uppfattar att det är viktigt att påminna sig om att dessa individer,
med upplevd psykisk ohälsa men där diagnoskriterier inte alltid uppfylls och evidensbaserade behandlingar inte står till buds, redan i dag
finns på hälso-/vårdcentraler runtom i landet, och t.o.m. i stort antal.
Utredningens uppdrag handlar inte om några nya patientgrupper,
utan om grupper som redan finns i väntrummen hos primärvården.
2.7.2

…och livshändelser

Det finns, och har alltid funnits, tillstånd som ligger i gråzonen
mellan den normala variationen och en diagnos. Vad som ses som
”normalt” varierar med kultur, tid, normer och sammanhang. I dag
finns en diskussion om det vi ibland nämner som ”livets skrubbsår”.
Motgångar och negativa känslor som alla människor möter på sin väg
genom livet, och i debatten uttrycks farhågor om att vi kanske i vårt
trygga samhälle uppfattar varje motgång i livet som patologisk, och
något som vi behöver extern hjälp, ofta från hälso- och sjukvården,
för att hantera. Vi medikaliserar livet. Denna farhåga har lyfts till oss
inte minst i förhållande till vårt uppdrag gällande lättare psykisk
ohälsa, och det är, som vi tidigare nämnt, ett aktuellt inslag i samhällsdebatten.
Men många uppmärksammar också att det kan finnas ett nära
samband mellan det som kan skava i livet och att uppfylla kriterier
för diagnosticerade tillstånd. Och att benägenheten att vända sig till
hälso- och sjukvården varierar stort individuellt, och är ”tröskeln” till
vården i genomsnitt lagom hög för de flesta, blir den alltför hög för
några. Tillstånd som borde bedömas och behandlas evidensbaserat
förblir oupptäckta med onödigt lidande för den enskilde som konsekvens. En känsla av att tillvaron inte är meningsfull, eller frånvaron
av struktur i det dagliga livet, kan sannolikt öka risken för upplevd
psykisk ohälsa. Omvärldsfaktorer såsom frånvaron av positiva sociala
kontakter och/eller ändamålsenligt boende eller ekonomisk utsatthet
likaså. Även om det inte finns entydig forskning vad gäller enskilda
livshändelser och utveckling av psykiatriska tillstånd förefaller det
rimligt att tro att fältet inte är svart eller vitt – ingen människa upplever och beskriver sitt känsloliv exakt lika som någon annan, och
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inget diagnosverktyg kan med 100 procent objektivitet, sensitivitet
eller specificitet säkerställa vad som är ”friskt” eller ”sjukt”. Här
kommer alltid att finnas en gråzon, ett kontinuum mellan psykiska
besvär och psykiatriska tillstånd, som motiverar ett välkomnande bemötande och en låg tröskel för att kunna kontakta primärvården
med besvär som rör det psykiska måendet. Målet blir att den som
söker primärvården för psykisk ohälsa alltid blir väl mottagen, får en
adekvat bedömning, ibland blir hänvisad till andra aktörer utifrån väl
upparbetad och strukturerad samverkan, men aldrig någonsin känner
sig avvisad. I detta ligger förstås också avsikten att väga in och bejaka
det behov som finns av att prioritera de gemensamma resurserna rätt
och överväga vilka insatser som gör mest nytta var och för vem.
2.7.3

Varför är det viktigt att beskriva detta kontinuum
mellan upplevelse och diagnos?

Det finns alltså en gråzon mellan upplevda psykiska besvär och diagnosticerade psykiatriska tillstånd. Yttre omständigheter och faktorer
kan avgöra på vilken ”sida av gränsen”, eller var längs detta kontinuum,
man befinner sig.
Vi uppfattar att delar av det som omfattas av vårt uppdrag enligt
direktiven finns just i området mellan upplevelse och diagnos, mellan
insatser från hälso- och sjukvård, egenvård och stöd till egen hälsa.
Vi tror att för bästa möjliga hälsa behövs ibland stöd från hälso- och
sjukvården, ibland från andra aktörer runt individen, och oftast behövs en samverkan mellan dessa olika aktörer.
Att problematiken vi angriper ligger i ett gränsland medför att de
insatser som tillhandahålls ibland måste vara överlappande från dessa
olika aktörer, annars riskerar individen att falla i tomrummet mellan
olika insatser och ansvarsområden. Vi måste gå från stuprörsstrukturer, där varje aktör arbetar i sin egen bubbla, till samordnade och
samverkande insatser. Vi uppfattar att vårt uppdrag är att överväga
strukturer för att underlätta en sådan samverkan utifrån varje individs behov.
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Personcentrerad vård

Vårt angreppssätt och våra förslag och bedömningar tar avstamp i
ett personcentrerat synsätt. Vi behöver flytta oss från ett huvudfokus på hur hälso- och sjukvården utifrån sina befintliga strukturer
och sitt traditionella synsätt ser problematiken till hur det ter sig för
människan. Vi behöver diskutera tolkningsföreträdet vad gäller problembeskrivningen av det psykiska måendet. Vi behöver samtidigt
förhålla oss till målsättningen om en hälso- och sjukvård där de med
störst behov ges företräde, och hur vi bäst nyttjar den gemensamma
resursen som står till buds. Men kanske är att, i större utsträckning
än vad man historiskt har gjort, utgå från människans behov snarare
än hälso- och sjukvårdens sätt att organisera sig, också att förespråka
mer effektiva arbetssätt. Som i samtliga våra betänkanden vill vi betona att det här är den kanske viktigaste delen i omställningen till en
god och nära vård. Kulturförändringen; att arbeta med inkludering,
att skapa förutsättningar för delaktighet och samskapande, ökar
effektiviteten i de insatser som erbjuds av hälso- och sjukvården och
gör att den gemensamma resursen räcker längre och till fler. 66 Det
ökar också tillfredsställelsen såväl hos de insatsen är till för som hos
hälso- och sjukvårdens medarbetare. Vi behöver i vårt uppdrag hitta
och beskriva den gemensamma ytan mellan det som traditionellt är
hälso- och sjukvårdens ansvar och uppdrag, och det som befolkningen
förväntar sig att få hjälp med i dagens samhällskontext när man vänder sig till hälso- och sjukvården. Ofta är hälso- och sjukvården den
naturliga ingången för individen, och vårdens uppgift är att bistå med
det som är vårdens reglerade uppdrag. Men hälso- och sjukvårdens
medarbetare kan också vara en brygga till andra aktörer och insatser
som ur individens synpunkt är viktiga för att nå målet om bästa möjliga hälsa utifrån de egna förutsättningarna.
Behovet av stöd är individuellt
En farhåga som ibland lyfts är risken med att ”överinstitutionalisera”
det människor behöver för att må bra i sin vardag. Om vi bygger
strukturer för vårdens samverkan med föreningslivet, om samhället
För ytterligare beskrivning av ämnet personcentrerad vård, se t.ex. SOU 2020:19, God och
nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem samt Vårdanalys, Från mottagare
till medskapare, 2018.
66
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tar på sig att ordna mötesplatser och arenor för människor att mötas,
upphör eller påverkas den egna drivkraften att aktivera och engagera
sig då? Om ingen erbjuder en meningsfull fritidsaktivitet, ordnar
människor det själva då? Och kan initiativ som de vi beskriver i våra
bedömningar riskera negativa effekter på samhällsnivå? Detta är en
risk som förtjänar att lyftas. Man måste samtidigt påminna sig om att
alla människor inte har samma förutsättningar och inneboende resurser vad gäller att skapa sig en meningsfull tillvaro och tillräckliga
sociala sammanhang. Noterbart är också att en del i att må psykiskt
dåligt ofta är att initiativförmågan påverkas negativt. Alla hittar inte
till Friskis&Svettis, Friluftsfrämjandet eller Röda Korsets besöksverksamhet på egen hand. Man kan behöva en knuff, ett stöd, en
motiverande kontakt för att ta sig ut ur sitt eget sammanhang. Vi
bedömer att vården kan vara en brygga, och en möjliggörare för att
hitta till aktiviteter t.ex. inom föreningslivet.
2.7.5

Begränsningar

Vi inser fullt att vi inte inom ramen för utredningens arbete kommer
att kunna lösa problematiken med psykisk ohälsa i en bredare samhällskontext. Vi delar också uppfattningen att hälso- och sjukvården
på egen hand inte kommer att kunna, och inte heller kan förväntas
lösa, problematiken med ”lättare psykisk ohälsa”. Det kommer sannolikt alltid att kvarstå en problematik kring vem som ”hör till vilken
grupp” – en människa är komplex och mer än sin diagnos. Det gäller
förstås inte minst vid psykisk ohälsa av olika slag. Långt innan en
demensdiagnos sätts kan psykiska besvär i form av oro och ångest
uppträda. När det gäller en diagnos inom risk- eller missbruk kommer många gånger en samsjuklighet till andra psykiatriska tillstånd
att finnas där. Många är de med psykiatrisk diagnos som inte får sina
behov tillräckligt mötta i den somatiska vården, och många med
somatiska symtom kan ha psykiska besvär. Just därför blir primärvårdens roll så viktig.
Vi kommer att kunna uppmärksamma problematiken ur olika
perspektiv, och tydligare än vad som är fallet i dag visa på ansvaret
från hälso- och sjukvården, och specifikt från primärvårdens sida, för
också den psykiska hälsan. Genom att tydliggöra det på normerande
nivå skapas bättre förutsättningar för staten att peka på huvudmän-
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nens ansvar och för huvudmännen att uppmärksamma ansvaret på
vårdgivarnivå. Men åtagandet går också åt andra hållet – det ger vårdgivaren större möjlighet att uppmärksamma huvudmannen på behovet av en adekvat resurssättning och kompetenssättning vad gäller
uppdraget psykisk ohälsa. Vi vill återigen uppmärksamma att de förslag och bedömningar vi gör i detta betänkande inte är att se som
fristående från utredningens tidigare uppdrag eller förslag. Våra förslag och bedömningar i detta betänkande är en del av en helhet, och
grundar sig fortsatt på kunskapen om att bästa sättet att nå en jämlik
hälsa i befolkningen är en stark primärvård. Våra förslag och bedömningar i detta betänkande är tänkta att vara ytterligare en del i en väl
sammanhållen, personcentrerad och begriplig, god och nära vård.
2.7.6

Corona och covid-19

Under tiden utredningens arbete med området psykisk ohälsa har
pågått har omvärlden och allas vår vardag i mycket stora delar präglats av, och på många sätt omdefinierats av, en pandemi. Det nya
coronaviruset och covid-19 har på olika sätt påverkat vårt arbete. Det
har också inneburit att alla vi träffat på olika sätt drabbats av, och
därmed naturligt refererat till det nya viruset och dess effekter. Det
finns tecken på att pandemin på olika sätt påverkat det psykiska välbefinnandet och den psykiska hälsan i befolkningen. Precis på vilka
sätt går ännu inte att veta. För de många som vårdats för svåra symtom i samband med covid-19 har röster höjts vad gäller behovet av
rehabiliterande insatser, inte minst i primärvården. Detta kan också
förväntas behövas vad gäller stöd till den psykiska hälsan, som ofta
påverkas påtagligt vid svår och livshotande sjukdom i sig, och inte
minst i samband med långvarig intensivvård.
Initialt i vårt arbete hade vi förhoppningen att pandemin kanske
skulle avklinga, och vi därmed skulle kunna ha möjlighet att på ett
mer strukturerat sätt beskriva effekterna utifrån genomförda rapporter och initial forskning. Så blev inte fallet. Pandemin är fortfarande
i högsta grad en realitet. Vi uppfattar dock inte att relevansen i utredningens arbete, eller i de förslag och bedömningar vi gör, minskar
i och med detta. Fortsatt noggrann observation av pandemins effekter på den psykiska hälsan är av största vikt, och pågående observationer och kommande forskning på området bör fortlöpande ses som
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kompletterande till utredningens underlag. I och med att utredningens
förslag och bedömningar i huvudsak ligger inom i dag befintliga
strukturer, och mer tar sikte på arbetsformer, förbättrad struktur
och goda exempel, bör detta inte bjuda särskilda svårigheter. Särskild
uppmärksamhet kommer sannolikt framöver att behöva läggas på
området digitalisering och e-hälsa i pandemins spår. Här finns såväl
möjligheter, när den fysiska distanseringen ökar men den sociala kontakten ska behållas, som risker, med förstärkt digitalt utanförskap
som ett exempel.

2.8

Allmänt om begrepp kopplade till psykisk hälsa

2.8.1

Avsaknad av gemensamma definitioner

Ordet definition kan inrymma olika saker. Det kan innebära benämningar på företeelser, en gemensamt överenskommen terminologi
eller legala definitioner. Den psykiska hälsan och ohälsan har, på gott
och ont, inte i någon större utsträckning omfattats av en enhetlig
begreppsvärld, utanför det som definierats utifrån regelrätta psykiatriska diagnoser. Det kan ha medfört en svårighet till uppföljning av
de insatser som gjorts, en svårighet att veta vad som avses i samtalet
mellan olika aktörer, så som t.ex. i samtalet mellan olika statliga myndigheter, professioner, huvudmän och patient-/brukarföreträdare.
Uttrycket psykisk hälsa är t.ex. brett och generellt hållet. Vi har
förstått att detta historiskt och exempelvis under tidigare nationella
satsningar uppfattats som fördelaktigt, eftersom det gett utrymme
för inkludering av många, och bejakat områdets bredd, allt ifrån nedsatt psykiskt välbefinnande till diagnosticerad psykiatri. Många vi
mött uppfattar att fördelarna historiskt övervägt nackdelarna, att det
varit hjälpsamt för ett inkluderande och brett angreppssätt, som ändå
legat bakom en del av de framgångar som nåtts i samverkan mellan
olika aktörer, särskilt på en övergripande nivå i systemet.
Men många påtalar också att bredden i begreppet kan vara problematisk. Det används brett, och vissa använder det för att beskriva den
positiva dimensionen av psykisk hälsa, i form av psykiskt välbefinnande, medan andra också inkluderar (och/eller syftar på) psykisk
ohälsa, i spektrat från lättare oro till svåra psykiatriska tillstånd.
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Mot bakgrund av avsaknaden av en enhetlig begreppsvärld kopplad
till psykisk ohälsa har de nationella kunskapsmyndigheterna Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering (SBU) samt SKR gjort ett gemensamt arbete
och tagit fram ett begrepps-pm som syftar till en enhetlig användning
av några centrala begrepp som ofta används inom området psykisk
hälsa. Detta förväntas kunna bidra till att beskrivning av nuläge och
utveckling inom området, liksom insatsförslag, kan baseras på tydliga och gemensamma grunder. Detta pm återfinns som bil. 5.
2.8.2

Behovet av definitioner i förhållande till utredningens
uppdrag

Utifrån rådande situation är det naturligt att våra direktiv också anger att vi – för uppdragets genomförande – behöver definiera vissa
begrepp, i förhållande till de förslag och bedömningar vi lämnar. Det
gäller specifikt:
– lättare psykisk ohälsa
– vilka målgrupperna för de nya insatserna är och hur deras behov
av stöd ska definieras.
För utredningens del faller vårt definitionsuppdrag inom kategorin
att beskriva omfattning och avgränsningar av ett begrepp i ett specifikt sammanhang, för en viss insats. Vi har ett behov att klargöra vad
som avses med de begrepp vi använder i våra förslag och bedömningar,
vad/vilka som omfattas av de begrepp vi använder – och i förlängningen insatserna – och hur begreppen förhåller sig till varandra.
Liksom tidigare har utredningen en önskan att bygga på befintligt
arbete och strukturer. Givet att kunskapsmyndigheterna och SKR
helt nyligt gjort ett grundläggande begreppsarbete kring psykisk
ohälsa (se bil. 5) tar utredningen detta arbete som utgångspunkt för
vårt arbete. Detta görs med medvetenhet om att det som publicerats
är en första version av modellen som man förväntar sig kommer att
utvecklas löpande; på kort sikt när modellen prövats i praktiken, på
medellång sikt när exempelvis den svenska versionen av det inter-
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nationella diagnossystem ICD-11 är färdigställd och på lång sikt utifrån hur språket i samhället utvecklas.67
En begreppsmodell för psykisk hälsa
Nedan återfinns den övergripande modell för hur olika begrepp inom
området psykisk hälsa förhåller sig till varandra som arbetats fram av
kunskapsmyndigheterna samt SKR.
Figur 2.2

Begreppsmodell psykisk hälsa

Källa: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SBU samt SKR.

Modellen börjar i det överordnade begreppet psykisk hälsa som har
dimensionerna psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Det är
centralt att notera att psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa är
olika dimensioner och inte varandras motsatser, även om man visuellt
kan få det intrycket. Även om det finns samband mellan dimensionerna så kan exempelvis personer som inte har någon psykisk ohälsa
uppleva ett lågt psykiskt välbefinnande. Omvänt kan personer med
psykiatriska tillstånd uppleva psykiskt välbefinnande.
67

Bil. 5, Begrepp inom området psykisk hälsa – version 1.0 – 23 juni 2020.
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Begreppet psykisk ohälsa delas in i psykiska besvär och psykiatriska tillstånd beroende på om den psykiska ohälsan uppfyller kraven för en psykiatrisk diagnos. Psykisk ohälsa används alltså som ett
samlingsbegrepp för tillstånd med olika svårighetsgrad och varaktighet. Hit hör både psykiska besvär och psykiatriska tillstånd, där de
senare motsvarar kraven för diagnos. Gemensamt är att båda orsakar
lidande, antingen för individen själv eller för omgivningen.
Psykiska besvär är vanligt förekommande i befolkningen och är
något vi alla kan drabbas av från tid till annan. Ofta handlar det om
normala reaktioner på påfrestningar i livet. Besvären kan vara mildare eller svårare och de kan pågå under kortare eller längre perioder.
Psykiska besvär är mindre komplexa än psykiatriska tillstånd och
kan t.ex. bestå av enstaka besvär. Ibland kan psykiska besvär förekomma samtidigt som eller orsaka kroppsliga symtom som exempelvis huvudvärk, magont, ryggvärk eller yrsel. På motsvarande vis kan
somatiska besvär orsaka psykiska symtom. De psykiska besvären kan
beroende på typ och omfattning i olika grad påverka förmågan att
klara av viktiga och nödvändiga vardagsfunktioner – arbeta, studera,
ägna sig åt fritidsaktiviteter och hobbyer, ta hand om sig själv och
andra – i den miljö som man lever i.
Psykiatriska tillstånd (dvs. tillstånd som uppfyller diagnoskriterier)
delas i sin tur in i psykiska sjukdomar och syndrom respektive utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser (eng: neurodevelopmental disorders, kallas i vardagligt tal neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) beroende på när i ålder som de debuterar.68
Som tidigare nämnts finns emellertid ingen absolut avgränsning
mellan upplevda psykiska besvär och diagnosticerade psykiatriska tillstånd. Det är med andra ord inte alltid lätt att skilja ”livets skrubbsår” från dess ”benbrott”.
Tillämpning i utredningens arbete
Lättare psykisk ohälsa
För detta betänkande kommer vi alltså utgå från den begreppsmodell
som presenterats ovan. Den modellen hanterar dock inte begreppet
”lättare psykisk ohälsa”, som är centralt för vårt uppdrag såsom det
68

Bil. 5, s. 4.
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är formulerat i direktiven. Hur ska begreppet förstås i förhållande
till vårt uppdrag?
Våra direktiv utgår tydligt från folkhälsoperspektivet, och upplevt
nedsatt psykiskt välbefinnande, dvs. människors egna upplevelser av
psykisk ohälsa. Detta till skillnad från en utgångspunkt i vårdens organisation, och (misstanke om) möjliga psykiatriska tillstånd. Oavsett
hur vården i ett senare skede medicinskt bedömer en person med upplevd psykisk ohälsa – om den motsvarar en psykiatrisk (eller annan)
diagnos eller inte – så upplever dessa människor problem som de söker
hjälp och stöd för att hantera och ofta vänder sig just till primärvården med.
Det som i våra direktiv utrycks som ”lättare psykisk ohälsa” kan
alltså motsvara ”psykiska besvär” i modellen. Det kan dock också
vara så att den upplevda psykiska ohälsan visar sig motsvaras av en diagnos (t.ex. lindrig depression eller ett lindrigt alkoholbrukssyndrom).
Det går inte att avgöra innan hälso- och sjukvården gjort sin bedömning. Därför är det inte heller av relevans att avgränsa målgruppen
för insatserna utifrån en persons egen gradering av sin psykiska ohälsa
som ”lättare”.
Mot bakgrund av detta och eftersom ”lättare psykisk ohälsa” är ett
begrepp som inte heller är inkluderat och definierat i den föreslagna
begreppsmodellen, och som dessutom många i dialoger med utredningen lyft som problematiskt,69 kommer utredningen härefter i betänkandet att övergå till de begrepp som används i nämnda begreppspm. Hur målgruppen för de nya insatserna avgränsas behandlas nedan.
Målgrupperna för de nya insatserna och deras behov av stöd
Givet våra direktivs utgångspunkt i folkhälsoperspektivet, och människors egna upplevelser av psykisk ohälsa, blir det också avgörande
för hur vi ska definiera målgruppen för de nya insatser vi ska utreda.
Grunden är att en individ själv identifierar ett behov av stöd från
samhället i förhållande till det egna psykiska måendet. Därmed finns
från samhällets sida ett behov av att få till stånd en bedömning om
den upplevda ohälsan motsvarar ett behov av insatser från hälso- och
sjukvården, alternativt andra möjliga stödåtgärder från andra offentMot bakgrund av bristen på tydlig definition av begreppet, men även frågor om vem som
avgör vad som är ”lättare”.
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liga aktörer och/eller civilsamhället. Och, om så är fallet, att kunna
ge en hänvisning till sådana aktörer.
Målgruppen som primärvården behöver organisera sig för att
bemöta är alltså personer som upplever psykisk ohälsa som man inte
förmår hantera med de verktyg man själv har tillgängliga. Man känner ett behov av externt stöd för att hantera sin psykiska ohälsa.
Denna målgrupp stämmer väl överens med primärvårdens uppdrag:
att vara den första instansen inom hälso- och sjukvården som möter
människors osorterade besvär, och i det mötet utgår från individens
situation, symtom och behov.
Utifrån denna definition av målgruppen kan behoven av stöd se
olika ut från individ till individ. Alltifrån egenvårdsråd och/eller
hänvisning till stöd utanför hälso- och sjukvården, till olika nivåer av
hälso- och sjukvårdsinsatser. Precis som alltid gäller att det är hälsooch sjukvården som ska stå för de medicinska bedömningarna.70
I de fallen hälso- och sjukvårdens insatser är motiverade ska vård
ges på adekvat nivå, enligt principen om lägsta effektiva omhändertagandenivå (LEON). Vården ska också kunna tillhandahållas i linje
med bästa tillgängliga kunskap, utgående från relevanta nationella
riktlinjer och andra kunskapsstöd på området.

2.9

Olika mål- och riskgrupper

Den psykiska hälsans omfattning skiljer sig åt mellan olika grupper
i Sverige och internationellt, och kan även ta sig delvis olika utryck i
olika grupper. Det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och annan
utsatthet. Att leva med psykisk ohälsa är kopplat till ogynnsamma
livsvillkor och sämre villkor i arbetslivet, t.ex. lägre inkomst eller
arbetslöshet. Det är också vanligare att personer med exempelvis
funktionsnedsättning, asylsökande och nyanlända, hbtq-personer
eller personer som varit utsatta för våld t.ex. i en nära relation, uppger ett nedsatt psykiskt välbefinnande.

En medicinsk bedömning är inte något som enbart kan göras av läkare. Det avgörande är att
bedömningen görs av någon med tillräcklig kompetens för att bedöma patientens tillstånd och
behov av hälso- och sjukvård. Det medicinska yrkesansvaret innebär att var och en som arbetar
inom vården har ett ansvar för sina egna bedömningar, beslut och åtgärder inom yrkesutövningen
(se prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
s. 31).
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Även om vårt uppdrag inte handlar om att utveckla specifika lösningar för olika målgrupper, så är det en kunskap som är viktig att
ha med sig i ett arbete med syfte att bättre identifiera och bemöta
psykisk ohälsa, i primärvården. Det är också kunskaper som behöver
omsättas i t.ex. kunskapsstöd för såväl triagering som bedömning
och behandling i primärvården. Nedan följer därför en översiktlig
genomgång av den psykiska ohälsan i några olika grupper.
Överlag kan sägas att kunskapen om hur psykisk hälsa är fördelad
mellan olika grupper i samhället fortfarande är begränsad. Därför
fick Folkhälsomyndigheten 2016 i uppdrag av regeringen att sammanställa kunskap om ojämlikheter i psykisk hälsa. Uppdraget redovisades 2019 i rapporten Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige. Hur är
den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på?71 Sammanställningen visar tydligt att:
• Det finns sociala skillnader i förekomsten av psykisk hälsa i alla
åldersgrupper utifrån både socioekonomisk ställning och diskrimineringsgrunder.
• De viktigaste bestämningsfaktorerna till ojämlikheter i psykisk
hälsa bland vuxna är kopplade till sysselsättning och ekonomi.
• Psykisk ohälsa har samband med ogynnsamma livsvillkor och negativa arbetsmarknadsutfall såsom arbetslöshet eller låg inkomst,
samt ökad dödlighet.72
2.9.1

Kvinnor och män

Ett av de nationella delmålen för jämställdhetspolitiken är jämställd
hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.73
Precis som på många andra områden skiljer sig dock den psykiska
hälsan mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.74
Folkhälsomyndigheten, Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige. Hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på?, 2019.
72
Folkhälsomyndigheten, Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige. Hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på?, 2019, s. 4.
73
Regeringskansliet, Delmål 5: Jämställd hälsa, 2019.
74
Det finns också personer som identifierar sig på annat sätt än som kvinna eller man, flicka
eller pojke. Psykisk ohälsa kopplat till annan könsidentitet belyses under avsnitt 2.9.2.
71
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Jämfört med pojkar rapporterar flickor oftare att de har hälsoproblem, både fysiska och psykiska, och sämre allmänt välbefinnande.
Dessa skillnader mellan könen syns också i åldersgruppen 16–24 år.75
Utsatthet i olika former i barndomen kan också kopplas till risk för
psykisk sjukdom i vuxen ålder, så för att förstå psykisk hälsa är det
viktigt att se till människors hela livsförlopp.76 En välfungerande
första linje-verksamhet för barns och ungas psykiska hälsa, resurs- och
kompetenssatt för tidig identifiering och evidensbaserade insatser, är
därmed centralt.
Som redogjorts för i avsnitt 2.4.3 har dock utredningen S 2019:05
ett särskilt uppdrag att utreda hur barn och unga med lättare psykisk
ohälsa ska kunna erbjudas ändamålsenligt stöd i högre utsträckning
än vad som sker i dag, exempelvis genom att det införs en ny vårdinsats inom primärvården. Även om primärvårdens uppdrag inte är
avgränsat i ålder eller sjukdom, kommer vi därför inte här att närmare
fördjupa analyserna kring flickor och pojkar, utan sådana analyser
kommer att redovisas av S 2019:05 i det betänkande som ska lämnas
senast den 1 maj 2021.
I yrkesverksamma åldrar (25–64 år) och bland äldre (65 år och
äldre) är förekomsten av psykisk ohälsa högre bland kvinnor än män.
Det gäller både självrapporterade psykiska besvär och psykiatriska
diagnoser inom öppen- och slutenvården.77
Viss forskning om skillnader i psykisk hälsa lyfter samtidigt att
uttryck för psykisk ohälsa är genuskodade. Detta innebär bl.a. att
mäns psykiska ohälsa i högre utsträckning tar sig uttryck genom
aggressivitet, utåtagerande beteenden och missbruk av droger och
alkohol. Detta kan bidra till underdiagnostisering av mäns psykiska
ohälsa.78
En litteraturöversikt visar att depression får olika konsekvenser
för kvinnors respektive mäns sociala och ekonomiska levnadsvillkor
och för dödligheten hos de båda könen.79 Studier visar även att mamFolkhälsomyndigheten, Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige. Hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på?, 2019, s. 12.
76
Folkhälsomyndigheten, Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige. Hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på?, 2019, s. 4.
77
Folkhälsomyndigheten, Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige. Hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på?, 2019, s. 1.
78
SOU 2014:6, Män och jämställdhet, forskningsbilaga, s. 441.
79
Folkhälsomyndigheten, Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige. Hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på?, 2019, s. 17.
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mor i kärnfamiljer80 rapporterar en lägre förekomst av ängslan, oro
och ångest än mammor i de övriga familjetyperna. Bland pappor är
skillnaderna utifrån familjetyp mindre än bland mammor, men ensamstående pappor med växelvis boende barn har högre förekomst av
besvär av ängslan, oro och ångest än män i andra familjetyper.81
Suicidförsöken82 är fler bland kvinnor än bland män. Störst könsskillnader återfinns bland personer under 20 år där 77 procent av de
vårdade var flickor eller unga kvinnor.83 Suicidtalen däremot är högre
bland män. Under 2018 avled sammanlagt 886 män och 382 kvinnor
av självmord. Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare oavsett
ålder) i Sverige 2018 var 15. Det högsta fanns bland män 85 år och
äldre, med suicidtalet 45, vilket är nästan tre gånger högre än bland
män i den yngsta åldersgruppen, 15–29 år. Suicidtalet för kvinnor var
högst bland 45–64-åringar. Talet beräknas i relation till åldersgruppernas storlek i befolkningen, och skiljer sig därför från det faktiska
antalet suicid.84
2.9.2

Hbtq-personer

Det finns stora skillnader i hälsa mellan å ena sidan hbtq-personer,
å andra sidan heterosexuella och cispersoner.85 I synnerhet är den
psykiska hälsan sämre bland hbtq-personer.86 Bland icke-heterosexuella
är den självrapporterade psykiska hälsan sämre än bland heterosexuella, och det gäller både unga och personer i yrkesverksamma
åldrar. Förekomsten av psykiska besvär är också högre bland homooch bisexuella personer: 34 procent jämfört med 24 procent bland

Analyserna belyser föräldrars hälsa fördelat på familjetyper utifrån partnerstatus och hur
barnen bor efter att föräldrarna separerat; växelvis eller heltid hos ena föräldern.
81
Folkhälsomyndigheten, Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige. Hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på?, 2019, s. 14.
82
Statistiken utgår från hur många som får vård på sjukhus p.g.a. avsiktlig självdestruktiv
handling. Statistiken omfattar både suicidförsök och skador utan suicidavsikt.
83
Folkhälsomyndigheten, Suicidförsök, 2020.
84
Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021, UO 9, s. 82.
85
Person vars könsidentitet stämmer överens med hans eller hennes biologiska och juridiska
kön. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck, inte sexuell läggning. Motsatsen till cisperson
är transperson (Källa: Nationalencyklopedin, NE).
86
Bl.a. rapporter från Statens folkhälsoinstitut (FHI) Hälsa på lika villkor? – hälsa och livsvillkor bland hbt-personer (FHI 2006:08) och Vem får man vara i vårt samhälle? – Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa (FHI 2008:12).
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heterosexuella.87 Transpersoner tenderar att ha ytterligare nedsatt
psykiskt välbefinnande.
Att någon gång ha övervägt att ta sitt liv är dubbelt så vanligt
bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella.
Hälften av dem som identifierar sig som transpersoner har någon
gång övervägt att ta sitt eget liv och cirka 20 procent har försökt att
ta sitt eget liv. Det ska jämföras med genomsnittet för befolkningen
där 5 procent någon gång har försökt att ta sitt eget liv.88 En studie
från Folkhälsomyndigheten om unga transpersoners erfarenhet av
suicidalitet och självskada pekar på insatser som kan minska den
psykiska ohälsan bland transpersoner. Bland dessa kan bl.a. noteras
ett behov av mer kunskap i vården om bemötandet av transpersoner.
Om vårdpersonal vet mer om sambandet mellan psykisk ohälsa och
könsinkongruens kan problem identifieras och behandlas tidigare,
vilket skulle hindra onödigt lidande.89
Folkhälsomyndighetens analyser visar även att förekomsten av
arbetslöshet och ekonomisk kris är större bland homo- och bisexuella än i befolkningen i stort. Detta gäller framför allt homooch bisexuella kvinnor. Tittar man på psykosociala livsvillkor är det
fler homo- och bisexuella som uppger att de saknar personligt stöd
och tillit till andra, än i befolkningen i stort. Att sakna personligt
stöd är vanligare bland homo- och bisexuella män än kvinnor, medan
avsaknad av tillit till andra är vanligare bland kvinnorna är männen.
Tittar man inom gruppen homo- och bisexuella ser man att bland
personer med lång utbildning finns en högre andel med nedsatt
psykiskt välbefinnande än bland homo- och bisexuella med kort utbildning. Även mellan homo- och bisexuella födda inom respektive
utanför Sverige, samt mellan kvinnor och män ser vi skillnader till
nackdel för dem födda utanför Sverige, respektive för kvinnor.90

Folkhälsomyndigheten, Ojämlikheter i psykisk hälsa, Kunskapssammanställning, 2019.
Regeringen, En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck, 2014, s. 16.
89
Folkhälsomyndigheten, Psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada bland unga transpersoner, 2020.
90
Folkhälsomyndigheten, Ojämlikheter i psykisk hälsa. Kunskapssammanställning, 2019, s. 69 f.
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Personer i ekonomisk utsatthet

Det finns socioekonomiska skillnader i psykisk hälsa i alla åldersgrupper: de med högre socioekonomisk position har genomgående
bättre psykisk hälsa, oavsett om vi använder inkomst eller utbildning
som mått på socioekonomisk status.
Socioekonomiska skillnader i psykisk hälsa visar sig i form av en
social gradient i psykiatriska diagnoser från den öppna och den
slutna vården, på så sätt att de med eftergymnasial utbildning har
lägst förekomst av psykiatriska diagnoser, och de med bara förgymnasial utbildning har högst.
För äldre personer (kvinnor över 65 och män över 80) syns en
omvänd gradient i öppen och sluten vård, med en större andel diagnoser bland de med eftergymnasial utbildning jämfört med de som
bara har förgymnasial utbildning.
Bland de socioekonomiskt utsatta grupperna finns mottagare av
ekonomiskt bistånd, arbetslösa unga vuxna och ensamstående föräldrar, och de har också högre förekomst av psykiska besvär än befolkningen i stort.91
2.9.4

Äldre

Socialstyrelsens analys av data från öppna jämförelser visar att psykisk
ohälsa är vanligare hos personer 65 år och äldre jämfört med personer 18 till 64 år. År 2016 hade 34 procent av alla över 65 år vårdats
för psykisk sjukdom eller använt psykofarmaka. I gruppen 18–64 år
var andelen hälften så stor, 17 procent. Analysen visar också att
personer 65 år eller äldre med psykisk ohälsa mer sällan träffar en
specialist. De äldre får oftast vård inom primärvården.
Socialstyrelsen konstaterar vidare att äldre personer med psykisk
ohälsa ofta har sammansatta och komplexa behov som kräver både
somatiska och psykiatriska insatser. De flesta äldre med psykisk
ohälsa tar dock inte kontakt med hälso- och sjukvården och får
därför ingen behandling. Det är vanligt att äldre söker vård för sina
fysiska besvär i stället för sina depressionsrelaterade problem.

Folkhälsomyndigheten, Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige. Hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på?, 2019, s. 13 f.
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Det framhålls även att det kan vara svårt att uppmärksamma symtom på psykisk ohälsa hos äldre patienter som ofta har flera andra
sjukdomar samtidigt. Sjukdomsbilden hos äldre med depression är
dessutom ofta annorlunda än hos yngre. Symtom på psykisk ohälsa
är ofta mer diffusa hos äldre och det är därför större risk att en
psykiatrisk diagnos förbises. Kroppsliga och kognitiva symtom är
vanliga och kan vara mer framträdande än affektiva symtom. Depression hos äldre har klara beröringspunkter med kognitiv nedsättning
och demens. Socialstyrelsen framhåller att det är viktigt att personal
som har regelbundna kontakter med äldre personer med vårdbehov
kan identifiera psykisk ohälsa hos äldre för att kunna tillförsäkra en
god och säker vård och omsorg.
Ser man till suicid är det vanligare bland äldre män, även om andelen har minskat de senaste tio åren. Bland män över 65 år är det
cirka 23 per 100 000 invånare som tar sitt liv, att jämföra med
cirka 19 i gruppen män 20–64 år. I gruppen män 80–84 år är det cirka
34 per 100 000 invånare. Sett till statistik över vilken vård som äldre
respektive yngre fått 28 dagar före suicid är det också tydligt att äldre
i större utsträckning vårdats i den somatiska vården, medan de i
gruppen 18–64 år i högre grad vårdats inom psykiatrin.
Analysen visar också att personer 65 år eller äldre med psykisk
ohälsa i högre utsträckning får antipsykotiska läkemedel och tre eller
fler psykofarmaka jämfört med gruppen 18–64 år. Det framgår även
att yngre och högutbildade i högre grad får psykofarmaka utskriven
av specialistvården, medan äldre och lågutbildade i högre grad får den
via primärvården.92
Analyser av äldres hälsa från SWEOLD,93 för personer 75 år och
äldre, visar vidare att isolering har stor inverkan på den psykiska
hälsan. Sannolikheten att få depressiva symtom och ångest är högre
ju mer socialt isolerad en person är. Analyser visar också att närområdet samvarierar med äldre personers psykiska hälsa, på så sätt
att psykisk ohälsa är vanligare bland personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden än bland dem som bor i socioekonomiskt
priviligierade områden.94

Socialstyrelsen, Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre. Uppföljning av vård och omsorg
vid psykisk ohälsa hos äldre, 2018.
93
Återkommande riksrepresentativ undersökning av Sveriges äldre befolkning.
94
Folkhälsomyndigheten, Ojämlikheter i psykisk hälsa i Sverige. Hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på?, 2019, s. 19.
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Personer med funktionsnedsättning

Begreppet funktionsnedsättning avser en nedsättning av fysisk,
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till
följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur.95
Folkhälsomyndighetens rapportering kring hälsan bland personer med funktionsnedsättning utgår i hög grad från den nationella
folkhälsoenkäten, vars frågor främst fångar in fysisk funktionsnedsättning.96 Av denna data framgår bl.a. att fler personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som dålig jämfört med övrig befolkning. Det finns också skillnader mellan könen då det är en lägre
andel kvinnor med funktionsnedsättning som skattar sin hälsa som
bra i jämförelse med män med funktionsnedsättning. Personer med
funktionsnedsättning uppger också att de i betydligt större utsträckning är trötta, har sömnbesvär, känner stress och har ängslan, oro
och ångest jämfört med befolkningen i övrigt.97 Andelen med funktionsnedsättning är också högre bland dem som är sjukskrivna med
en psykiatrisk diagnos, jämfört med befolkningen i stort.98
Det finns samtidigt studier som visar på hög förekomst av psykisk
ohälsa även bland personer med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Till exempel har internationella studier visat en
punktprevalens på 27 procent för ångestsyndrom och 23 procent för
depression hos vuxna med autism. Studier har också visat kraftigt
förhöjd risk för suicid hos personer med autism. I en svensk registerstudie av drygt 54 000 personer med autism var risken för fullbordat
suicid 8 respektive 13 gånger högre hos personer med autism (utan
respektive med ADHD) jämfört med matchade kontroller.99
I detta sammanhang vill vi återigen hänvisa till den begreppsmodell som presenterats i avsnitt 2.8.2 och understryka att psykiskt
välbefinnande och psykisk ohälsa är två olika dimensioner, inte motsatser. Det vill säga en person kan ha en psykisk eller intellektuell
Socialstyrelsen, termbanken.
Folkhälsomyndigheten, Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten, 2020, s. 11 f.
97
Folkhälsomyndigheten, Hälsan hos personer med funktionsnedsättning, 2020.
98
Folkhälsomyndigheten, Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige. Hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på?, 2019, s. 15.
99
Hirvikoski T, Boman M, Individual risk and familial liability for suicide attempt and suicide
in autism: a population-based study, Psychol Med 2019 Jun 26:1-12, 2019.
95
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funktionsnedsättning, men ändå uppleva psykiskt välbefinnande. Från
personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga rapporteras dock att den psykiska hälsan ofta glöms bort, att allt fokus från
vård och omsorg blir på det fysiska och det kognitiva. Att vården
enbart ser den diagnos eller funktionsnedsättning man har i grunden
och inte det man söker vård för vid ett enskilt tillfälle.100
2.9.6

Personer med riskbruk

Missbruk och beroendesjukdomar faller in under psykiatriska diagnoser. Rent begreppsmässigt har man inom hälso- och sjukvården
dock rört sig bort från begreppet ”missbruk” till begreppet ”skadligt
bruk”, vilket numer används inom diagnossystemen. ”Missbruk”
finns dock kvar som juridisk term i t.ex. SoL. Termen ”riskbruk” är
ingen medicinsk diagnos, utan beskriver ett beteende med förhöjd
risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.101
Det är sedan länge välkänt att personer med beroendesjukdomar
har en förhöjd risk för olika former av annan psykisk ohälsa. Omvänt så har personer med psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser
en ökad risk för beroende.102 År 2018 vårdades 52 000 personer, tio
år eller äldre, inom specialiserad öppen eller sluten vård p.g.a. avsiktligt intag av beroendeframkallande substanser. Detta motsvarar
0,6 procent av befolkningen. Andelen personer som vårdas för intag
av beroendeframkallande substanser har ökat omkring 20 procent
den senaste tioårsperioden.103 Dessa siffror grundar sig på information från Socialstyrelsens patientregister. Eftersom det inte finns
uppgifter från primärvården i patientregistret är det svårt att få en
uppfattning om storlek och karaktär på gruppen som enbart diagnostiserades och behandlades inom primärvården. Bedömningen är
dock att enbart en liten del av alla med problem får behandling, och
att många avstår från att söka hjälp p.g.a. bl.a. stigma.104
Inspel från utredningens referensgrupp med patienter och brukare; Myndigheten för Delaktighet, Rivkraft 18 – hälsa, kost och fysisk aktivitet, 2017.
101
Region Stockholm, Vad är riskbruk och beroende?; Region Skåne, Riskbruk, missbruk eller
beroende, 2015.
102
Socialstyrelsen, Kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik,
2019, s. 12.
103
Socialstyrelsen, Kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik,
2019, s. 37.
104
Forskning och framsteg, Få söker vård för hög alkoholkonsumtion, 2020.
100
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Givet att såväl specialiserad (psykiatrisk) vård som socialtjänst105
utgör avgränsningar för utredningens uppdrag, ingår personer med
omfattande missbruksproblematik inte i den målgrupp som står i
fokus för vår utrednings arbete. Personer med riskbruk är dock en
grupp som nämns i våra direktiv, och som ofta söker och kan få bedömning och hjälp på primärvårdsnivå.
Det finns i dag beforskade metoder och en del verksamheter på
primärvårdsnivå, som riktar sig till personer som upplever sig ha problem med t.ex. bruk av alkohol men inte identifierar sig som beroende, såväl som en del metoder för behandling av skadligt bruk och
beroende som lämpat sig för primärvårdskontexten.
Utifrån utredningens dialoger förefaller det dock som att det är
mycket olika i vilken grad primärvården har ett strukturerat arbete
med t.ex. riskbruk av alkohol, där det finns kompetens att fråga och
bemöta dessa personer, eller om personer med den problematiken
snarare hänvisas direkt till socialtjänstens missbruks- och beroendevård.
2.9.7

Personer som vårdar eller stödjer en närstående

Närmare en femtedel av den vuxna befolkningen ger omsorg till närstående. De personer som ger omfattande omsorg drabbas av konsekvenser vad gäller såväl hälsa som förvärvsarbete och livskvalitet
och är därmed en utsatt grupp.106 Detta är också reflekterat i lagstiftningen. År 1998 skrevs det in i SoL att kommunen bör stödja anhöriga.107 År 2009 blev ansvaret att erbjuda stöd till anhöriga obligatoriskt. Sedan dess är lydelsen att socialnämnden ska erbjuda stöd
för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är
långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har
funktionshinder.108 Med stöd till anhöriga avses olika insatser som
Kommunerna har i enlighet med SoL ansvar för missbruks- och beroendevård inklusive
sociala stödinsatser.
106
Socialstyrelsen, Anhöriga som ger omsorg till närstående. Fördjupad studie av omfattning och
konsekvenser, 2014.
107
Kort om begreppen: I 5 kap. 10 § SoL benämns personer som ger insatser till närstående
anhörig eller annan person. Annan person är någon utanför familjekretsen exempelvis en vän
eller granne. Ibland används begreppet närstående om de anhöriga, framför allt inom hälsooch sjukvården. I detta betänkande används begreppen anhörig och närstående synonymt.
108
5 kap. 10 § SoL.
105
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primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta de anhörigas situation.109
Studier från Socialstyrelsen visar att relationen mellan den som
ger och den som tar emot omsorg har betydelse för hur givaren upplever situationen. De som ger omsorg till ett barn tycks påverkas i
högre grad när det gäller förvärvsarbete, ekonomi och livskvalitet,
medan den som ger omsorg till en make, maka eller partner tycks
påverkas i högre grad vad gäller hälsa. Anhöriga i åldrarna 30–44 år
som ger omsorg till en närstående tycks påverkas mer än andra åldersgrupper vad gäller fysisk och psykisk hälsa, ekonomi och möjligheter
till förvärvsarbete.110
Omkring två tredjedelar, eller 63 procent, av alla omsorgsgivare
rapporterar att de alltid, nästan alltid, ofta eller ibland känner psykisk
påfrestning. Den psykiska påfrestningen är högre ju mer omsorg
man ger och bland de som ger omsorg en timme eller mer per vecka
är det något vanligare att kvinnor känner psykisk påfrestning än att
män gör det. Den psykiska påfrestningen är störst bland omsorgsgivare i åldersgruppen 30–44 år där 74 procent i någon utsträckning
känner att omsorgsåtagandet är psykiskt påfrestande.111
Anhöriga till personer med psykisk ohälsa
NSPH är en samarbetsorganisation för 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. År 2015 gjorde
man en enkätundersökning om anhörigas situation. Totalt 1 393 personer besvarade enkäten. Av dessa uppgav 62 procent att de var
mammor. Näst vanligast, 13 procent, var att man svarat på enkäten i
egenskap av partner, medan syskon stod för 7 procent av svaren.
Andelen pappor som svarade var enbart 6 procent. Det vanligaste var
att man var anhörig till någon med en neuropsykiatrisk diagnos
(70 procent). Därefter kom depression/ångest (29 procent), bipolär
(13 procent) och psykossjukdom (11 procent).

Prop. 2008/09:82, Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, s. 5.
Socialstyrelsen, Anhöriga som ger omsorg till närstående. Fördjupad studie av omfattning och
konsekvenser, 2014, s. 7.
111
Socialstyrelsen, Anhöriga som ger omsorg till närstående. Fördjupad studie av omfattning och
konsekvenser, 2014, s. 23.
109
110
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74 procent svarade att de behövde stöd för egen del p.g.a. sin
situation som anhörig. De flesta hade dock inte fått information om
vad kommun eller region erbjöd för slags anhörigstöd. Endast 6 procent ansåg att de hade fått mycket bra information om detta och
37 procent svarade att de fått en del information. Flera lyfte även att
det stöd kommunerna erbjöd främst var riktat till äldre. Det bör ses i
ljuset av uppgiften från Socialstyrelsens kartläggning att den psykiska
påfrestningen är störst bland omsorgsgivare i åldersgruppen 30–44 år.
I detta sammanhang kan också noteras att vid Socialstyrelsens utvärdering av de nationella riktlinjerna för depression och ångestsyndrom framkom att det i stor utsträckning saknades rutiner för
att stödja såväl närstående till barn och unga som till vuxna. Inom
primärvården uppgav var femte mottagning att de har en rutin för
hur de skulle stödja vuxna närstående till personer med depression
eller ångestsyndrom. Oftast var rutinerna enbart muntliga. Det var
något vanligare att det fanns rutiner för hur mottagningarna skulle
stödja minderåriga barn, 30 procent av mottagningarna hade sådana
rutiner, men återigen var de flesta muntliga. Många mottagningar var
medvetna om bristen på rutiner och framhöll att stöd till närstående
var ett område där de skulle kunna bli bättre.112
Vidare var det tydligt av NSPH:s enkät att arbetet påverkades av
att vara anhörig. Av de som förvärvsarbetade svarade samtliga att de
gått ner i arbetstid, bytt tjänst eller behövt gå ifrån arbetet för att
stödja i kontakt med vård och myndigheter eller vid en krissituation.
Nästan hälften, 48 procent, hade varit sjukskrivna.113
2.9.8

Asylsökande och nyanlända

Asylsökande och andra nyanlända med eller utan uppehållstillstånd
som lider av psykisk sjukdom får inte alltid den vård och omsorg
som de har rätt till enligt lagstiftningen.114 De kan ha kontakt med
primärvården och sociala myndigheter, men utan att deras psykiska
vårdbehov uppmärksammas. Därmed ökar risken för att en psykisk
Socialstyrelsen, Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom. Huvudrapport med
förbättringsområden, 2019, s. 90 ff.
113
NSPH, Vem hjälper dem som hjälper?, 2015.
114
Rätten till hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd
styrs av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och av lagen (2013:407)
om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd.
112
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sjukdom inte upptäcks eller kan behandlas i tid, vilket kan skapa
onödigt lidande och utveckling av en kronisk störning som blir
handikappande.115
Mellan 20 och 30 procent av asylsökande och flyktingar som kommer till Sverige beräknas lida av psykisk ohälsa. Många med psykisk
ohälsa har kontakt med primärvården och färre med specialistpsykiatrin. I flera kulturer är det vanligt med stigmatisering av personer med
psykiska sjukdomar och många nyanlända migranter undviker därför
kontakt med specialistvården. Inom primärvården kan finnas en
rädsla för att fråga efter eller på annat sätt upptäcka psykisk ohälsa.116
Asylsökande kan ha ett ackumulerat vårdbehov och det gäller särskilt de som har traumatiska erfarenheter bakom sig. De kan uppleva
höggradig stress och känna sig isolerade i det nya landet p.g.a. språksvårigheter, kulturskillnader samt asylprocessen. Asyltiden, som ibland
kan vara flerårig, kan försämra individens fysiska och psykiska hälsa,
samt påverka familjesituationen och barnens hälsa.
Asylsökande befinner sig ofta i högst onormala, otrygga situationer utan ett socialt nätverk och med begränsade språkkunskaper som
ger upphov till missförstånd och missnöje. De kan också vara utsatta
för kulturkrockar, diskriminering och andra påfrestningar. Detta gör
att deras psykiska sjukdomar ofta blir komplexa, med många negativa faktorer. Risken för kroniska och behandlingsresistenta symtom
och sjukdomar kan därför vara större jämfört med andra patientgrupper, även vid lätta eller måttliga symtom, något som initialt ofta
förbises av behandlare.117 För asylsökande och papperslösa gäller särskild lagstiftning i fråga om vilken hälso- och sjukvård som regioner
är skyldiga att tillhandahålla.118 Detta försvårar möjligheten att få stöd
för den psykiska ohälsan.
I samband med flyktingsituationen 2015 kom ett stort antal ensamkommande barn till Sverige. Sedan dess har flera fyllt 18 år och därmed juridiskt sett blivit vuxna. I samband med detta upphör flera av
de stöd och strukturer man kan ha omkring sig som barn. Det gör att
en redan utsatt situation, som är påfrestande för den psykiska hälsan,
Socialstyrelsen, Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter. Ett kunskapsunderlag
för primärvården, 2015, s. 7.
116
Socialstyrelsen, Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter. Ett kunskapsunderlag
för primärvården, 2015, s. 7.
117
Socialstyrelsen, Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter. Ett kunskapsunderlag
för primärvården, 2015, s. 8.
118
Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. samt lag (2013:407) om hälsooch sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
115
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för många blir än mer utmanande. Röda Korset anger att många ensamkommande ungdomar har uttryckt problem med att få information om psykisk hälsa på ett anpassat sätt. Överlag har man bristande
information om hälsan och kroppen och specifikt känner man inte
till kopplingen mellan fysisk och psykisk hälsa, t.ex. att magont och
huvudvärk kan bero på oro, sömnlöshet etc. Här är möten med vården viktiga och – utan att negligera om det finns somatiska förklaringar – behöver man tydliggöra att somatiska besvär ibland kan bero
på psykosociala orsaker.119

119

96

Röda Korsets svar på utredningens dialogfrågor.
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3

Förutsättningar för
primärvårdens arbete
med psykisk ohälsa

Detta kapitel beskriver sammantaget olika aspekter av primärvårdens förutsättningar för arbetet med psykisk ohälsa, och hur det
ser ut i nuläget. Inledningsvis redogörs för den bredd av aktörer på
olika nivåer som är involverade i den psykiska ohälsan och för det
ansvar, utifrån roll och uppdrag, som respektive aktör har i omhändertagandet. Efter en kort tillbakablick på såväl statens som föreningslivets roll i detta arbete belyser vi sedan för området relevanta
kunskapsunderlag. Därefter redovisar vi utredningens kartläggning
av hur huvudmännen själva formulerar uppdraget gällande psykisk
ohälsa i primärvården. Vi belyser vilka möjligheter det i dag finns att,
på ett systematiskt sätt, följa upp primärvårdens arbete med psykisk
ohälsa. Detta följs av en beskrivning av olika distanstjänster, inklusive 1177 Vårdguiden, innan vi går vidare till att beskriva olika kompetenser och utbildningsinsatser kopplade till primärvårdens arbete
med psykisk ohälsa. Slutligen redogörs kort för påverkan på sjukfrånvaro av psykisk ohälsa.

3.1

Ansvarsförhållanden

3.1.1

Staten

Staten har möjlighet att påverka huvudmännens bedrivande av hälsooch sjukvården genom olika former av styrning.1 Genom normgivning, dvs. reglering, skapar staten bindande föreskrifter som utStatens möjligheter till styrning har beskrivits i SOU 2018:90, För att börja med något nytt
måste man sluta med något gammalt – Förslag för en långsiktigt hållbar styrning inom området
psykisk hälsa. I detta avsnitt återges delar av vad som där har beskrivits.
1
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formningen av hälso- och sjukvården behöver anpassas efter; av
riksdagen genom lag, av regeringen genom förordning och av statlig
myndighet, efter bemyndigande, genom föreskrift. Allmänna råd,
rekommendationer, riktlinjer m.m. som tagits fram av statliga myndigheter utgör också en sorts statlig styrning, även om de inte är
bindande till sitt innehåll. Regleringen på området psykisk ohälsa är
omfattande och består av ett stort antal författningar, dels på hälsooch sjukvårdens område, dels på t.ex. socialtjänstens och socialförsäkringens område.
Staten har också möjlighet att styra hälso- och sjukvårdens verksamheter genom olika former av ekonomiska bidrag, bl.a. genom
generella och riktade statsbidrag. En stor del av de riktade statsbidragen på hälso- och sjukvårdens område lämnas till regioner och
kommuner genom överenskommelser mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR).
En annan form av styrning består i framtagande av strategier och
handlingsplaner av olika slag. Dessa har i sig ingen formell status,
men kan få det genom att beslutas av riksdagen i t.ex. en proposition.
Tidigare och kommande nationella strategier inom området psykisk
hälsa och suicidprevention utgör exempel. Nationella samordnare är
en form, där den senaste nationella samordnaren för utveckling och
samordning av insatser inom området psykisk hälsa utgör ett exempel.
Kunskapsstyrningen är förordningsstyrd genom förordning
(2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och
sjukvård och socialtjänst. Styrning med kunskap sker genom icke
bindande kunskapsstöd och föreskrifter som syftar till att bidra till
att hälso- och sjukvård och socialtjänst bedrivs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Rådet för styrning med kunskap styrs
av nämnda förordning och behandlar strategiskt viktiga frågor som
bidrar till att rätt kunskap når fram till huvudmän samt profession
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.2

I rådet ingår nio myndigheter och Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande. Myndigheterna som ingår är E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård- och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för
delaktighet, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
2
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Instruktioner för myndigheternas uppgifter, inriktning, mål och
ekonomiska ramar finns angivna i förordningar för respektive myndighet.3 Dessa instruktioner styr, tillsammans med de årliga regleringsbreven för respektive myndighet, myndigheternas arbete.
Också genom regeringsuppdrag till myndigheter har staten möjlighet att påverka arbetet med den psykiska ohälsan. Sådana uppdrag
lämnas inom området psykisk ohälsa bl.a. till Folkhälsomyndigheten
och Socialstyrelsen. Uppdrag av särskild relevans för denna utredning beskrivs i avsnitt 2.4.2.
3.1.2

Regioner och kommuner

Huvudsakligt ansvariga för tillhandahållande
av hälso- och sjukvård
Regionerna och kommunerna är som huvudmän de huvudsakligt
ansvariga för tillhandahållandet av hälso- och sjukvård. Det följer av
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL), som anger ramarna för
hälso- och sjukvårdens bedrivande. Med hälso- och sjukvård avses
bl.a. åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla
sjukdomar och skador.4 Målet med hälso- och sjukvården är en god
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Att vården
som regioner och kommuner ansvarar för ska vara god, innebär att
den ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, bygga
på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja
goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen
och vara lätt tillgänglig. I hälso- och sjukvård inkluderas vård för
både fysisk och psykisk ohälsa. Likaså avses med god hälsa en fysiskt
och psykiskt god hälsa.
En del av den hälso- och sjukvård som regionen bedriver med
stöd av HSL, samt all hälso- och sjukvård som kommunen bedriver
med stöd av samma lag, faller inom ramen för definitionen av primärvård. Med primärvård avses, fr.o.m. den 1 juli 2021 då en ny definition träder i kraft, hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård
ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientSe t.ex. förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten, förordning (2015:284)
med instruktion för Socialstyrelsen och förordning (2007:1233) med instruktion för Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering.
4
2 kap. 1 § HSL.
3
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grupper. Primärvården ska enligt den nya lydelsen svara för behovet
av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling,
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver
särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens.5 Primärvården kännetecknas således av sin generalistkompetens och sitt breda uppdrag. Likt hälso- och sjukvård i
övrigt görs ingen åtskillnad på om behovet av vård är av fysiskt eller
psykiskt slag.
Det finns en i grundlag reglerad självständig och inom vissa ramar
fri bestämmanderätt för regioner och kommuner för hälso- och sjukvårdens bedrivande genom den kommunala självstyrelsen. I regeringsformen uttrycks att kommuner, på den kommunala självstyrelsens grund, sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt
intresse.6 Här avses kommuner på både lokal och regional nivå, dvs.
även regioner. Den kommunala självstyrelsen ställs ofta mot intresset av en nationell enhetlig reglering. En inskränkning i självstyrelsen
bör dock inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål som har föranlett inskränkningen.7 Vid en bedömning av
om en inskränkning är nödvändig ska det göras en proportionalitetsbedömning. Mindre ingripande åtgärder ska alltid övervägas.
Den fria bestämmanderätten för regioner och kommuner begränsas av kommunallagens (2017:725) övergripande bestämmelser
om att de endast får ha hand om frågor som faller inom deras befogenhet. Regioner och kommuner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller
regionens område eller deras medlemmar. De får inte ha hand om
sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en
annan region eller någon annan ska ha hand om.8
Ett nationellt utformat grunduppdrag för primärvården
Fån och med den 1 juli 2021 finns det ett i författning angivet grunduppdrag för den primärvård som regioner och kommuner bedriver.
Den nya bestämmelsen 13 a kap. 1 § HSL kommer reglera detta
För den tidigare lydelsen samt motivering till ändringen av definitionen, se prop. 2019/20:164,
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform.
6
14 kap. 2 § regeringsformen (RF).
7
14 kap. 3 § RF.
8
2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen.
5
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uppdrag, vilket utgör ett slags miniminivå för vad primärvård ska tillhandahålla i fråga om hälso- och sjukvårdstjänster. Bakgrunden till
grunduppdraget samt dess innehåll hanteras närmare i avsnitt 5.1,
där vi också föreslår att det ska göras ett tillägg till grunduppdragets
formulering. Grunduppdraget gäller primärvård som region eller
kommun är ansvarig att erbjuda med stöd av HSL. Det gäller således
inte hälso- och sjukvård som bedrivs med stöd av annan lagstiftning,
oberoende av om vården skulle kunna betraktas som primärvård.
Särskilt om samverkan
I detta betänkande lyfter vi liksom tidigare vikten av god samverkan
inom hälso- och sjukvården och mellan hälso- och sjukvården och
andra aktörer i samhället. Mot bakgrund av att utredningens bedömningar, redogjorda för i kap. 6, inkluderar frågan om samverkan,
finns anledning att särskilt lyfta regleringen i fråga.
Ansvar för huvudmän
I 16 kap. i HSL regleras samverkan mellan huvudmännen. Här anges
bl.a. att regionen, eftersom kommunernas ansvar för hälso- och
sjukvård inte omfattar läkare, ska avsätta de läkarresurser som kommunerna behöver för sitt bedrivande av hälso- och sjukvård i särskilda boenden och dagverksamheter. Detsamma gäller, i de fall en
kommun ansvarar för vården, i hemsjukvård. Här anges också att
regionen tillsammans med kommunen ska upprätta en individuell
plan när den enskilde behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Vad gäller samverkan med andra än annan huvudman ska regionen och kommunen planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av regionens ansvar
för hälso- och sjukvård, respektive befolkningens behov av sådan
vård.9 Vid planeringen ska regionen och kommunen beakta den hälsooch sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare. Planeringsansvaret
omfattar alltså inte bara den egna hälso- och sjukvården utan också
den som erbjuds av andra vårdgivare. I förarbetena uttrycks att
region och kommun vid planeringen av den egna verksamheten ska
9

7 kap. 2 § och 11 kap. 2 § HSL.
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ta hänsyn till det utbud av hälso- och sjukvård som andra vårdgivare
svarar för och exemplifierar det med privata vårdinrättningar, privatpraktiserande läkare, skolhälsovård och företagshälsovård.10 Det framhålls också, när planeringsansvaret diskuteras, att samverkan ska ske
med dessa nämnda aktörer.
HSL anger vidare att regioner och kommuner i planeringen och
utvecklingen av hälso- och sjukvården ska samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare.11 Med samhällsorgan avses främst
kommuner och statliga myndigheter och organisationer exemplifieras
i förarbetena med arbetsmarknadens organisationer samt handikapp-,
äldre- och patientföreningar. Genom bestämmelsens utformning är
det huvudmännen som formellt sett åläggs samverka. Ordet samverkan avser dock att markera att samarbetet ska vara ett ömsesidigt
givande och tagande.12
När målen för hälso- och sjukvården diskuterades inför en
reglering av desamma i lagstiftning, uttalade regeringen att det, för
att en så god hälsa som möjligt hos befolkningen ska kunna åstadkommas, måste förutsättas insatser av många andra samhällsorgan
som kan medverka till ett bättre hälsotillstånd hos befolkningen och
att hälso- och sjukvården i samverkan med dessa andra samhällsorgan bör främja människors hälsa. Vidare att målen för hälso- och
sjukvården bör ligga till grund för den samverkan som erfordras
mellan olika vårdgivare, bl.a. statliga och kommunala vårdgivare samt
fristående organisationer och enskilda, för att intentionerna i lagstiftningen ska kunna förverkligas.13
Inför att hälsovård kom att bli en del av hälso- och sjukvården
och vikten av förebyggande insatser diskuterades uttalade regeringen,
avseende samverkan med organisationer, följande:
Ansvaret för att förebygga ohälsa är dock inte en uppgift enbart för
hälso- och sjukvårdshuvudmännen. Även andra myndigheter och organisationer har ett ansvar härför. […] I detta sammanhang vill jag peka
på de frivilliga organisationernas betydelse när det gäller t.ex. hälsoupplysning. Jag anser de frivilliga organisationernas arbete inom den
förebyggande verksamheten vara av utomordentligt stort värde.

Prop. 1981/82:97, om hälso- och sjukvårdslag, m.m., s. 122 f.
7 kap. 7 § och 11 kap. 3 § HSL.
12
Prop. 1981/82:97, om hälso- och sjukvårdslag, m.m., s. 124.
13
Prop. 1981/82:97, om hälso- och sjukvårdslag, m.m., s. 27.
10
11
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Vidare anförde regeringen, när primärvårdens roll diskuterades,
följande:
Det är sålunda viktigt att primärvården samarbetar med olika samhällsorgan samt med frivilliga organisationer och enskilda för att främja
befolkningens hälsa i vidsträckt bemärkelse.

När grundläggande frågor såsom hälso- och sjukvårdens roll i
välfärdsstaten och de etiska principer som styr prioriteringarna inom
hälso- och sjukvården diskuterades och fastslogs på 90-talet, resonerade regeringen, angående avgränsningen av hälso- och sjukvårdens
ansvar, på följande sätt:
Det är angeläget att hälso- och sjukvården är lättillgänglig för den enskilda människan som inte känner sig frisk eller befarar sjukdom. Det är
dock inte ovanligt att sjukvården blir en yttersta hjälpstation för
människor som lider av problem som varken kan eller bör lösas med
medicinsk vård eller behandling. Hälso- och sjukvårdens ansvar bör så
långt möjligt avgränsas till sådana åtgärder som kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens. Detta innebär inte någon strikt avgränsning av hälso- och sjukvårdens ansvarsområde. […] I hälso- och sjukvårdens ansvar bör […] ingå att se till att den som söker hälso- och
sjukvårdens tjänster men som i realiteten bör få annat stöd, blir hänvisad
till det eller de organ som har kompetens och resurser för uppgiften.
Samarbetet måste därför utvecklas, i synnerhet mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och försäkringskassa, så att de hjälpsökande snabbt
kan få den rätta hjälpen. 14

Regeringen berör alltså vikten av att hälso- och sjukvården, i de fall
den enskilde varken bör eller kan få hjälp genom hälso- och sjukvårdens tjänster, men ändå har sökt sig till vården med en viss problematik, hänvisar till annan aktör som är bättre lämpad att omhänderta problematiken.
I sammanhanget kan också påminnas om hälso- och sjukvårdens
roll för att förebygga ohälsa. När hälso- och sjukvården kom att
inkludera just hälsovård och förebyggande insatser resonerade
regeringen kring behovet av upplysning och information från hälsooch sjukvården. Sådan upplysning och information torde bl.a. kunna
bestå i information om de möjligheter till omhändertagande som
andra aktörer, t.ex. föreningslivet, kan erbjuda i de fall en viss problematik inte kan eller ska omhändertas inom hälso- och sjukvården.

14

Prop. 1996/97:60, Prioriteringar inom hälso- och sjukvården, s. 10.
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Ansvar för huvudmän och vårdgivare
Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god
vård uppfylls.15 Det anges i HSL:s kap. 5, vilket innehåller bestämmelser för all hälso- och sjukvård, inte bara för sådan som region
eller kommun bedriver med stöd av HSL. Kravet på god vård gäller
således alla vårdgivare. God vård innebär bl.a. att vården ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Detta
behov är utvecklat i patientlagen (2014:821) (PL) som, avseende
patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, anger att
olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.16
Alla vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård i HSL:s mening har
således ett samordningsansvar. Här avses samordning med andra
delar av hälso- och sjukvården.
Utredningens förslag rörande samverkan i huvudbetänkandet
I vårt förra betänkande utgjorde samverkan fokus för en stor del av
våra resonemang och analyser. Vi lämnade flera förslag som syftade
till stärkt samverkan på olika nivåer och hänvisar till det betänkandet
för en utförligare beskrivning av förslagen.17 Ett av dessa bestod i att
bestämmelserna i HSL som anger att regioner och kommuner i
planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska samverka
med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare, ska ändras så att
det uttryckligen anges i lagtexten att kommuner respektive regioner
utgör en samverkanspart. Ett annat förslag bestod i införande av en
ny bestämmelse i HSL om att regioner och kommuner för utformningen av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå ska upprätta en
övergripande gemensam plan. Vidare föreslog vi att det i HSL ska
anges att det, där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet, ska
finnas de förutsättningar för samverkan som behövs för att god vård
ska kunna ges. Vi lämnade även förslag om förstärkt lagstiftning runt
den individuella planen (i vardagligt tal ofta kallad SIP). Bland annat
föreslog vi att målet med insatserna samt vilka förebyggande och
rehabiliterande insatser som behövs ska framgå av den individuella
planen. Förslagen bereds för närvarande i Regeringskansliet.
15
16
17

5 kap. 1 § HSL.
6 kap. 1 § PL som gäller alla vårdgivare, 1 kap. 2 § PL e contrario.
SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, s. 159 ff.
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Regioner
Ramar för verksamhetsform och organisering
Regionerna har det övergripande ansvaret att tillhandahålla en god
hälso- och sjukvård åt befolkningen. I fråga om verksamhet och
form är regionernas ansvar inte preciserat i HSL, utan hälso- och
sjukvårdens verksamhetsbedrivande och organisering är en fråga för
respektive region. Undantag från utrymmet till organisering efter
regionala önskemål består i det obligatoriska inrättandet av valfrihetssystem för primärvården. Sedan 2010 är det obligatoriskt för
regionerna att organisera primärvården så att alla som omfattas av
deras ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och
sjukvårdstjänster, dvs. att inrätta valfrihetssystem. Regionerna ska i
förfrågningsunderlag, på ett sätt så att alla potentiella utförare behandlas lika, formulera villkor för och krav på primärvårdsverksamheten och som huvudregel anta alla leverantörer som uppfyller de
ställda kraven. Vidare finns det krav på sjukhus för den slutna hälsooch sjukvård som regionerna bedriver med stöd av HSL. Lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård (LRV) anger också att psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska ges på regionala sjukvårdsinrättningar.18
Eftersom HSL inte anger något om verksamhetsform för den
regionala hälso- och sjukvården har regionerna stort utrymme att
organisera den utifrån egna regionala önskemål och behov. Den inkluderar i praktiken många gånger vård- eller hälsocentraler, mödraoch barnhälsovård, ungdomsmottagningar m.m. Vad gäller ungdomsmottagningarnas verksamhet riktar den sig till ungdomar i åldern
omkring 12–25 år, dvs. i övergången mellan barn och vuxen. Ungdomsmottagningarna avser att förmedla kunskap, ge information,
stöd och behandling i frågor som rör ungas fysiska, psykiska och
sexuella hälsa. I verksamheten finns t.ex. barnmorska och kurator,
ibland också läkare, gynekolog eller psykolog. Ungdomar under
18 år har möjlighet att vända sig till en mottagning utan vårdnadshavares kännedom.

18

15 § LPT och 6 § LRV.
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Vårdgarantin i primärvården
Utformningen av regionernas hälso- och sjukvård styrs också av den
lagstadgade vårdgarantin, där två delar gäller primärvården. Regionen
ska erbjuda vårdgaranti åt den som omfattas av regionens ansvar
enligt 8 kap. 1 eller 2 § HSL. För primärvården ska den garantin
innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får:
1. kontakt med primärvården samma dag som den enskilde söker
kontakt med primärvården,
2. en medicinisk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal inom primärvården inom tre dagar från det
att den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk bedömning och en sådan inte kan göras när den enskilde först söker
kontakt.19
Vårdgarantin gäller oavsett sökorsak, t.ex. oberoende av om kontakten med primärvården tas p.g.a. psykiska eller fysiska behov.
Sedan den 1 januari 2019 omfattar vårdgarantin i primärvården samtliga legitimerade yrkesgrupper. Det är patientens behov som ska
styra vilken yrkesgrupp hen får träffa. Om patienten vid den första
kontakten t.ex. bedöms ha behov av att träffa en psykolog, ska hen
få göra det inom tre dagar.
Ansvar att erbjuda koordineringsinsatser för vissa sjukskrivna
patienter
Mot bakgrund av att en mycket stor andel av sjukfrånvaron beror på
psykisk ohälsa, kan i sammanhanget uppmärksammas den lagstiftning om s.k. rehabiliteringskoordinatorer som trädde i kraft den
1 januari 2020. Lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för
vissa sjukskrivna patienter ger regionerna skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter i syfte att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet. Några i lag reglerade kompetenskrav, såsom krav på viss utbildning, finns inte för rehabiliteringskoordinatorerna. Deras insatser är inte hälso- och sjukvård i HSL:s
mening då de inte omfattar medicinsk behandling eller medicinska
19

2 kap. 3 § PL, 9 kap. 1 § HSL och 6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).
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utredningar eller bedömningar och det inte krävs medicinsk utbildning för att utföra dem. Däremot är insatserna att betrakta som
hälso- och sjukvård i patientskadelagens (1996:799) och patientsäkerhetslagens (2010:659) (PSL) mening. Det innebär bl.a. att rehabiliteringskoordinatorn är att betrakta som hälso- och sjukvårdspersonal enligt PSL.20
Lagen stipulerar ett krav på erbjudande av koordineringsinsatser,
inte specifikt på rehabiliteringskoordinatorer. Rehabiliteringskoordinator har dock blivit det etablerade uttrycket för dessa koordineringsinsatser, men också andra titlar används, t.ex. sjukskrivningscoach. Genom att använda begreppet koordineringsinsatser i lagtexten var avsikten att tydliggöra att det inte är fråga om en viss
obligatorisk organisationsform utan just om vissa åtgärder.
Koordineringsinsatserna som ska erbjudas är inte aktuella enbart
vid psykisk ohälsa, utan kan aktualiseras generellt vid ohälsa, så länge
den gör patienten arbetsoförmögen. De ska ges efter behov och ska
bara inriktas på de behov som ska tillgodoses av regionen inom
hälso- och sjukvårdsverksamheten och inte avse insatser som andra
aktörer ansvarar för. Insatserna består av tre delar: personligt stöd,
intern samordning och samverkan med andra aktörer.
Kommuner
Kommunernas ansvar för hälso- och sjukvård är till skillnad från den
regionala hälso- och sjukvården preciserat i HSL i fråga om verksamheter. Kommunernas ansvar för hälso- och sjukvård omfattar
människor som efter beviljat biståndsbeslut bor i de festa former av
särskilt boende eller vistas i dagverksamhet. Kommunens ansvar kan
också, efter avtal härom med regionen i fråga, omfatta hälso- och
sjukvård i hemmet i ordinärt boende och i sådant särskilt boende
som benämns trygghetsboende. Med trygghetsboende avses en särskild boendeform för äldre människor som främst behöver stöd och
hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver
har behov av att bryta oönskad isolering. I alla regioner utom en har
kommunerna genom avtal tagit över ansvaret för hälso- och sjukvård
i hemmet i ordinärt boende.
Se regeringens resonemang kring detta i lagrådsremissen Ny lag om koordineringsinsatser för
vissa sjukskrivna patienter, s. 52 ff.
20
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Kommunens möjlighet att bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet med stöd av HSL är begränsad till de ovan angivna verksamheterna. Ramarna för kommunens befogenheter i detta avseende
finns i kommunallagen, av vilken följer att regioner och kommuner
bara får ta hand om angelägenheter som faller inom deras ansvarsområde. Det måste således finns stöd i lag, eller genom annan ordning ett ansvar för hälso- och sjukvård i en viss verksamhet. Med
stöd av HSL bedriver kommunen hälso- och sjukvård inom de tre
angivna verksamhetsformerna. I annan lagstiftning finns stöd för
annan kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. Som exempel kan
nämnas elevhälsa i kommunalt bedriven skola, som kommunen kan
bedriva med stöd av skollagen (2010:800) där ansvaret att erbjuda
elevhälsa regleras.
Kommunerna kom att bli ansvariga för ovan nämnda delar av
hälso- och sjukvården i och med den s.k. ädelreformen. I enlighet
med förarbetena till nämnda reform är den hälso- och sjukvård som
kommunerna sedan dess ansvarar för att erbjuda insatser på primärvårdsnivå.
Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar inte hälsooch sjukvård som ges av läkare.21 Det omfattar däremot övriga yrkesgrupper. När huvudmannaskapet för delar av hälso- och sjukvården
i och med ädelreformen flyttades över till kommunerna, fördes ett
resonemang kring varför läkarinsatser fortfarande skulle vara en fråga
för regionerna:
Enligt min mening är det angeläget att undersköterskor, sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt övrig biträdespersonal integreras
i den kommunala organisationen. Det är dessa personalgrupper som, vid
sidan av de personalkategorier som kommunen har i sin organisation
idag, gör de mest omfattande insatserna i de särskilda boendeformerna/bostäderna. Det är samtidigt viktigt att insatserna från läkare görs
tillgängliga och dimensioneras så att människor som bor i de särskilda
boendeformerna/bostäderna kan få den läkarhjälp som de behöver.
Även om läkarmedverkan har stor betydelse i vårdarbetet så är dessa
insatser tidsmässigt i allmänhet en liten del av det samlade service- och
vårdarbetet. Med utgångspunkt i de motiv som ligger till grund för denna
reform ser jag inte skäl att ge kommunerna ett ansvar för sådan hälsooch sjukvård som meddelas av läkare.22

21
22

12 kap. 3 § HSL.
Prop. 1990/91:14, om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. s. 58 f.
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I resonemanget om vilka yrkeskategorier respektive huvudman skulle
ansvara för, omnämns inte psykologer. De omnämns inte som en
yrkeskategori som regionen fortsatt borde ha ansvar för, men inte
heller som en yrkeskategori som bör inkluderas i kommunens ansvar
för hälso- och sjukvård. Med tillämpning av det resonemang som
fördes avseende läkare är det möjligt att psykologer, för det fall de
funnits med i resonemangen, skulle ansetts vara ett fortsatt ansvar
enbart för regionerna. Den i lag angivna begränsningen för den
kommunala hälso- och sjukvården i fråga om yrkesgrupper kom dock
bara att omfatta läkare. Motsatsvis följer att det kommunala hälsooch sjukvårdsansvaret omfattar hälso- och sjukvård som ges av övriga
yrkesgrupper, inklusive t.ex. psykologer. Det betyder inte att HSL
anger att det är obligatoriskt med psykologer i kommunens hälsooch sjukvård. Däremot att kommunens hälso- och sjukvård får omfatta psykologer. I valet av professionssammansättning har såväl
regioner som kommuner att förhålla sig till vad som anges i HSL om
att överallt där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det
finnas den personal som behövs för att god vård ska kunna ges.23
3.1.3

Arbetsgivare

Arbetsgivares ansvar för arbetstagares arbetsmiljö regleras i arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML), vars ändamål är att förebygga ohälsa
och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.24 En arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att
förebygga att en arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.25 Det
inkluderar psykisk ohälsa.26 I Arbetsmiljöverkets föreskrifter uttrycks,
i kommentar till nämnda bestämmelse, att ohälsa kan vara både
sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga och
psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i
objektiv mening, samt att ett exempel på det senare är olika former
av stressreaktioner.27

5 kap. 2 § HSL.
1 kap. 1 § AML.
25
3 kap. 2 § AML.
26
Myndigheten för arbetsmiljökunskap har gett ut riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
27
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.
23
24
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Tillgång till företagshälsovård
Ett i arbetsmiljölagen reglerat ansvar
Arbetsgivarens ansvar att upprätthålla en god arbetsmiljö konkretiseras bl.a. genom skyldigheten att tillse att företagshälsovård finns
att tillgå för arbetstagare. I 3 kap. 2 c § AML anges att arbetsgivaren
ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena
kräver finns att tillgå. Enligt bestämmelsens andra stycke avses med
företagshälsovård en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Vidare att företagshälsovården särskilt ska
arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser
samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan
arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.
Arbetsgivares skyldighet att anordna företagshälsovård infördes
i AML 1986. Innan dess förekom inte företagshälsovård som begrepp i lagstiftningen. Någon definition av vad som utgör företagshälsovård fördes inte in 1986, utan en sådan kom till uttryck i lagen
först 2000 genom nuvarande bestämmelse. Avsikten med att införa
en definition var att förtydliga arbetsgivarens ansvar i fråga om tillhandahållande av företagshälsovård och att renodla företagshälsovårdens uppgifter.
Av bestämmelsens utformning framgår att det inte finns något
absolut krav på tillgång till företagshälsovård. Behovet beror i stället
på arbetsförhållandena och endast om dessa kräver företagshälsovård aktualiseras arbetsgivarens ansvar. Det finns inte heller några
skyldigheter för arbetsgivaren att, när arbetsförhållandena kräver
företagshälsovård, anlita en extern sådan. En arbetsgivare kan i stället
ordna företagshälsovård inom den egna organisationen som en självständig verksamhet. Att expertresursen ska vara oberoende utgör
inget hinder mot detta. Föreskrifter från Arbetsmiljöverket anger att
arbetsgivaren måste anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån när kompetensen inom den egna verksamheten
inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet
med arbetsanpassning och rehabilitering.28

28

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete, 12 § första stycket.
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De flesta av Sveriges arbetsgivare har avtalat med ett externt
företag att detta ska bedriva företagshälsovården hos arbetsgivaren.
Inom den offentliga sektorn tillhandahålls företagshälsovård enligt
kollektivavtal. Inom den privata sektorn har cirka två tredjedelar av
alla sysselsatta tillgång till företagshälsovård.29 Omkring 60 procent
av alla anställda i Sverige har i dag tillgång till företagshälsovård genom
sin arbetsgivare.30 Elva regioner och elva kommuner av branchorganisationen Sveriges Företagshälsors medlemmar har företagshälsovård i egen regi.31
Vad omfattar arbetsgivarens ansvar?
Att företagshälsovården ska avse insatser inom arbetsmiljö och rehabilitering, arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på
arbetsplatser och ha kompetens om sambanden mellan arbetsmiljö,
organisation, produktivitet och hälsa, innebär att den ska ha både ett
hälsofrämjande och förebyggande perspektiv och ett efterhjälpande
arbete med arbetsanpassning och rehabilitering för de som är skadade
eller har blivit sjuka.
Av bestämmelsen i AML kan utläsas att arbetsgivarens ansvar att
tillhandahålla företagshälsovård är begränsat till förhållanden som
relaterar till arbetsmiljön. Någon skyldighet att erbjuda arbetstagare
företagshälsovård som inkluderar hälso- och sjukvårdsinsatser i mer
generell betydelse, för diverse olika besvär, finns således inte för
arbetsgivaren. Något hinder för detta finns inte, men ryms alltså inte
inom arbetsgivarens skyldighet. I sammanhanget bör dock nämnas
att det förstås många gånger är svårt att avgöra om ett visst besvär
enbart är arbetsrelaterat eller om det också har andra orsaker.
Ansvaret avseende rehabilitering omfattar den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen, som ska skiljas från den medicinska. Den senare,
som består i åtgärder för att en person så långt som möjligt ska
kunna behålla eller få tillbaka sin fysiska och psykiska funktionsförmåga, är hälso- och sjukvården ansvarig för. Med arbetslivsinriktad
rehabilitering avses i stället åtgärder för att hjälpa medarbetaren att
behålla eller få tillbaka sin arbetsförmåga.
Sveriges Företagshälsor, Om företagshälsovård.
Folkhälsomyndigheten, Insatser via företagshälsovården för att förebygga eller minska psykisk
ohälsa. En kartläggande litteraturöversikt – uppdatering 2018, 2019.
31
Skriftlig kommunikation med Sveriges Företagshälsor.
29
30
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Någon precisering av företagshälsovårdens innehåll i fråga om
kompetenser och professioner har lagstiftaren inte gjort. Företagshälsovård är heller ingen ”skyddad titel” som inkluderar vissa kompetenskrav och kunskapsnivåer, utan benämningen kan användas oberoende av verksamhetens professionssammansättning och kompetens. Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter på området, vilka
anger att när företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp
anlitas ska den vara av tillräcklig omfattning samt ha tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för detta arbete.32 Vad som är tillräcklig kompetens är inte utvecklat.
I sammanhanget kan noteras att Sveriges Företagshälsor för medlemskap i organisationen ställer krav på att medlemmen ska ha tillgång till kompetens inom områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik. Organisationen har också ställt upp särskilda utbildnings- och kompetenskrav
avseende professioner inom ovan angivna kompetensområden.
Det kan också noteras att för att en arbetsgivare ska kunna få ett
s.k. arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (se nedan), krävs att den
anlitade företagshälsovården är godkänd av Försäkringskassan. För
ett sådant godkännande ställer Försäkringskassan vissa krav på
företagshälsovårdens verksamhet, bl.a. i fråga om kompetens.
Sjukvårdande insatser kan ingå i vad företagshälsovården förväntas
erbjuda. Regeringen har uttalat att det inte är möjligt eller lämpligt
att helt avskilja sjukvården från företagshälsovården. Företagshälsovårdens fokusering på arbetsrelaterad ohälsa, yrkesrelaterade sjukdomar och arbetslivsinriktad rehabilitering förutsätter att det finns
personal med sjukvårdskompetens och att viss sjukvård bedrivs.33
I avsnitt 3.1.7 beskrivs några av de allmänna övergripande krav
som företagshälsovården har att förhålla sig till när den bedriver
hälso- och sjukvård, och därmed är att betrakta som vårdgivare.
Det är arbetsgivaren som avgör företagshälsovårdens innehåll…
Den närmare utformningen av företagshälsovårdens innehåll bestäms
av arbetsgivaren, då det är dennes uppgift att bedöma vilken företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver, däribland i fråga om
32
33

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete, 12 § andra stycket.
Prop. 1998/99:120, Företagshälsovård, s. 22 och 25.
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kompetens. Vilka krav och villkor som arbetsgivaren ställer på den
företagshälsovård som den anlitar eller upphandlar avgör alltså företagshälsovårdens omfattning och innehåll. Arbetsplatsers olika karaktär innebär att behovet av insatser från företagshälsovården är skiftande.
Utgångspunkten för företagshälsovården är att den är en angelägenhet
för arbetsmarknadens parter och att dessa genom kollektivavtal
reglerar företagshälsovårdens innehåll.34
Den nationella samordnaren för en välfungerande sjukskrivningsprocess, som hade i uppdrag att främja samverkan mellan aktörerna i
sjukskrivningsprocessen, lämnade sitt slutbetänkande i april 2020.35
Samordnaren menar att företagshälsovården, som en av aktörerna i
sjukskrivningsprocessen, ofta får kritik i fråga om kompetens och
omfattning men att företagshälsovårdens förutsättningar som en
aktör på en fri marknad, och arbetsgivarens roll som beställare av
företagshälsovårdens tjänster, sällan kommer upp i dessa diskussioner.36
…och betalar för den
Företagshälsovården innehåller många gånger inslag av sjukvårdande
behandling som inte är relaterad till arbetsmiljön. Flera förklaringar
finns till detta, bl.a. arbetsgivarens möjlighet att bestämma företagshälsovårdens utbud. En annan kan vara det tidigare ersättningssystemet. Företagshälsovården kom att finansieras genom generella
statsbidrag 1986, då ansvaret att anordna företagshälsovård infördes
i författning. Innan dess fick arbetsgivare ersättning via sjukförsäkringssystemet och ersättningens storlek hade tydlig koppling till
kostnaderna för den sjukvårdande verksamheten. När det generella
statsbidraget infördes 1986 innefattade det i stället en principiell rätt
till ersättning under förutsättning att vissa villkor var uppfyllda. Det
utgick till företagshälsovården i förhållande till antal arbetstagare
och ersättningen var således verksamhetsneutral.
I dag är det arbetsgivaren som beställer och betalar för företagshälsovårdens tjänster. Statsbidraget upphörde den 1 januari 1993, bl.a.
mot bakgrund av Riksrevisionsverkets uppfattning att det inte var
Prop. 1998/99:120, Företagshälsovård, s. 19.
SOU 2020:24, Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
36
Delrapportering Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess S 2018:06,
s. 16.
34
35
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ett effektivt styrmedel för att nå de uppsatta målen för verksamheten.37
Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd
Arbetsgivare kan få ekonomiskt bidrag för att anlita företagshälsovård eller annan anordnare med likvärdig kompetens för att utreda,
planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder, s.k. arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.38 Med ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd avses insatser för en arbetstagare
som har eller riskerar att få en nedsatt arbetsförmåga p.g.a. arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Med ett
sådant stöd avses inte medicinsk eller annan behandling.
Syftet med bidraget är att stödja arbetsgivare att i ett tidigt skede
anlita företagshälsovård eller motsvarande kompetens för att härigenom
förebygga sjukfall och vid sjukfall öka arbetstagares möjligheter att
återgå i arbete. Bidraget lämnas av Försäkringskassan, som först
måste ha godkänt den anordnare som arbetsgivaren anlitar. För ett
godkännande krävs bl.a. att anordnaren har tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom minst tre av
områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik. Med beteendevetenskap avses legitimerad
psykolog, socionom eller person med annan beteendevetenskaplig
högskoleexamen på minst likvärdig nivå.39 Absolut krav på sådan
kompetens finns alltså inte, eftersom kravet på kompetens inom
beteendevetenskap är formulerat som ett alternativt krav. Av förordningsbestämmelsens utformning framgår att kravet på medicinsk
kompetens däremot är ovillkorligt. Med detta avses i sammanhanget
legitimerad läkare med specialistkompetens och legitimerad sjuksköterska, företrädesvis med kompetens inom arbets- och miljömedicin eller företagshälsovård. I alla specialistläkares och specialistsjuksköterskors utbildning ingår inslag av utbildning som relaterar
till ämnet psykisk ohälsa.

Se prop. 1998/99:120, Företagshälsovård, s. 26 f.
Se 1 § förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete.
39
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:1) om bidrag till arbetsgivare.
37
38
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Insatser via företagshälsovården för att förebygga eller minska
psykisk ohälsa
Folkhälsomyndigheten lämnade 2019 en rapport baserad på resultat
från en kartläggande litteraturöversikt om insatser som getts av företagshälsovården för att förebygga eller minska psykisk ohälsa bland
anställda.40 Rapporten är bl.a. tänkt att utgöra underlag för företagshälsovårdens arbete med insatser baserade på vetenskapligt grundade
metoder. Sammantaget indikerar resultaten att arbetsplatsinriktade
insatser med problemlösningsbaserade samtal (PLS) och kognitiv
beteendeterapi (KBT) som ges via företagshälsovården kan förkorta
tiden till arbetsåtergång bland anställda som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Undersökningen visar också att förebyggande insatser
inom företagshälsovården behöver utvecklas och utvärderas ytterligare.
3.1.4

Universitet och högskolor

Tillgång till studenthälsovård
Ett i högskoleförordningen reglerat ansvar
Sedan 1992 är högskolor och universitet, i stället för studentkårer
som dessförinnan, huvudmän för studenthälsovården. Sedan 1996
har de en i högskoleförordningen (1993:100) reglerad skyldighet att
erbjuda studenter studenthälsovård. Skyldigheten regleras i 1 kap.
11 § i nämnda förordning, där det anges att högskolorna ska ansvara
för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande
hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska och
psykiska hälsa. Med högskola avses också universitet41 och det är
med den innebörden ordet högskola fortsättningsvis används även i
denna text.
Av andra stycket i samma bestämmelse framgår att högskolorna
också ansvarar för andra uppgifter av studiesocial karaktär som
stöder studenterna i deras studiesituation eller underlättar övergången
till arbetslivet samt för att studenterna i övrigt har en god studiemiljö. Det ansvaret är dock separat från ansvaret att tillse tillgång till
hälsovård. Det räcker således inte att hantera andra uppgifter av
Folkhälsomyndigheten, Insatser via företagshälsovården för att förebygga eller minska psykisk
ohälsa. En kartläggande litteraturöversikt – uppdatering 2018, 2019.
41
1 kap. 2 § högskoleförordningen.
40
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studiesocial karaktär än hälsovård för att kravet på hälsovård ska
anses vara uppfyllt.
Skyldigheten att tillse tillgång till hälsovård gäller endast högskolor som staten är huvudman för.42 Även andra än staten kan efter
tillstånd43 vara huvudmän för en högskoleutbildning, såsom enskilda
fysiska eller juridiska personer, men för dessa är högskolelagen
(1992:1434) och högskoleförordningen inte tillämpliga. Inget hindrar
dock en enskild utbildningsanordnare från att tillhandahålla sådan
hälsovård som högskolor under statligt huvudmannaskap är skyldiga
att tillhandahålla.
Omfattningen och utformningen av studenthälsovården skiljer sig åt
Den relativt ospecificerade formuleringen i högskoleförordningen
avseende högskolornas ansvar för studenthälsovård har inneburit att
de olika högskolorna har utformat hälsovården utifrån egna prioriteringar och lokala förutsättningar. Studenthälsovården ser med andra
ord olika ut på olika högskolor i fråga om t.ex. kompetenser och
organisering. Vissa driver verksamheten i egen regi, medan andra
sluter avtal om studenthälsovård med ett annat lärosäte eller med en
annan privat eller offentlig vårdgivare.
Att studenthälsovården ser olika ut på olika högskolor har uppmärksammats vid flera tillfällen.44 Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
har också helt nyligen haft i uppdrag att kartlägga högskolors arbete
med studenthälsovård utifrån kravet i högskoleförordningen, se avsnitt 2.4.2.
Vad innebär hälsovård?
Någon närmare precisering av vad som avses med hälsovård i högskoleförordningens mening finns inte, utöver ordalydelsen som anger
att studenthälsovården särskilt ska vara inriktad mot förebyggande
arbete och avse både den fysiska och den psykiska hälsan.

1 kap. 1 § högskoleförordningen.
Se lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.
44
Se t.ex. dåvarande Högskoleverkets rapporter Högskolans ansvar för studenthälsovården, Tillsynsrapport 1999:6 R, 1999, och Studier – karriär – hälsa – en utvärdering av högskolornas arbete
med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård, Rapport 2007:24 R, 2007.
42
43
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Det kan avseende begreppet hälsovård inledningsvis konstateras
att det i mer generell mening syftar just på förebyggande insatser och
att hälsovård likväl som sjukvård i HSL:s mening utgör en del av vad
som är hälso- och sjukvård. När hälsovård infördes i HSL som en
uppgift för regioner och kommuner, från att tidigare bara ha innefattat sjukvård, gjordes det med motiveringen att sjukvårdshuvudmannen också skulle ha ansvar för förebyggande vård.45
Vad gäller begreppet hälsovård i högskoleförordningens mening
kan konstateras att studenthälsovården från början, tillkommen bl.a.
p.g.a. en begränsat utbyggd hälso- och sjukvård, hade ett relativt
stort inslag av sjukvård. Till en början ersatte studenthälsovården
alltså i viss mån allmän hälso- och sjukvård. När samhällets hälsooch sjukvård byggdes ut minskade dock behovet av de sjukvårdande
delarna. Vilket innehåll studenthälsovården skulle ha resonerade
regeringen kring i prop. 1982/83:129, om vissa studiesociala frågor
(hälsovård för högskolestuderande, gymnasieelevers resor och återbetalning av studiemedel). Det uttalades att studenthälsovård i första
hand ska inriktas på förebyggande samt sociala och kurativa insatser.
Vidare att den således inte bör vara en ersättning för, utan ett komplement till, den offentliga hälso- och sjukvården.46 De studerandes
behov av somatisk och psykiatrisk sjukvård skulle däremot huvudsakligen tillgodoses inom ramen för den offentliga hälso- och sjukvården. I SOU 1990:105, Studenten och tvångsanslutningen, uttalades
vidare att studenthälsovården närmast är att jämföra med företagshälsovården. Den är en form av företagshälsovård som utvecklats
speciellt för de högskolestuderandes behov. Däri ligger, menade utredningen, att studenthälsovård i första hand ska inriktas på förebyggande samt sociala och kurativa insatser. Som konstaterats tidigare skulle vanlig sjukvård i princip skötas av regionen. Utredningen
menade emellertid att det inte är möjligt eller önskvärt att helt utesluta den somatiska sjukvården, då denna utgör underlag för de förebyggande insatserna. Omfattningen av den direkta sjukvården fick
dock bestämmas av den lokalt ansvariga organisationen.47
Några särskilda krav i fråga om professioner har lagstiftaren inte
ställt. Det överensstämmer med den generella statliga styrningen av
hälso- och sjukvården, elevhälsan undantagen, där frågan om vilken
Prop. 1981/82:97, om hälso- och sjukvårdslag, m.m., s. 29 ff.
Prop. 1982/83:129, om vissa studiesociala frågor (hälsovård för högskolestuderande, gymnasieelevers resor och återbetalning av studiemedel), s. 10.
47
SOU 1990:105, Studenten och tvångsanslutningen, s. 135 f.
45
46

117

523
Förutsättningar för primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

SOU 2021:6

bemanning som krävs lämnas åt huvudmännen att bestämma utifrån
lokala behov och förutsättningar, dock med begränsning av det generella kravet i HSL om att det där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska finnas den personal som behövs för att god vård ska
kunna ges.48 I sammanhanget kan dock noteras att regeringen uttalat
att studenthälsovårdens verksamhet bör bygga på, förutom läkare, i
första hand kuratorer och sjuksköterskor. Vidare att det kan vara
lämpligt att också knyta andra personalkategorier till verksamheten,
t.ex. psykologer och fysioterapeuter. Lokala förutsättningar och
skiftande behov bör få bestämma personalsammansättningen på den
enskilda högskoleorten.49
När definitionen av hälso- och sjukvård infördes i 1982 års HSL
och det resonerades kring vilka verksamheter och åtgärder som
ingick i begreppet hälso- och sjukvård i HSL:s mening, anfördes att
till hälso- och sjukvård bl.a. hör företagshälsovården, skolhälsovården
och studerandehälsovården.50
Sammantaget går lagstiftarens intensioner med kravet på hälsovård att förstå så att den hälsovård som studenter ska ha tillgång till
enligt högskoleförordningen utgör sådan hälso- och sjukvård som
avses i HSL. Innebörden av detta beskrivs i avsnitt 3.1.7.
Studenthälsovård och psykisk ohälsa
Vad gäller studenthälsovårdens roll i omhändertagandet av psykisk
ohälsa framgår av ordalydelsen av aktuell bestämmelse att ingen
åtskillnad görs i fråga om fysisk eller psykisk ohälsa. Historiskt tycks
avsikten dock i viss mån ha varit att psykisk ohälsa ska utgöra fokus
för verksamheten. I samband med att frågan om en särskild studenthälsovård lyftes på 1960-talet, framfördes att denna huvudsakligen
borde vara inriktad på sjukdomar av psykisk och psykosomatisk
art.51 Det uttalades också att det var naturligt att de studerande vände
sig till den allmänna hälso- och sjukvården, till privatpraktiserande
läkare etc. vid behov av vård för somatiska åkommor, olycksfall
5 kap. 2 § HSL.
Prop. 1982/83:129, om vissa studiesociala frågor (hälsovård för högskolestuderande, gymnasieelevers
resor och återbetalning av studiemedel), s. 10.
50
Prop. 1981/82:97, om hälso- och sjukvårdslag, m.m., s. 111.
51
SOU 1990:105, Studenten och tvångsanslutningen, s. 123.
48
49

118

524
SOU 2021:6

Förutsättningar för primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

m.m., liksom i fråga om all annan specialistvård än den psykiatriska,52
men för behandlingen av psykiatriska och psykosomatiska sjukdomar
skulle de studerande behöva vård i anslutning till utbildningsmiljön.53
I samband med att sjukvårdslagen ersattes med den tidigare hälsooch sjukvårdslagen från 1982 uttrycktes att studenthälsovårdens
verksamhet främst ska inriktas mot förebyggande verksamhet samt
behandling och vård av psykiska och psykosomatiska sjukdomar.54
Att fokus tidigare skulle vara på psykisk problematik kan ha att göra
med den tidigare mindre utbyggda övriga psykiatriska hälso- och
sjukvården.
3.1.5

Skola

Elevhälsa
Elevhälsa ska finnas för alla elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Den ska bl.a. omfatta medicinska, psykologiska och psykosociala insatser och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Vilka professioner som ska finnas inom elevhälsan är reglerat,
till skillnad från vad som gäller t.ex. studenthälsovården. För de
medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna i elevhälsan
ska det enligt skollagen finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska,
psykolog och kurator.55 Elevhälsans medicinska delar är således att
betrakta som hälso- och sjukvård i den mening som avses i HSL,
varvid de generella övergripande kraven för bedrivande av hälso- och
sjukvård gäller (se avsnitt 3.1.7).56
Utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven
(U 2017:07) har i uppdrag att analysera hur elevhälsoarbetet kan
utvecklas och att föreslå insatser som kan bidra till att skapa ett mer
aktivt och välfungerande elevhälsoarbete och därmed stärka elevhälsans kompensatoriska roll. Genom tilläggsdirektiv har utredningen
Uttalandet ska inte förstås så att studenthälsovården skulle omhänderta specialistpsykiatri
utan får närmast läsas som att det vid denna tidpunkt knappt torde ha funnits någon annan
psykiatri att vända sig till.
53
Prop. 1967:48, angående hälso- och sjukvård samt motionsverksamhet för studerande, s. 35.
54
Prop. 1981/82:97, om hälso- och sjukvårdslag, m.m., s. 30.
55
2 kap. 25 § skollagen.
56
Se även IVO:s utövande av tillsyn över elevhälsans medicinska delar, bl.a. redovisad i rapporten
Elevhälsan. Tillsyn av elevhälsans medicinska och hälsofrämjande roll i sju län, 2015.
52
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också i uppdrag att analysera regleringen av tillgång till elevhälsa och
att föreslå en ändring så att det förtydligas vad som är en acceptabel
lägstanivå.57
Det är huvudmannen för skolan som är ansvarig för att elevhälsa
finns för eleverna.58 Kommuner, regioner, staten och, efter godkännande, enskilda, kan alla vara huvudmän.
3.1.6

Det civila samhället som samverkanspart

Det civila samhället i form av bl.a. organisationer och ideella föreningar spelar en stor roll för människors hälsa (för ett utvecklat resonemang, se avsnitt 3.2.2.) Dessa aktörer tillhandahåller tillsammans
en stor bredd av olika tjänster och i detta sammanhang kan kort
noteras att, i den mån verksamheten faller inom ramen för vad som
kan betecknas som hälso- och sjukvård, blir HSL och dess övergripande krav på och målsättningar för vården tillämpliga. Det civila samhällets oberoende roll bör dock också uppmärksammas. Organisationer och föreningar är självständiga aktörer och har inget formellt
ansvar att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster eller andra insatser
för människors hälsa. De eventuella insatser dessa aktörer tillhandahåller får inte innebära ett åsidosättande av regioners och kommuners
ansvar för tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Om det civila samhället ska kunna vara en relevant samverkanspartner till det offentliga måste det också ges rimliga förutsättningar
för sådan samverkan. Det kan t.ex. handla om långsiktighet i planering,
strukturer, regelverk och finansiering.
I detta sammanhang vill vi uppmärksamma förordningen (2020:429)
om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk
hälsa och suicidprevention som trädde i kraft den 1 juli 2020. Med
stöd av förordningen lämnar Folkhälsomyndigheten verksamhetsbidrag till ideella organisationer som arbetar med frågor som syftar
till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid.
Ett rekvisit för att få verksamhetsbidrag är att organisationen bedriver riksomfattande verksamhet och riktar sig till utövare på lokal och
regional nivå eller bedriver verksamhet av riksintresse.
Dir. 2017:88, Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås och dir. 2020:18, Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter
att nå kunskapskraven (U 2017:07). Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2021.
58
2 kap. 8 § skollagen.
57
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Redan före förordningens ikraftträdande hade Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till sådana ideella
organisationer, men för att säkra ett långsiktigt stöd till det civila
samhällets organisationer inom området, och medverka till bättre
planeringsförutsättningar för de organisationer som söker bidrag,
fördelas bidraget alltså numer via en statsbidragsförordning. Bidraget
ska bl.a. förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom området genom stöd till organisationers arbete
med utbildning, information och olika former av socialt stödjande
arbete.
En särskild form av struktur för samverkan mellan offentliga och
idéburna aktörer är idéburna offentliga partnerskap (IOP). Utredningen Idéburna aktörer i välfärden (Fi 2018:04) hade i uppdrag att
ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som
kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer
i välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade
och subventionerade verksamheter. Utredningen sammanfattar ett idéburet offentligt partnerskap inom offentligt finansierad välfärdsverksamhet som att partnerskapet är ett samarbete mellan en eller flera
offentliga aktörer och en eller flera idéburna aktörer i välfärden, att
det syftar till att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål och att
såväl den offentliga som den idéburna aktören bidrar med resurser.
Utredningen lämnar ett antal förslag som syftar till att öka möjligheterna för idéburna aktörer att delta i utförandet av offentligt finansierade välfärdstjänster.59 Betänkandet har remitterats och bereds i
Regeringskansliet.
3.1.7

Särskilt om rollen som vårdgivare

HSL gäller regioner och kommuner som huvudmän samt som vårdgivare.60 Lagen är indelad i fem avdelningar. Avdelning III gäller enbart regionen som huvudman, avdelning IV enbart kommunen som
huvudman och avdelning V enbart regioner och kommuner som
huvudmän. Övriga två avdelningar och dess bestämmelser gäller
däremot både regioner och kommuner som huvudmän samt vårdgivare.
59
60

SOU 2019:56, Idéburen välfärd.
1 kap. 1 § HSL.
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Med vårdgivare i HSL:s mening avses statlig myndighet, region,
kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.61 Hälso- och sjukvård definieras i HSL bl.a. som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda
och behandla sjukdomar och skador. Ordet medicinskt har innebörden att det är fråga om verksamhet som bedöms kräva medicinskt
utbildad personal eller sådan personal i samarbete med viss annan
personal.62
Den som bedriver hälso- och sjukvård enligt definitionen är
således vårdgivare och omfattas av bestämmelserna i avdelning I och
II i HSL. Av tidigare avsnitt har framgått att företagshälsovård,
studenthälsovård och elevhälsans medicinska delar faller in här. Likaså
att organisationer och föreningar kan göra det, i den mån de bedriver
verksamhet som kan betraktas som hälso- och sjukvård.
Innebörden av att vara vårdgivare är bl.a. att dessa verksamheter i
sitt bedrivande har att förhålla sig till det generella målet med hälsooch sjukvården om en god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen.63 Likaså att verksamheten ska bedrivas så att kraven
på en god vård uppfylls. Det innebär bl.a. att vården ska tillgodose
patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet.64 Detta behov är utvecklat i patientlagen (2014:821) (PL) som anger, utöver
att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses, att olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.65 Vårdgivare omfattas alltså av detta samordningsansvar, dvs. ansvaret att samordna olika insatser för patienten med
andra delar av hälso- och sjukvården på ett ändamålsenligt sätt.
Att vården ska vara god innebär också att den ska vara lätt tillgänglig. Vad som innefattas i begreppet lätt tillgänglig går inte att
säga entydigt, men alla vårdgivare har att planera sin verksamhet så
att detta krav uppfylls. Det kan t.ex. gälla hur ofta eller hur snart
kontakt med eller insatser från vården ges. Vidare har den som bedriver hälso- och sjukvård enligt HSL:s definition att förhålla sig till
bestämmelsen om att det ska finnas den personal som behövs för att
god vård ska kunna ges.66 Även om det i speciallagstiftning inte är
2 kap. 3 § HSL.
SoU 1981/82:51, om hälso- och sjukvårdslag, m.m., s. 10.
63
3 kap. 1 § HSL.
64
5 kap. 1 § 2 HSL.
65
6 kap. 1 § PL som gäller alla vårdgivare, 1 kap. 2 § PL e contrario.
66
5 kap. 2 § HSL.
61
62
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reglerat vilka professioner som ska finnas i verksamheten för att
kravet på tillhandahållande av viss vård ska vara uppfyllt, finns alltså
en skyldighet för samtliga vårdgivare att tillse att verksamheten har
personal för ändamålet.
Den som bedriver hälso- och sjukvård i HSL:s mening omfattas
också av PSL.67 Det innebär att utövare av hälso- och sjukvårdsverksamhet står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) och ska anmäla verksamheten till myndigheten som för vårdgivarregistret över de anmälda verksamheterna.68 Registret får användas
för tillsyn och forskning samt för uttag av statistik. Där det bedrivs
hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det vidare finnas en verksamhetschef och ett systematiskt kvalitetsarbete.69
Som vårdgivare blir även patientdatalagen (2008:355) (PDL) tillämplig70 och därmed gäller reglerna om sammanhållen journalföring och
s.k. direktåtkomst, vilket under vissa förutsättningar, bl.a. patientens
samtycke, kan möjliggöra delning av information mellan olika vårdgivare.71
I juni 2019 tillsattes en särskild utredare med uppgift att utreda
och lämna förslag rörande personuppgiftshantering inom och mellan
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utredningen, som redovisade
delar av sitt uppdrag i januari 2021 och slutligt ska redovisa detsamma senast den 31 maj 2021, har bl.a. haft i uppgift att se över
möjligheterna att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i socialtjänst och hälso- och sjukvård.72
3.1.8

Sammanfattande reflektioner

I detta delkapitel har vi på ett övergripande plan redogjort för några
av de aktörer som utifrån sin roll och sitt uppdrag har del i ansvaret
för omhändertagandet av människors fysiska och psykiska ohälsa.
1 kap. 2 § PSL.
2 kap. 1 och 4 §§ och 7 kap. 1 § PSL.
69
4 kap. 2 § och 5 kap. 4 § HSL.
70
Med vårdgivare i PDL:s mening avses statlig myndighet, region och kommun i fråga om
sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och
sjukvård (privat vårdgivare).
71
Utredningen behandlade frågan om informationsdelning mellan vårdgivare genom sammanhållen journalföring och direktåtkomst i SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem, avsnitt 4.4.7.
72
Dir. 2019:37, Översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälsooch sjukvårdsverksamhet.
67
68
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Rollerna hos dessa aktörer är olika och i vilken grad och på vilket
sätt verksamhet, innehåll och organisering m.m. är styrt genom
reglering varierar. För dem som bedriver hälso- och sjukvård och är
vårdgivare i HSL:s mening, däribland företagshälsovård, studenthälsovård och de medicinska delarna av elevhälsan, ska dock det övergripande målet om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen beaktas. Oavsett aktör ska detta mål genomsyra verksamheten.
Vi tror att bäst förutsättningar att uppnå det målet finns genom
ett gemensamt tillvaratagande av alla dessa samhällets aktörers hälsooch sjukvårdsinsatser. Det huvudsakliga ansvaret att erbjuda befolkningen hälso- och sjukvård finns hos regioner och kommuner i deras
egenskap av huvudmän enligt HSL. Övriga ovan beskrivna aktörer
har dock viktiga kompletterande roller till den hälso- och sjukvård
som regioner och kommuner tillhandahåller. Vi tror att dessa verksamheter kan bidra till och komplettera regionernas och kommunernas primärvårdsuppdrag genom att vara just kompletterande. För
att det ska finnas förutsättningar för detta behövs kunskaper hos de
olika aktörerna om varandras roller och ansvar, utifrån lagstiftarens
intentioner. Därigenom kan rätt förväntningar om aktörens bidrag i
det gemensamma hälso- och sjukvårdsansvaret skapas. Likaså krävs
samverkan dessa aktörer emellan och ett systematiskt arbete kring
hur den samverkan ska ske. I kap. 6 resonerar vi mer kring vikten av
detta.

3.2

Tillbakablickar på området

3.2.1

Statlig styrning genom satsningar inom området
psykisk ohälsa och psykisk hälsa

Mätt på traditionellt sätt är folkhälsan i Sverige generellt mycket
god. Den har också ur många aspekter förbättrats under de senaste
årtiondena, och de allra flesta svenskar uppger att de har en bra eller
mycket bra hälsa. Ett område anses av många dock avvika från denna
bild. Den psykiska ohälsan, med symtom som upplevd ångest, oro
och sömnproblematik påverkande välbefinnandet, förefaller utifrån
olika sätt att mäta inte ha minskat, och i vissa grupper ha ökat, under
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de senaste tjugo åren.73 Detta är problematiskt och betraktas av
många som ett samhällsproblem. Den psykiska ohälsan medför
också stora konsekvenser för den enskilde, ibland ett livslångt lidande med debut i unga år. Det innebär, och om detta finns en bred
enighet, också stora konsekvenser för samhället; lidande och oro för
närstående och anhöriga, men också en påverkan ur samhällsekonomiskt perspektiv. Under 2015 stod kostnader för det som rubriceras
som psykisk ohälsa, direkt och indirekt, för nästan 5 procent av
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP), motsvarande över 21 miljarder euro. Av dessa utgjordes drygt 13 miljarder av direkta kostnader
för hälso- och sjukvård och socialförsäkring och drygt 8 miljarder av
indirekta kostnader, t.ex. som följd av ohälsans konsekvenser på
arbetsmarknaden.74 I befolkningen bedömdes 18,3 procent lida av
psykisk ohälsa, inklusive skadligt bruk och beroende.
Utifrån såväl den individuella påverkan som den stora samhällspåverkan har staten sedan en längre tid tillbaka på olika sätt försökt
påverka området psykisk ohälsa och hälsa. Ett antal olika satsningar
har gjorts inom området psykiatri, psykisk ohälsa och psykisk hälsa.
Dessa satsningar har oftast löpt över två till fem år, och haft olika
målsättningar och målgrupper. Satsningarna, handlingsplanerna och
strategierna har framför allt berört hälso- och sjukvården och socialtjänsten, dvs. riktat sig till huvudmännen (regioner och kommuner)
och har på olika sätt syftat till att öka kapacitet och kompetens samt
till att stimulera innovation. Påverkan har i mindre utsträckning
utövats via normering (lagar och förordningar), och i större utsträckning via s.k. mjuka styrformer; riktade statsbidrag, nationella samordnare och överenskommelser mellan staten och huvudmännen
representerade av SKR. Dessa överenskommelser har till stor del
fokuserat på den specialiserade psykiatrin och i mindre omfattning
på primärvården.
Sammantaget, i ekonomiska mått, har de senaste tio åren satsats
över tio miljarder för att förbättra livsvillkoren för personer med
psykisk ohälsa. Vilka effekter dessa satsningar fått uppfattas av många
svårt att bedöma, eftersom mångfalden av satsningar, korta tidshorisonter och olika målsättningar försvårat en sammanhållen utvärdering.
Det är också ett område där grunddata och indikatorer ofta saknas
för att kunna utgöra ett adekvat underlag för strukturerad utvär73
74

SOU 2018:90, För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt, s. 43 ff.
OECD/EU, Health at a glance: Europe, 2018.
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dering på aggregerad nivå (se vidare avsnitt 3.5). Det är samtidigt
viktigt att framhålla att dessa satsningar förstås i sitt sammanhang
många gånger förändrat och påverkat utvecklingen till det bättre,
även om de inte alltid utformats på ett sätt som möjliggjort en mer
långsiktig uppföljning över tid av statens insatser på området.
En ambitiös beskrivning av de satsningar som gjorts, och de konsekvenser dessa fått, görs i slutbetänkandet SOU 2018:90, För att börja
med något nytt måste man sluta med något gammalt, och utredningen ställer sig bakom den redogörelse och också till största del de
slutsatser som beskrivs där. Den moderna historieskrivningen inom
området får anses börja med Psykiatrireformen 1995, som innebar
ett paradigmskifte vad gällde synen på psykisk sjukdom och tillhandahållandet av samhällets insatser. Kort sammanfattat kan de
statliga initiativ som gjorts inom området psykisk hälsa från 1995 och
fram till i dag beskrivas som sju sekventiella satsningar; Psykiatrireformen (1995–1998), Nationell handlingsplan för utveckling av
hälso- och sjukvården (2001–2007), Nationell Psykiatrisamordning
(2006), Satsning på psykiatri- och socialtjänst, Statens psykiatrisatsning (2007–2011), Plan för riktade insatser inom området psykisk
ohälsa (PRIO, 2012–2015) samt Fem fokusområden fem år framåt
(2016–2020).75 Den statliga styrningen har i olika grad utgått från
den plan eller strategi som gällt vid varje given tidpunkt. Det förefaller framför allt vara visionära målsättningar som ligger till grund
för de olika satsningarna. Vissa av satsningarna svarar mer mot omvärldsanalys, så som Psykiatrireformen och den Nationella samordningen, medan andra kan betraktas mer som försök att stimulera
utvecklingen inom området brett, som den Nationella handlingsplanen och Fem fokusområden fem år framåt.
Rehabiliteringsgarantin
Av betydelse för vårt uppdrag är också arbetet med den s.k. rehabiliteringsgarantin. Denna infördes 2008 genom en överenskommelse
mellan regeringen och SKR i syfte att möta de ökade sjukskrivningarna för psykisk ohälsa. Överenskommelsen förnyades årligen
fram till 2015. Rehabiliteringsgarantin syftade till att ersätta regionI överenskommelsen mellan staten och SKR om Insatser inom området psykisk hälsa och
suicidprevention, för 2021–22, klargörs att denna strategin ska ligga till grund för arbetet fram
till dess att en ny inriktning kommer på plats.
75
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erna med stimulansmedel för att personer i åldern 16–65/67 år med
viss långvarig diffus smärtproblematik eller med viss psykisk ohälsa
skulle erbjudas specifika behandlingsmetoder som skulle främja återgång i arbete och förebygga sjukskrivning. Avseende personerna
med psykisk ohälsa, utgick medel till regionerna för behandling med
KBT eller interpersonell psykoterapi (IPT) vid lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stress. Regionerna ersattes med en bestämd summa för varje behandlingsomgång.
Kritik mot rehabiliteringsgarantin bestod bl.a. i det styrda utbudet
av behandlingsmetoder. Kritikerna menade att denna styrning riskerade
att begränsa tillgången till andra efterfrågade och utvärderade metoder och att möjligheterna till individanpassningar var små. Vidare
framfördes kritik mot bristen på kompetenskrav hos behandlarna.
De utvärderingar som gjordes under årens lopp visade inte heller
med säkerhet att arbetsåtergången för personer med sådan psykisk
ohälsa som satsningen omfattade hade ökat.76
Utifrån erfarenheterna med den s.k. rehabgarantin fattade regeringen 2015 i stället beslut om ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och
minskad sjukfrånvaro där en åtgärd var en permanent koordineringsfunktion inom hälso- och sjukvården. Överenskommelsen avseende
rehabgarantin upphörde samma år. Från och med 2016 har regeringen i stället ingått andra överenskommelser med SKR inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet. Syftet med överenskommelserna har varit att stimulera tillgången till medicinska behandlingsoch rehabiliteringsinsatser för patienter med smärtproblematik eller
lindrig och medelsvår psykisk ohälsa.
3.2.2

Föreningslivets roll

När det gäller det egenupplevda psykiska måendet, kommer även
andra aspekter än de historiska satsningarna på områdena psykiatri,
psykisk hälsa och psykisk ohälsa in. Frågor om befolkningens psykiska hälsa kan förstås inte reduceras till en hälso- och sjukvårdsfråga
eller en fråga för socialtjänsten, eftersom dessa strukturer bara utgör
en del av det system som har inverkan på människors psykiska
välbefinnande. I den historiska beskrivningen måste därför inkluderas även andra aktörer som haft betydelse för människors psykiska
76

Riksrevisionen, Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg ner, RIR 2015:19.
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mående. Utredningen vill därför påminna om den starka föreningstradition som är en del av samhällsbygget historiskt. När vi rör oss i
området av inte enbart diagnosticerade tillstånd, utan också individuella upplevelser och tidig misstanke om diagnos, har föreningslivet haft en stor roll i folkhälsans utveckling.
Det gäller såväl generella områden som fysisk aktivitet (idrottsrörelsen och föreningar inriktade på friluftsaktiveter), existentiella
frågor (t.ex. trossamfund) men också områden som ligger nära
hälso- och sjukvårdens uppdragsområde såsom risk- och missbruk
(nykterhetsrörelsen och olika föreningar med stöd till tobaksavvänjning eller spelmissbruk). Här finns också skapande verksamhet och
hantverk, internationellt engagemang och socialt lokalt engagemang.
Inte minst när det gäller insatser för barn och unga har föreningslivet traditionellt en stark roll, men i alla åldersgrupper kan civilsamhället skapa mening, utbilda och stärka människor. För de äldre som
drabbas av ensamhet erbjuder civilsamhället nya möten och ny mening.
För människor mitt i livet erbjuds en plats för reflektion i en kris
eller en plats för att hämta energi i en stressig vardag med hårda krav
från arbetsliv och stort ansvar i familjen.
Patient- och brukarföreningarnas roll har vidare genom åren
blivit allt starkare, och är i dag en självklar och avgörande del av
hälso- och sjukvårdens utveckling. Många har under utredningstiden
uppmärksammat oss på den dubbla vinsten med ett ideellt engagemang – många gånger blir det ett tillfälle att påverka, men också till
social kontakt och meningsfullhet både för den som leder insatser i
föreningsform och den som deltar.
En närmare historisk genomlysning av svenskt föreningsliv leder
för långt inom ramen för denna utredning, men vi vill påminna om
föreningslivets roll historiskt när det gäller positiva effekter på det
psykiska välbefinnandet ur många aspekter. Vi kommer därför att
återkomma till behovet av strukturerade samverkansformer mellan
hälso- och sjukvården och civila samhället och föreningslivet i det
följande.
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Historisk utveckling av patient- och brukarrörelsen inom
psykisk ohälsa
Brukarorganisationer kopplade till psykiatrins område tillkom
under 1960-talet som en reaktion på de brister som då fanns
inom vården. På dagordningen fanns krav på större inflytande,
förbättrad vård och stöd för att kunna fungera i samhället. Med
tiden tillkom fler organisationer med liknande inriktning, men
orienterade mot specifika grupper och diagnoser. Därmed kom
rörelsen att bestå både av personer med psykiatriska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar. Organiseringen skedde sent
i jämförelse med andra grupper. Pionjärer i Sverige var synskadade som slöt sig samman redan i slutet av 1800-talet. Under
1900-talets första hälft bildade grupp efter grupp sina egna organisationer. Gemensamt för alla dessa organisationer är att man
kämpar för bättre livsvillkor för sina medlemsgrupper.
Startskottet för ett närmare samarbete mellan organisationerna på området lades när den dåvarande statliga Psykiatrisamordnaren hösten 2004 bjöd in oss till ett samarbete med
utredningen. Många av de förslag som lades fram i utredningens
slutbetänkande hade vi då utvecklat tillsammans.
Samarbetet hade gett oss en starkare röst och när utredningen var klar kändes det naturligt att fortsätta samverka. De
tretton medlemsförbunden77 bildade våren 2007 nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Tiden var inte mogen
att gå samman i en traditionell ideell organisation, det skulle
komma att ske, men först tio år senare. I samma veva fattades
ett regeringsbeslut om att bidra till nätverkets arbete med att
utveckla, utvärdera och implementera metoder för brukarinflytande i psykiatriska vård- och stödverksamheter.

Frisk & Fri, Attention, Balans, RFHL, RSMH, Schizofreniförbundet, OCD-förbundet, SPES,
Sveriges Fontänhus, ÅSS, FMN, SHEDO och Suicide Zero.
77
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Medlen slussades via Socialstyrelsen och ambitionen var att
anslaget skulle betalas ut under tre år. Riksförbundet Attention
utsågs till medelsförvaltare och förblev det till slutet av 2016
då riksförbundet NSPH bildades.
Regeringens motiv för att stödja NSPH var bl.a.:
Brukarinflytande över vård- och omsorgsverksamheter främjar enskildas och gruppers delaktighet och påverkan på den egna livssituationen. Inflytandet är också ett sätt att anpassa och utveckla
samhällets insatser efter brukarnas behov och önskemål. Detta
kan leda till förbättrad psykisk hälsa och minskad stigmatisering
samt bli ett led i kvalitetssäkringen av hälso- och sjukvården och
socialtjänsten.

Det innebar givetvis en stabilisering för samarbetet och skapade
större möjligheter till långsiktiga och uthålliga satsningar. Vi
som var aktiva då gladde oss åt möjlighet att utveckla brukarinflytandet brett inom olika områden. Men för att lyckas med
det behövde vi samla oss själva och utveckla ramar för vårt
samarbete. Före regeringsbeslutet hade vi jobbat tillsammans
utan styrdokument, budget eller tydlig organisation.
Den ändamålsparagraf som gällde för nätverket ingår numera som portalparagraf i NSPH:s stadgar. De uppgifter vi påtagit oss är:
• att genom organiserad samverkan medverka till att psykiatrin i vid mening78 utvecklas på ett humant, effektivt och
säkert sätt, genom att berörda samhällsorgan tar tillvara den
erfarenhet och kraft som medverkan från patienter, brukare
och anhöriga erbjuder
• att stödja och bidra till att utveckla patienters, brukares och
anhörigas inflytande på alla nivåer i samhället
• att stödja och bidra till utvecklingen av egenmakt och återhämtning
• att medverka till att psykiatrin kan tillhandahålla vård med
god kvalitet, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet
samt vara lättillgänglig, demokratisk och rättssäker
Med psykiatri i vid mening menas här såväl sjukvårdens psykiatriska verksamheter som
relaterade verksamheter som bedrivs inom kommunerna (företrädesvis socialtjänsten), arbetsrehabiliterande verksamheter, skolor, utbildningar, barn- och ungdomsverksamheter, kriminalvården m.fl. samhällsorgan.
78
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• att medverka till att samhället utvecklar tidiga och effektiva
förebyggande insatser, så att uppkomsten av psykisk ohälsa
och psykiska sjukdomar eller funktionshinder så långt möjligt
minimeras,
• att med sin särskilda kompetens medverka i informations- och
kunskapsspridning, opinionsbildning och utbildning inom
vård, stöd, behandling, bemötande, anpassning och hjälpmedel.
Vi betonade också att vi skulle få möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras medlemsgrupper och verksamheter samt
samverka med myndigheter och med aktörer på nationell nivå.
Det är som alla ser inga enkla uppgifter utan kräver ett
systematiskt och långsiktigt förändringsarbete på många plan
och nivåer. Men detta som grund har vi jobbat på. Vi har deltagit i en mängd möten och samråd, svarat på remisser, ordnat
seminarier och konferenser, drivit projekt, producerat filmer,
böcker och skrifter. Vi har utvecklat metoder och verktyg
såsom Patientforum, Brukarstyrda brukarrevisioner, Kvalitetsteam och studiecirklar. Vi har introducerat peer support i Sverige.
Peer support är en ny yrkesgrupp och innebär att personer
med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta
som stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd
eller rehabilitering. Detta har prövats under flera år i andra
länder som USA, Holland och England med stor framgång.
Intresset för detta ökar också nu i vårt eget land.
Utåtriktade aktiviteter har alltid varit viktiga för NSPH. Vi
har varje år uppmärksammat World Mental Health Day den
10 oktober. I år (2020) var temat framtidsspaning med en tydlig
koppling till Agenda 2030.
Vårt mål har hela tiden varit att patienter, brukare och anhöriga ska vara delaktiga i allt som rör dem och ses som en
oumbärlig resurs inom vården och omsorgen.
/Anki Sandberg, ordförande, NSPH
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Som vi tidigare beskrivit föreligger för vårt uppdrag två utgångspunkter; hälso- och sjukvårdens syn på psykisk ohälsa, främst uttryckt i diagnosticerade tillstånd, och invånarnas bredare upplevelse
av psykisk ohälsa av såväl mer allmän som specifik karaktär. När det
gäller det förstnämnda, av hälso- och sjukvården diagnosticerade
tillstånd, kopplar dessa till olika typer av mer eller mindre evidensbaserade insatser och behandlingsmetoder med olika grad av vetenskapligt stöd. Dessa insatser och behandlingsmetoder beskrivs i riktlinjer, kunskapsunderlag och översikter. Utifrån det rådande kunskapsläget föreligger också olika typer av sådana sammanställningar
på olika nivåer i systemet. De har delvis olika syfte, målgrupp och
omfattning.
Tillsammans med ett antal andra statliga myndigheter är Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten kunskapsmyndigheter, med särskilt uppdrag att ta fram kunskapsunderlag inom sina respektive
ansvarsområden, inklusive allmänna råd och riktlinjer.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är
en statlig myndighet med uppdrag att göra oberoende utvärderingar
av metoder och insatser inom bl.a. hälso- och sjukvårdens område.
Huvudmännen för hälso- och sjukvården, regioner och kommuner,
tar också fram egna underlag och riktlinjer anpassade efter lokala
förutsättningar, behov och förhållanden. Sedan 2018 samverkar Sveriges
regioner i ett gemensamt system för kunskapsstyrning, ett Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.79 Målet är
att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning
och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att
de är lätta att använda i den dagliga verksamheten och i varje patientmöte. Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden
som används i hälso- och sjukvårdens olika delar. Även kommunerna
inkluderas i arbetet, om än i nuläget i varierande utsträckning beroende på diagnosområde. Vad gäller psykisk ohälsa finns en bred repre-

79

SKR, Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård, 2019.
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sentation från såväl region som kommun inom det nationella programområdet (NPO) psykisk hälsa.
Utöver det ovan nämnda tar professionsorganisationer, professionsföreningar, fackliga organisationer och patient- och brukarorganisationer fram strategidokument, riktlinjer och vårdprogram inom sina
respektive kompetensområden eller utifrån sina medlemsgruppers
erfarenheter. En närmare genomgång av dessa förhållanden återfinns
i SOU 2020:36, Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter.
Kunskapsunderlag i urval för vårt uppdrag
Utredningens uppdrag utgår från primärvårdsnivån. När det gäller
den diagnosticerade psykiska ohälsan i primärvården är några diagnosområden särskilt vanliga, såsom ångest, depression, stressrelaterade
besvär samt missbruk och beroende. Dessa utgör majoriteten av all
diagnosticerad psykisk ohälsa. Det blir därför intressant att särskilt
lyfta några av de kunskapsunderlag som används för dessa diagnosgrupper. I vår roll som statlig utredning lyfter vi i första hand kunskapsunderlag framtagna för den nationella nivån, såsom Socialstyrelsens nationella riktlinjer, men väljer också att lyfta ett urval av andra
kunskapsunderlag av särskild betydelse för vårt uppdrag.
Om Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar,
och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika
verksamheter inom vård och omsorg bör satsa resurser på. I anslutning till dessa tas också målnivåer och utvärderingar fram, för att
följa utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen. Dessa indikatorer för uppföljning tar sin utgångpunkt i de nationella riktlinjerna. De nationella riktlinjerna vänder sig framför allt till beslutsfattare och profession inom respektive område. Socialstyrelsen baserar
beslutet att ta fram riktlinjer på ett specifikt område utifrån att det
finns ett stort behov av vägledning i vården eller socialtjänsten. I valet
av riktlinjeområden inom hälso- och sjukvården är ett kriterium att
området ska omfatta en stor grupp med en svår kronisk sjukdom
som tar omfattande samhällsresurser i anspråk. Nationella riktlinjer
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är rekommendationer som bygger på kunskapsläget vid den tidpunkt
då riktlinjerna togs fram. De utgör vägledning för vårdgivare och är
inte bindande uttalanden om lämpliga behandlingsåtgärder eller rådgivning till patienter i enskilda fall.
3.3.2

Nationella riktlinjer inom området psykisk hälsa

Inom området psykisk hälsa finns ett antal nationella riktlinjer omfattande depression och ångestsyndrom, demens, missbruk och beroende samt schizofreni. En nationell riktlinje avseende ADHD och
autism är under framtagande. Socialstyrelsen tar också, utöver nationella riktlinjer, fram kunskapsstöd för olika tillstånd och diagnosgrupper. I det följande väljer vi att särskilt lyfta några av de nationella
riktlinjerna, där urvalet baseras på att de återkommer i utredningens
bedömningar (se kap. 6).
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
Riktlinjerna från 2017, med en mindre översyn publicerad 2020,
behandlar vård vid depression och ångestsyndrom.80 De omfattar
bl.a. diagnostik, utredning och omhändertagande samt behandling.
Avgränsningar i riktlinjen är anpassningsstörningar, reaktion på svår
stress och bipolär sjukdom. Barn och unga omfattas av riktlinjerna,
äldre särredovisas inte. Olika behandlingsformer tas upp, men förmedlingssätt vid psykologisk behandling, t.ex. digitala mötesformer,
tas inte upp. I riktlinjen samlas insatser för lätt och medelsvår
depression, vilket skiljer sig från länder som särredovisar insatser för
dessa båda tillstånd, och då kanske t.ex. rekommenderar fysisk aktivitet som behandlingsmetod för lättare depression i större utsträckning. Vilka insatser som rekommenderas i primärvård redovisas.
I en utvärdering av riktlinjerna 2019 belystes vikten av tidig
diagnostik och bristen på uppföljningsmöjligheter. Den ojämna tillgången i landet till psykologisk behandling uppmärksammades.81

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning, 2017, uppdaterade 2020.
81
Socialstyrelsen, Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom. Huvudrapport med
förbättringsområden, 2019.
80
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Nationella riktlinjer för prevention och behandling
vid ohälsosamma levnadsvanor
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor innehåller rekommendationer om åtgärder för att förebygga och behandla sjukdom genom att stödja patienter att förändra
ohälsosamma levnadsvanor.82 Riktlinjerna omfattar tobaksbruk, riskbruk av alkohol, matvanor och fysisk aktivitet. Riktlinjerna tar sikte
på levnadsvanor oberoende av diagnos. Noterbart är att Socialstyrelsen även haft ett regeringsuppdrag under åren 2018–2020 att särskilt
stödja utvecklingsarbetet i primärvården för patienter med psykisk
ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor.
3.3.3

Huvudmännens vård- och insatsprogram vid psykisk
ohälsa

De nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa i
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning ska, tillsammans med insatser för att stödja implementering, öka användningen
av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal
och individ. Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats83 för både specialistpsykiatri,
primärvård, socialtjänst och skola är avsikten att öka förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn. Innehållet i vårdoch insatsprogrammen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar, men är utformade för
att möta behovet av kunskap i eller inför mötet mellan personal och
individ.
De nationella vård- och insatsprogrammen arbetas fram av en
nationell arbetsgrupp (NAG) med deltagare från regioner och kommuner med spridning över landet. Arbetet sker inom ramen för
Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning. I nuläget föreligger vård- och
insatsprogram för Depression och ångestsyndrom, Missbruk och
beroende, Schizofreni och liknande tillstånd samt för Självskade-

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning, 2018.
83
SKR, Nationella vård- och insatsprogram, 2020.
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beteende. Vård- och insatsprogram för ADHD är under utveckling,
remissversioner föreligger och arbetet beräknas vara färdigt mars 2021.
Standardiserade vårdförlopp
Med förebild i cancervården påbörjades under 2019 arbetet för att ta
fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom ett tiotal olika sjukdomsområden, bl.a. förstagångsinsjuknande i schizofreni
samt utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar. Under 2020/21
ska ytterligare vårdförlopp tas fram, för införande under 2021/22, bl.a.
gällande självskadebeteende samt ångest och depression. De vårdförlopp som tas fram ska uppfylla följande kriterier:
• De ska kunna inbegripa flera specialiteter.
• De ska kunna starta i primärvården och vid behov innefatta
socialtjänstinsatser.
• De ska kunna innefatta patienter med komplexa och långvariga
sjukdomar.
• De ska kunna främja hälsa i hela förloppet.
• De ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd.
• De bör utformas på ett sådant sätt att de kan följas i de informationssystem som används i regionerna.
Arbetet med de standardiserade vårdförloppen ska ske inom ramen
för regionernas gemensamma nationella system för kunskapsstyrning.
3.3.4

Andra rapporter och underlag av relevans för uppdraget

Utmattningssyndrom – stressutlöst psykisk ohälsa
Stressutlöst psykisk ohälsa och utmattningssyndrom utgör en stor
del av sjukfrånvaron kopplad till psykisk ohälsa.84 På området finns
få eller inga evidensbaserade insatser, och därmed få kunskapsunderFörsäkringskassan, Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande
befolkning i åldern 20–69 år, 2020.
84
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lag att tillgå i hälso- och sjukvården inklusive för primärvården. En
rapport om det dåvarande kunskapsläget finns publicerad av Socialstyrelsen 2003.85 Rapporten sammanställer det rådande kunskapsläget, men påtalar framför allt att man inväntar resultat av pågående
studier. I rapporten föreslogs diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom. Rapporten ledde fram till ett svenskt införande av diagnosen
Utmattningssyndrom i ICD-10 2005.
Socialstyrelsen har för området tagit fram ett försäkringsmedicinskt underlag, publicerat 2017.86 Detta riktar sig främst till sjukskrivande läkare och handläggare på Försäkringskassan.
Som ett tecken på avsaknad av stöd för evidensbaserade insatser
erbjuder regionerna i varierande utsträckning riktad behandling för
denna diagnos. Ett exempel på insatser som erbjuds regionalt är
Region Stockholms tillhandahållande av vårdval MMR2 (multimodal
rehabilitering) för patienter med svårare utmattningssyndrom eller
kronisk smärta.
Området är i nuläget föremål för fortsatt forskning, och många
har för oss påtalat vikten av att särskilt inkludera primärvårdsnivån i
dessa forskningsinsatser. Det pågår för närvarande ett riktlinjearbete,
bl.a. med tydliggörande av diagnoskriterier, avseende utmattningssyndrom.87
Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården
SBU publicerade 2012 en systematisk litteraturöversikt om det dåvarande kunskapsläget vad gällde implementeringsstöd för psykiatrisk
evidens i primärvården.88 En av slutsatserna i rapporten var att en
förstärkt primärvårdsorganisation, med en för uppgiften tränad yrkesperson, s.k. care manager, utgjorde en effektiv implementeringsstrategi vid behandlingen av personer med depression. De positiva
effekterna sågs i kombination med andra åtgärder, såsom utbildning
av vårdteamet och återkoppling av patientdata till behandlade läkare.
Läkarnas förskrivning av antidepressiva läkemedel blev mer adekvat,
och patienternas symtombörda minskade. Effekterna kvarstod minst
Socialstyrelsen, Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa, 2003.
Socialstyrelsen, Försäkringsmedicinskt underlag. Utmattningssyndrom, 2017.
87
Svenska psykiatriska föreningen, SPF:s kliniska riktlinjer.
88
SBU, Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården. En systematisk litteraturöversikt, 2012.
85
86
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sex månader efter avslutad intervention, längre än så fanns inte
underlag att bedöma. Insatsen bedömdes kostnadseffektiv.
Ytterligare en slutsats var att korta utbildningar, till medarbetarna,
som enda åtgärd för att stödja följsamhet till riktlinjer och evidens
för depression inte påverkade allmänläkarnas diagnostiska eller kommunikativa förmåga, och heller inte patienternas symtombörda. Sådan
utbildning som enda åtgärd bedömdes därmed inte heller kostnadseffektiv.
Vidare konstateras i litteraturgenomgången att effekten av implementering är beroende av var den sker (kontext) och hur förändringsprocessen ser ut. Därför bör studier och systematiska översikter kompletteras med metodik som belyser kontextuella faktorer
och just implementeringsprocessen.
3.3.5

Sammanfattande reflektioner

Inom det breda området psykisk ohälsa finns olika typer av kunskapsunderlag framtagna på olika nivåer i systemet. Utredningen
konstaterar att det arbete gällande kunskapsstyrning som i nuläget
genomförs samordnat mellan ett antal kunskapsmyndigheter samt
regioner och kommuner är viktigt för att samordna insatserna inom
området. Vi kan också konstatera att flera uppföljningar och utvärderingar visar att de kunskapsunderlag som finns, t.ex. Socialstyrelsens nationella riktlinjer, inte implementerats i tillräcklig utsträckning. Trots att olika insatser och satsningar genomförts, bl.a. via
överenskommelser mellan staten och SKR, är följsamheten fortfarande otillräcklig, speglat som uppfyllelse av kvalitetsindikatorer
kopplade till de nationella riktlinjerna. En reflektion från utredningens sida är att kunskapsunderlagen många gånger förefaller utgå
från den specialiserade psykiatrins logik och arbetssätt, trots att
huvuddelen av patienterna finns i primärvården. Att inkludera primärvårdens kontext tydligare i framtagandet av kunskapsunderlag
för att underlätta implementering är en framgångsfaktor för framtiden. Det bör inom ramen för partnerskapet mellan Socialstyrelsen
och huvudmännens modell för kunskapsstyrning finnas goda möjligheter till ett sådant arbetssätt, där också förutsättningarna för att
inkludera även kommunernas hälso- och sjukvård bör kunna vara
bättre än tidigare. Samtidigt lyfts farhågan att primärvården generellt

138

544
SOU 2021:6

Förutsättningar för primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

inte inkluderas tillräckligt, bl.a. p.g.a. bristande förutsättningar att
delta i utvecklingsarbeten.
Något vi särskilt noterar är bristen på kunskapsunderlag vad
gäller utmattningssyndrom och stressutlöst psykisk ohälsa. Psykisk
ohälsa och funktionspåverkan till följd av stress är en mycket vanlig
besöksorsak i primärvården. Det är ett område där evidensen vad
gäller behandling är svaga, men där det personliga lidandet och samhällskostnaderna, bl.a. till följd av omfattande sjukskrivningar, är
höga. Det är inte tillfredsställande att behandling erbjuds på så olika
sätt och i så olika utsträckning beroende på var i landet man bor, eller
vilken vårdgivare, eller t.o.m. vilken behandlare patienten möter.
Viktigt att hålla i minnet är att vårdskador till följd av felaktig behandling förstås förekommer vad gäller såväl psykiska som fysiska
besvär. Att göra något, oavsett hur kunskapsläget ser ut, är inte alltid
bättre än att inte göra något alls när det gäller sjukvård. Vare sig
avseende fysiska eller psykiska tillstånd.
Implementering av kunskap är en känd utmaning i hälso- och
sjukvården. Även om det gått några år sedan SBU:s rapport gällande
implementering i primärvården publicerades betraktar utredningen
dess slutsatser som fortsatt intressanta. Rapporten är en del i det
bakomliggande underlaget för Socialstyrelsens nationella riktlinjer
på området, där också funktionen vårdsamordnare, liksom teambaserat omhändertagande, lyfts.
Att effekten av implementering är beroende av var den sker
(kontext) och hur förändringsprocessen ser ut styrker utredningens
uppfattning att för att bättre implementera evidensbaserad kunskap
gällande psykisk ohälsa i primärvården är de bedömningar som görs
i kap. 6 gällande huvudmännens organisering, arbetssätt och metoder väl så viktigt som förändrad lagstiftning på området.
Vi vill i detta sammanhang lyfta behovet av ökade forskningsinsatser för ökad kunskap om psykisk ohälsa och dess behandling i
primärvårdskontext.
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3.4

Huvudmännens formulering av uppdraget
psykisk ohälsa i primärvården

3.4.1

Inledning

Som beskrivs i avsnitt 3.5 har vi överlag bristande tillgång till data
om det som sker i primärvården generellt, inklusive vad gäller psykisk ohälsa. De som har ansvar att tillhandahålla den offentligt finansierade primärvården är regioner och kommuner, utifrån sina respektive ansvarsområden, såsom beskrivna i HSL. Därför är det centralt
hur huvudmännen operationaliserar detta ansvar i sina verksamheter.
Regionernas primärvård
Sedan 2010 är det enligt 7 kap. 3 § HSL obligatoriskt för regionerna
att organisera primärvården så att alla som omfattas av regionens
ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster. När regionen beslutat att införa ett vårdvalssystem ska
lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) tillämpas. Detta brukar
i dagligt tal kallas inrättande av vårdval.
Vårdvalssystemet innebär att varje region preciserar lokalt anpassade
krav som varje vårdgivare måste uppfylla för att bli godkänd som
vårdgivare av offentligt finansierad primärvård. De dokument i vilka
dessa krav preciseras heter formellt förfrågningsunderlag. Samma krav
gäller för privata leverantörer som för utförare av primärvård inom
regionens egen regi.
Av förfrågningsunderlaget ska alltså framgå vilka krav och villkor
som samtliga sökande måste uppfylla för att bli godkända som
leverantörer inom valfrihetssystemet. Den ekonomiska ersättningen
till leverantörerna ska också framgå av förfrågningsunderlaget. Om
regionen beskriver att något ska finnas i verksamheten, dvs. beskriver ett s.k. skall-krav, är det en förutsättning att leverantören lever
upp till det för att den ska godkännas som leverantör. Om regionen
och leverantören har olika uppfattning om ett skall-krav är uppfyllt
kan frågan på leverantörens initiativ prövas i allmän förvaltningsdomstol. De krav som anges i förfrågningsunderlagen är att se som
en ”miniminivå”. Det vill säga det är möjligt för leverantörerna att
tillhandahålla t.ex. fler kompetenser eller insatser än det som speci-
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ficeras i förfrågningsunderlagen, men de kommer enbart att bli ersatta
utifrån de villkor som anges förfrågningsunderlagen.
Mot denna bakgrund har vi gjort en kartläggning av samtliga
21 regioners förfrågningsunderlag89 för primärvården och hur dessa
beskriver utförarnas uppdrag på området psykisk hälsa. I två regioner är primärvårdsverksamheten organiserad så att delar av uppdraget som gäller psykisk ohälsa är förlagda till separata vårdval (för
vuxna) för psykisk hälsa/psykoterapi på primärvårdsnivå.90 Dessa
har också analyserats, och ingår i översikten. Inte oväntat är dessa
mer specifika i kraven gällande psykisk ohälsa. Flertalet regioner har
organiserat sin mödrahälsovård utanför det breda primärvårdsvårdvalet. Antingen i egen regi, eller som ett separat vårdval. De faller
inte inom vår kartläggning.
Samtidigt bör framhållas att det förfrågningsunderlagen beskriver
är just det som beställs av huvudmännen. Det säger ingenting om i
vilken grad verksamheterna lever upp till kraven.
Kommunernas primärvård
Kommunerna ansvarar enligt HSL för hälso- och sjukvård (dock inte
läkarinsatser) i särskilda boendeformer, dagverksamheter och, i de
fall man har avtal med regionen, även för hemsjukvård i ordinärt
boende, dvs. patientens privata bostad. När det gäller hemsjukvård
ligger det lagstiftade ansvaret på regionerna även om kommunerna
har fått befogenheter att erbjuda dem som vistas i kommunen hemsjukvård. Regionen har även möjlighet att, genom en överenskommelse med en kommun, överlåta skyldigheten att erbjuda hemsjukvård. I dag har alla regioner utom Region Stockholm ingått sådana
överenskommelser.
För kommunerna föreligger dock inga krav på att organisera hela
eller delar av sin hälso- och sjukvård i valfrihetsystem enligt LOV
eller på något annat specifikt sätt. Även om det är en möjlighet som
vissa kommuner nyttjar för olika delar av sina vård- och omsorgsverksamheter, finns det därmed inget gemensamt format för uppdragsbeskrivningar som är enkelt tillgängligt på samma sätt som
förfrågningsunderlagen för regionernas primärvård.
89
90

Såsom de var utformade våren 2020.
Region Kalmar och Region Skåne.
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I brist på motsvarande heltäckande underlag har utredningen valt
att göra en kartläggning av ett urval av de förfrågningsunderlag som
finns tillgängliga för kommunalt finansierad verksamhet, där hälsooch sjukvård ingår i uppdraget. Reglerna och funktionen för förfrågningsunderlagen är desamma som i regionernas primärvård (se föregående avsnitt). Utredningens kartläggning omfattar i denna del de
kommuner som valt att upphandla särskilda boenden för äldre enligt
LOV. Hösten 2020 var det 23 kommuner, av totalt 290 st. Vi är medvetna om att det inte går att dra några säkra slutsatser om dessa
kommuners representativitet. Man kan utifrån olika logiker t.ex.
tänka sig att införande av LOV har bidragit till såväl mer detaljerade
uppdragsbeskrivningar som mindre. Samt att det skulle kunna uppstå en likriktning bland de kommuner som upphandlar enligt LOV,
som skiljer sig från dem som inte gör det. Det är inte möjligt att
avgöra utifrån vår kartläggning. Vi kan dock konstatera att det är
relativt stor variation på innehållet och detaljeringsgraden även bland
kommunernas förfrågningsunderlag, och att kartläggningen visar på
en variation som är intressant i sig, även om den enbart skulle gälla
de 23 kommuner91 vi haft möjlighet att titta närmre på.
I det följande redogörs först för resultatet av kartläggningen av
hur uppdragen gällande psykisk ohälsa beskrivs avseende regionernas primärvård och därefter i ett urval av kommunernas särskilda
boenden för äldre.
3.4.2

Uppdragsbeskrivning avseende psykisk ohälsa
i regionernas primärvård

Övergripande uppdragsbeskrivning
Vid en genomgång av regionernas förfrågningsunderlag kan konstateras att det skiljer sig åt i vilken omfattning uppdraget avseende
psykisk ohälsa beskrivs. På ett övergripande plan framgår av förfrågningsunderlagens utformning att omhändertagande av psykisk ohälsa
ingår i primärvårdsuppdraget i alla regioner. I några regioner är
uppdragsdelen psykisk ohälsa dock inte särskilt beskriven eller utDanderyds kommun, Halmstads kommun, Huddinge Kommun, Kävlinge kommun, Lidingö
Stad, Mölndals stad, Nacka kommun, Norrtälje kommun, Ronneby kommun, Simrishamns
kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Staffanstorps kommun, Stockholms stad, Sundbyberg
stad, Sölvesborgs kommun, Täby kommun, Upplands-Bro kommun, Upplands Väsby kommun,
Uppsala kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun och Österåkers kommun,
91

142

548
SOU 2021:6

Förutsättningar för primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

vecklad, t.ex. i form av förväntningar eller krav från regionen på hur
verksamheten ska utformas och vad den ska innehålla. I andra
regioner har denna uppdragsdel beskrivits, men fortfarande på ett
övergripande plan. Uppdraget kan t.ex. vara formulerat i generella
termer som att vårdgivaren ska bedöma, behandla, rehabilitera och
följa upp patienter med psykisk ohälsa. Uppdraget kan också anges
vara att vårdgivaren ska tillhandahålla hälso- och sjukvård vid somatiska
och psykiatriska tillstånd, innebärande utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, rådgivning och uppföljning. En annan beskrivning
kan vara att vårdgivaren ska arbeta aktivt med att identifiera personer
med risk för stort vård- och omsorgsbehov avseende bl.a. psykisk
ohälsa. Vanligt är också formuleringar som anger att uppdraget avser
första linjens hälso- och sjukvård eller första linjens psykiska hälsa.
Att psykisk ohälsa ändå är ett område som uppfattas kräva särskild
uppmärksamhet reflekteras samtidigt genom att vissa regioner har
särskilda satsningar eller tilläggsuppdrag på området, såsom t.ex. att
förstärka med vissa professioner, eller högre ersättningar för besök
till vissa personalkategorier.
Målgrupper för uppdraget
Regionerna specificerar i sina förfrågningsunderlag på olika sätt vilka
målgrupper som omfattas av uppdraget avseende psykisk ohälsa.
Ungefär hälften av regionerna avgränsar på ett eller flera sätt uppdraget bl.a. i fråga om diagnoser, grad av diagnos och ålder. Hos resterande hälft är målgruppen för uppdraget psykisk ohälsa inte närmare
preciserad.
Avgränsningarna uttrycks ofta som att uppdraget omfattar lindrig
till måttlig psykisk ohälsa, utan att specificera vilka diagnoser eller
andra tillstånd som kan falla inom ramen för denna lindriga till
måttliga psykiska ohälsa. Andra beskriver i stället vilka diagnoser eller
tillstånd uppdraget omfattar, utan att närmare precisera allvarlighetsgrad. När diagnoser eller tillstånd omnämns återkommer främst
depression, ångestsyndrom, stressrelaterade tillstånd, psykosomatiska
tillstånd och krisreaktioner.
De flesta regionerna har inte avgränsat uppdraget avseende psykisk ohälsa till någon särskild åldersgrupp. I ett mindre antal regioner
omfattar uppdraget dock inte barn och i ytterligare några få omfattar
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uppdraget åldrarna 16 år och uppåt. I en region, där uppdraget omfattar alla åldrar, omnämns särskilt äldre på så sätt att leverantören
ska ”säkerställa att äldre patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom
får denna identifierad och diagnosticerad samt erbjuds stöd och behandling utifrån bästa tillgängliga kunskap”.92
Kompetenser
I kartläggningen av regionernas beskrivning av uppdraget psykisk
ohälsa har utredningen granskat vilka professioner, dvs. yrkeskategorier, som regionerna ställer krav på inom den delen av uppdraget.
I de flesta förfrågningsunderlagen finns ett särskilt avsnitt som avser
uppdragsdelen psykisk ohälsa. I vissa fall anges där vilka kompetenser som efterfrågas för den delen av uppdraget. I andra fall är
kraven på kompetenser i stället formulerade för primärvårdsuppdraget som helhet. Utredningen har då tittat på kravställandet avseende de professioner som har särskild relevans för uppdragsdelen
psykisk ohälsa. Några regioner har särskilda kompetensbeskrivningar
i uppdragsdelen rehabilitering och i den mån de professioner som
där beskrivs relaterar till psykisk ohälsa har de inkluderats i denna
redogörelse.
Hur specifika kompetenskraven är skiljer sig åt. Hos några regioner förekommer endast en generell skrivning i fråga om kraven på
kompetens, utan närmare angivelse vilka professioner som ska finnas
i verksamheten. Skrivningen formuleras som ett krav på att vårdgivaren ska ha den kompetens och de resurser som krävs för uppdraget,
för att omhänderta psykisk ohälsa, eller liknande. Det kan tänkas att
det avseende vissa hälso- och sjukvårdsinsatser är nödvändigt med
en viss specifik yrkeskategori, medan det avseende andra insatser kan
finnas olika bedömningar kring behov av kompetens och yrke. Generellt utformade krav lämnar större utrymme för bedömning i fråga
om vårdgivaren kan anses ha tillräcklig kompetens för uppdraget och
därmed ha uppfyllt skall-kravet i fråga.

92

Region Östergötland.
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En region93 ställer upp bör-krav kring kompetens. Utöver en generell skrivning om att den kompetens som krävs för uppdraget ska
finnas, anges att insatser avseende psykisk ohälsa bör föregås av
bedömning av primärvårdsläkare94 eller annan personalkategori med
likvärdig kompetens, samt att de beslutade insatserna bör ges av legitimerad psykoterapeut eller sjukvårdsprofession med minst psykoterapeutisk grundutbildning. Noteras kan att en sådan formulering
lämnar utrymme för vårdgivaren att avgöra den faktiska förekomsten
av de yrkeskategorier som regionen enligt formuleringen i förfrågningsunderlaget anser bör finnas i verksamheten.
I de flesta regionerna har dock kravet på kompetens i stället formulerats så att förekomsten av en viss eller vissa angivna yrkeskategorier utgör villkor för uppdragets fullföljande. Kraven på dessa
professioner är i de allra flesta fall formulerade som alternativa krav,
med innebörden att någon eller några av de uppräknande professionerna ska finnas. Det finns då utrymme för vårdgivaren att avgöra
vilken eller vilka av de i förfrågningsunderlaget angivna professionerna
som ska tillhandahållas. De professioner som omnämns i samband
med krav på kompetens, som alternativa krav, eller som professioner
som bör finnas i verksamheten, är bl.a. legitimerad psykoterapeut,
mödra- och barnhälsovårdspsykolog, psykolog, socionom, sjuksköterska, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator samt kurator utan
specificering i fråga om legitimation, specialistsjuksköterska i psykiatri
och försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare. Vanligt är också att
kompetens efterfrågas i form av grundläggande psykoterapiutbildning, ibland med hänvisning till motsvarande steg 1-utbildning.
Ovanstående är i någon mån en beskrivning av vilka yrkeskategorier som regioner anser behövliga för uppdragets fullföljande. Att
en viss angiven yrkeskategori ska finnas för att leverantören ska
kunna godkännas, dvs. att yrkeskategorin inte utgör ett alternativt
krav, är förhållandevis ovanligt. Här kan också konstateras att formuleringarna många gånger är sådana att det inte med enkelhet går
att utläsa om en profession utgör ett alternativt eller ett absolut krav.
Det är därför utan exakthet följande kan noteras i fråga om vilka
professioner som ska finnas i eller tillgänglig för verksamheten. Krav
på legitimerad psykolog förekommer i fem regioner.95 I betydligt fler
Region Blekinge.
Observera att denna beskrivning inte säger något om vilken specialitet som efterfrågas.
95
Här är kraven inom det separata vårdvalet psykisk ohälsa hos Region Kalmar medräknat,
däremot inte Region Dalarna som ställer krav på mödra/barnpsykolog.
93
94
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regioner är legitimerad psykolog i stället ett alternativt krav. En
region ställer krav på legitimerad psykoterapeut. Tre på kurator, utan
angivelse om att legitimerad hälso- och sjukvårdskurator avses, en på
mödra- och barnhälsovårdspsykolog och en på försäkringsmedicinskt
sakkunnig läkare.96
Det är vanligt att det i förfrågningsunderlagen uttrycks att det
ska finnas kompetens i form av profession med ”minst grundläggande psykoterapiutbildning”, ”grundutbildning i psykoterapi”, ”lägst
basutbildning i psykoterapi”, eller ”steg 1-utbildning”. Omkring en
tredjedel av regionerna hänvisar till sådana kompetenskrav. I vilken
mån sådana kompetenskrav kombineras med legitimerad hälso- och
sjukvårdsutbildning varierar. Värt att notera är att en s.k. grundläggande psykoterapiutbildning, som ibland benämns t.ex. steg 1-utbildning, är oreglerad och att några nationellt ställda krav på utbildningens
innehåll och omfattning inte finns. En beskrivning av grundutbildningen i psykoterapi görs i avsnitt 3.7.2.
En region ställer krav på psykosocialt team.97 Regionen i fråga
anger att lämpliga kompetenser i teamet är kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. I en
annan region utgör förekomsten av ett psykosocialt team en del av
uppföljningen, utan att krav på sådant team finns.98 Andra regioner
använder teambegrepp på ett mer övergripande plan och i olika
sammanhang, vanligen inom uppdragsdelen rehabilitering. I denna
del av uppdraget kan t.ex. anges att det ska finnas möjlighet till teambaserade insatser, att det ska finnas ett rehabteam i form av fysioterapeut, arbetsterapeut, beteendevetare och läkare, att ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt ska tillämpas m.m.
Några regioner omnämner vårdsamordnare i sina underlag men i
de flesta av dessa fall avser samordningen av vård de mest sjuka äldre
eller utskrivning från sjukhus. En region omnämner dock vårdsamordnare i sammanhanget psykisk ohälsa.99 Regionens regionala medicinska riktlinje anger att patienter med depression, ångestsyndrom eller
stressrelaterad psykisk ohälsa, och som bedöms kunna handläggas i
primärvården, bör erbjudas stöd av vårdsamordnare.

Här inkluderas inte professioner som ingår i tilläggsuppdrag inom uppdraget psykisk ohälsa
hos region Blekinge.
97
Region Jönköping.
98
Region Sörmland.
99
Västra Götalandsregionen.
96
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Metoder och riktlinjer
Förfrågningsunderlagen innehåller i olika utsträckning krav på att
tillhandahålla olika metoder såsom KBT, FACT, ACT, IPT, PDT
och MI. I fem regioner omnämns internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) i underlagen när uppdragsdelen psykisk ohälsa
beskrivs. I vissa regioner utgör tillhandahållandet av denna behandlingsmetod ett krav, i andra är IKBT snarare omnämnt som en möjlig
behandlingsmetod.
I tre regioner förekommer begreppet stegvis vård inom uppdragsdelen psykisk ohälsa. Det uttryckas t.ex. på så sätt att arbetet
med psykisk ohälsa ska bedrivas enligt principerna för stegvis vård
eller genom formuleringen att primärvården ska erbjuda hög tillgänglighet och att detta kan uppnås genom fokuserade bedömningar
och stegvis vård.
I de flesta regionerna görs avseende primärvårdsuppdraget som
helhet en generell hänvisning till nationella och/eller regionala
riktlinjer och en förväntad följsamhet till dessa. Formuleringen kan
t.ex. vara att vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten i samtliga
relevanta delar följer riktlinjer som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk eller att verksamhetschefen ska vara
väl förtrogen med gällande riktlinjer. I drygt hälften av regionerna
görs en specifik hänvisning till Socialstyrelsens nationella riktlinjer
för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Det
görs i sammanhanget när uppdragsdelen hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete beskrivs. Regionerna har olika sätt att
uttrycka hur arbetet med sådana åtgärder ska se ut. Samtliga beskriver
att arbete med levnadsvanor ska ske eller att levnadsvanor ska identifieras. Två regioner hänvisar till Socialstyrelsens nationella riktlinjer
för vård vid depression och ångestsyndrom.
Kopplingen till den kommunala hälso- och sjukvården
Vår genomgång visar att regionernas förfrågningsunderlag inte behandlar frågan om hur kompetens inom psykisk ohälsa på primärvårdsnivå eventuellt ska tillhandahållas personer som har insatser
från kommunal hälso- och sjukvård. Det enda som specificeras är
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läkarmedverkan,100 enligt de särskilda avtal som varje region måste
sluta med kommunerna.
Fortbildning
Mot bakgrund av fortbildningens betydelse för underhåll av kompetens har utredningen tittat på i vilken utsträckning fortbildning av
medarbetarna utgör krav från regionernas sida. Det kan konstateras
att i de fall fortbildningskrav över huvud taget förekommer, avser de
primärvårdsuppdraget som helhet och ingen åtskillnad görs i fråga
om uppdragsdelen psykisk ohälsa och övriga delar av primärvårdsuppdraget.
Krav på fortbildning av medarbetarna finns i drygt hälften av
regionerna. Kravet är generellt utformat, ungefär uttryckt så att verksamhetschefen ansvarar för att personalen får den fortbildning eller
vidareutbildning som erfordras för att upprätthålla kompetensen. En
tredjedel av dessa regioner ställer också krav på deltagande i vissa
anvisade utbildningar som regionen ordnar.
Ersättning
Hur uppdragen gällande psykisk ohälsa ersätts i vårdvalen för primärvård ser generellt mycket olika ut mellan olika regioner. Flera regioner
anger ingen särskild ersättning kopplat till psykisk ohälsa, utan det
omfattas av kapiteringsersättningen.101 Andra har specifik ersättning
för vissa särskilda behandlingar och insatser såsom digital behandling, eller särskilda uppdrag.102
En region103 anger att man särskilt ersätter praktisk tjänstgöring
för psykologer (PTP) och att man inom vårdval primärvård avsatt
medel för KBT Basutbildning (steg 1), genom avtal med extern leverantör som tillhandahåller utbildningen.
Regionen ska till kommunerna inom regionen avsätta de läkarresurser som behövs för att
enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksamhet
enligt 12 kap. 1 §. Detsamma gäller hemsjukvård i ordinärt boende och i sådant särskilt boende
som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om en kommun ansvarar för
vården enligt 14 kap. 1 §, 16 kap. 1 § HSL.
101
Vi har i SOU 2018:39 redogjort för ersättningssystemen i primärvården, se avsnitt 5.2.15.
102
T.ex. psykologbedömningar i Region Kronoberg.
103
Region Jönköping.
100
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Någon region ger strukturersättning – kopplat till implementeringen av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande
metoder – till hälsocentraler som arbetar aktivt med insatser för bl.a.
riskgrupperna depression/ångest samt sömnstörning.104
En del har särskild ersättning för besök kopplade till psykisk ohälsa,
ibland differentierat utifrån vilken profession patienten får träffa.
Några regioner har också specifika ersättningar för gruppbehandlingar. Hos ett par regioner utgår ersättning för specifika funktioner
med koppling till psykisk ohälsa såsom vårdsamordnare, kontaktsjuksköterska och rehabiliteringskoordinator (rehabkoordinator).
Uppföljning
Det skiljer sig en hel del även kring hur krav på uppföljning beskrivs
i förfrågningsunderlagen. Någon enstaka lyfter inget specifikt kopplat
till psykisk ohälsa i delarna om uppföljning. Ett par regioner hänvisar
till SKR:s Basmodell för uppföljning av primärvård, där bl.a. följande
lyfts:
h. Depression och ångest, huvudsakligen enligt SoS riktlinjer 2010
(SoS indikatornummer inom parentes)
Bas: Patient med dessa diagnoser, antal per 1000 listade.
1. Andel som förskrivits och hämtat ut antidepressivt läkemedel minst
en gång under året, % (1.4)
2. Andel som följts upp via telefon eller återbesök minst 2 gånger första
månaden efter insatt läkemedelsbehandling, % (2.11)
3. Andel som fått internetbaserad KBT, % (2.8)
4. Andel som fått psykologbehandling med KBT, % (2.9)
5. Finns rutin för användning av MADRS, GDS? ja/delvis/nej
6. Kuratorsresurs, heltidstjänst per 1000 listade.105
Flertalet anger dock egna indikatorer, i olika kombinationer. Exempel på indikatorer som ska rapporteras från utförarna är antal patienter
som diagnosticerats med depression och ångest, andel av diagnosti104
105

Region Norrbotten.
SKR, Basmodell för uppföljning av primärvård, 2014.
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cerade patienter som fått psykolog- eller kuratorsbehandling, antal
individer med depression där suicidriskbedömning gjorts; antal genomförda hälsoundersökningar, antal besök hos olika personalkategorier
samt uppfyllelse av vårdgarantin om medicinsk bedömning inom tre
dagar.
Samverkan med den specialiserade psykiatrin
De flesta regioner har någon form av fastslagen rutin, riktlinje eller
vägledning för ansvarsfördelning och samverkan mellan primärvården och den specialiserade vuxenpsykiatrin, och cirka hälften av
regionerna har en tydlig hänvisning till dessa i sina förfrågningsunderlag.106 Hos vissa regioner förefaller det pågå ett arbete för att
revidera dessa.
En region uppmanar utförare att “upprätta skriftliga samverkansöverenskommelser med andra relevanta vård- och omsorgsgivare i
kommunen/stadsdelen”, snarare än att det finns övergripande riktlinjer för regionen som helhet. Särskilt ska samverkan med lokal
psykiatri och beroendevård prioriteras.107
Rehabiliteringskoordinatorer
Utredningen har kartlagt i vilken mån regionerna ställer krav på
sådana koordineringsinsatser som enligt lagen om koordineringsinsatser för vissa sjukskrivna patienter ska erbjudas av regionerna till
sjukskrivna patienter, i syfte att främja deras återgång till eller inträde
i arbetslivet. Dessa insatser benämns vanligen rehabiliteringskoordinatorer men kan också ha andra benämningar, såsom sjukskrivningscoach. I sammanställningen här används termen rehabiliteringskoordinator även när andra benämningar används i förfrågningsunderlaget.
I drygt hälften av regionerna ställs uttryckligt krav på att det ska
finnas en rehabiliteringskoordinator i verksamheten. I andra regioner
finns mer generella formuleringar som relaterar till en rehabiliteringskoordinators arbete, utan att för den skull innebära ett uttryckligt
krav på denna funktion.

106
107

De som har generella hänvisningar till gällande lokala riktlinjer räknas inte in här.
Region Stockholm och Norrtälje.
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När det finns ett krav på rehabiliteringskoordinator i verksamheten omnämns inte dennes eventuella arbete med just psykisk ohälsa.
I stället görs en mer generell hänvisning till rehabiliteringskoordinators arbete i sjukskrivningsprocessen. En region utgör i detta avseende ett undantag, då den i sitt förfrågningsunderlag beskriver att
en stor del av rehabiliteringskoordinators uppdrag riktar sig till patienter som är sjukskrivna p.g.a. lättare och medelsvår psykisk ohälsa
eller långvarig smärta.
I sammanhanget kan uppmärksammas att enbart en region108 i sitt
förfrågningsunderlag omnämner företagshälsovården, som en aktör
för samverkan.
3.4.3

Uppdragsbeskrivning avseende psykisk ohälsa
i kommunernas särskilda boenden

En plats på särskilt boende (säbo) får man efter biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen (2001:453), (SoL), men kommunen ansvarar som
tidigare beskrivits också för att tillhandahålla hälso- och sjukvård (ej
läkarvård) till boende på säbo. Hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå är alltså en del i det uppdrag som ska utföras, så även
när man upphandlar privata leverantörer av säbo. Generellt beskriver
förfrågningsunderlagen att det finns möjlighet att bedriva två olika
typer av säbo för äldre, dels med ”somatisk inriktning” dels ”demensinriktning”, men förfrågningsunderlagen gäller bägge inriktningarna.
Även om boenden med somatisk inriktning sedan beskrivs som
avsedda för personer vars behovs uppstått till följd av ålderdom,
fysiska och psykiska funktionsnedsättningar eller allvarlig sjukdom,
kan noteras att benämningen sätter fokus på de somatiska behoven
snarare än de psykiska.
Såväl insatser med stöd av SoL, t.ex. för att ge äldre möjlighet till
en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, som regelrätta hälso- och sjukvårdsinsatser är av betydelse för arbetet mot
psykisk ohälsa. Givet att vårt uppdrag har sin utgångspunkt i primärvårdens uppdrag fokuserar vår kartläggning här på hur hälso- och
sjukvårdsuppdraget är beskrivet i förfrågningsunderlagen, men berör
även en del andra aspekter utifrån dess relevans för området, och
vikten av att det finns ett helhetsperspektiv i verksamheterna.
108

Region Halland.
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Övergripande uppdragsbeskrivning avseende
hälso- och sjukvård
Samtliga analyserade kommuner utom en109 formulerar övergripande
hälso- och sjukvårdsuppdraget som ”hälso- och sjukvård upp t.o.m.
sjuksköterskenivå”. I cirka hälften av underlagen säger man upp till
sjuksköterskenivå, inklusive fysioterapeut och arbetsterapeut (alternativt inklusive rehabilitering). I vissa övergripande uppdragsbeskrivningar nämns enbart sjuksköterska.
Det varierar i vilken grad man utvecklar hälso-och sjukvårdsuppdraget utöver de krav som är lagstadgade, såsom t.ex. krav på
verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)och dokumentation. Där mer utvecklade beskrivningar finns kan det t.ex. formuleras som att:
För att brukaren ska kunna leva ett aktivt liv, känna trygghet och
uppleva hälsa och välbefinnande, ska utföraren arbeta utifrån vetenskap
och beprövad erfarenhet samt med ett hälsoinriktat och rehabiliterande
arbetssätt. Utföraren ska ha skriftliga rutiner för hur fastställda metoder
för vård och behandling tillämpas, följs upp och omprövas. Utföraren
ska ha skriftliga rutiner för hur nya metoder för diagnostik, vård och
behandling introduceras så att patientsäkerheten säkerställs samt för
hur inaktuella metoder identifieras och avvecklas.110
Den medicinska vården och omvårdnaden ska bedrivas enligt vetenskap
och beprövad erfarenhet och ska omfatta såväl psykiska som fysiska
behov.111

Kompetenser och bemanning
Genomgående beskrivs att de legitimerade hälso- och sjukvårdskompetenser som ska finnas är sjuksköterska samt arbetsterapeut
och fysioterapeut. I vissa kommuner tillhandahåller dock kommunen
kompetenserna fysioterapeut och arbetsterapeut även till privata
utförare. Det skiljer sig också i vilken utsträckning dessa bägge kompetenser ska (kunna) tillhandahållas eller finnas tillgänglig på daglig/veckobasis. Flera lyfter särskilt fysioterapeuter och arbetstera-

I Norrtälje, där man organiserat regionens och kommunens vård gemensamt i kommunalförbundet Tiohundra, inkluderar uppdraget även läkare.
110
Täby kommun.
111
Sollentuna Kommun.
109
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peuters ansvar att handleda och stödja omvårdnadspersonal i hälsofrämjande/rehabiliterande och habiliterande arbetssätt.
Det kan också noteras att ett fåtal förfrågningsunderlag anger att
man ska ha tillgång till dietist. Inget av de förfrågningsunderlagen vi
tittat på ställer krav på specialistsjuksköterska, eller nämner den
kompetensen.
Majoriteten av de analyserade förfrågningsunderlagen ställer krav
på att utföraren ska tillhandahålla löpande fortbildning och kompetensutveckling för personalen. Några har också krav på individuella
kompetensutvecklingsplaner.
Meningsfull vardag
Det stora flertalet har en skrivning eller ett avsnitt om aktiv och
meningsfull tillvaro eller motsvarande för de boende. Det vill säga
inte regelrätta hälso- och sjukvårdsinsatser, men insatser som är väl
så viktiga för att förebygga psykisk ohälsa (och eventuellt behov av
behandlande hälso- och sjukvårdsinsatser kopplade till psykisk ohälsa).
I dessa sektioner beskrivs på lite olika sätt och olika detaljerat, att
utföraren, utifrån den enskildes förmåga och önskemål, ska erbjudas
vardagsnära aktiviteter och stimulans. Det kan handla om aktiviteter
både inom och utanför boendet och om såväl fysiska aktiviteter som
social samvaro.
Ett par kommuner är också tydliga med att det är önskvärt med
samarbete med frivilligorganisationer, i syfte att tillgodose de enskildas sociala, kulturella, andliga och mentala behov.
Kunskapsstöd och kvalitetsregister
De nationella riktlinjer som direkt hänvisas till, i några av underlagen, är de för demens samt för palliativ vård. Ett antal har dock mer
övergripande skrivningar om att verksamheten ska bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd, föreskrifter och riktlinjer.
Flertalet anger att utförarna ska registrera i de kvalitetsregister som
är utpekade, vanligen Senior Alert, Palliativregistret och BPSD. Det
kan också noteras att 4 av de 23 kommunerna ställer krav på anslutning till Nationell patientöversikt (NPÖ).
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Sammanfattande reflektioner

Vår kartläggning av hur regionerna samt ett urval av kommunerna
formulerar sina primärvårdsverksamheters uppdrag avseende psykisk
ohälsa visar på en variation i såväl detaljeringsgrad som specifika
krav. En viss variation är att vänta, då en avsikt med att huvudmännen utformar organiseringen är just behovet av anpassning till
lokal kontext och olika förutsättningar. Vår genomgång visar dock
på skillnader som är svåra att förstå som enbart beroende på sådana
anpassningar.
Vad gäller regionernas primärvård är det anmärkningsvärt att
dessa uppdragsbeskrivningar många gånger är på en påfallande övergripande nivå. Detta lämnar ett stort utrymme för tolkningar av
olika leverantörer, något som kan resultera i en ojämlik vård t.o.m.
för invånare inom samma region. Det torde också försvåra uppföljningen från huvudmannens sida, och göra det svårt för invånarna att
veta vad man kan förvänta sig från utförarna av primärvård.
Motsvarande gäller den nationella nivån. Uppföljningen på aggregerad nivå skulle underlättas om regionerna i sina förfrågningsunderlag gav utryck för intentionen att följa och följa upp nationella
riktlinjer och andra kunskapsunderlag på ett mer likartat sätt. Avsikten med de nationella kunskapsstöden, att säkerställa en jämlik
vård i hela landet, skulle därmed kunna främjas. Ett sådant arbete vad
gäller mer standardiserade insatser hos huvudmännen är också avsikten med huvudmännens gemensamma modell för kunskapsstyrning. En större tydlighet vad gäller primärvårdens uppdrag för den
psykiska ohälsan skulle kunna vara ett stöd för huvudmännen i det
arbetet.
I våra dialoger med företrädare för regionerna har det också lyfts
att man ser behov av ett ”omtag” vad gäller primärvårdens arbete
med psykisk ohälsa. Detta utifrån att det rör sig om en stor andel av
de patienter man i dag handlägger i primärvården, och utifrån avsaknaden av fastslagna strukturer för omhändertagande och uppföljning. Man vet helt enkelt för lite om vad som görs i verksamheterna,
och vilka resultat det ger. Detta gör det i sin tur svårare att vara en
tydlig beställare, och att adekvat resurssätta, arbetet med psykisk
ohälsa. Det blir något av en ond cirkel.
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Mot denna bakgrund har flera regioner också inlett, eller planerar
att inleda, arbeten för att skapa en bättre överblick av och struktur
för arbetet inom området (t.ex. Dalarna, Skåne, Stockholm, Uppsala
och Östergötland). I denna kontext har våra dialoger med företrädare för huvudmännen också pekat på att en större tydlighet kring
primärvårdens uppdrag gällande psykisk ohälsa skulle kunna vara
hjälpsamt i de lokala diskussionerna.
Även vad gäller kommunernas primärvård, här illustrerad av den
hälso- och sjukvård som ska tillhandahållas för äldre på säbo, finns
det en relativt stor variation, och vi kan konstatera hälso- och sjukvårdsuppdraget ofta är beskrivet på en övergripande nivå. Det mesta
som kravställs och beskrivs anknyter till sådant som regleras i HSL.
Till exempel verksamhetschef, MAS och dokumentationskrav. I de
flesta underlag sägs mycket lite, om något, kring t.ex. kunskapsstöd
och rutiner av relevans för uppdraget. Inget nämner några specifika
kunskapsstöd eller riktlinjer kopplade till psykisk ohälsa.
Det har i utredningens dialoger lyfts att det kan finnas mycket
olika nivåer av kunskap om hälso- och sjukvård, och de olika yrkesgruppernas kompetenser, såväl bland styr- och ledningsfunktioner i
kommuner som bland chefer i de verksamheter där det bedrivs
hälso- och sjukvård. Detta påverkar möjligheten att göra ändamålsenliga beställningar och att organisera verksamheten på adekvat sätt.
Gällande arbetet mot psykisk ohälsa, ser vi en potential i att säbo
är skyldiga att tillhandahålla såväl socialtjänstinsatser som vissa hälsooch sjukvårdsinsatser. Mycket av det som ligger inom socialtjänstens
ansvar kan vara centrala delar i ett förebyggande arbete. Om det
också mer strukturerat kan samspela med de medicinska kompetenser som ska finnas inom kommunens hälso- och sjukvård finns
bättre förutsättningar att såväl förebygga som identifiera och behandla psykisk ohälsa inom kommunens primärvård.
Utöver sjuksköterskor, spelar fysioterapeuter och arbetsterapeuter
en viktig roll i att etablera hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt, och handleda omvårdnadspersonal i detta. Det är insatser som
kan vara av stor vikt för att främja de boendes psykiska hälsa. Här
gäller det att tillräcklig kompetens finns att tillgå, men även att tid
och resurser avsätts för fortbildning och handledning av olika personalkategorier.
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Sammanfattningsvis ser vi att kartläggningen av såväl regionernas
som kommunernas uppdragsbeskrivningar gällande psykisk ohälsa
visar på ett behov av att huvudmännen utvecklar och fastställer tydligare övergripande strukturer och stöd för primärvårdsverksamheternas omhändertagande av psykisk ohälsa.

3.5

Möjligheter till uppföljning av primärvårdens
arbete med psykisk ohälsa

En utmaning för oss, och andra, som har i uppdrag att utveckla och
förbättra vården för personer med psykisk ohälsa är att det i dagsläget i stora delar saknas tillräckliga underlag för hur vi i Sverige i dag
hanterar den psykiska ohälsan i hälso- och sjukvården; vilka behov
som finns, vilka insatser som görs och vilka resultat som nås.
Att beskriva vad som görs, av vem, och vilka resultat som nås, när
det gäller psykisk ohälsa generellt, men framför allt i primärvården,
låter sig i dag inte göras på ett enkelt, systematiskt sätt, på nationell
nivå. Området lider av att man i stora delar fortsatt saknar gemensamt fastslagna definitioner av begrepp och termer, vilket gör att
dessa återkommande måste definieras i olika enskilda sammanhang.
Såväl på mer strategisk nivå som i mötet kring en enskild patient.
Liksom för somatiken blir möjligheterna till uppföljning också lidande av att primärvården, där majoriteten av patienterna med psykisk
ohälsa finns, inte omfattas av Patientregistret. Samt av det faktum
att Patientregistret för den öppna specialiserade psykiatrin enbart
omfattar läkare, inte övriga legitimerade professioner, trots att de
ofta står för den behandlande insatsen när det gäller psykisk ohälsa.
Den som vill försöka få en bild av såväl nuläge som utveckling
över tid måste därför i stället vända sig till andra källor än de som
vanligtvis används när patientens väg genom vården ska beskrivas.
I det följande gör vi en tillbakablick på våra tidigare bedömningar
gällande behovet av en systematisk nationell uppföljning av primärvården på aggregerad nivå, för att sedan titta närmre på några möjliga
alternativa källor till information om arbetet med psykisk hälsa i
primärvården. Därefter tittar vi närmre på några indikatorer från
dessa källor, utifrån vilka vi gör ett antal sammanfattande reflektioner kring uppföljningen av primärvårdens arbete med psykisk ohälsa.
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3.5.1

Förutsättningar för primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

Utredningens tidigare iakttagelser och bedömningar
avseende uppföljning av primärvården

God och nära vård. En primärvårdsreform
Som vi beskrivit i tidigare betänkande112 saknar Sverige i dagsläget en
systematisk nationell uppföljning av primärvården på aggregerad nivå,
utifrån gemensamma standarder. Ett problem som också lyfts av
bl.a. Socialstyrelsen, Vård- och omsorgsanalys, SCB och OECD. Vi
saknar därmed i stor utsträckning solida underlag för statistik och
forskning samt för att systematiskt följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra majoriteten av den hälso- och sjukvård som bedrivs i Sverige.
Det gäller såväl den somatiska som den psykiska hälsan som tas om
hand i primärvården.
I vårt betänkande SOU 2018:39, God och nära vård. En primärvårdsreform, gjorde vi därför bedömningen att det var avgörande att
en systematisk uppföljning av primärvården på aggregerad nivå
brådskande börjar byggas upp för att omstruktureringen av svensk
hälso- och sjukvård, som vår utredning haft i uppdrag att samordna
och stödja, ska komma till stånd. I det betänkandet resonerade vi
kring två olika möjliga ansatser, som inte är sinsemellan exkluderande.
Dels en utökning av Patientregistret till att även omfatta primärvården, dels en utökad rapportering till väntetidsdatabasen vid SKR,
enligt en redan framtagen utökad modell. Den senare kan dock inte
i samma utsträckning som Patientregistret ge underlag till ändamål
som kvalitetsuppföljning, utvärdering, analys, epidemiologiska studier
och forskning. Indikatorerna kan heller inte kopplas till data i andra
register och datakällor.
Sedan 2010 pågår en dialog mellan Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Socialstyrelsen kring förutsättningarna att utöka Patientregistret till att även omfatta primärvården. I avvaktan på
resultatet från dessa dialoger valde utredningen att föreslå att regionerna i ett första steg skulle börja rapportera vissa uppgifter (kontakttyp, yrkeskategori, och i förekommande fall diagnos och åtgärdskod)
från utförare inom primärvården till en nationell databas.

112

Se bl.a. avsnitt 8.2 i SOU 2018:39, God och nära vård. En primärvårdsreform.

157

563
Förutsättningar för primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

SOU 2021:6

Utveckling efter att utredningen överlämnade SOU 2018:39
Mot bakgrund av den påbörjade omställningen mot en god och nära
vård, och behovet att kunna följa upp såväl styrning som reformer i
primärvården, gav regeringen i juli 2019 Socialstyrelsen i uppdrag att
utveckla den nationella uppföljningen av primärvården. Uppdraget
gavs i tre delar där den första delen avser möjligheter för nationell
insamling av registeruppgifter från primärvården. Den andra handlar
om förutsättningarna för att på aggregerad nivå inhämta resultat för
ett antal utvalda indikatorer i syfte att följa omställningen till en mer
nära vård. Det tredje deluppdraget handlar om att följa upp, analysera och rapportera hur omställningsarbetet i regionerna och kommunerna utvecklas, och kommer inte behandlas närmare här.
Gällande deluppdrag I anges att Socialstyrelsen ska ge förslag på
vilka variabler och personalkategorier som bedöms vara nödvändiga
att omfattas av regionernas uppgiftslämnande. Detta ska göras utifrån vad som bedöms stå i proportionalitet mellan integritetsintrånget
och det allmännas intresse av uppföljning av primärvården avseende
vårdens kvalitet, jämlikhet och som möjliggör djupare analyser på
nationell nivå. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.113
Socialstyrelsen har lämnat två delrapporter kring uppdrag II, en i
november 2019 och en i juni 2020, där ett första förslag på möjliga
indikatorer presenteras. I syfte att följa utvecklingen av vårdkonsumtionen mellan olika vårdnivåer har Socialstyrelsen i förslaget på
möjliga indikatorer, som ska vidareutvecklas, valt ut nio patientgrupper
med primärvårdsrelevanta kroniska sjukdomar och följt deras konsumtion av öppen och sluten specialistvård samt läkemedelsuttag i
öppen specialistvård respektive primärvård. Bland de nio patientgrupperna återfinns diagnoser avseende depression och ångest.
Utöver dessa diagnosgruppers vårdkonsumtion ägnar rapporten också
viss uppmärksamhet åt besök och tillgänglighet i primärvården respektive specialiserad vård relaterat till psykisk ohälsa. Detta i syfte att
spegla primärvårdens arbete med att förebygga och behandla psykisk
ohälsa.114 Socialstyrelsen konstaterar också att oavsett källa till information om primärvården finns ett behov av att utveckla datakvali-

Regeringskansliet (Socialdepartementet), Uppdrag angående uppföljning av primärvård och
uppföljning av omställningen till en mer nära vård, 2019.
114
Socialstyrelsen, Uppföljning av omställningen till en mer nära vård. Ett förslag på indikatorer,
2020, s. 12 f.
113
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teten genom att bl.a. säkerställa enhetlighet i registrering av diagnoser
och åtgärder.
I maj 2020 beslutade regeringen om prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform som
bygger på utredningens betänkande SOU 2018:39, God och nära vård.
En primärvårdsreform. I den konstateras att:
För att omställningen av svensk hälso- och sjukvård ska komma till
stånd bedömer regeringen i likhet med utredningen det som avgörande
att det börjar byggas upp en systematisk uppföljning av primärvården
på aggregerad nivå, utifrån gemensamma standarder och indikatorer
m.m. Det finns ett behov av underlag med uppgifter som beskriver olika
förhållanden inom primärvården. Det saknas i dag solida underlag för
statistik och forskning samt för att systematiskt följa upp, utvärdera och
kvalitetssäkra primärvården. Utan sådana underlag saknas möjligheter
att på ett ändamålsenligt sätt följa och utvärdera omställningen till en
god och nära vård. Regeringen delar utredningens bedömning att detta
arbete bör påbörjas skyndsamt.115

Det konstateras vidare att regeringen i stället för att gå vidare med
den av utredningen föreslagna lagändringen gett Socialstyrelsen ett
brett uppdrag om uppföljning av primärvården (se ovan beskrivna
uppdrag i tre delar).
3.5.2

Möjliga källor till information om psykisk ohälsa
i primärvården

Socialstyrelsen har olika statistiska källor där psykiatriska diagnoser
ingår: Diagnoser i sluten vård, Diagnoser i specialiserad öppen vård,
DRG i sluten vård, Dödsorsaker, Läkemedel, Missbruk och beroende, Psykiatrisk vård (tvång). Ingen av dessa omfattar det som sker
i primärvården, bortsett från läkemedel.
Av läkemedelsregistret går det att utläsa egenskaper på arbetsplatsen där förskrivningen skedde (t.ex. verksamhetsinriktning) och
vilket yrke och vilken specialistutbildning förskrivaren har. Det vill
säga här kan man få fram information om läkemedel är förskrivna på
t.ex. en vårdcentral och/eller av en läkare specialiserad inom allmänmedicin.116 Dock framgår inte förskrivningsorsak.

115
116

Prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 48.
Socialstyrelsen, Läkemedelsregistret, 2020.
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Det innebär att om man t.ex. vill studera omfattningen av personer med depression i primärvården och använder förskriven mängd
antidepressiva läkemedel som indirekt mått, går det inte med säkerhet att säga om det är förskrivet på indikationen egentlig depression
eller annan indikation. Vi har heller inte nationella källor som kan
visa på andra typer av behandling än farmakologisk. Utredningen
väljer mot denna bakgrund att inte använda läkemedelsförskrivning
som en generell approximation för behandling av psykisk ohälsa i
primärvården.
Eftersom vårt uppdrag handlar om just hanteringen av psykisk
ohälsa i primärvården behöver vi därmed vända oss till andra källor
för att försöka få fram information om såväl omfattningen som andra
aspekter av primärvårdens arbete med psykisk ohälsa. I det följande
undersöker vi några sådana potentiella källor.
Regionernas egen uppföljning av primärvården
Även om vi saknar en systematisk uppföljning av primärvården på
nationell nivå så har regionerna utvecklat egna system för att följa
den hälso- och sjukvård man är huvudman för, inklusive primärvården. Hur detta görs skiljer sig dock åt mellan regionerna. Detta
framgår såväl av hur uppföljningen beskrivs i förfrågningsunderlagen
för primärvården (se avsnitt 3.5.5) som av Socialstyrelsens uppföljning av den särskilda satsning på primärvården som fanns med i 2018 års
överenskommelse om psykisk hälsa, mellan SKR och regeringen.
Enligt överenskommelsen skulle regionerna som en del av analys
och handlingsplan 2018 redovisa:
• uppskattade behov av insatser för psykisk hälsa i primärvården
• uppskattade volymer av insatser för psykisk ohälsa som produceras i primärvården
• eventuellt gap mellan behovet av insatser för psykisk ohälsa i primärvården och de volymer som produceras
• vilka insatser för psykisk hälsa som planeras i primärvården de
kommande åren.
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Socialstyrelsens uppföljning visade att 13 av 21 regioner rapporterade
att de gjort en gap-analys, men analysen visade att enbart fyra hade
redovisat någon form av uppskattning gällande volymer av insatser
för psykisk ohälsa som producerats i primärvården i respektive
region. Även dessa fyra regioner hade redovisat på olika sätt, utifrån
t.ex. diagnos, antal besök eller läkemedel. Socialstyrelsens analys visade
sammantaget att:
…ingen region på ett heltäckande och systematiskt sätt i sina handlingsplaner redovisat vilka volymer av insatser gällande psykisk ohälsa som
produceras i primärvården. Det finns inget sammanhållet och enhetligt
sätt för regioner att mäta och redovisa primärvårdens produktion av
insatser inom psykisk hälsa.117

PrimärvårdsKvalitet
PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården och omfattar kvalitetsindikatorer som speglar primärvårdens uppdrag ur ett tvärprofessionellt perspektiv. Indikatorerna tas
fram av representanter från professionsföreningarna och beskriver
såväl akuta infektioner som kroniska tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet, samsjuklighet, levnadsvanor och prioritering. Varje ämnes-/sjukdomsområde bygger på
evidens för åtgärderna och belyses ur flera perspektiv, t.ex. läkemedelsanvändning, återbesök, rehabilitering, psykoterapi samt omvårdnad.
Data hämtas automatiskt ur journalerna, vilket regionerna har valt
olika tekniska lösningar för. På vårdcentralerna visas egna data ner
på individnivå så att vården av enskilda patienter kan följas upp. Nationellt samlas aggregerade data från varje region till Vården i siffror118
och återkopplas som referens tillbaka till regionerna.119
I juni 2020 kunde 950 vårdcentraler följa sina resultat i PrimärvårdsKvalitet (motsvarande cirka 80 procent av landets vårdcentraler).
291 enheter med rehab hade möjlighet att se sin data i PrimärvårdsKvalitet.120 Under 2020–2021 ansluter regionerna sig successivt för
Socialstyrelsen, Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Uppföljning och analys
av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018. Slutrapport, 2019.
118
Vården i siffror är regionernas gemensamma samlingsplats för löpande publicering av data
kring hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Den är ett verktyg för kvalitets- och
förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården och ger ett faktaunderlag för dialog och analys.
119
Vården i siffror, PrimärvårdsKvalitet – rapport på vården i siffror, 2020.
120
I statistiken inräknas såväl rehab som tillhör en vårdcentral som fristående enheter.
117
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visning av data från PrimärvårdsKvalitet på Vården i siffror. Först ut
är Region Gotland, Region Sörmland, Region Västmanland och Region
Örebro län. I den första fasen är dock inga indikatorer relaterade till
psykisk ohälsa inkluderade.
Psykisk ohälsa – indikatorer
Indikatorsetet för psykisk ohälsa rymmer indikatorer inom följande
områden:
– demens
– depression
– kontinuitet
– levnadsvanor (för levnadsvaneindikatorerna finns det underkategorier för demens, depression och stress)
– läkemedel
– prioritering
– samsjuklighet
– samverkan
– ångest
– äldre.
I nuläget är indikatorsetet enbart i bruk på regional nivå. Ett urval av
dessa indikatorer förväntas kunna rapporteras på Vården i siffror någon
gång under 2021.
Vårdgarantin och väntetidsdatabasen
Ett sätt att skapa sig en bild av i vilken mån primärvården kan möta
behoven när det gäller psykisk ohälsa är sedan 2019 – när den förstärkta vårdgarantin trädde i kraft – att titta på i vilken mån regionernas primärvård klarar av att leva upp till vårdgarantin i primärvården (se avsnitt 3.1.2). Enligt den ska patienten få kontakt med
primärvården samma dag som den söker kontakt. Tillgängligheten
följs upp genom mätningar av telefontillgängligheten i regionernas
162
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primärvård. Primärvården ska också tillhandahålla medicinsk bedömning121 av relevanta legitimerade professioner såsom t.ex. psykologer,
kuratorer, sjuksköterskor och läkare, inom vårdgarantins tre dagar.
Detta rapporteras av regionerna till väntetidsdatabasen, och redovisas på www.vantetider.se. Även om det finns ett fortsatt behov av
utvecklingsarbete för att få bättre kvalitet och mer standardiserad
rapportering från de olika regionerna, är möjligheten att följa utvecklingen gällande flera olika professioner, inte bara läkare, ett steg i rätt
riktning.
Sjukskrivningar för F-diagnoser
Det finns via Försäkringskassans statistik möjlighet att följa statistik
över diagnoser som ligger till grund för sjukskrivningar, och därmed
se hur stor del som hänger ihop med psykiatriska diagnoser (F-diagnoser).
Kommunernas hälso- och sjukvård
I enlighet med förarbeten till ädelreformen 1992 är den hälso- och
sjukvård som kommunerna sedan dess ansvarar för att erbjuda insatser
på primärvårdsnivå. Primärvård är alltså en vårdnivå med både region
och kommun som huvudman. Att beskriva arbetet med psykisk
ohälsa inom kommunernas hälso- och sjukvård är dock en minst lika
stor, om inte större utmaning, än att beskriva regionernas arbete.
Den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården följs upp
genom Socialstyrelsens register över insatser inom kommunal hälsooch sjukvård. Registret innehåller uppgifter om personer som fått
sådan hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt HSL.
Men det omfattar inte åtgärder som utförts av annan vårdgivare än
kommunen. Det vill säga åtgärder som utförs av legitimerad personal
hos privata aktörer som utifrån LOV eller lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling (LOU) t.ex. driver ett säbo för äldre ingår
En medicinsk bedömning är inte något som enbart kan göras av läkare. Det avgörande är
att bedömningen görs av någon med tillräcklig kompetens för att bedöma patientens tillstånd
och behov av hälso- och sjukvård. Det medicinska yrkesansvaret innebär att var och en som
arbetar inom vården har ett ansvar för sina egna bedömningar, beslut och åtgärder inom
yrkesutövningen (se prop. 2017/18:83, Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en
förstärkt vårdgaranti, s. 31).
121
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inte, även om kommunen är huvudman även för den hälso- och sjukvården. Registret omfattar omkring 400 000 personer per år.
Fram t.o.m. 2018 innehåller registret enbart uppgifter om personer
som fått någon insats inom den kommunala hälso- och sjukvården,
uppdelat per kalendermånad. Från och med 2019 ska kommunerna
dock även rapportera uppgifter om vilka patientrelaterade åtgärder
som utförts av legitimerad personal med kommunen som vårdgivare.
Åtgärderna ska vara klassificerade på den mest detaljerade nivån i
Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ). Dessutom ska uppgifter lämnas om vilket datum åtgärden utfördes samt vilken legitimerad yrkesgrupp som utfört åtgärden. På grund av tekniska problem i flertalet
kommuner var dock bortfallet så pass stort att det inte var möjligt
att publicera de nya uppgifterna för 2019.122 På sikt bör dock detta
register kunna ge en bild av åtgärder kopplade till psykisk ohälsa som
genomförts i kommunens primärvård, och av vilka legitimerade professioner.
3.5.3

Omfattning – vad går att säga?

Studier pekar på att cirka en tredjedel av patienterna i väntrummet
på en vårdcentral behöver hjälp med psykisk ohälsa.123 Data från
Socialstyrelsen pekar på att majoriteten av alla vuxna som drabbas av
depression eller ångestsymtom söker vård i primärvården, och mer
än 70 procent av alla patienter med depression eller ångestsyndrom
får vård där. Det är också i primärvården som cirka 65 procent av alla
antidepressiva läkemedel skrivs ut. Endast cirka 20 procent av patienterna remitteras vidare till specialiserad psykiatri.124 Men vad kan vi i
dagsläget mer säga om dessa personer och den vård de får i den
svenska primärvården?

Socialstyrelsen, Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2019, 2020.
Kallioinen M, Bernhardsson J, Grohp M et al. Enkät besvarad av över 2000 patienter. Psykisk
ohälsa stort problem hos primärvårdens patienter. Läkartidningen. 2010;107(23):1545-7, 2010,
Ansseau et al., High prevalence of mental disorders in primary care ,2004, Roca et al., Prevalence
and comorbidity of common mental disorders in primary care, 2009.
124
Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Stöd för styrning och ledning, 2017, uppdaterade 2020, s. 17.
122
123

164

570
SOU 2021:6

Förutsättningar för primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

Diagnoser
Som redogjorts för ovan finns ingen systematisk aggregerad uppföljning för primärvården på nationell nivå. Vi kan därför inte med säkerhet
säga något om t.ex. antalet diagnoser kopplade till psykiatriska tillstånd som ställs i primärvården, eller hur många personer som söker
primärvården för besvär relaterade till psykisk ohälsa. Däremot samlar
regioner själva, på olika sätt, in data relaterade till detta. För att visa
på hur omfattningen kan se ut i två olika delar av landet tar vi hjälp
från Region Blekinge och Västra Götalandsregionen (VGR), samt
en specifik vårdcentral i VGR.
Västra Götaland och Närhälsan Frölunda vårdcentral
I VGR ligger Närhälsan Frölunda vårdcentral som har cirka 45 anställda
och omsätter cirka 60 miljoner kronor per år. Vårdcentralen har
11 660 listade patienter, och det finns en socioekonomisk utsatthet
i populationen (CNI 3,8–3,89, de senaste åren). För att möta befolkningens behov har man här förstärkt vårdcentralens arbete mot psykisk ohälsa med ett psykosocialt team. I teamet arbetar en psykiatrisjuksköterska, tre psykologer, en kurator, en rehabkoordinator och
en PTP-psykolog i nära dialog med varandra.
Av vårdcentralens 11 660 listade personer är det cirka 18 procent
som har en diagnos kopplad till psykisk ohälsa (F-diagnos). Detta
kan jämföras med snittet för VGR som ligger runt 16 procent.
Under 2019 hade patienter med F-diagnos i genomsnitt 7 besök per
år kopplade till vårdcentralen. Detta kan jämföras med patienter utan
F-diagnoser som i genomsnitt hade 3,3 besök. Detta innebär att
patienter med psykisk ohälsa har mer än dubbelt så många fysiska
eller digifysiska besök på vårdcentralen. De vanligaste F-diagnoserna
var ångesttillstånd ospecificerat, blandade ångest- och depressionstillstånd, icke-organisk sömnstörning ospecificerad samt depressiv
episod ospecificerad.125

Skriftlig kommunikation med Närhälsan Frölunda vårdcentral. Siffror avseende perioden
190306–200905.
125
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Region Blekinge
Region Blekinge har en befolkning om cirka 160 000 personer. Nedan
bild visar en sammanställning av antal besök i primärvården som drivs
i egen regi i Blekinge126 p.g.a. ångest, depression och stress, mellan
januari och september 2019. Som framgår är det nästan 29 000 besök
p.g.a. dessa tre diagnosområden och drygt 11 000 individer med dessa
diagnoser.
Figur 3.1

Antal besök i primärvård p.g.a. ångest, depression och stress
Januari–september 2019
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Källa: Blekinge kompetenscentrum, Region Blekinge.
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Hösten 2020 var det 12 av 18 vårdcentraler.
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Kontakt med primärvården och besök till olika professioner
Som beskrivits ovan (avsnitt 3.5.2) kan vi med hjälp av väntetidsdatabasen få fram data om andelen patienter som fått kontakt med
primärvården samma dag kontakt togs, respektive fått medicinsk
bedömning inom tre dagar, uppdelat på de olika legitimerade yrkesgrupperna. Våren 2020 var det i genomsnitt 93 procent som fick
kontakt med primärvården samma dag (med variationer mellan 80–
95 procent hos de olika regionerna).
Vad gäller tillgången till medicinsk bedömning har vi utifrån vårt
nuvarande uppdrag valt att titta närmre på de data som rör professionerna kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska. Data kan
brytas ned på region och vårdcentral, och könsuppdelat. Från mätningen i oktober 2020 kan man notera följande av särskilt intresse.
På nationell nivå var det i genomsnitt 42 procent av de som bedömdes
behöva träffa en psykolog som fick göra det inom vårdgarantins
gräns på tre dagar. Motsvarande siffra för kuratorer var 44 procent.
Bakom dessa siffror döljer sig dock stora regionala variationer. För
psykologbesök mellan 13 och 87 procent, och för kuratorsbesök
mellan 2 och 100 procent.
Det är också stor skillnad på hur många besök som rapporteras
in. Tar vi psykologer som exempel har den region som rapporterar
minst antal besök bara rapporterat in fyra st., medan den som rapporterat in flest antal besök rapporterat in cirka 4 000. Att omfattningen till viss del skiljer sig är att vänta utifrån olika befolkningsunderlag i olika regioner. Skillnader kan också bero på att det är ett
relativt nytt krav på rapportering, där man kommit olika långt med
att breddinföra rapporteringen av samtliga legitimerade professioner.
Den extremt stora skillnaden mellan olika regioner pekar dock både
på behov av vidare arbete med kvalitetssäkring av data, och av en mer
jämlik tillgång till (i det här fallet) psykologkompetens.
När det gäller besöken till kuratorer och psykologer är det också
stora skillnader mellan män och kvinnor. Av totalt 7 656 besök till
psykologer stod kvinnor för 5913besök och män för enbart 2 455.
Det vill säga ungefär hälften så många. Motsvarande mönster går
igen för kuratorerna där män står för 1 350 besök och kvinnor för
2 997 besök.
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Tittar man på siffror för besök till läkare och sjuksköterskor, som
fortsatt står för en stor andel av nybesöken (vid behov får man efter
det träffa t.ex. en psykolog eller kurator) är andelen som får ett besök
inom vårdgarantins tre dagar större. 87 procent för sjuksköterskebesök och 83 procent för läkarbesök. Fördelningen är också betydligt mindre spridd mellan regionerna, och ligger mellan cirka 65 och
94 procent. Även om kvinnor står för en större andel av besöken
även till sjuksköterska och läkare så är det inte lika stor skillnad.
Männens besök utgör cirka 42–43 procent av besöken.
Sjukfrånvaro
I september 2020 presenterade Försäkringskassan en rapport om
sjukskrivning och psykiatriska diagnoser. I den konstateras att det i
Sverige är 1,7 procent av befolkningen i arbetsför ålder som under
ett år är sjukskriven för en psykiatrisk diagnos, och ytterligare 1,7 procent som har aktivitetsersättning eller sjukersättning. Psykiatriska
diagnoser har i Sverige, liksom i många andra länder, blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro.
Det som främst ökat både i Sverige och övriga OECD-länder är
dock inte de psykiska sjukdomarna av allvarligare och mer svårbehandlad karaktär, utan de vanligare psykiatriska diagnoserna.
Förstämningssyndrom eller depressioner står för en stor del av
sjukfallen och ökade mellan 2005 och 2010 men har därefter minskat.
Depressionernas andel har minskat mellan 2010 och 2019 från 42 till
24 procent bland kvinnor och 44 till 31 procent bland män. Övriga
ångestsyndrom har ökat något över tid men det som främst har ökat
sedan 2010 är den stressrelaterade psykiska ohälsan.
När det gäller den förskjutning som har skett mellan de vanligare
psykiatriska diagnoserna, med en minskande andel depressioner och
en ökad andel stressreaktioner, så kan det inte uteslutas att en del av
förklaringen är s.k. diagnosglidning inom hälso- och sjukvården. Samma
symtombild kan således innebära annan diagnossättning. Samsjuklighet är vanligt vid psykisk ohälsa, men också tillsammans med
exempelvis smärttillstånd. Vidare var det först några år in på 2000talet som utmattningssyndrom godkändes som en diagnos och hos
vissa av dessa patienter förekom också tydliga depressionssymtom.
Sedan 2010 ska diagnoserna för psykiatriska diagnoser, som anges i
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läkarintygen som grund för sjukpenning, specificeras på detaljerad
4-ställig nivå. Tidigare studier har visat att för just kategorin F43
(anpassningsstörningar och reaktion på svår stress) har såväl diagnossättning som användandet av detaljerad kodning varierat avsevärt
mellan olika delar av landet. Över tid har detta förbättrats. Diagnosstatistiken under senare år ger därför en allt tydligare bild av hur den
stressrelaterade ohälsan ser ut. Posttraumatiskt stressyndrom och
anpassningsstörningar står för en marginell del av den stressrelaterade
psykiska ohälsan. Utmattningssyndrom står däremot för 18 procent
av de psykiatriska diagnoserna bland kvinnor och för 13 procent
bland män. En stor del utgörs också av akut stressreaktion som står
för 15 procent av de psykiatriska diagnoserna bland kvinnor och
12 procent bland män år 2019.127
Kommunal hälso- och sjukvård
Eftersom den utökade rapporteringen till Socialstyrelsens register
över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård inte kom igång
under 2019, så finns ännu inte några data kring vilka patientrelaterade åtgärder kopplade till olika dimensioner av psykisk ohälsa
som utförts och av vilken legitimerad yrkeskategori. Från 2021 och
framåt kommer en sådan kunskap dock förhoppningsvis att kunna
börja byggas upp.
3.5.4

Sammanfattande reflektioner

Genomgången i detta delkapitel befäster och understryker behovet
av att skyndsamt utveckla en mer systematisk och standardiserad
dokumentering och uppföljning av primärvårdens arbete med psykisk ohälsa. Såväl på verksamhetsnivå som på regional och nationell
nivå. En systematisk nationell uppföljning förutsätter också ett arbete
med att utveckla datakvaliteten genom att bl.a. säkerställa enhetlighet
i registrering av diagnoser och åtgärder runtom i landet.

Försäkringskassan, Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning i åldern 20–69 år, 2019, s. 19–21.
127
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Genom en mer systematisk dokumentation och uppföljning ges
förbättrade möjligheter såväl till verksamhetsutveckling som forskning och utveckling av ny kunskap. Detta är avgörande för en effektiv vård med hög kvalitet.
I detta sammanhang ser utredningen det som centralt att ett primärvårdsregister i någon form följer av Socialstyrelsen uppdrag kring
möjligheten för nationell insamling av registeruppgifter.
För att sätta mer ljus på, och lära mer om, primärvårdens arbete
med psykisk ohälsa bedömer vi det också som centralt att detta
område finns med bland de indikatorer som slutligt väljs för att följa
omställningen till god och nära vård. Om primärvården ska vara
navet i hälso- och sjukvården måste den ges förutsättningar att vara
det för hela människan, såväl dess fysiska som psykiska hälsa.

3.6

Tjänster på distans

3.6.1

En möjlighet till personcentrerad nära vård

I detta avsnitt vill utredningen lyfta och belysa det stora och växande
utbudet av distanstjänster relaterade till det psykiska måendet. Som
vi beskrivit tidigare i vår målbild och färdplan ser vi digitalisering
som en förutsättning för den pågående omställningen av hälso- och
sjukvården (se även avsnitt 2.4.1). Här lyfter vi digitaliseringens möjligheter utifrån den enskilde individens perspektiv, men digitaliseringen är förstås också ett verktyg vad gäller att utveckla arbetssätt
och metoder i hälso- och sjukvården ur medarbetarperspektiv.
Att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för
att uppnå och bibehålla hälsa kan benämnas e-hälsa. E-hälsa har stor
potential för behandling av psykisk ohälsa. Digitala kontaktvägar
skapar förutsättningar för personcentrerad och nära vård genom att
vara ett alternativ till fysisk vårdkontakt och genom möjligheten till
kontakt vid andra tidpunkter än vad som kanske varit möjligt tidigare. Samtidigt måste det finnas alternativ till kommunikation för de
som inte har möjlighet att använda digitala tjänster. Som alltid i den
personcentrerade vården ska insatserna utgå från individens egna behov och preferenser. Liksom vid all vård är det också viktigt att
insatserna följs upp, t.ex. vad gäller bortfall under behandlingstid.
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Digitala tjänster på området psykisk ohälsa

Former för digital kontakt
Med digitala tjänster avses att tjänsten ges genom digital distanskontakt, dvs. någon form av digital kommunikation. Kommunikationen kan ske genom exempelvis telefoni, videolänk, chatt, e-post,
textmeddelanden eller mobilapplikationer. I fråga om innehåll kan
det handla både om traditionell behandling vilken, som ett alternativ
till fysiskt möte, erbjuds över internet och om råd och stöd i mindre
formaliserat format.
Utredningen har tagit del av flera exempel på hur digitala kontaktvägar har använts som ett alternativ till fysisk kontakt inom
vården och hur digitala tjänster kan erbjuda människor stöd i sitt
psykiska mående. Ett är Piteå hälsocentral som utarbetat en rutin
och arbetsmodell för att kunna hantera och behandla en del av sina
patienter över telefon. En första slussning görs genom att inringaren
genom ett knappval väljer kontaktorsak relaterat till psykisk ohälsa.
Därefter gör en sjuksköterska över telefon en bedömning av fortsatta behov utifrån en viss modell för triagering som bl.a. finns för
att även annan personal vid behov ska kunna ta samtalen. Ett annat
är Östersunds kommun där arbetsterapeuter i kommunen har ersatt
många av sina fysiska hembesök med digital distanskontakt över
nätet, vilket har förenklat kontakten med vården för patienter som
upplever den fysiska kontakten som svår och lett till tidsbesparingar
och minskat resande för arbetsterapeuterna. Ett annat exempel är
hur framtagande av en mobilapplikation som ger tillgång till sociala
internetbaserade aktiviteter, kan minska upplevd ensamhet. Internetbaserad peer support kan också utgöra ett komplement till sedvanlig
peer support.
Liksom avseende den somatiska hälsan kan noteras att det finns
flera olika privata aktörer som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster digitalt. Vissa av dem tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster mer generellt medan andra är inriktade på psykisk ohälsa.
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Internetbaserad KBT
Digitala tjänster inkluderar också behandling som erbjuds via internet.
Här kan särskilt nämnas internetbaserad kognitiv beteendeterapi,
IKBT, som är en utbredd form av internetbaserad behandling och
för vilken det finns evidens om goda resultat.
IKBT kan enligt vetenskaplig evidens ge samma effekt som sedvanlig KBT samtidigt som fyra gånger fler patienter kan få hjälp med
internetförmedlad KBT jämfört med KBT i annat format, räknat i
effektiv behandlartid. Det är en form av elektroniskt förmedlat självhjälpsprogram där patienten på egen hand arbetar med KBT. Patienten tar del av skrivna instruktioner och genomför därefter själv
behandlingen kombinerat med regelbundna självskattningar och stöd
av psykolog via ett webbaserat meddelandesystem.128 Innan en behandling påbörjas görs en bedömning av om behandlingen passar för
patienten, vilket sker genom ett vårdbesök eller ett videosamtal. Vid
påbörjad behandling får patienten efter inloggning ta del av innehållet i och arbete med behandlingen via en webbplats. Behandlingen
kan bestå av texter, filmer, ljudfiler och övningar och brukar vara
upplagda i olika moduler. Vanligen ingår att varje vecka ange sitt
mående i syfte att behandlaren i fråga ska kunna följa patienten.129
Behandlingsprogram genom IKBT finns bl.a. för ångest, nedstämdhet, oro, stress och sömnproblem. IKBT erbjuds av flera regioner.
KBT förekommer i de nationella riktlinjerna för depression och
ångest som rekommenderad åtgärd vid vissa tillstånd, ibland i kombinationen med andra insatser. Det gäller bl.a. vid lindrig till medelsvår
egentlig depression eller generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.
3.6.3

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är en nationell samlingsplats för information och
tjänster inom hälsa och vård. Man kan besöka 1177.se, logga in för
personliga e-tjänster och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Bakom
1177 Vårdguiden står den svenska hälso- och sjukvården genom alla
regioner i samverkan.

128
129

Läkartidningen, Internet-KBT ger effektiv behandling, 2017.
1177 Vårdguiden, KBT på nätet, 2019.
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Avseende sjukvårdsrådgivningen på telefon driver varje region sin
egen verksamhet, i egen regi eller genom upphandlad underleverantör, och de ansvarar själva för att bemanna sin regionala sjukvårdsrådgivning.130 20 av regionerna använder Ineras s.k. rådgivningsstöd
som beslutsstöd för de sjuksköterskor som bemannar 1177 och som
ska bedöma vårdbehovet. Region Stockholm har en egen lösning genom
Medhelp, men använder också telefonnumret 1177 samt har tillgång
till de medicinska beslutsunderlagen. Alla regioner använder därmed
samma medicinska underlag i sjukvårdsrådgivningen i Sverige. Rådgivningsstödet är uppbyggt efter symtom, oavsett orsak till symtomet
och består av drygt 180 beslutsunderlag. Beslutsunderlagen är uppbyggda med s.k. symtomrader där varje symtomrad är kopplad till
en brådskegrad som indikerar hur bråttom det är för inringaren att
söka vård, alternativt om vård inte behöver sökas. Beslutsunderlagen
nås via en särskild sökfunktion i systemet efter en sökning på ett
visst symtom. De är inte kategoriserade efter fysiska eller psykiska
symtom. Ett antal av de 180 beslutsunderlagen kan särskilt anses relatera till psykisk ohälsa, såsom förvirring, minnesstörning, nedstämdhet, oro och ångest, stödsamtal, vanföreställningar och ätstörning.
Statistik över dessa sju beslutsunderlag anger att det totala antalet
samtal till 1177 är drygt 40 000 och att dessa utgör ungefär 1,5 procent av alla samtal till 1177.131 Till beslutsunderlagen finns länkar till
egenvårdsråd, faktablad för fördjupning och relaterade webbsidor,
främst 1177.se. I några relevanta beslutsunderlag finns direktlänk till
den ideella föreningen Minds självmordslinje.132
1177.se och 1177 på telefon är tjänster som aktiebolaget Inera, ägt
av SKR Företag och landets regioner och kommuner, tillhandahåller
regionerna. Ineras tjänster avser att stödja digitalisering i offentligt finansierad verksamhet och som exempel på tjänster kan nämnas bl.a.:
• Kvalitetssäkrat innehåll om psykisk ohälsa på 1177.se, UMO.se
och Youmo.se.
• Förebyggande och hälsofrämjande råd kring psykisk hälsa, kost,
sömn och stress.
• Egenvårdsråd och vårdhänvisningar.
Inera, 1177 Vårdguiden på telefon, 2020.
I denna statistik ingår inte Region Stockholm i och med deras användning av ett annat
system- och verksamhetsstöd.
132
Skriftlig kommunikation med Inera.
130
131
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• Samlad information med hänvisningar till stöd och hjälp i vården
och i ideell sektor samt till civilsamhällesaktörer.
• Stöd till rådgivande sjuksköterskor gällande brådskegrad och hänvisning via 1177 Vårdguiden på telefon.
• Stöd och behandlingsplattformen där regioner och kommuner kan
erbjuda stödprogram i inloggat läge för olika psykiska tillstånd
och diagnoser.133
3.6.4

Stöd- och hjälplinjer

Ett stort antal föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd
kring måendet på nätet via chattar och över telefon genom stöd- eller
hjälplinjer. I dag finns ett stort och brett utbud av sådana stöd- och
hjälplinjer, med olika inriktningar beroende på ålder, behov, problematik m.m. Flera av dem är inriktade på och vänder sig till personer
med psykisk ohälsa. Kontakten är kostnadsfri och linjerna drivs till
stor del av volontärer, många gånger med egna erfarenheter på området.
Utbudet beskrivet på 1177 Vårdguiden
1177 Vårdguiden har på sin webbplats sammanställt stödlinjer och
telefonjourer sorterade i olika kategorier; vissa är riktade till barn
och unga, andra avser beroendefrågor och ytterligare några relaterar
till frågeställningar och mående kopplat till utbrottet av covid-19.
Som exempel kan nämnas Självmordslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen som den ideella föreningen Mind driver. Självmordslinjen
riktar sig till människor med tankar på självmord samt deras närstående och har öppet dygnet runt.134 Äldrelinjen vänder sig till just
äldre personer i behov av att prata och är öppen vardagar 8–19 och
helger 10–16.135 Föräldralinjen, öppen vardagar 10–15 samt torsdagskvällar 19–21, riktar sig till vuxna som är oroliga för sitt eget barn
eller för ett barn i sin närhet.136
Skriftlig kommunikation med Inera.
Mind, Självmordslinjen, 2020.
135
Mind, Äldrelinjen, 2020.
136
Mind, Föräldralinjen, 2020.
133
134
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Ett annat exempel är Tiliachatten som drivs av den ideella organisationen Tilia, en organisation som vänder sig till unga med bl.a.
ångest, oro eller stress och därmed i behov av stöd för ökad psykisk
hälsa. Tiliachatten bemannas av volontärer och är öppen varje kväll
mellan 21.00–22.30, alla dagar på året, inklusive helgdagar. Verksamheten stöttas bl.a. av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
Vad gäller stödlinjer kan också nämnas det initiativ som togs
inom NSPH, mot bakgrund av pågående pandemi och dess påverkan
på peer supportrars arbete, till en stödlinje bemannad av just peer
supporters. Linjen var inledningsvis aktiv under maj till augusti 2020
och bemannades av utbildade peer supporters med egen erfarenhet
av psykisk ohälsa.
Den tidigare Nationella Hjälplinjen
Med stöd av statsbidrag från regeringen startade patient-, brukaroch anhörigorganisationer under 2001 en verksamhet i form av en
nationell jourtelefon med syfte att ge stöd och rådgivning till människor i akut psykisk kris samt till dessa personers anhöriga och närstående. Linjen bemannades av socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor. Jourtelefonen, som kallades Nationella Hjälplinjen,
införlivades under 2012 i Inera, som gemensamt ägs av SKR och
kommuner och regioner. Under 2019 fattade Inera, med stöd av
rekommendationer från regionerna, beslutet att lägga ned den Nationella Hjälplinjen. Avsikten var, enligt regionerna, att integrera stödinsatserna i den reguljära vården. Sedan den 1 januari 2020 är telefonlinjen stängd.
Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att analysera behovet av
en nationell stödlinje och ska i det sammanhanget beakta de redan
etablerade stödlinjer som i dag drivs främst med ideella krafter samt
deras roll (se avsnitt 2.4.2).
3.6.5

Sammanfattande reflektioner

I dag finns olika sätt att tillhandahålla vård på distans. Former för
detta kan vara e-hälsotjänster, tjänster via telefon eller traditionella
behandlingsmetoder som erbjuds via internet. E-hälsolösningar har
en särskild potential att tillhandahålla information anpassad till olika
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målgrupper och vid det tillfälle som passar individen. Detta kan gälla
såväl egenvårdsråd som hur man får kontakt med rätt del av hälsooch sjukvården vid olika behov. I detta avseende har 1177 Vårdguiden en särskild roll, såsom varande regionernas gemensamma plattform för tillhandahållande av sådana tjänster. Även telefontjänster
kan fylla denna funktion.
Noterbart är den stora roll som olika stödlinjer drivna av andra
aktörer än regionerna själva, ofta frivilligorganisationer, har. Hänvisning sker i dag till sådana stödlinjer trots frånvaro av strukturerade
samarbetsformer.
IKBT är ett framgångsrikt exempel på tillgängliggörande av en
tjänst via internet. Utredningen ser stor potential i sådan utveckling
även vad gäller andra metoder och tjänster. Det gäller såväl i det
direkta patientmötet som mellan olika delar av hälso- och sjukvården
och dess medarbetare.
Vid utvecklande av alla typer av distanstjänster är det särskilt
viktigt att både bejaka möjligheten att inkludera fler, och på nya sätt,
än tidigare, men också risken att exkludera de som av olika skäl inte
har möjlighet att använda sådana tjänster.

3.7

Kompetenser och utbildningsinsatser

En väl fungerande och ändamålsenlig kompetensförsörjning är som
beskrivits i vår målbild och färdplan en förutsättning för att klara
omställningen till en god och nära vård. I enlighet med utredningens
direktiv ska vi kartlägga nuvarande kompetenser inom primärvården,
analysera vilka utbildningsinsatser som finns i dag och bedöma det
eventuella behovet av nya utbildningsinsatser. För att hälso- och
sjukvården ska fungera är såväl kliniskt verksamma professioner som
mer administrativa roller och stödfunktioner av betydelse. Ett väl
fungerande administrativt stöd är avgörande för att alla typer av
patientnära arbete ska fungera. Detta har vi bl.a. beskrivit i vårt
huvudbetänkande.137 Vårt nuvarande uppdrag rör dock specifikt insatser
för att hantera psykisk ohälsa i primärvården. Vår kartläggning fokuserar därmed på de kliniska professioner som främst är involverade i

Se SOU 2020:19, God och när vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, framför allt kap. 3 och kap. 6.
137
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triagering, rådgivning, bedömning och behandling av patienter med
psykisk ohälsa.
Även för denna kartläggning finns utmaningar gällande vilka källor
som finns att tillgå. Vad gäller kompetenser och grundutbildningar
har vi framför allt utgått från det nationella planeringsstödet som
Socialstyrelsen publicerar varje år, som belyser situationen för legitimerade professioner inom hälso- och sjukvården. Det säger dock
ingenting om var i hälso- och sjukvården, primärvården eller den
specialiserade vården som personalen verkar. Inte heller professionsförbunden har sådana färdigställda sammanställningar över var medlemmarna verkar.
Att säga något om volymer av olika personalkategorier inom primärvården är därmed svårt. Givet det kommunala självstyret är det
också upp till huvudmännen att avgöra vilka kompetenser som primärvården behöver bemannas med för att möta behoven vad gäller
psykisk ohälsa, och som vi sett i avsnitt 3.4 har man i sina förfrågningsunderlag utryckt detta på olika sätt.
Att ge ett enkelt svar på frågan om vilka kompetenser för psykisk
hälsa som i dag finns inom primärvården låter sig alltså inte göras.
Utifrån våra dialoger med såväl våra referensgrupper som experter
och sakkunniga, samt med olika verksamheter och aktörer runtom i
landet, har vi dock fått en bild av hur olika verksamheter arbetar och
vilka kompetenser som vanligen efterfrågas för det psykosociala uppdraget i primärvården. Liksom av olika typer av utbildningsinsatser.
I det följande redogörs först övergripande för bedömningar kring
tillgång och efterfrågan av olika kompetenser som kan ha roller i vården
av psykisk ohälsa i primärvården. Därefter fördjupar vi belysningen
av de professioner som utredningen bedömer har, eller borde ha, en
tydlig plats i de psykosociala team som i allt större utsträckning
inrättas inom primärvården. Därefter tittar vi närmre på några specifika funktioner med betydelse för arbetet med psykisk ohälsa, som
på senare år utvecklats inom primärvården. Slutligen görs också en
redogörelse för några olika typer av utbildningsinsatser från olika
aktörer.
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Övergripande om olika kompetenser för psykisk hälsa
inom primärvården

Primärvårdens uppdrag är inte avgränsat vad gäller ålder, diagnoseller patientgrupper, och de olika yrkesgrupper som verkar där behöver en bred generalistkompetens inom sina respektive områden, för
att kunna bemöta patienter med såväl fysiska som psykiska vårdbehov. Det gäller t.ex. läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor,
undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, barnmorskor,
dietister och farmaceuter. Men det finns också professioner vars
utbildning redan från start är inriktad mot de psykiska vårdbehoven,
såsom psykolog, kurator och hälso- och sjukvårdskurator samt psykoterapeut. För samtliga legitimerade yrkesutövare inom hälso- och
sjukvården tar Socialstyrelsen årligen fram bedömningar av tillgång
och efterfrågan, där flertalet av dessa professioner ingår (utom kurator och undersköterska). Traditionellt har dessa enbart tittat på regionernas hälso- och sjukvård, men i 2020 års redovisning finns också en
ansats att säga något om läget i den kommunala hälso- och sjukvården.
Regionernas hälso- och sjukvård
Samtliga regioner rapporterade 2019 brist på specialistsjuksköterskor,
och 20 av 21 bedömde att de även har brist på grundutbildade
sjuksköterskor. I 19 regioner bedömdes det råda brist på psykologer
och specialistläkare. Regionerna eller andra arbetsgivare bedömde att
det var brist på åtminstone 18 av de 21 legitimationsyrkena. Antalet
yrken som det bedömdes råda brist inom varierade dock mellan
regionerna. Bristen uppgavs även variera inom regionerna och vara som
störst utanför städerna. Det var främst erfaren personal som saknades.
För vissa yrkesgrupper var skillnaderna stora mellan de län som
hade högst respektive lägst tillgång. Exempelvis fanns det 2017 i
Uppsala län nästan 120 psykologer per 100 000 invånare medan
Norrbotten hade färre än 40 per 100 000 invånare.138 Och 2016 hade
Stockholms sjukvårdsregion nästan dubbelt så många psykiatriker

Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård. Nationella planeringsstödet, 2020, s. 18.
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per invånare som de övriga sjukvårdsregionerna. Samma sak gäller
för psykologer och psykoterapeuter.139
Inom några yrkesgrupper var en relativt stor andel av de sysselsatta 65 år eller äldre, exempelvis 30 procent av psykoterapeuterna.
Bland sysselsatta psykologer, läkare och tandläkare var 13, 12 respektive 10 procent 65 år eller äldre. Det har rapporterats att andelen
regionanställd vårdpersonal som arbetade efter 65 års ålder ökade
från 1 till 5 procent mellan 2005 och 2017, och de flesta arbetade
deltid eller på timbasis.140
Psykologer och dietister hörde till de yrkesgrupper där antalet
legitimerade och sysselsatta ökade med mer än 5 procent per 100 000
invånare 2013–2017 (det bör dock noteras att ökningen skett från en
mycket låg nivå för dietisterna). Tillgången per invånare ökade med
mellan 1 och 5 procent för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, och
läkare, och minskade med mellan 0,6 och 5 procent för t.ex. psykoterapeuter och sjuksköterskor.141 Dessa siffror stämmer överens
med att söktrycket till psykologutbildningen var 9,6 förstahandssökande per antagen. Höga söktryck har även utbildningarna till
läkare (5,3), dietist (4,8) och fysioterapeut (4,3). Utbildningen till
psykoterapeut hör dock till dem med lägst söktryck (1,3).142
Kommunernas hälso- och sjukvård
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla uppföljningen
av omställningen mot en nära vård. Inom ramen för det uppdraget
har en enkät skickats till kommunerna, inklusive frågor om tillgång
och efterfrågan på legitimerad personal inom kommunal hälso- och
sjukvård. Svar har inkommit från 226 av 290 kommuner (78 procent)
fördelade på samtliga regioner. Följande legitimationsyrken har inkluderats i enkäten: sjuksköterska, specialistsjuksköterska, fysioterapeut,
arbetsterapeut, dietist och farmaceut.

Socialstyrelsen, Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom. Huvudrapport med
förbättringsområden, 2019, s. 28.
140
Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård. Nationella planeringsstödet, 2020, s. 17.
141
Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård. Nationella planeringsstödet, 2020, s. 19
142
Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård. Nationella planeringsstödet, 2020, s. 25.
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Kommunernas bedömningar skiljer sig från de som regionerna
har gjort. Medan 95 procent av regionerna bedömer att de har brist
på sjuksköterskor görs motsvarande uppskattning av 58 procent av
kommunerna. Enligt bedömningarna är även specialistsjuksköterskebristen mer utbredd i regionerna än i kommunerna. Samtliga regioner bedömer att de har brist på specialistsjuksköterskor jämfört med
74 procent av kommunerna. Av 226 kommuner uppger 14 st. (6 procent) att yrkesgruppen inte finns i deras verksamhet. Kommunerna
har generellt inte uppgett specifika specialiteter som det råder brist
inom men en kommun anger att det är brist på specialistsjuksköterskor inom vård av äldre.
Medan 67 procent av regionerna uppskattar att de har brist på
arbetsterapeuter görs motsvarande bedömning av 47 procent av kommunerna. Fysioterapeuter tycks i stället saknas i större utsträckning
i kommunerna än i regionerna. Drygt hälften av de kommuner som
har svarat, 53 procent, bedömer att det är brist på fysioterapeuter,
jämfört med 48 procent av regionerna.143
3.7.2

Fördjupning i några professioner

I det följande gör utredningen en något fördjupad kartläggning av de
professioner som utredningen bedömer har, eller borde ha, en tydlig
plats i de psykosociala team som i allt större utsträckning inrättas
inom primärvården, i olika kombinationer. Vi tittar dels på de övergripande examensbeskrivningar för respektive yrke som återfinns i
examensordningen144 och dels på vad som går att säga om tillgång
och efterfrågan på de olika professionerna.
I examensordningen anges målen med utbildningen och vilka kunskaper och färdigheter m.m. som ska erhållas för examen, den s.k.
examensbeskrivningen. Generella kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor samt förhållningssätt som krävs för alla inom en
viss utbildning. Dessa mål är på en relativt övergripande nivå, och
kompletteras sedan med de preciserade krav som varje högskola själv
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård
samt tandvård. Nationella planeringsstödet, 2020, s. 29 f; Socialstyrelsen, Uppföljning av omställningen till en mer nära vård, 2020, s. 49.
144
Bil. 2 till högskoleförordningen innehåller examensordningen. Här anges vilka examina som
får avläggas och vilka krav studenterna ska uppfylla för respektive examen.
143
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Då examensbeskrivningen är den ”minsta gemensamma nämnaren”
för alla utbildade med en viss examen väljer utredningen att visa på
hur dessa övergripande krav delvis skiljer sig åt mellan de professioner
som förekommer i psykosociala team i primärvården. Mot denna
bakgrund har vi valt att i vår kartläggning lyfta fram de olika målbeskrivningar kopplade till respektive profession som vi finner särskilt relevanta i förhållande till vår utrednings uppdrag. När möjligt
och relevant har vi också tittat på kraven för specialiseringar relaterade till psykisk ohälsa. Det är dock inte en komplett redogörelse
för respektive professions målbeskrivningar.
Det bör också framhållas att flera målbeskrivningar, som också är
av betydelse, är gemensamma för flertalet professioner som verkar
inom hälso- och sjukvården. Det gäller t.ex. krav på att studenten
ska; visa självkännedom och empatisk förmåga; visa förmåga att med
helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna; visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående; visa förmåga
till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.
Slutligen bör även noteras att det i primärvårdens arbete med
psykisk ohälsa även förekommer andra, icke-legitimerade yrkesgrupper, med beteckningar såsom samtalsterapeuter, samtalsbehandlare,
KBT-behandlare, steg 1-utbildade eller liknande. Då dessa inte är
reglerade titlar finns det dock ingen fastslagen standard för vilka
kompetenskrav som ska gälla för dessa, och inte heller någon systematisk uppföljning av dessa på nationell nivå.
Psykolog
Examen
Psykologexamen är en examen på avancerad nivå. Av examensbeskrivningen framgår bl.a. att studenten ska:
– visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning
och åtgärd avseende individer, grupper och organisationer,
– visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika grupper och individer, såväl barn
som kvinnor och män,
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– visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
– visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi.
Enligt Socialstyrelsens statistik för 2017 var antalet legitimerade och
sysselsatta psykologer under 65 år 8 920 st. Antalet legitimerade
psykologer som var sysselsatta inom hälso- och sjukvården var 8 519
och av dem som var sysselsatta inom hälso- och sjukvården hade knappt
1 800 även en psykoterapeutlegitimation. Enligt SKR arbetade 4 300
i regioner och 1 100 i kommuner 2017. År 2019 bedömde 19 av 21
regioner att det var brist på psykologer, och antal helårsarbetare som
uppskattades saknas utifrån regionernas totala personalbehov var
201 st.
Utbildningen ges vid elva lärosäten och läsåret 2018/2019 tog
knappt 630 personer psykologexamen. År 2018 utfärdades 603 legitimationer. Söktrycket till utbildningen är högt, 9,6 behöriga förstahandssökande per antagen höstterminen 2019.
Specialistordning
Psykologförbundet driver sedan 1992 en reglerad specialistutbildning för psykologer. I dagsläget finns det tio specialiteter. Flera av
specialiteterna är i huvudsak kliniska, men andra inriktningar finns,
som pedagogisk psykologi och arbets- och organisationspsykologi.
Inom ramen för en specialisttjänst kan psykologen åläggas att ansvara för svåra ärenden, handledning och konsultation till såväl psykologer som andra yrkeskategorier, utveckling av metoder och arbetssätt.
För primärvården är följande specialistinriktningar relevanta. Hälsopsykologi, som är ett brett specialistområde, definieras av sambandet
mellan mänskligt beteende, psykiska och kulturella faktorer och
mellan kroppslig och psykisk hälsa och ohälsa genom hela livscykeln.
Klinisk vuxenpsykologi samt klinisk barn- och ungdomspsykologi
är också två breda specialiteter som fördjupar kompetensen att bedöma, utreda, diagnosticera, behandla, följa upp samt förebygga psykisk ohälsa och psykiatriska problem. Neuropsykologi kan vara relevant specialistinriktning och fylla funktion vid fördjupad bedömning
av kognitiva förmågor vid misstänkt neuropsykiatrisk problematik
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eller vid kognitiv svikt vid exempelvis stresstillstånd. En sådan specialisttjänst kan med fördel nyttjas av flera vårdcentraler.
Kurator med socionomexamen
Examen
Socionomexamen är en examen på grundnivå. Av examensbeskrivningen framgår att studenten bl.a. ska:
– Visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers
och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska
hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra
bakomliggande faktorer.
– Visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer
och problem.
– Visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.
– Visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns
livsbetingelser.
Eftersom kurator med socionomexamen inte är ett legitimationsyrke
ingår de inte i Socialstyrelsens statistik över legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal. Söktrycket till utbildningen var höstterminen 2020
3,6 sökande per antagen.145 Läsåret 2019/20 examinerades 2 174 socionomer i Sverige.146

UKÄ, Antal sökande per antagen (söktryck) till yrkesexamensprogram – socionomexamen HT 2020,
2020.
146
UKÄ, Antal examina. Socionomexamina 2019/2020.
145
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Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen
Examen
Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen är en examen på avancerad
nivå.147 Av examensbeskrivningen framgår att studenten bl.a. ska:
– Visa fördjupad kunskap om och förståelse för hur sociala och
psykosociala faktorer samspelar med hälsa och ohälsa på individ-,
grupp- och samhällsnivå.
– Visa kunskap om och förståelse för hur hälsa och ohälsa kan påverka individer och närstående.
– Visa kunskap om och förståelse för sorg, kriser, förluster och
trauman.
– Visa förmåga att självständigt utreda och bedöma individers sociala
situation i relation till relevanta vård- och omvårdnadssituationer
och med utgångspunkt i detta föreslå sociala och psykosociala
insatser.
– Visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienter och
deras närstående planera, genomföra och utvärdera sociala och
psykosociala insatser på individ- och gruppnivå.
Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer infördes den 1 juli 2019.
Eftersom Socialstyrelsens senaste statistik om tillgång och efterfrågan
på legitimerade yrkesgrupper bygger på data från 2017 går det i
nuläget inte att på samma sätt som för övriga grupper beskriva storleken på, och behov av, yrkesgruppen. Det kan dock konstateras att
sedan den 1 juli 2019 fram till februari 2020 hade Socialstyrelsen utfärdat omkring 990 legitimationer till hälso- och sjukvårdskuratorer.
På sikt blir grunden för legitimation en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen, vilket kräver en ny yrkesutbildning om 60 högskolepoäng efter socionomutbildning eller motsvarande. Fram till
den 1 juli 2024 kan de som saknar en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ansöka om legitimation enligt övergångsbestämmelser, om
de har varit verksamma som kuratorer inom hälso- och sjukvården i
Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
60 högskolepoäng. Det ställs också krav på avlagd socionomexamen eller annan motsvarande
examen.
147
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minst fem år motsvarande heltid eller i minst två år om de har en
vidareutbildning.148
Legitimerad psykoterapeut
Examen
Psykoterapeutexamen är en examen på avancerad nivå. Av examensbeskrivningen framgår att studenten bl.a. ska:
– Visa fördjupad kunskap om och förståelse för olika psykoterapiformer, olika psykiska sjukdomstillstånd samt psykiatrisk diagnostik.
– Visa kunskap och förståelse för relevanta samhälls- och familjeförhållanden som påverkar individer och grupper.
– Visa sådana fördjupade färdigheter som krävs för att självständigt
genomföra diagnostiska bedömningar samt upprätta, genomföra
och kritiskt utvärdera psykoterapeutiska behandlingsprogram
inom ett av områdena individual-, grupp- eller familjeterapi.
Psykoterapeut skiljer sig från de flesta övriga legitimerade yrken inom
hälso- och sjukvården på så sätt att examen och legitimation grundar
sig på en påbyggnadsutbildning om 90 högskolepoäng. För behörighet krävs examen som psykolog, specialistläkare inom psykiatri, socionom eller annan motsvarande examen. Med ”annan motsvarande
examen” följer alltså att flera olika hälso- och sjukvårdsyrken kan
ligga till grund för examen i psykoterapi. Vid examen som socionom
eller ”annan motsvarande examen” krävs enligt högskoleförordningen
också grundläggande psykoterapiutbildning. För psykologer och
specialistläkare inom psykiatri ingår redan grundläggande psykoterapiutbildning i deras utbildningar.
Att flera olika hälso- och sjukvårdsyrken kan ligga till grund för
examen i psykoterapi speglas i sammansättningen av de knappt 5 000
legitimerade och sysselsatta psykoterapeuter som 2017 var verksamma. Av dem hade drygt 2 000 en psykologlegitimation, knappt 340
en läkarlegitimation, drygt 330 en sjuksköterskelegitimation, cirka 70
Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård. Nationella planeringsstödet, 2020, s. 24.
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en fysioterapeutlegitimation, cirka 40 en arbetsterapeutlegitimation
och knappt 40 en annan legitimation.
Enligt Socialstyrelsens statistik fanns det år 2017 3 457 st. legitimerade och sysselsatta psykoterapeuter under 65 år. Antalet sysselsatta legitimerade psykoterapeuter i hälso- och sjukvården var samma
år 4 125. Mer än 50 procent av psykoterapeuterna inom hälso- och
sjukvården 2017 var 60 år eller äldre.149 Det kan också noteras att
majoriteten av psykoterapeuterna var sysselsatta i privat sektor.
Från regionernas sida var det 8 av 20 regioner som bedömde brist
på psykoterapeuter medan 12 regioner bedömde att det är balans.150
Antalet helårsarbetare som uppskattades saknas utifrån regionernas
totala personalbehov var 21 st. Här kan noteras att många legitimerade psykoterapeuter arbetar under andra titlar, då de ofta är anställda i sin grundprofession och inte i sitt specialistyrke, vilket kan
påverka bilden av efterfrågan och brist.
Ser man till utbildningen av psykoterapeuter så tog knappt 160 personer examen läsåret 2018/19 och 210 st. legitimationer utfärdades
2018. Utbildningen finns på tio lärosäten, men antagning sker inte
varje år på alla orter. Söktrycket var 1,3 behöriga förstahandssökande
per antagen höstterminen 2019.
Historik
Då psykoterapeututbildningen skiljer sig från andra utbildningar
genom att vara en påbyggnadsutbildning och den i olika grad varit
reglerad under åren, finns skäl att kort redogöra för utbildningens
historik och utveckling.
Fram till 1977 gavs utbildning i psykoterapi främst av föreningar
och institut som internutbildning vid vårdinstitutioner och i viss
utsträckning inom psykologutbildningen. År 1978 infördes en statlig
psykoterapiutbildning, vilken delades upp i två steg. Steg 1 bestod i
en allmän orientering med avsikt att ge tillräcklig kompetens för att
ingå i ett team eller bedriva psykoterapi under handledning. Steg 2
bestod i att ge färdigheter att behandla samt behörighet att självständigt bedriva psykoterapi. Ett uttalat syfte med steg 1 var att det
Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård. Nationella planeringsstödet, 2020, s. 85.
150
Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård. Nationella planeringsstödet, 2020.
149
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skulle utgöra både en vidareutbildning för olika yrkesgrupper som
skulle ingå i psykoterapeutiska och psykiatriska vårdteam och en
grund för de som sen skulle läsa steg 2. Steg 1 hade således ett dubbelt
syfte. Utvärderingar pekade dock på att steg 1 inte lyckats motsvara
förväntningarna om att vara en allmän utbildning för olika vårdyrken.
Det ledde till en förändrad utbildning. När dåvarande Universitetsoch högskoleämbetet föreslog en förändrad utbildning gjordes
psykoterapiutbildningen i stället till en odelad påbyggnadsutbildning
om 90 högskolepoäng. Den fick behörighetskrav så att bara de med
psykoterapi i sin grund- eller fortbildning var behöriga, således psykologer, läkare med specialisering inom psykiatri, socionomer med den
fortbildningskurs med inriktning i psykoterapi som då planerades
samt andra, såsom t.ex. sjuksköterskor och arbetsterapeuter, under
förutsättning att de hade fortbildning med inriktning psykoterapi.
Därigenom fyllde steg 1-utbildningen inte längre något syfte och
staten skulle därmed inte längre ansvara för den. I stället såg man att
behovet av psykoterapeutisk allmänbildning borde uppfyllas genom
kontaktmannautbildningar, utbildningar i psykoterapeutiskt förhållningssätt osv. Uppdelningen av utbildningen i två steg upphörde
alltså formellt 1985.
I och med 1993 års högskolereform infördes en psykoterapeutexamen. Att denna examen infördes torde hänga samman med att
yrkesexamina normalt infördes för legitimerade grupper. Det innebar att mål för utbildningen ställdes upp, medan den statliga regleringen av utbildningens innehåll upphörde. I beskrivningen av psykoterapeutexamen fanns en uppräkning av behöriga grupper, varav
”socionomer med föreskriven komplettering” var en. När examensbeskrivningen gjordes om 2007 infördes ”grundläggande psykoterapiutbildning” som behörighetskrav på det sätt som fortfarande gäller.151
Grundläggande psykoterapiutbildning i dag
Som framgår av ovan hänvisar examensordningen för psykoterapeutexamen till vad som benämns grundläggande psykoterapiutbildning.
Sådana kan ges av ett stort antal utbildningsanordnare och kan benämnas på flera sätt, förutom som just grundläggande psykoterapiutbildning t.ex. som basutbildning i psykoterapi, steg 1-utbildning
151

Högskoleverket, En ny psykoterapeutexamen, Rapport 2011:20 R, 2011, s. 11–13.
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eller liknande. Majoriteten av anordnarna av psykoterapeutprogrammet
förhåller sig dock till behörighetskravet på grundläggande psykoterapiutbildning som motsvarande den tidigare statligt reglerade
steg 1-utbildningen. Innehållet i den grundläggande psykoterapiutbildningen granskas särskilt vid antagning. Trots att flera utbildningar
kallas grundläggande psykoterapiutbildning, ger alla således inte behörighet till psykoterapeutprogrammen.152
En del grundläggande psykoterapiutbildningar ges av statliga högskolor eller av enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda psykoterapeutexamen, medan andra ligger helt utanför högskolan.
Eftersom den sistnämnda gruppen inte står under statlig tillsyn eller
ingår i något rapporteringssystem finns inte något enkelt sätt att
kartlägga den. De olika anordnarna har varierande behörighetskrav.
De flesta anger att de vänder sig till yrkesgrupper inom vården och
att sökanden ska ha högskolebehörighet. Kravet på faktisk högskolebehörighet är dock inte lika uttalat, i några fall ställs inga krav
på utbildning för behörighet, eller bara krav på gymnasiekompetens.
Även innehållet i utbildningarna varierar. Många har inriktning mot
KBT, familjeterapi eller psykodynamisk terapi, men även t.ex. motiverande samtal förekommer. Längden varierar mellan tre och sex
terminer. Yrkeserfarenhet krävs hos vissa. Ungefär hälften kräver att
studenten har anställning med inslag av psykoterapi.
Sjuksköterska och specialistsjuksköterska
Såväl grundutbildade sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor
med olika inriktning fyller viktiga roller i primärvårdens arbete med
psykisk ohälsa. Sjuksköterskor är ofta den första ingången till hälso/vårdcentralens verksamheter, och har därmed en avgörande funktion vad gäller triagering. I distriktssköterskans kompetens ingår
ofta särskild förmåga att möta människor med komplexa behov och
arbeta med förebyggande insatser. Även specialistsjuksköterskor
med inriktning mot psykiatrisk vård respektive vård av äldre är särskilt relevanta i sammanhanget.

152

Skriftlig kommunikation med SSR:s psykoterapeutförening.
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Sjuksköterska – examensbeskrivning
Sjuksköterskeexamen är en examen på grundnivå. Av examensbeskrivningen framgår att studenten bl.a. ska:
– Visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och
närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt
ge vård och behandling.
– Visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Specialistsjuksköterska – examensbeskrivning
Specialistsjuksköterskeexamen är en examen på avancerad nivå, med
olika inriktningar. Av examensbeskrivningen framgår att studenten
för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård
ska:
– Visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov.
– Visa förmåga att möta människor i kris.
– Visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i
behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård
och omsorg.
Det framgår vidare att för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska studenten:
– Visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och
utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom
och sjukdomskomplikationer.
– Visa förmåga att hos äldre patienter observera och bedöma komplexa behov av vård och rehabilitering.

189

595
Förutsättningar för primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

SOU 2021:6

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska ska studenten:
– Visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och
utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk
och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av
sjukdom och sjukdomskomplikationer.
– Visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård,
habilitering och rehabilitering hos patienter.
– Visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.
År 2017 fanns det enligt Socialstyrelsens statistik 116 100 legitimerade och sysselsatta sjuksköterskor under 65 år. 109 515 legitimerade sjuksköterskor var sysselsatta inom hälso- och sjukvården och
enligt SKR var 70 000 verksamma i regioner och 18 000 i kommuner.
År 2019 var det 20 av 21 regioner som redovisade brist på grundutbildade sjuksköterskor och 132 av 226 rapporterande kommuner rapporterade brist. Antalet helårsarbetare som uppskattas saknas utifrån
regionernas totala personalbehov var 790 grundutbildade sjuksköterskor. Det kan särskilt noterats att omkring 90 procent av arbetsgivarna redovisade brist på nyexaminerade och yrkeserfarna specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård, och stora pensionsavgångar
väntas. 168 av 226 rapporterande kommuner rapporterade brist på
specialistsjuksköterskor. Grundutbildningen ges vid 24 lärosäten och
läsåret 2018/2019 avlade drygt 4 400 personer examen. År 2018 utfärdades 4 839 legitimationer. Söktrycket till utbildningen var 2,1 behöriga förstahandssökande per antagen höstterminen 2019.153

Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet, 2020; Socialstyrelsen, Uppföljning av omställningen
till en mer nära vård, 2020 s. 49.
153
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Läkare och specialist i allmänmedicin
Examensbeskrivning läkare154
Läkarexamen är en examen på avancerad nivå. Av examensbeskrivningen framgår att studenten bl.a. ska:
– Visa kunskap om, och förståelse för förhållanden i samhället som
påverkar hälsan för individer och olika grupper ur ett nationellt
och globalt perspektiv.
– Visa fördjupad förmåga till professionellt bemötande av patienter
och deras närstående med respekt för patienternas och deras närståendes integritet, behov, kunskaper och erfarenheter.
– Visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste
sjukdomstillstånden ur patofysiologiskt och psykosocialt samt
andra relevanta perspektiv och i samverkan med patienten handlägga dessa.
– Visa förmåga att initiera och medverka i hälsoinriktat och sjukdomsförebyggande arbete för enskilda och grupper samt att redogöra för hur sådant arbete bedrivs på samhällsnivå.
Specialist i allmänmedicin – målbeskrivning
I Socialstyrelsens målbeskrivningar för läkares specialiseringstjänstgöring155 (ST) finns kompetensbeskrivningar för de olika specialiteterna.156 För allmänmedicin anges det att specialiteten karaktäriseras av:
• Mötet med patienten.
• Kompetens i bedömning och behandling av patienter i alla åldrar
med alla sorters hälsorelaterade problem, inklusive upplevelser
och besvär som inte är orsakade av någon definierbar sjukdom.
• Arbete som vanligen utförs på en vårdenhet med mottagningsverksamhet inom primärvården.

154
155
156

Utbildning i enlighet med den nya examensbeskrivningen kommer att ges hösten 2021.
Socialstyrelsen, Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015, 2015.
Obs. att ny version är under utarbetande.
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I kompetensen ingår att kunna följa en individs olika hälsoproblem
över tid och i bedömningen av hälsoproblemen väga in personens
hela livssituation.
Det kan vidare noteras att delmål 13.c specifikt fastslår att den
specialistkompetenta läkaren ska behärska handläggning av vanliga
och viktiga psykiska sjukdomar med betoning på de stora folksjukdomarna.
Enligt Socialstyrelsens statistik fanns det 2017 43 200 legitimerade och sysselsatta läkare, varav nästan 40 000 inom hälso- och sjukvården. Samma år fanns det 31 800 sysselsatta specialistläkare, varav
drygt 29 000 inom hälso- och sjukvården. År 2018 utfärdades 2 064
specialistbevis. Flest inom allmänmedicin (471), internmedicin (179)
och psykiatri (130). År 2019 bedömde 19 av 21 regioner att det var
brist på specialistläkare. Det totala uppskattade behovet uppgår till
1 252 helårsarbetare, varav 686 inom allmänmedicin och 144 inom
psykiatri. Det uppskattade behovet av allmänläkare och psykiatriker
skiljer sig mellan regionerna och uppgår till 12–80 per region för
allmänmedicinare och 2–41 per region för psykiatriker.
2018 utfärdades 2 306 legitimationer. 51 procent till utbildade i
Sverige, 37 procent inom EU eller EES (främst Polen, Danmark och
Rumänien), och 12 procent utanför EU eller EES. Läsåret 2018/2019
tog drygt 1 300 personer läkarexamen. Söktrycket var 5,3 behöriga
förstahandssökande per antagen höstterminen 2019.
Fysioterapeut
Examen
Fysioterapeutexamen är en examen på grundnivå. Av examensbeskrivningen framgår att studenten bl.a. ska:
– visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen
genomföra fysioterapeutiska åtgärder samt förmåga att initiera
och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och
rehabiliterande arbete på individ-, grupp- eller samhällsnivå.
År 2017 fanns det enligt Socialstyrelsens statistik 15 842 legitimerade
och sysselsatta fysioterapeuter under 65 år. 13 611 legitimerade fysioterapeuter var sysselsatta inom hälso- och sjukvården och enligt SKR
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arbetade omkring 6 000 i regioner och drygt 2 000 i kommuner 2017.
År 2019 var det 10 av 21 regioner som redovisade brist på grundutbildade fysioterapeuter och 11 balans. 119 (av 226 rapporterande)
kommuner rapporterade brist. Antalet helårsarbetare som uppskattas
saknas utifrån regionernas totala personalbehov var 61 fysioterapeuter.
Grundutbildningen ges vid åtta lärosäten och läsåret 2018/2019
avlade drygt 490 personer examen. År 2018 utfärdades 927 legitimationer. Söktrycket till utbildningen var 4,3 behöriga förstahandssökande per antagen höstterminen 2019.
Specialistordning – mental hälsa
Specialistutbildning inom mental hälsa enligt Fysioterapeuternas
specialistordning är en utbildning på avancerad nivå som förutom
klinisk tjänstgöring under handledning innehåller en magisterexamen.157 Målet för fysioterapi inom psykiatri och psykosomatik är att
minska graden av funktionshinder samt höja graden av hälsa och
välbefinnande hos barn, ungdomar och vuxna med psykisk ohälsa
och sjukdom. Detta kan yttra sig i störningar i relationen till den
egna kroppen, kroppsupplevelse och/eller rörelsebeteende.
Insatserna utgår från ett bio-psyko-socialt perspektiv på ohälsa
och sjukdom med tonvikt på den psykosomatiska förståelsen av
sambandet mellan kropp och psyke. Individens självkänsla, kopplad
till kroppsupplevelse och rörelsefunktion är i fokus, därtill att aktivera individens egna resurser till hälsa, återhämtning och livskvalitet.
Behandlingsinsatserna omfattar, förutom fysisk aktivitet och träning, strategier för att öka medvetenheten om den egna hälsan och
kroppen samt för att öka förmåga att identifiera, hantera och reglera
kroppsliga förnimmelser, såväl sensoriska som emotionella samt
förbättra den sensomotoriska funktionen. Mötet/interaktionsprocessen används medvetet som en del av behandlingen.
Specialiteten bedrivs i såväl öppna som slutna vårdformer, offentligt och privat, samt i övrig verksamhet i den mån arbetssättet är
psykiatriskt eller psykosomatiskt inriktat. I dag finns ett 70-tal specialister inom mental hälsa i landet med störst antal i Stockholmsområdet.158 Arbetet utförs ofta i samverkan med multidisciplinära
157
158

Fysioterapeuterna, Specialistordning för fysioterapeuter, Inrättad 1993, 2014.
Skriftlig kommunikation med Fysioterapeuterna.
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team eller andra enskilda vårdgivare. Samverkan sker inom och utom
hälso- och sjukvårdssystemet i olika former av team och andra interprofessionella sammanhang. Dessutom sker samverkan med berörd
personal inom primärvård, kommunal vård inklusive hemtjänst, socialtjänst, Försäkringskassan, arbetsvårdande myndigheter, skola, med
arbetsledare och företagshälsovård samt med närstående.
Arbetsterapeut159
Examen
Arbetsterapeutexamen är en examen på grundnivå. Av examensbeskrivningen framgår att studenten bl.a. ska:
– Visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen
genomföra arbetsterapeutiska åtgärder som förebygger, förbättrar
och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga.
– Visa förmåga att identifiera och genomföra miljöinriktade åtgärder
både på individ-, grupp- och samhällsnivå.
År 2017 fanns det enligt Socialstyrelsens statistik 11 464 legitimerade och sysselsatta arbetsterapeuter under 65 år. 9 436 legitimerade
arbetsterapeuter var sysselsatta inom hälso- och sjukvården och enligt SKR arbetade omkring knappt 3 700 i regioner och drygt 3 400 i
kommuner 2017. År 2019 var det 14 regioner som bedömde att det
var brist och 7 som redovisade balans i efterfrågan på arbetsterapeuter.
105 av 226 rapporterande kommuner rapporterade brist. Antalet helårsarbetare som uppskattas saknas utifrån regionernas totala personalbehov var 65 arbetsterapeuter.
Utbildningen ges vid åtta160 lärosäten och läsåret 2018/2019 tog
drygt 415 personer examen. År 2018 utfärdades 451 legitimationer.
Söktrycket till utbildningen var 1,5 behöriga förstahandssökande per
antagen höstterminen 2019.
Även arbetsterapeuterna har en specialitetsordning, med en annan struktur, där det inte
finns någon enskild inriktning mot psykisk ohälsa. Fem områden är definierade: Arbetsliv och
utbildning, Folkhälsa, Habilitering och funktionshinder, Hälso- och sjukvård samt Äldrevård
och äldreomsorg. För varje område gäller att verksamheten bedrivs oberoende av huvudman.
160
I nuläget åtta st. men under 2020 beslutade Uppsala universitet att arbeta för att kunna
erbjuda utbildning till arbetsterapeutexamen. Arbetet med att bygga upp programmet är igång
och det kommer förhoppningsvis kunna starta hösten 2022.
159
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Barnmorskor, dietister och apotekare
Utredningen vill också uppmärksamma följande yrkesgrupper som
även de har viktiga roller relaterade till primärvårdens omhändertagande av psykisk ohälsa, även om de vanligen inte är del av de psykosociala teamen.
Barnmorskor
Under graviditet och efter förlossning är risken förhöjd att drabbas
av psykisk ohälsa. Mödrahälsovården är en del av primärvården161
och barnmorskor inom mödrahälsovården har kontinuerlig kontakt
med föräldrarna och spelar här en stor roll för att identifiera psykisk
ohälsa, stödja och hjälpa till rätt vårdinstans. Barnmorskan är ofta
spindeln i nätet och den som samordnar vårdkontakter och eventuella socialtjänstkontakter.
Att uppmärksamma och motivera gravida med psykisk ohälsa och
sjukdom att ta emot stöd och behandling både för sin egen, familjens
och det väntade barnets skull är ett centralt uppdrag för barnmorskorna
inom mödrahälsovården.
Dietister
Även om dietisten inte är den profession som i första hand behandlar
den psykiska ohälsan, så är det vanligt att dietister i primärvården
träffar patienter p.g.a. konsekvenserna av den psykiska ohälsan. För
dietister finns också möjlighet till specialisering inom psykiatri i
allmänhet och med särskild inriktning mot ätstörningar samt inom
psykoterapi.162
Vanliga tillstånd där psykisk ohälsa kan vara ett grundproblem
eller där tillståndet i sig ger psykisk ohälsa och där dietister ofta är
inkopplade är t.ex. övervikt, Irritable Bowel Syndrome (ibs), ätstörningar, metabolt syndrom/diabetes typ 2, eller ohälsosamma matvanor
generellt. Utifrån detta kan dietister tillföra central kompetens till
teamen runt patienter med psykisk ohälsa, såväl i regionernas som
kommunernas primärvård.163
161
162
163

Prop. 1994/95:195, Primärvård, privata vårdgivare mm., s. 46 f.
Dietisternas Riksförbund, Specialistordning för dietister, inrättad 2011, 2020.
Skriftlig kommunikation med Dietisterna riksförbund.
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Apotekare
Kunskap om läkemedel och läkemedelsanvändning är många gånger
central i omhändertagandet av patienter som lider av psykisk ohälsa.
Många läkemedel som används vid psykiatriska indikationer har interaktioner med andra läkemedel, som behöver hanteras och förklaras.
Patientgruppen kan också behöva extra stöd i sin läkemedelsanvändning, p.g.a. att medicinerna inledningsvis kan leda till fluktuationer i
det psykiska måendet och att en del läkemedel har beroendepotential.
Farmaceutisk kompetens kan därmed också vara en viktig komponent i en stärkt primärvård, rustad för att hantera psykisk ohälsa.
Här har apotekare i primärvården en viktig roll, bl.a. vid läkemedelsgenomgångar, inklusive vid läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden och med patienter inskrivna i hemsjukvården.
Av särskild vikt i kommunens primärvård
Särskilt om undersköterskor
Undersköterskor, eller motsvarande, är den största personalgruppen
inom den kommunala hälso- och sjukvården. De har därmed en central
roll i förhållande till den psykiska hälsan hos dem som får insatser av
den kommunala hälso- och sjukvården, inte minst vad gäller att identifiera och uppmärksamma psykisk ohälsa hos dessa personer.
Att bedöma det exakta antalet yrkesverksamma undersköterskor
är komplicerat och beror delvis på vilken beräkningsgrund som väljs:
utbildning, yrkestitel eller arbetsuppgifter. Enligt yrkesregistret med
yrkesstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB) finns det i dag
cirka 187 000 yrkesverksamma undersköterskor. Antalet ökar betydligt om personal i närliggande yrkeskategorier såsom behandlingsassistenter och socialpedagoger, skötare, vårdare och boendestödjare
räknas in. Sådan personal kan ha en utbildning med inriktning mot
vård och omsorg. Med utgångspunkt i yrkesregistret med yrkesstatistik från SCB uppskattas personal i de närliggande yrkeskategorierna
uppgå till 100 000.164

164

Ds 2020:15, Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser, s. 11.
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En majoritet av undersköterskorna är anställda i kommun eller
hos privata utförare av kommunalt finansierad verksamhet. Kommunerna uppger ett spann på 5–40 procent av arbetstiden när det
gäller uppgifter av hälso- och sjukvårdskaraktär varav 20–25 procent
är den mest återkommande uppskattningen.165
När det gäller LSS-verksamhet finns det olika uppfattningar om
huruvida det förekommer hälso- och sjukvårdsuppgifter alls till att
dessa bedöms utgöra i princip all arbetstid. I dessa fall handlar det
om enskilda ärenden som kräver enbart hälso- och sjukvårdsinsatser.
Omvårdnad/omsorg uppskattas till mellan 20–80 procent.166
På väg mot skyddad yrkestitel
Noteras bör att undersköterska i dag är en anställningsform och det
alltså inte är utbildningen i sig (gymnasieutbildning eller någon form
av vuxenutbildning) som leder till titeln undersköterska. Eftersom
det i nuvarande system inte finns några nationella kompetenskrav
eller en reglerad examen varierar innehållet mellan utbildningsanordnare och framför allt inom vuxenutbildningen. Detta innebär att
kompetensen hos undersköterskor som utbildats inom vuxenutbildningen kan variera över landet och hos olika arbetsgivare.167 Något
som uppmärksammats och kritiserats.
Mot denna bakgrund tillsatte regeringen utredningen Reglering
av yrket undersköterska. Utredningen, som lämnade sitt slutbetänkande i april 2019, bedömde att det fanns relativt utbredda brister i
kompetensen hos undersköterskorna och menade att det har en
direkt effekt på utförandet av arbetsuppgifterna. Utredningen menade
att bristerna kan ses som en konsekvens av att undersköterskeyrket
hittills varit oreglerat och föreslog därför att yrket ska regleras med
en skyddad yrkestitel.168
Regeringen beslutade i december 2019 om ändringar i gymnasieförordningen (2010:2039) och i förordningen (SKOLFS 2010:14)
om examensmål för gymnasieskolans nationella program. Ändringarna innebär bl.a. att fler ämnen kommer att bli obligatoriska för alla
elever inom vård- och omsorgsprogrammet. Vidare har kursinneSOU 2019:20, Stärkt kompetens i vård och omsorg, s. 112 f.
SOU 2019:20, Stärkt kompetens i vård och omsorg, s. 113.
167
SOU 2019:20, Stärkt kompetens i vård och omsorg, s. 108.
168
SOU 2019:20, Stärkt kompetens i vård och omsorg.
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hållet anpassats för att stämma överens med de nationella kompetenskraven för undersköterskor som Socialstyrelsen föreslagit. Det
reformerade innehållet inom vård- och omsorgsprogrammet kommer att gälla för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. För
utbildning som påbörjats före den 1 juli 2021 gäller däremot äldre
bestämmelser.169
Till följd av vård- och omsorgsprogrammets nya utformning
lämnade regeringen i juni 2020 ett delvis annorlunda förslag gällande
införande av skyddad yrkestitel för undersköterskeyrket, än det som
lämnats av utredningen. Reglerna föreslås träda i kraft 2025, med en
övergångsperiod om tio år.170
3.7.3

Specifika funktioner av betydelse för primärvårdens
arbete med psykisk ohälsa

Case manager/vårdsamordnare
På senare år har man på olika ställen utvecklat olika arbetssätt och
funktioner av s.k. ”case manager”/vårdsamordnar-typ, för att säkerställa tillgänglighet, kontinuitet och samordning, inte minst för personer med psykisk ohälsa. Detta ligger väl i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom.171
Där anges att det vid vård av personer med depression eller ångestsyndrom är särskilt viktigt med kontinuitet och tillgänglighet, vilket
är grundförutsättningar för en individuellt anpassad och god vård
genom hela sjukdomsförloppet. Ett sätt att tillgodose detta inom
primärvården kan enligt riktlinjerna vara att det finns en vårdsamordnare som ansvarar för stöd och kontinuerlig kontakt med personer med depression eller ångestsyndrom.
Denna typ av samordnarfunktioner exemplifieras här genom VGR:s
arbete med vårdsamordnare psykisk ohälsa, vilket är det tydligast
dokumenterade och beforskade exemplet på detta som utredningen
kunnat identifiera i svensk kontext.

Ds 2020:15, Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser s. 12.
Ds 2020:15, Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser.
171
Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Stöd för styrning och ledning, 2017, uppdaterade 2020.
169
170
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Vårdsamordnare psykisk ohälsa
Sedan 2015 har det i VGR pågått forskning och utveckling av funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården. Detta har
skett i nära samarbete mellan VGR och Göteborgs universitet (GU).
En vårdsamordnare arbetar med att ge ett samordnat, strukturerat omhändertagande, en aktiv uppföljning av förlopp och behandling av patienter med psykisk ohälsa. Detta innefattar patienter med
lindrig till medelsvår depression, ångestsyndrom samt stressrelaterad
psykisk ohälsa. Vårdsamordnare psykisk ohälsa ersätter ingen annan
insats. Alla vårdsamordnare följer en metod gemensam för hela VGR.
Vårdsamordnaren är en förstärkning av omhändertagandet vid
psykisk ohälsa och omfattar en nära patientkontakt, för att ge patienten tillgänglighet och kontinuitet. För patienter innebär den individuella patientkontakten två besök samt regelbunden telefonkontakt
under ett antal veckor. Särskild självskattningsskala beroende på diagnos
används som underlag vid samtal med patienterna.
Den som utses till vårdsamordnare ska vara anställd på vårdcentralen, ha erfarenhet av arbete i primärvård, ha legitimationsgrundande högskoleutbildning inom hälso- och sjukvården, samt en
kvalitetssäkrad utbildning för funktionen på 7.5 högskolepoäng, genom GU. VGR har hittills, tillsammans med GU, utbildat cirka 300 st.
Vårdsamordnare psykisk ohälsa. Som stöd i utvecklingen av funktionen medverkar vårdsamordnaren i återkommande metoddagar.
Fokus är processarbete och föreläsningar med för funktionen relevanta teman. En gång per termin arrangeras en utvecklingsdag för
vårdsamordnare.
Utvecklingen av funktionen sker stegvis, och det finns ingen övre
gräns för hur stor del av en tjänst som vårdcentralen väljer att lägga
på funktionen vårdsamordnare. Det är vårdcentralens behov och
förutsättningar som avgör andelen.172

172

Västra Götalandsregionen, Vårdsamordnare psykisk ohälsa, Funktionen.
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Forskning om vårdsamordnare psykisk ohälsa
Enligt en vetenskaplig utvärdering från GU har införandet av funktionen gett resultat i form av:
• Snabbare tillfrisknande
• Mer adekvat medicinering
• Bättre tillgång psykologkontakt
• Tidigare återgång till arbete
• Kortare sjukskrivningstid
Utvärdering visar vidare att ur ett samhällsperspektiv kostar vårdsamordnare mindre än sedvanlig behandling och är effektivare. Ser
man strikt till kostnader för hälso- och sjukvård är det något dyrare,
men effektivare än sedvanlig behandling (medelkostnad per patient
på 3 670 kronor vs 2 460 kronor för sedvanlig behandling). Det man
på samhällsnivå sparade kostnader på var (bl.a.) sjukskrivningar. Vid
sedvanlig behandling var medelkostnaden för sjukskrivning per patient
71 240 kronor, medan medelkostnaden med vårdsamordnare var
58 500 kronor per patient.173
Rehabiliteringskoordinator
Som beskrivits i avsnitt 3.1.2 har rehabiliteringskoordinator överlag
kommit att bli det etablerade uttrycket för den funktion som inrättas för att uppfylla kravet på erbjudande av koordineringsinsatser
som finns i lagen om koordineringsinsatser för vissa sjukskrivna
patienter. Lagen ger regionerna skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter i syfte att främja deras återgång till
eller inträde i arbetslivet. Det gäller alltså inte enbart sjukskrivningar
p.g.a. psykiska sjukdomar och syndrom. Eftersom de senare står för en
stor andel av sjukskrivningarna blir dessa patienter likväl en väsentlig
del av rehabkoordinatorns jobb.

Holst A et al, Cost-effectiveness of a. care manager collaborative care programme for patients
with depression in primary care: economic evaluation of a pragmatic randomised controlled study,
BMJ open 8.11, 2018.
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De flesta koordinatorer finns inom primärvården. Några arbetar
enbart inom koordineringsfunktionen, andra kombinerar med andra
arbetsuppgifter inom vården. Vissa arbetar vid en särskild vårdcentral,
andra utför koordineringsuppdraget åt flera vårdcentraler. I vissa
regioner lägger rehabkoordinatorer mycket tid på det personliga
mötet med patienterna och stöttar dem att hitta lösningar för att
återgå i arbete. I andra regioner har koordinatorerna en överordnad
roll och inriktar arbetet på att urskilja vilka patienter som ska erbjudas särskilt stöd och verka för att all vårdpersonal arbetar på
samma sätt för att främja arbetsåtergång för enskilda patienter. I de
flesta regioner har rehabkoordinatorn kontakt med arbetsgivaren
och andra aktörer, i andra regioner förutsätts att patienten själv tar
nödvändiga kontakter. I vissa regioner har funktionen en ombudsliknande roll och tar kontakterna åt patienten, när hen inte klarar det
själv. I rehabkoordinatorns uppgifter ingår ofta i praktiken arbete
med sjukskrivningsstatistik och utveckling av interna rutiner kring
sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbetet. De bidrar med kunskaper
i försäkringsmedicin på vårdenheten och utgör stöd till läkare i sjukskrivningsfrågor.174
Formell kompetens hos koordinatorerna
Det infördes i och med den nya lagen inte något kompetenskrav för
att få utföra koordineringsinsatser. I remisshanteringen av aktuell
departementspromemoria framfördes att legitimationsyrke borde
vara ett krav. Regeringen hänvisade dock till yrkeskvalifikationsdirektivet och där angivna möjligheter att reglera kompetens för ett
visst yrke, bl.a. att särskilda krav för att utöva yrkesverksamhet
endast får ställas när det finns angelägna skäl för det. Några sådana
skäl för kompetenskrav ansåg regeringen inte att det fanns. I stället
är det en fråga för respektive arbetsgivare att avgöra vilken kompetens som krävs för uppgiften.175
De flesta har vårdutbildning. Många är arbetsterapeuter, fysioterapeuter eller sjuksköterskor, men även undersköterskor och kuratorer. Det finns också de med helt annan utbildning och erfarenhet,
såsom t.ex. tidigare handläggare på Försäkringskassan. Många regioner
Lagrådsremiss Ny lag om koordineringsinsatser för vissa sjukskrivna patienter, 2018, s. 15 ff.
Se även prop. 2019/20:1, Budgetpropositionen för 2020.
175
Lagrådsremiss Ny lag om koordineringsinsatser för vissa sjukskrivna patienter, s. 49 ff.
174
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ger rehabkoordinatorn en intern grundläggande försäkringsmedicinsk
utbildning eller erbjuder uppdragsutbildning via universitet eller högskola.176
Psykosociala team
Vi har i tidigare betänkanden lyft vikten av interprofessionellt lärande och interprofessionella arbetssätt.177 Även när det gäller primärvårdens arbete med psykisk ohälsa är ett interprofessionellt teamarbete, där man nyttjar alla relevanta kompetenser tillsammans runt
patienten, av vikt. Ett effektivt teamarbete förutsätter dock också
interprofessionell kompetens. Det räcker inte att bara ”samla olika
kompetenser under samma tak”. Man behöver ha förmåga att samverka med andra professioner, ha kunskap om, förståelse och respekt
för andra professioners funktioner, roller och etiska värderingar. Den
kompetensen anses bidra till att förbättra vårdens kvalitet.178
Teamsamverkan runt patienter med psykisk ohälsa benämns ofta
som psykosociala team. Allt fler hälso-/vårdcentraler organiserar sitt
arbete på detta sätt. Kompetensen i teamen kan se olika ut. Vanliga
yrkeskategorier som kan ingå är kurator, psykolog, sjuksköterska,
psykiatrisjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Strukturerad
och kontinuerlig avstämning mellan det psykosociala teamet och
läkargruppen inom vårdcentralen stärker ytterligare det interprofessionella arbetet.
Till stöd för arbetet med såväl triagering som bedömning av det
psykosociala teamet utvecklas protokoll och rutiner, vilka även ska
säkerställa att man identifierar patienter som har behov av läkarkontakt, eller kontakt med annan profession utanför det psykosociala teamet.
Psykolog med psykologiskt ledningsansvar
Psykolog med psykologiskt ledningsansvar (PLA) utgör en del av
verksamhetens ledningsstruktur och ansvarar för utveckling, kvalitetssäkring och implementering av psykologins kunskapsområde inom
Lagrådsremiss Ny lag om koordineringsinsatser för vissa sjukskrivna patienter, s. 16.
Se t.ex. bil. 3 i SOU 2018:39, God och nära vård. En primärvårdsreform.
178
World Health Organization, Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice, 2010.
176
177

202

608
SOU 2021:6

Förutsättningar för primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

hela verksamheten. En PLA kan verka på olika nivåer: verksamhetsnivå, divisionsnivå, förvaltningsnivå, regionnivå, eller dylikt. Exempel på ansvarsområden kan vara:
– kvalitetssäkring av psykologiska insatser och metoder
– rutiner vid uppföljningar och utvärderingar
– rutiner vid metodutveckling
– bevaka ny forskning och nya riktlinjer såväl nationellt som internationellt
– planering av implementeringen av beslutade insatser enligt punkten ovan
– utveckla patientsäkerhetsarbetet vid psykologiska insatser
– rådgivning kring professionella och etiska frågeställningar
– verka för att psykologins kunskapsområde harmoniserar med övriga
kunskapsområden i verksamheten.179
3.7.4

Olika typer av utbildningsinsatser

Av utredningens direktiv framgår att vi även ska titta på de olika
utbildningsinsatser relaterat till psykisk ohälsa som finns i dag och
bedöma det eventuella behovet av nya utbildningsinsatser. Vi har ovan
beskrivit hur olika kliniska professioners examensbeskrivningar
lyfter aspekter relaterade till arbetet med psykisk ohälsa. I det följande kommer vi att redogöra för olika typer av utbildningsinsatser
som ges, utöver de utbildningsmoment som finns i de kliniska professionernas grund- och avancerade utbildningar samt fristående
fördjupningskurser på högskolenivå.
I detta sammanhang vill vi inledningsvis framhålla behovet av ett
gott bemötande som utgår från olika människors behov och förutsättningar, exempelvis funktionsnedsättning, könsidentitet och könsuttryck eller ålder. För många kan fortfarande begrepp som psykisk
ohälsa och terapi i sig vara stigmatiserande och omöjliga att ens
reflektera över i förhållande till sin egen situation. Vad gäller bemötande är det av vikt att inkludera både insatser för professioner som
är särskilt inriktade på psykisk ohälsa och för övriga personalkate179

Psykologförbundet, Specialisttjänst och PLA.
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gorier i primärvården. Ett exempel som lyfts till oss är att bemötandet från den som tar emot patienten i reception kan ha avgörande
betydelse för om man vänder i dörren eller klarar att stanna kvar, för
den som mår psykiskt dåligt.
Socialstyrelsen har under 2020 publicerat ett nytt utbildningsmaterial kopplat till just bemötande som utredningen vill framhålla,
benämnt ”Det vi inte ser”.180 Det är ett flexibelt utbildningsmaterial,
där man har möjlighet att plocka ihop ett situationsanpassat underlag eller genomföra ett färdigt utbildningspaket.
Utbildningar i huvudmännens och SKR:s regi
Huvudmännen ordnar också olika utbildningar och utbildningstillfällen i egen regi, och i samverkan med SKR, bl.a. inom ramen för
Uppdrag psykisk hälsa. Uppdrag psykisk hälsa tar t.ex. fram olika
utbildningar och webbinarier, kopplade till primärvårdens arbete
med psykisk ohälsa.181
Region Stockholm är ett exempel på en region där man nyligen
tagit ett regionövergripande grepp och satsat 50 miljoner kronor i
ett utbildningspaket för att förbättra vården för psykisk ohälsa på
vårdcentralerna (finansierat av statsbidrag). Satsningen grundar sig i
en studie som visar att behovet av att kunna ge vård för psykisk
ohälsa är stort, men personalen upplever osäkerhet. Med start i december 2020 kommer all vårdpersonal på samtliga vårdcentraler i Region
Stockholm att erbjudas deltagande i fortbildnings- och informationsinsatser för evidensbaserad handläggning av psykisk ohälsa i
primärvården. Målet är att tillgängliggöra utbildning och kunskapsstöd för primärvårdens personal vad gäller bedömning, diagnosticering och behandling för måttlig och lindrig psykisk ohälsa för alla
åldrar.182

180
181
182

Socialstyrelsen, Det vi inte ser. Ett flexibelt utbildningsmaterial, 2020.
Uppdrag psykisk hälsa, Primärvårdens arbete med psykisk ohälsa.
MyNewsDesk, 50 miljoner till bättre vård för psykisk hälsa.
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Professionsanknutna utbildningar
De olika professionsförbunden och föreningarna har, i olika utsträckning, också egna utbildningar som relaterar till psykisk ohälsa. Exempel på det är t.ex. att sektionen för Mental Hälsa inom Fysioterapeuterna arrangerar fortbildningsdagar och kortare fortbildningskurser 1–2 gånger/år för sina medlemmar, i vissa fall även öppna för
andra sektioners medlemmar.183
Sveriges arbetsterapeuter har bl.a. kurser för arbetsterapeuter
som syftar till att kunna använda instrument eller interventionsmetoder såsom ReDO®-metoden,184 Vardag i balans (ViB)185 och ADLTaxonomin®.186
Personer i kontaktyrken inom vård och omsorg är överrepresenterade vad gäller sjukfrånvaro relaterat till psykisk ohälsa (se
avsnitt 3.8.1). Det är därför också viktigt att medarbetare i vården
får stöd och verktyg för att förebygga psykisk ohälsa. Vårdförbundet
har t.ex. tagit fram ett informationsmaterial om reflekterande avstämningar och samtal.187 Regelbundna reflektionsavstämningar kan
vara ett sätt att förebygga stress och utmattning. Det är korta tillfällen då arbetslaget samlas för att stämma av och reflektera. Det kan
ske under arbetspasset och/eller vid arbetspassets slut. Reflektionsavstämningar kan också leda till ett gemensamt lärande i arbetsgruppen. Ett kort möte, bara några minuter kan räcka.

Skriftlig kommunikation med Fysioterapeuterna.
En gruppintervention som riktar sig till människor som har behov av att varaktigt förändra
sin vardag, oavsett diagnos eller vårdform. ReDO®-metoden syftar till att de personer som
erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt, återgå i arbete.
Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans. Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa men har med framgång använts för flera andra grupper i såväl primärvård som
slutenvård och i preventivt arbete.
185
Livsstilsinterventionen ViB riktar sig till personer med olika former av psykisk ohälsa och
är baserad på att analysera och åtgärda tidsstruktur och aktivitetsbalans med ett generellt återhämtningsfokus. ViB är en gruppbaserad arbetsterapeutisk intervention som ges i kursform
och som i en forskningsstudie visat sig effektiv i form av ökad grad av aktivitet, upplevd aktivitetsbalans och bättre psykosocialt fungerande.
186
Ett bedömningsinstrument och en systematik för beskrivning av en persons förmåga till
vardagliga aktiviteter. Instrumentet används för att bedöma aktivitetsförmåga hos personer med
psykisk funktionsnedsättning.
187
Vårdförbundet, Reflektionssamtal.
183
184
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Sammanfattande reflektioner

Många professioner är, i olika grad, involverade i primärvårdens
arbete med psykisk ohälsa. Det är en poäng i sig. Primärvården med
sitt breda uppdrag är den vårdnivå som har bäst förutsättningar att
med ett holistiskt synsätt vara första vårdnivå för såväl människors
fysiska som psykiska vårdbehov. För att kunna göra detta på ett
ändamålsenligt sätt krävs dock en viss grundläggande kunskap om
psykisk ohälsa och bemötande hos alla som jobbar inom primärvården. Det krävs också en kunskap om vad olika professioner kan
bidra med i arbetet med psykisk ohälsa. Såväl hos dem som har ansvar för styrning och ledning av primärvården som hos dem som är
kliniskt verksamma inom primärvård. Det ger förutsättningar att
organisera arbetet på effektiva sätt och i enlighet med bästa tillgängliga kunskap, t.ex. genom användande av vårdsamordnare eller organisering av psykosociala team.
Utredningens dialoger har dock visat på utmaningar vad gäller
den kunskapen, såväl hos ledningsfunktioner som i kliniska verksamheter. I kommunernas verksamheter har också studier om situationen
under coronapandemin pekat på brist på hälso- och sjukvårdskompetens hos chefer på olika nivåer inom äldrevården vilket har påverkat
verksamheten.188 Från verksamheter får vi beskrivningar av hur de
psykosociala resurser som finns på t.ex. en vårdcentral ofta organiseras som egna små ”verksamheter i verksamheten” (enligt en slags
klinik-logik från den specialiserade vården) dit man kommer först
efter internremiss. När man gjort interna arbeten för att bättre
integrera dessa delar med övrig vård, utarbetat tydligare rutiner för
hur och när patienter kan bokas till de psykosociala resurserna, och
strävat efter ett omhändertagande mer utgående från patientens situation än organisationens, har både effektiviteten i omhändertagandet
och det interprofessionella lärandet ökat.
Vi ser utifrån detta att det finns behov av kompetenshöjning och
tillkommande utbildningsinsatser. Hur dessa ser ut varierar dock
runtom i landet utifrån lokal kontext, och det finns därmed ett behov av regionala och lokala inventeringar, för att utifrån resultaten

Boström A-M, Marmstål Hammar L, Swall A, Vårdkvaliteten inom den kommunala hälsooch sjukvården under pandemin: Medicinskt ansvariga sjuksköterskors och sjuksköterskors perspektiv, 2020.
188
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kunna tillhandahålla relevanta kompetenshöjande insatser. Såväl till
styrnings- och ledningsfunktioner som i de kliniska verksamheterna.
Som redogjort för i avsnittet kan vi med hjälp av informationen i
dagens nationella planeringsstöd inte säga något om var i hälso- och
sjukvårdssystemet olika resurser finns. Vi kan alltså inte med säkerhet säga vilka, och hur många, professioner som är verksamma i
primärvården i olika delar av landet. Vi har även sett i avsnitt 3.5 att
det inte finns något sammanhållet och enhetligt sätt för regioner att
mäta och redovisa primärvårdens produktion av insatser inom psykisk hälsa. Det blir därmed mycket svårt att beskriva gapen. Sammantaget utgör båda dessa faktorer stora utmaningar i förhållande
till såväl planering av olika utbildningsinsatser framöver som omställningen till en stark primärvård med förmåga att hantera såväl fysisk
som psykisk ohälsa.
Det kan slutligen noteras att bristen på reglering av s.k. grundläggande psykoterapiutbildning skapar en betydande otydlighet kring
vilka kompetenser personer med sådan utbildning besitter, vilket är
problematiskt för dem som ska bemanna primärvården med kompetenser för psykisk ohälsa, för de patienter de möter och för personer
med dessa typer av utbildningar. Avsaknaden av reglerad utbildning
gör att det inte heller finns aggregerad information om hur stor
gruppen är eller var i systemet de finns. Detta utgör ytterligare en
utmaning i att planera för en adekvat kompetenssättning av primärvårdens arbete med psykisk ohälsa.

3.8

Psykisk ohälsa och sjukfrånvaro

3.8.1

Sjukfrånvaro relaterad till psykiatriska tillstånd

Enligt Försäkringskassans uppgifter är nästan hälften av dagens
sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa, och det tar lång tid att
komma tillbaka i arbete för personer sjukskrivna för psykiatriska
diagnoser.189 I december 2016 var drygt 130 600 kvinnor sjukskrivna,
varav 49 procent för psykiatriska diagnoser. Vid samma tidpunkt var
drygt 66 000 män sjukskrivna, varav 37 procent i psykiatriska diagnoser.
Den aktuella situationen med en pågående pandemi till följd av det

189

Försäkringskassan, Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2019, 2019.
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nya coronaviruset har redan, och förväntas på sikt ytterligare, påverka dessa numerärer.
I en nyligt publicerad rapport från Försäkringskassan redovisas
att psykiatriska diagnoser fortsatt generellt leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och sjukfallslängden relaterad
till psykisk ohälsa har ökat över tid. Den stressrelaterade psykiska
ohälsan står för en allt större del av sjukskrivningarna i psykiatrisk
diagnos, t.ex. utmattningssyndrom, vilket ofta innebär halvårslånga
sjukskrivningar. Dessutom drabbas yngre kvinnor oftare än andra,
och vissa yrkesgrupper, både bland hög- och lågutbildade, löper högre
risk att drabbas av psykisk ohälsa.
En särskilt drabbad grupp är medarbetare med s.k. kontaktyrken
inom vård och omsorg.190 När vi i utredningen diskuterar insatser för
att möta och minska den psykiska ohälsan är det därför önskvärt inte
bara att dess effekt på sjukskrivningstalen generellt, där så är möjligt,
beaktas. Vi vill också ha ett särskilt fokus på insatser som kan tänkas
möta och minska den psykiska ohälsan ur ett arbetsmiljöperspektiv
för vårdens och omsorgens medarbetare. Insatser som förbättrar
arbetsmiljön för vårdens medarbetare, inte minst inom de områden
som av medarbetaren uppfattas som mest belastande och stressande,
såsom t.ex. hur patienter med psykisk ohälsa kan få bättre stöd till
hälsa, skulle på sikt också kunna få positiva effekter på sjukskrivningstalen i gruppen.
3.8.2

”Lättare psykisk ohälsa” och sjukfrånvaro

Enligt utredningens direktiv är ett av de föreslagna syftena med att
utreda förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa att
förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar. Som vi tidigare konstaterat (se avsnitt 2.8) finns inte i dag någon enhetlig definition av
begreppen psykisk hälsa eller psykisk ohälsa. Begreppen speglar ett
brett kontinuum från psykiska besvär (individens subjektiva upplevelse) till en eller flera psykiatriska tillstånd (ställda på mer objektiva kriterier, där den subjektiva upplevelsen endast är en del av
underlaget för diagnos).
Försäkringskassan. Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning i åldern 20–69 år, 2020.
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Försäkringskassans statistik och uppföljning bygger på diagnosticerade tillstånd, och således förekommer inte någon registrering av
”lättare psykisk ohälsa”, förstått som subjektiva psykiska besvär vare
sig i lättare eller svårare form.
Ytterligare av intresse, gällande den begreppsförvirring som råder
på området, noterar utredningen att även det bredare begreppet psykisk ohälsa i en av Försäkringskassan nyligt lämnad rapport beskrivs
med följande text:
Det finns ingen allmänt vedertagen definition på detta begrepp, men i allmänhet brukar man inom medicinsk vetenskap avse lindriga eller medelsvåra depressioner, ångesttillstånd och stressreaktioner. Ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv kan psykisk ohälsa i samhället innefatta också
svårare psykiska sjukdomar såväl som olika typer av avvikande beteenden som missbruk och kriminalitet. I denna rapport används psykisk
ohälsa i den snävare medicinska betydelsen.191

Som utredningen redogjort för (se avsnitt 2.8) är det snarare så enligt vår uppfattning och erfarenhet att begreppet vanligtvis används,
inte minst inom hälso- och sjukvården, som ett bredare paraplybegrepp, omfattande hela spektrat från subjektivt mående till diagnosticerade tillstånd, t.ex. uttrycks detta i tidigare och nuvarande överenskommelser mellan staten och SKR.
Insatser mot s.k. lättare psykisk ohälsa och påverkan
på sjukfrånvaro
Utifrån ovanstående resonemang går det alltså inte att från befintliga
data eller beskrivningssystem avgöra hur många individer, eller vilken
andel av de som är sjukskrivna för ett psykiatriskt tillstånd, som är
sjukskrivna för ”lättare psykisk ohälsa”. Det är inte en datamängd
som finns att tillgå, då det inte rör sig om ett diagnosticerat tillstånd.
Det blir därmed inte heller möjligt att enkelt mäta och redovisa hur
en ny form av insatser inom primärvården för att möta psykisk ohälsa
påverkar sjukfrånvaron på aggregerad nivå i befolkningen. Även om
man skulle rikta in sig på lättare former av diagnosticerade tillstånd,
såsom t.ex. lätt till måttlig depression, uppstår svårigheter, eftersom
all diagnosticerad depression på individnivå inte presenterar sig som
på varandra följande stadier en ”allvarlighetstrappa”. Lågtröskelinsatser
Försäkringskassan, Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning i åldern 20–69 år, 2020.
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i primärvården, som kan uppfattas som enklare interventioner utifrån vårdens perspektiv, kan tänkas påverka såväl lättare som svårare
depressionstillstånd hos enskilda patienter, särskilt som de ofta ges
som en av flera samtidiga insatser.
Att följa sjukfrånvaro som en del i kvalitetsuppföljning
Vi vill dock vara tydliga med att detta inte hindrar att när insatser för
att möta psykisk ohälsa görs på verksamhets- eller huvudmannanivå,
inom en region eller en kommuns geografiska avgränsningsområde
kan, och bör, sjukfrånvaron avseende relevanta diagnoser följas. Den
typ av lågtröskelinsatser vi förordar förväntas leda till positiva effekter för individen, som också bör kunna avspeglas i minskade sjukskrivningstal. Det blir en av flera pusselbitar i den lokala uppföljningen
av en insats. Det är t.ex. möjligt att följa sjukskrivningsmönstret ur
den sjukskrivande vårdgivarens perspektiv, vilket kan avspegla insatser
och arbetssätt som vårdgivaren tillämpar. Ett sådant exempel är hur
insatser inom ramen för införandet av rehabkoordinatorer i regionernas primärvård utvärderats med hjälp av sjukskrivningstal/återgång i arbete i det egna befolkningsunderlaget. Enligt utredningens
uppfattning är denna typ av utvärdering viktig som en del i uppföljningen, och ger möjlighet till strukturerad följeforskning när nya
metoder prövas eller införs för att i möjligaste mån öka kunskapen
på området. Även i arbeten och metoder som involverar andra
samarbetspartners och aktörer bör påverkan på sjukskrivningstalen
för målgruppen i möjligaste mån finnas med som en del i den strukturerade uppföljningen.
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Sverige står inför utmaningar liknande dem i andra länder vad gäller
den psykiska ohälsan och vårt uppdrag placerar sig i en global kontext. Olika länder prövar olika strategier för att bemöta dessa utmaningar. Här nedan redogörs kortfattat för några internationella
initiativ på området samt sjukdomsbörda globalt vad gäller psykisk
ohälsa samt för dess uppskattade konsekvenser, för individer och
samhällen. Därefter tittar vi närmare på ett par olika länders ansatser
för att hantera s.k. lättare psykisk ohälsa, i enlighet med direktiven
att kartlägga om lösningar för personer med lättare psykisk ohälsa
har utformats i något annat land inom EU eller EES-området, t.ex. i
Norge eller Storbritannien.

4.1

Psykisk ohälsa ett globalt problem

Synen på psykisk hälsa har förändrats de senaste decennierna. Kunskapen om psykiatriska tillstånd har, liksom behandlingsmöjligheterna, ökat i snabb takt till följd av vetenskapliga genombrott.
Uppmärksamheten på området har också ökat, och det stigma som
tidigare ofta omgärdat psykiatriska tillstånd har aktivt bekämpats
och, åtminstone i viss utsträckning, succesivt minskat. Den globala
medvetenheten om de stora utmaningar vi står inför när det gäller
psykisk ohälsa har vuxit alltmer. Det gäller såväl den stora sjukdomsbördan, som dess vidare effekter på individer och samhällen i stort.
Denna medvetenhet om behovet av ett intensifierat arbete mot
psykisk ohälsa speglas bl.a. i att Världshälsoorganisationen (WHO)
2013 antog en global handlingsplan om psykisk hälsa 2013–2020.1
Det avspeglas också i att psykisk hälsa finns med som en del av
Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs av FN:s generalför1

WHO, Mental Health Action Plan 2013–2020, 2013.
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samling i september 2015. Det tredje målet i agendan handlar specifikt om hälsa: ”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande
för alla i alla åldrar”. Kopplat till det finns en rad olika delmål, bl.a.
delmål 3.4: ”Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling
minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.”2
Även OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling) har kommit att ägna allt mer uppmärksamhet åt frågan
givet dess stora effekter på sjukdomsbördan och samhällsekonomin.
Tillsammans med EU ger OECD ut State of the health in the EU
vilken 2018 fokuserade bl.a. på den psykiska hälsan i EU och dess
medlemsländer. År 2018 påbörjade OECD ett projekt som syftar till
att skapa ett ramverk för att bättre kunna följa upp och jämföra hur
länder presterar inom området psykisk hälsa, som en grund för att
kunna förbättra sina utfall. Den sista fasen i detta arbete som avser
en systematisk jämförelse av olika policies, utifrån fastslagna dimensioner, har blivit något försenad p.g.a. covid-19 men rapporten förväntas publiceras första kvartalet 2021.3 Utifrån kontakt med OECD
kan dock konstateras att även här gäller att det är en stor utmaning att
hitta tillförlitliga mått, som går att jämföra inom och mellan länder.
Även internationellt är data för primärvårdens hantering av psykisk
ohälsa en särskild utmaning.4
Omfattning
Jämfört med den somatiska hälsan har vi mindre kunskap både om
omfattning och om vad som görs i olika länder och vad som är framgångsrikt när det gäller att bekämpa psykisk ohälsa. I WHO:s handlingsplan från 2013 anges att 2004 beräknades psykiska, neurologiska, och substansmissbrukssjukdomar stå för cirka 13 procent av
den globala sjukdomsbördan. Depression ensamt stod för 4,3 procent av den globala sjukdomsbördan samma år och var också grund
för cirka 11 procent av alla år som globalt levs med nedsatt funktion,
framför allt för kvinnor.5
Regeringen, Agenda 2030 för hållbar utveckling, 2016.
OECD, Mental Health Performance Network.; Muntlig kontakt med OECD:s hälsoavdelning.
4
Muntlig kontakt med OECD:s hälsoavdelning.
5
WHO, Mental Health Action Plan 2013–2020, 2013.
2
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Enligt EU och OECD:s beräkningar led fler än var sjätte person
(17,3 procent) i EU av psykisk ohälsa år 2016, vilket motsvarar
nästan 84 miljoner personer. Vanligast var ångestsjukdomar (cirka
5,4 procent av befolkningen i EU) följt av depressiv sjukdom (cirka
4,5 procent av befolkningen).6 Detta kan jämföras med t.ex. diabetes
där prevalensen inom EU beräknas till 6 procent.
Konsekvenser för individer och samhällen
Givet utgångsläget, med sämre kunskap om den psykiska ohälsan än
om den fysiska, är beräkningar av förklarliga skäl osäkra men den
data som finns pekar på stora kostnader både för individer och samhällen. I WHO:s handlingsplan från 2013 hänvisas till en studie från
the Harvard School of Public Health som uppskattar att de globala
kostnaderna för psykiatriska tillstånd mellan 2011 och 2030 kommer
att uppgå till drygt 16 triljoner USD.7 Större delen av dessa kostnader beräknas belasta andra sektorer än hälso- och sjukvården, p.g.a.
minskad ekonomisk produktivitet och risk för förtida död. Även
hälso- och sjukvården påverkas dock i hög grad. Beräkningar för vissa
OECD-länder pekar på att kostnaderna för att behandla psykisk
ohälsa beräknas motsvara mellan 5 och 18 procent av de totala kostnaderna för hälso- och sjukvården.8
För EU:s (då) 28 medlemsländer beräknades kostnaderna för den
psykiska ohälsan motsvara mer än 4 procent av BNP, dvs. mer än
600 miljarder euro. Kostnaderna inkluderar:
• 190 miljarder euro (1,3 procent av BNP) på direkta hälso- och
sjukvårdskostnader.
• 170 miljarder euro (1,2 procent av BNP) på sociala trygghetssystem inklusive sjukpenning, ersättning till personer med funktionsnedsättningar och arbetslöshetsersättningar.
• 240 miljarder euro (1,6 procent av BNP) på indirekta kostnader
p.g.a. lägre sysselsättningsnivå och produktivitet i arbete.9
OECD, Factsheet on Promoting Mental Health, 2018.
The Harvard School of Public Health, World Economic Forum, The global economic burden
of non-communicable diseases, 2011.
8
McDaid D, Hewlett E, Park A, OECD Health Working Papers No. 97, Understanding
effective approaches to promoting mental health and preventing mental illness, 2017.
9
OECD, Health at a glance: Europe 2018, State of Health in the EU cycle, 2018.
6
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4.2

England – Improving Access to Psychological
Therapies (IAPT)

4.2.1

Bakgrund

Allmänt om hälso- och sjukvårdssystemet i England
I Storbritannien har de fyra nationerna (England, Skottland, Wales
och Nordirland) egna skattebaserade hälso- och sjukvårdssystem.
Samtliga utgår från en offentlig nationell hälsomyndighet (National
Health Service, NHS) och tillhandhåller omfattande offentlig hälsooch sjukvård till invånarna, utan patientavgifter vid vårdtillfället.
I detta avsnitt kommer vi att fokusera på det engelska systemet, och
programmet IAPT som är ett av de mest omfattande och uppmärksammade vad gäller att möta psykisk ohälsa på senare år.
Runtom i England finns drygt 170 s.k. Clincal Comissioning groups
(CCG)10 som är beställarfunktioner, ansvariga för att upphandla vård
enligt riktlinjer och styrning från NHS centralt. Primärvården i Storbritannien, inklusive England, är generellt sett uppbyggd kring allmänläkarmottagningar med team av allmänläkare, sjuksköterskor
och stödjande personal som står för första linjens hälso- och sjukvård samt innehar en grindvaktsroll till övrig specialistvård. Traditionellt sett bestod allmänläkarmottagningarna av egenföretagare, som
arbetade själva eller i partnerskap, men på senare tid har det skett en
ökning av löneanställda allmänläkare.11
En rapport från en oberoende expertgrupp, the Five Year Forward
View for Mental Health (publicerad 2016), utgör grunden för den
nationella strategin för psykisk hälsa. Det finns även en handlingsplan
Mental Health Implementation Plan 2019/20–2023/24 med finansiering kopplad till sig.12
Improving Access to Psychological Therapies (IAPT)
År 2004 presenterade NICE, Englands motsvarighet till SBU, riktlinjer för evidensbaserad behandling av depression. Dessa rekommenderade att patienter borde ges tillgång till en stegvis vård, med
Olika CCG:s går samman så antalet förändras över tid. För aktuell sammanställning, se
https://www.england.nhs.uk/ccg-details/.
11
SOU 2018:39, God och nära vård. En primärvårdsreform.
12
NHS, NHS Mental Health Implementation Plan 2019/20–2023/24, 2019.
10
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både låg- och högintensiva insatser, för depression. Insatserna var i
hög grad KBT-baserade. Rekommendationen gavs i ett läge där det
var mycket få patienter som fick tillgång till psykologisk behandling.
Enbart läkemedelsbehandling var vanligt förekommande.
Två år senare följde en rapport från London School of Economics
and Political sciences, The Depression report, A New deal for Anxiety
and Depression Disorders,13 som argumenterade för en satsning för att
få genomslag för NICE rekommendationer, och i större utsträckning
erbjuda evidensbaserad vård för personer med depression och ångest.
Detta framför allt utifrån ekonomiska argument. Rapporten visade
hur, de visserligen stora, kostnaderna med ett program för att skala
upp tillgången till psykologisk behandling skulle betala sig genom
friskare människor, som kunde arbeta och bidra till samhällsekonomin i större utsträckning. Man menade att det inte var försvarbart
att slösa både ekonomiska resurser och människors lidande när evidens pekade på att det fanns effektiva metoder. Det fanns dock utmaningar vad gällde vem som skulle kunna tillhandahålla den psykologiska behandlingen, eftersom tillgången på behandlare var alltför
låg. Rapporten skissade därför på att man skulle utbilda 10 000 behandlare under en 7-årsperiod, hälften psykologer och hälften genom
en reglerad vidareutbildning för andra personalkategorier inom
vården, såsom t.ex. sjuksköterskor och arbetsterapeuter.
Dessa argument fick genomslag på flera håll, både bland professioner och i akademin, och till slut också på den politiska nivån.
År 2006 lanserades därmed Improving Access to Psychological Therapy
(IAPT) genom två piloter, som testade två olika modeller av stegvis
vård, bägge i linje med NICE riktlinjer. Dessa piloter följdes under
2007/08 av vidare fördjupning hos elva ”vägfinnare”, som efter
ansökan fick finansiering för att testa modellen, med identifierade
specialintressen för en viss grupp av sin befolkning, t.ex. äldre. En
implementeringsplan för breddinförande i England kom sedan 2008
och de första tjänsterna öppnade upp sent samma år.14
Styrningsmässigt byggdes införandet av IAPT och dess finansiering på en överenskommelse mellan hälsodepartementet och finansdepartementet och syftade till att stärka omhändertagande av den
London School of Economics and Political sciences, Centre for Economic Performance,
The Depression report, A New deal for Anxiety and Depression Disorders, 2006.
14
University of East Anglia, About IAPT and the history of the programme.
13
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psykiska ohälsan. Det hanterades som ett eget område under implementeringen av den nationella strategin för psykisk hälsa, No health
without mental health.15 Programmet har kommit att få brett politiskt
stöd, och har överlevt flera regeringsskiften.
4.2.2

Programmets innehåll

IAPT har beskrivits som det mest ambitiösa försöket globalt att ge
bred tillgång till psykologisk behandling. Programmet riktar sig till
vuxna med depression och ångestsjukdomar som kan behandlas i ”uniprofessionell kontext” (med eller utan samtidig läkemedelsbehandling
från allmänläkare). Man använder sig av en modell av stegvis vård och
programmet kännetecknas enligt NHS av tre delar:
• Evidensbaserade psykologiska behandlingar (baserat på NICE riktlinjer), som tillhandahålls av utbildad och ackrediterad vårdpersonal.
• Löpande uppföljning och monitorering av utfall, under behandling. Inte bara vid början och slut.
• Regelbunden och utfallsfokuserad handledning, så att vårdpersonal
får stöd i att kontinuerligt utvecklas.
Organisatoriskt anges IAPT motsvara tjänster på primär- och sekundär vårdnivå. Programmet är uppbyggt som ett separat program, fristående från såväl primärvård som annan vård för psykisk ohälsa.
Respektive CCG (dvs. beställarorganisation) ansvarar för att IAPTtjänster tillhandahålls i det egna området. IAPT-organisationerna är
uppbyggda utifrån ett centralt kontor för styrning och administration vilket sedan har ett flertal länkar ut till vårdcentraler, frivilligorganisationer och andra lokala platser där själva terapierna tillhandahålls.
Som patient kan man komma till IAPT såväl genom egenremiss
som genom att man blir hänvisad från antingen primärvård, sekundärvård (både för psykisk och somatisk vård) eller från olika samhälls/frivilligtjänster.

15

Department of Health, IAPT three-year report. The first million patients, 2012, s. 41.
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Programmet arbetar med två huvudsakliga nivåer av vård:
– Lågintensiva terapier, vilka tillhandahålls av en s.k. Psychlogical
wellbeing practitioner (PWP).
– Högintensiva terapier som tillhandahålls av legitimerade psykologer.
Grundantagandet är att för de flesta fall av mild till måttlig depression eller ångestsjukdom kommer den lågintensiva behandlingen att
vara tillräcklig, men är den inte det får personens behandling växlas
upp till en högintensiv terapi. Enligt nationella råd bör ungefär 40 procent av personalstyrkan som är knuten till en IAPT-utförare vara
PWP och cirka 60 procent bör vara behandlare som kan arbeta med
de högintensiva terapierna.
Personer med substansmissbruk är inte automatiskt exkluderade
från behandling under IAPT. IAPT i sig tillhandahåller dock inte
komplexa interventioner för att behandla substansmissbruk. Om
sådana krävs är rekommendationen att behandling ges för detta
först. Utöver psykologiska terapier tillhandahåller IAPT-utförare
också stöd för återgång i arbete, för dem som behöver det.
4.2.3

Resultat

År 2012 presenterade NHS en utvärdering av de första tre åren med
IAPT. I den konstaterade bl.a. att programmet hade:
• behandlat mer än en miljon personer
• över 680 000 personer som avslutat en behandlingsomgång
(Course of treatment)
• recovery rates som konsekvent låg över 45 procent, vilket närmade sig de 50 procent man förväntade sig utifrån de studier som
låg till grund för NICE riktlinjer
• sammanlagt nästan 250 000 fall som klassades som ”återställda”
(recovering) och cirka 2/3 av de behandlade visade stabil förbättring
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• ett uppföljningssystem, som inkluderade varje session, och samlade in data avseende 90 procent av kontakterna med dem som
använde IAPT:s tjänster
• utbildat nästan 4 000 nya behandlare i att kunna erbjuda behandlingar i enlighet med NICE riktlinjer
• ekonomiska vinster i form av sysselsättning och återgång i arbete,
och mer än 45 000 personer som kunde lämna systemen för sjukersättning.16
Samtidigt konstaterades att den initiala framgången också byggt förväntningar, och att efterfrågan ökat så snabbt att det på många håll
uppstått väntelistor. Man planerade därför för att utbilda ytterligare
2 000 medarbetare under den kommande treårsperioden. Andra utmaningar som konstaterades vid detta tillfälle rörde jämlik tillgång
till tjänsterna (vissa grupper, såsom t.ex. de över 64 år tog inte del av
tjänsterna i en utsträckning motsvarande estimerat behov i gruppen),
fullföljande av påbörjad behandling, patienternas involvering och valmöjligheter, samt att skapa och vidmakthålla en jämn och hög standard hos alla olika IAPT-utförare.
Uppföljning
Uppföljningen av programmet och insamlingen av lokala data lyfts
fram som avgörande för att kunna utvärdera och utveckla arbetet,
samt motivera fortsatta investeringar. Lokala IAPT-utförare samlar
in data om de personer som nyttjar IAPT-tjänsterna, de behandlingar som ges och om resultatet av behandlingarna. Datan baseras
på patientrapporterade utfall, vilka rutinmässigt samlas in i samband
med varje klinisk session. På lokal nivå, s.k. primary care trust (PCT)
commissioners, samlas sedan sju nyckelindikatorer in kvartalsvis och
redovisas som öppna jämförelser.17 NHS Digital redovisar varje
månad aggregerade data för hela England kring bl.a. hur många som
hänvisats till tjänsten (egenremiss eller från annan organisation), hur

16
17

Department of Health, IAPT three-year report. The first million patients, 2012, s. 8.
Department of Health, IAPT three-year report. The first million patients, 2012, s. 16.
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många som påbörjat och avslutat behandling samt recovery rate. Man
sammanställer också årsrapporter.18
4.2.4

Fortsatt utveckling

I linje med Englands Five Year Forward View for Mental Health och
NHS Mental Health Implementation Plan 2019/20–2023/24 siktar
man under de kommande åren på:
– en vidare utvidgning av tjänster så att 1,9 miljoner vuxna har
tillgång till behandling 2024
– en bättre integrering i primärvård, för att säkerställa att man kan
möta patienters såväl fysiska som psykiska problem på ett integrerat sätt
– ett fokus på personer som utöver sin psykiska ohälsa också har
långvariga (fysiska) problem eller medicinskt oförklarade problem
– att stärka stödet för att människor ska kunna bibehålla eller hitta
jobb.19

4.3

Norge – Rask psykisk helsehjelp

4.3.1

Bakgrund

Allmänt om hälso- och sjukvårdssystemet i Norge
Liksom i Sverige ansvarar staten i Norge för att stifta lagar och regler
(den normerande makten) för hälso- och sjukvården, samt att tillse
efterlevnaden av lagarna. Det norska systemet är dock betydligt mer
centraliserat än det svenska systemet. År 2001 genomfördes en omfattande strukturreform av det norska hälso- och sjukvårdssystemet.
Reformen innebar att staten också tog över ägarskapet och finansieringen av sjukhusvården från 19 fylkeskommuner, dvs. den regionala
nivån. I stället inrättades fem (numera fyra) så kallade regionala hälsoföretag, vilka ansvarar för att beställa hälso- och sjukvård åt sina invånare. De regionala hälsoföretagen (drivs som statliga företag) fick
NHS Digital, Psychological Therapies, Annual report on the use of IAPT services 2019–20;
2020.
19
NHS, Adult Improving Access to Psychological Therapies programme.
18
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också ansvaret för att styra egna s.k. hälsoföretag, vilka består av ett
eller flera offentliga sjukhus. Primärvården ansvarar däremot de
356 kommunerna för, tillsammans med äldreomsorg och övrig socialtjänst. Införandet av fastlegeordningen (dvs. ett fastläkarsystem) utgjorde också ett ben i strukturreformen i början av 2000-talet. Av
förordning framgår bl.a. att listansvaret för läkare under fastlegeordningen omfattar alla allmänläkaruppgifter inom somatik, psykisk
hälsa och missbruk, för personerna på hens lista.20 Kommunerna
(som alltså också förordnar fastläkare) har ett brett ansvar för tjänster
till personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa, både
inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område.21
Regeringen har tagit fram en strategi för god psykisk hälsa 2017–
2022, Mestre hele livet.22
Rask psykisk helsehjelp
Med inspiration från England och IAPT utvecklade Norge sitt program, Rask psykisk helsehjelp (RHP). Detta startades upp genom
12 piloter 2012/13, i tio kommuner samt två av Oslos stadsdelar.
Organisatoriskt gav den norska regeringen sin myndighet Helsedirektoratet (ungefär motsvarande Socialstyrelsen) i uppdrag att under tre
år fördela bidrag till kommuner eller kommunförbund.
Syftet med piloterna var bl.a. att:
– tillgängliggöra behandling för milda och medelsvåra besvär av
ångest och depression, och därigenom förbättra den psykiska hälsan i befolkningen
– utveckla ett kommunalt behandlingsutbud för personer med mild
och medelsvår ångest och depression, grundat på kunskapsbaserade metoder och regelbundet utvärdera detta
– den nya tjänsten skulle samverka med specialistvården, fastläkare
och övriga kommunala tjänster
– kunna erbjuda tjänster utan väntetid

SOU 2018:39, God och nära vård. En primärvårdsreform, avsnitt 3.3.1.
Regjeringen.no, Kommunalt rus og psykisk helsearbeid, 2014.
22
Departementen, Mestre hele livet, Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022),
2017.
20
21
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– det skulle vara en lågtröskeltjänst, gratis för brukarna och tillgänglig för alla i målgruppen, samt vara bemannad med personal
med rätt kompetens för ändamålet
– brukarmedverkan skulle säkras och brukare/patienter ges reellt
inflytande på tjänster både på individ- och systemnivå.23
Folkhelseinstitutet (FHI) fick i uppdrag att utvärdera piloterna och
givet de positiva resultaten etablerades ett fast bidrag som kommuner gavs möjlighet att söka. Kommuner och (motsvarande) kommunalförbund kan söka medel för tjänster som syftar till att öka det
samlade utbudet för psykisk hälsa och missbruk, som är avgiftsfritt
för medborgarna, tillgängligt för alla i målgruppen (utan remiss) och
bemannat med kvalificerad personal.24 För närvarande har 62 norska
kommuner och stadsdelar (av totalt 356) tagit emot bidrag, fördelat
på 54 RHP-team.25
4.3.2

Programmets innehåll

RHP erbjuder korttidsbehandlingar till personer över 16 år med mild
till medelsvår ångest eller depression, begynnande missbruksproblem
eller sömnsvårigheter. RHP organiseras enligt principer om stegvis
vård, med tre olika steg:
1. vägledd självhjälp
2. kurs i hantering av depression eller ångest
3. tidsbegränsad strukturerad psykologisk behandling, baserad på
KBT, med en ram beräknad till 15 timmar.
Man framhåller att RHP ska organiseras utifrån en mixed care-modell,
med innebörden att patienten först har ett bedömningssamtal med en
behandlare och att det på basis av det samtalet, och i samråd med
patienten, bedöms vilket trappsteg som bör vara mest effektivt för
patienten att starta på. Dvs. det är inte så att alla patienter med
automatik börjar på steg 1.

23
24
25

Helsedirektoratet, Rask psykisk helsehjelp – 12 pilotkommuner, veiledende materiell, 2013.
Helsedirektoratet, Regelverk for tilskuddsordning: Rask psykisk helsehjelp, 2019.
NAPHA, Rask psykisk helsehjelp.
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Såväl behandling som uppföljning sker i interprofessionella team,
med minst en psykolog knuten till varje team. Alla som jobbar med
RHP genomgår också vidareutbildning i KBT, hos Norsk förening
för Kognitiv Terapi (NFKT).
4.3.3

Resultat

Utvärdering 2016
Regeringen gav FHI i uppdrag att utvärdera de initiala RHP-piloterna,
och de presenterade sina resultat i oktober 2016.26 Av dessa framgick
bl.a. att:
– vid starten av behandlingen var det 76,3 procent av patienterna
som hade ångest och/eller depression.
– vid slutet av behandlingen kunde 61,6 procent av dessa friskförklaras (s.k. recovery rate, definierat som att man inte längre har
kliniska mätbara nivåer av ångest eller depression).
– minskningen i depression och ångest var jämnt fördelad mellan
kvinnor och män, samt mellan olika åldersgrupper, och personer
med olika civilstatus samt mellan dem med invandrarbakgrund
och dem utan. Patienter med lägre utbildningsnivå hade dock
något sämre utfall.
– de som hade arbete vid behandlingens start visade en större nedgång i symtom på ångest och depression än de som var utan jobb.
– andelen som arbetade hade ökat med 5,6 procent vid slutet av
behandlingen.
– minskningen av ångest och depression var stor oavsett längden av
behandlingen. De patienter som hade flest möten och längst
behandlingsserier visade dock störst nedgång i symtom. För denna
grupp kom förändringen gradvis, och kortare behandlingsserier
skulle alltså här inte varit ett lika bra alternativ.27

Folkhelseinstituttet, Rask psykisk helsehjelp: Evaluering av de første 12 pilotene i Norge, 2016.
Folkhelseinstituttet, Rask psykisk helsehjelp: Evaluering av de første 12 pilotene i Norge, 2016,
s. 8.
26
27
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Randomiserad kontrollerad studie
Även om FHI:s utvärdering visade på lovande resultat kunde den
dock inte säga något om kausaliteten mellan de givna insatserna och
de uppmätta resultaten. För att kunna göra detta togs initiativ till två
randomiserade kontrollerade studier av RHP-piloterna, Kristiansand
och Sandnes.
I studien, som totalt omfattade närmare 700 patienter, bedömdes
cirka 60 procent i interventionsgruppen som återställda (recovery rate
58,5 procent), jämfört med 32 procent i kontrollgruppen. Patienterna
i interventionsgruppen angav också förbättringar i generell funktion
och livskvalitet. Däremot kunde studien inte visa på några säkra samband vad gäller RHP:s eventuella effekter på sysselsättning.28

4.4

Finland

4.4.1

Bakgrund

Allmänt om hälso- och sjukvårdssystemet i Finland
Det finska hälso- och sjukvårdssystemet är, liksom det svenska, i hög
grad decentraliserat, även om ett reformarbete för ökad centralisering
pågår. Den statliga nivån är ansvarig för lagstiftning och för att utveckla och implementera policies och reformer, men det är den lokala nivån som huvudsakligen organiserar sjukvården. Kommunerna
(i dagsläget över 300) ansvarar för att tillhandhålla grundläggande
service såsom skola, hälsa och omsorg. De finansierar och organiserar
primärvård (ofta gemensamt) och utgör totalt 20 olika sjukhusdistrikt,
i vilka de också finansierar och tillhandhåller sjukhusvård.
Den finska hälso- och sjukvården finansieras dels genom kommunala skatter, dels genom den nationella sjukvårdsförsäkringen.
Den senare hanteras av Folkpensionsanstalten (FPA) vilken svarar
inför riksdagen. Sjukförsäkringsfonden har två delar – en arbetsinkomstförsäkring och en sjukvårdsförsäkring – och är bl.a. ansvarig
för att finansiera öppenvårdsmediciner, hälsorelaterade resekostNAPHA, Rask psykisk helsehjelp dobbelt så effektiv som vanlig oppfølging; Knapstad et al,
Effectiveness of Prompt Mental Health Care, the Norwegian Version of Improving Access to Psychological Therapies: A Randomized Controlled Trial, Psychoterapy and Psychosomatics 2020;89:90–
105, 2020.
28
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nader och sjukersättning samt föräldraförsäkring. Utöver det ersätter
den även kostnader för företagshälsovård, vilket finska arbetsgivare är
skyldiga att tillhandhålla sina anställda.29
4.4.2

Organisering

I Finland är det kommunerna och den specialiserade sjukvården som
organiserar det man kallar ”mentalvårdstjänsterna”30, dvs. hälso- och
sjukvårdstjänster inom området psykisk ohälsa. Tjänsterna omfattar
handledning, rådgivning och psykosocialt stöd enligt behov, psykosocialt stöd i krissituationer, undersökning och behandling av störningar i den psykiska hälsan samt rehabilitering.
Den kommunala social- och hälsovården svarar för förebyggande,
tidig identifiering och lämplig behandling av störningar i invånarnas
psykiska hälsa samt för rehabilitering i anslutning till detta. De öppna
tjänsterna och social- och hälsovårdens basservice är de primära vid
behandling. Mentalvårdstjänster ordnas också på de psykiatriska poliklinikerna inom den specialiserade sjukvården och i form av psykiatrisk sjukhusvård. Den kommunala socialvården ordnar boendetjänster, hemtjänster och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för
psykiska rehabiliteringspatienter.31
Det kan också noteras att Folkpensionsanstalten ersätter rehabiliterande psykoterapi för att förbättra arbets- eller studieförmågan
bland 16–67-åringar som lider av störningar i den psykiska hälsan.
Målet med sådan rehabiliterande psykoterapi är att stödja och förbättra personens arbets- eller studieförmåga. Med hjälp av rehabilitering försöker man trygga klientens möjligheter att stanna kvar i eller
etablera sig i arbetslivet, att återgå till arbete eller att göra framsteg i
studierna. Man kan få psykoterapi som ersätts av FPA om:
• ens arbets- eller studieförmåga är hotad p.g.a. psykisk störning
• man efter att den psykiska störningen konstaterats har fått lämplig behandling i minst tre månader

SOU 2018:39. God och nära vård. En primärvårdsreform, avsnitt 3.3.3.
I avsnitten om Finland använder vi det språkbruk och den terminologi som används i den
svenska versionen av officiella finska dokument.
31
Social- och hälsovårdsministeriet, Mentalvårdstjänster.
29
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• man utifrån en psykiaters utlåtande bedömer att rehabiliterande
psykoterapi behövs för att stödja eller förbättra personens arbetseller studieförmåga.
Sådan rehabiliterande psykoterapi kan bestå av individuell psykoterapi, grupp-, familje- eller parpsykoterapi. För personer i åldern
16–25 år kan terapin också bestå av musik- eller bildkonstterapi.
Psykoterapi för unga kan även innefatta handledningsbesök för föräldrar. FPA ersätter max 80 timmars terapi per år, och totalt max
200 timmar under tre år. Stöd beviljas årligen.32 Antalet personer som
fick rehabiliterande psykoterapi uppgick 2019 till sammanlagt 50 400.33
4.4.3

Utvecklingsarbete

År 2020 presenterades en Nationell strategi för psykisk hälsa och
nationellt program för suicidprevention 2020–2030. Strategin identifierar den psykiska hälsans betydelse i en föränderlig värld, där den
psykiska hälsan betraktas som en resurs som kan stödjas. Strategin
anger att psykiatriska tillstånd kan förebyggas och behandlas effektivt, och den diskriminering och stigmatisering som är förknippad
med dem minskas. Eftersom psykisk ohälsa är en utmaning för folkhälsan bör tillgången till vård (inklusive missbruksvård) förbättras
så att den motsvarar nivån i övriga social- och hälsotjänster. Strategin
ger riktlinjer för beslutsfattandet och inriktningen av verksamheten
och resurserna. För att nå målen i strategin krävs ett omfattande
samarbete.
Inledningsvis genomförs strategin genom att öka tillgången till
förebyggande tjänster och vård på basnivå samt en samarbetsstruktur till stöd för dem. Dessutom utvecklas rehabiliterande mentalvårdstjänster, kompetensen inom psykisk hälsa i kommunerna, samt
suicidpreventionen.34
Åtgärder i enlighet med målen för strategin för psykisk hälsa
genomförs bl.a. som en del av programmet Framtidens social- och
hälsocentral. Programmet är en del av reformen av social- och hälsovården och syftar till att utvecklas basservicen och bygga upp heltäckFPA, Rehabiliterande psykoterapi.
FPA, FPA-statistik Rehabilitering 2019, 2020.
34
Social- och hälsovårdsministeriet, Nationell strategi för psykisk hälsa och nationellt program för
suicidprevention 2020–2030, 2020, s. 3.
32
33
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ande social- och hälsocentraler, där människor får tjänster och hjälp
smidigt och enligt sina individuella behov. Programmet genomförs
genom regionala utvecklingsprojekt som finansieras med statsunderstöd.35
I programmet Framtidens social- och hälsocentral stärks:
– Tillgången till psykoterapi och förebyggande och terapeutiska
psykosociala metoder inom primärvården för alla åldersgrupper.
– Samarbetsstrukturen mellan primärvården och den specialiserade
sjukvården för att stödja identifieringen av störningar och genomförandet av interventioner.
Dessutom riktas en del av finansieringen av strategin för psykisk
hälsa till andra åtgärder som utvecklar mentalvårdstjänsterna: tjänster
för rehabilitering till arbetslivet, kunskaper om psykisk hälsa och
förebyggande av självmord.36

4.5

Sammanfattande reflektioner

Såväl Englands som Norges och Finlands hälsosystem skiljer sig från
det svenska i centrala avseenden. Både Englands och Norges system
är mer centraliserade, dvs. staten har en mer operativ roll i såväl styrning som finansiering än i Sverige, där regioner och kommuner är
huvudmän för hälso- och sjukvården. Dels har deras hälsosystem
historiskt sett byggts mer kring en primärvård utgående från ensampraktiserande allmänläkare, snarare än de svenska vårdcentralerna
som vanligen samlar flera olika professioner under samma tak. Även
om de nu, liksom i många andra hälsosystem, rör sig mot en mer
multidisciplinär, integrerad arbetsstyrka, i primärvården.
Mot denna bakgrund är det begripligt att den lösning man valde i
England, IAPT, initialt skapades som en egen organisatorisk entitet,
friställd från såväl ordinarie allmänläkarmottagningar som den specialiserade psykiatrin. Efter hand som arbetet med IAPT utvecklats
och utvärderats har man dock sett ett behov av bättre integrering
med den ordinarie primärvården, för att säkerställa att man kan möta
patienters såväl fysiska som psykiska problem på ett sammanhållet
35
36

Social- och hälsovårdsreformen, Programmet Framtidens social- och hälsocentral.
Social- och hälsovårdsministeriet, Strategi för psykisk hälsa 2020–2030, 2020.
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sätt. Som vi sett ovan är detta därmed nu ett fokusområde i den fortsatta utvecklingen av IAPT. På motsvarande sätt satsar man även i
Finland på att stärka tillgången till psykologisk behandling på socialoch hälsocentralerna inom kommunerna.
Norge å sin sida kan ses som lite av en mellanväg, där man tydligt
framhöll vikten av att RHP skulle samverka med specialistvården,
fastläkare och övriga kommunala tjänster. Avsikten var, även om detta
var ett nytt behandlingsutbud, att komplettera, inte ersätta, existerande utbud. I den norska modellen framhålls även att såväl behandling som uppföljning sker i interprofessionella team, snarare en hos
en enskild profession.
I Sverige har vi sedan lång tid våra hälso-/vårdcentraler uppbyggda med en bred interprofessionell kompetens som grunden för
primärvården. Detta ger oss, rätt använt, goda förutsättningar att dra
fördel av primärvårdens och generalisternas specialistkompetens –
att se till hela människan, såväl de fysiska som psykiska behoven.
Vår analys är därför att vi bör bygga vidare på denna styrka när vi
utvecklar den svenska primärvårdens omhändertagande av psykisk
ohälsa. Snarare än att skapa nya separata, organisationer eller strukturer för omhändertagande av den psykiska ohälsan i primärvården
bedömer utredningen att vi bör vidareutveckla, bättre strukturera
och stärka befintliga primärvårdsverksamheters arbete med psykisk
ohälsa.
Samtidigt bedömer vi att det finns viktiga lärdomar att dra från
såväl Englands som Norges arbete med att skapa tydliga strukturer
till stöd för både patienter och medarbetare. Dessa strukturer bör
omfatta tillgänglighet, bedömning och behandling, samt kopplas till
krav på kontinuerlig uppföljning och ständiga förbättringar. Likaså
kan Finlands nyligen genomförda arbete med en 10-årig strategi
tjäna som inspiration för det svenska arbetet.
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5

Primärvårdens grunduppdrag

5.1

Det ska synliggöras i lag att primärvården svarar
för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och
psykisk ohälsa

Utredningens förslag: Det ska synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende
både fysisk och psykisk ohälsa. 13 a kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) om primärvårdens grunduppdrag ska avseende första punkten formuleras så att inom ramen för verksamhet
som utgör primärvård ska regioner och kommuner särskilt tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov.

Skäl för utredningens förslag
Bakgrunden till ett nationellt utformat grunduppdrag
för primärvården
Den 1 juli 2021 träder den nya bestämmelsen 13 a kap. 1 § HSL i
kraft, som genom att ange vad som ingår i primärvårdens grunduppdrag fastställer en minsta gemensam nivå för vad primärvården i
hela landet ska kunna erbjuda. Bakgrunden till den nya bestämmelsen kan sammanfattas med förväntningar om ett bättre uppfyllande av målet med hälso- och sjukvården om en god hälsa och jämlik
vård på lika villkor för hela befolkningen. Genom att reglera ett grunduppdrag för primärvården i författning är avsikten att primärvården
ska bli mer enhetlig i landets regioner och kommuner och därmed
erbjuda en mer jämlik vård. Det avser att förtydliga de förväntningar
och grundläggande krav som finns på primärvården och att skapa
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överskådlighet i fråga om huvudmännens ansvar på primärvårdsnivå.
Enligt regeringen kan ett sådant uppdrag bidra till att öka befolkningens förtroende för primärvården och underlätta samverkan med
andra delar av vården och omsorgen.1
Ett nationellt utformat grunduppdrag för primärvården har sin
bakgrund i flera tidigare analyser och förslag om att, i syfte att skapa
en mer enhetlig primärvård över landet och därmed bättre förutsättningar för en jämlik vård, tydliggöra primärvårdens uppdrag. Frågan
diskuterades bl.a. i samband med att det gjordes obligatoriskt för
regionerna att inrätta valfrihetssystem inom primärvården. Även om
ett sådant uppdrag då inte kom att regleras, lyfte regeringen behovet
av att regionerna, för en likvärdig behandling i hela landet, skapade
en så bred gemensam definition av primärvårdens grunduppdrag som
möjligt. Regeringen uttalade också att behovet av ett fastställt grunduppdrag för primärvården fortsatt skulle övervägas.2
När Riksrevisionen granskade hur det obligatoriska vårdvalet
hade påverkat primärvårdens möjligheter att verka för en god hälsa
och en vård på lika villkor, noterade myndigheten skillnader i primärvårdarnas innehåll. Myndigheten menade att skillnaderna innebar att
hälso- och sjukvårdens grundläggande principer om likvärdig vård
och prioriteringar inte uppfylldes och rekommenderade nya initiativ
till en formulering av ett mer enhetligt primärvårdsuppdrag.3 Som
svar på Riksrevisionens granskning uttalade regeringen att det fanns
fördelar med ett tydligare formulerat grunduppdrag4 för primärvården och gav Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga hur regionerna
formulerar sina primärvårdsuppdrag. Även Socialstyrelsen noterade
en variation regionerna emellan avseende utformningen av primärvårdsuppdraget och menade att en tydligare definition på nationell
nivå skulle kunna bidra till att minska skillnaderna.5
Den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande
inom hälso- och sjukvården föreslog i sitt slutbetänkande att primärvårdens uppdrag skulle regleras i HSL.6 Våra ursprungsdirektiv från
2017 är sprungna ur de förslag som den nationella samordnaren
Prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 75.
Prop. 2008/09:74, Vårdval i primärvården, s. 33.
3
Riksrevisionen, Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?, RiR 2014:22.
4
Skr. 2014/15:72, Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning.
5
Socialstyrelsen, Primärvårdens uppdrag. En kartläggning av hur landstingens uppdrag till primärvården är formulerade, 2016.
6
SOU 2016:2, Effektiv vård.
1
2
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lämnade. Genom de direktiven fick vi i uppdrag att analysera förslagen vidare, bl.a. det om ett nationellt utformat uppdrag för primärvården. I SOU 2018:39 lämnade vi vårt förslag till utformning av
ett sådant uppdrag.7
Vårt förslag behandlades i prop. 2019/20:164, Inriktningen för en
nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform. Som skäl för ett
nationellt utformat grunduppdrag för primärvården anför regeringen bl.a. följande:
Enligt regeringens bedömning är det rimligt att utgå ifrån att alla har
samma behov av hälso- och sjukvård oavsett var de bor i landet. Varje
enskild individ behöver inte använda alla delar av hälso- och sjukvården
under sin livstid men överallt i landet finns ett samlat behov av alla hälsooch sjukvårdens delar. Det finns därför ingen anledning för primärvårdens grundläggande utbud att variera. […] Ett nationellt utformat
grunduppdrag underlättar för invånarna att veta vad de kan förvänta sig
av primärvården oavsett i vilken region eller vilken kommun de befinner
sig. […] Ett nationellt utformat grunduppdrag för primärvården utgör
ett viktigt steg i omställningen till en mer nära vård med fokus på primärvården. 8

Grunduppdraget för primärvården innebär att regioner och kommuner inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt ska tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose
vanligt förekommande vårdbehov, se till att vården är lätt tillgänglig,
tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar, samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt
att samordningen sker inom primärvården och möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete. Uppdraget består således av fem delar, angivna i fem punkter i nämnda bestämmelse.
Den första delen av uppdraget, punkt ett, avser primärvårdens
tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster för vanligt förekommande vårdbehov. Bakgrunden till formuleringen vanligt förekommande vårdbehov är regeringens bedömning att beskrivningen
av primärvårdens grunduppdrag bör inledas med en allmänt hållen
bestämmelse om vilka hälso- och sjukvårdstjänster som ska tillhandahållas och bör ha en tydlig koppling till vilka behov av hälso- och sjukvård som primärvården ska tillgodose. Vad som närmare avses med
7
8

SOU 2018:39, God och nära vård. En primärvårdsreform, avsnitt 9.2.
Prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform s. 77.
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vanligt förekommande vårdbehov får avgöras av respektive huvudman. Det kan vara fråga om såväl enkla som mer kvalificerade hälsooch sjukvårdstjänster.9
Kapitel 13 a är nytt och innehåller denna enda första paragraf.
Kapitlet ingår i HSL:s avdelning V, Övriga bestämmelser för huvudmännen. Med huvudman i HSL:s mening avses den region eller den
kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Primärvårdens grunduppdrag gäller således endast för hälso- och
sjukvård som regioner och kommuner är skyldiga att tillhandahålla
med stöd av HSL. Det omfattar således regionalt och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå där ansvaret att
erbjuda vården följer av HSL. Kommunalt och regionalt finansierad
hälso- och sjukvård där ansvaret att tillhandahålla den inte följer av
HSL omfattas således inte, oavsett om verksamheten skulle kunna
betraktas som primärvård. Elevhälsa är ett exempel på verksamhet
som inte omfattas, där ansvaret att tillhandahålla vården i stället regleras
i skollagen (2010:800).10
Den psykiska ohälsan i primärvården
Som vi beskrivit från starten av vårt arbete har det nuvarande hälsooch sjukvårdssystemet tillkommit i en annan kontext än dagens, när
vanligt förekommande vårdbehov var andra än de som är vanligt
förekommande i dag. Vi har i detta betänkande redogjort för hur den
psykiska ohälsan historiskt haft en undanskymd roll i hälso- och
sjukvården och i debatten som helhet. När hälso- och sjukvård har
diskuterats och planerats har den somatiska vården på olika sätt haft
företräde. Vi har också resonerat kring hur den psykiska ohälsan på
senare tid fått ökat fokus och hur ekonomiska satsningar, uppdrag
och utredningar allt eftersom på olika sätt har identifierat och uppmärksammat denna ohälsa, men dessa olika initiativ har inte i någon
högre utsträckning inkluderat primärvården (se avsnitt 2.6 och 3.2).
I grunduppdraget för primärvården inkluderas omhändertagande
av psykisk ohälsa. Av primärvårdens definition följer att dess uppdrag inte är begränsat i fråga om t.ex. sjukdomar. Majoriteten av
patienterna med psykisk ohälsa finns redan i dag i primärvården.
9

Prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 117 f.
2 kap. 25 § skollagen.

10
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Som framgår av kap. 2 och 3 tillhandahålls dock inte hälso- och sjukvårdstjänster eller uppföljning för dessa enligt lika strukturerade
former som för fysiska vårdbehov.
Kännetecknande för primärvårdsverksamheten är dess breda uppdrag. Den definieras genom sin generalistkompetens och sitt omhändertagande av alla former av ohälsa som kräver hälso- och sjukvård,
i den mån specifik specialistkompetens inte krävs. Att uppdraget för
primärvården är brett till sin natur och inkluderar flera delar ger stort
utrymme för variation av innehåll. Utöver att primärvårdens uppdrag per definition är brett har den heller inte varit föremål för någon
uttalad nationell styrning i högre grad. Det har gett ytterligare utrymme för primärvården att utvecklas på olika sätt, inklusive primärvårdens omhändertagande av psykisk ohälsa.
Ett exempel består i den stora variationen regionerna emellan i
vilken utsträckning bedömning av psykologer och kuratorer tillhandahålls inom vårdgarantins tre dagar (se avsnitt 3.5.3). Kravet på
bedömning inom tre dagar, när en sådan har ansetts behövas, uppfylls dessutom i betydligt mindre utsträckning när det gäller psykologer och kuratorer än när det gäller t.ex. läkare och sjuksköterskor.
Socialstyrelsens senaste rapport om tillgången på legitimerad personal visar vidare att skillnaden i tillgång till vissa yrkesgrupper av
relevans för psykisk ohälsa är stor mellan regionerna (se avsnitt 3.7.1).
Den enskilda regionen med flest psykologer i förhållande till antal
invånare hade t.ex. mer än tre gånger så många som den med minst
antal. År 2016 hade Stockholms sjukvårdsregion nästan dubbelt så
många psykiatriker per invånare som övriga sjukvårdsregioner.
Samma sak gäller för psykologer och psykoterapeuter.
En rapport från Socialstyrelsen visar vidare att personer över
65 år, hos vilka psykisk ohälsa är vanligare än hos personer yngre än
så, i vissa fall enbart behandlas med hjälp av läkemedel och i primärvården, trots att de kan ha behov av andra insatser såsom t.ex. psykologisk behandling.11 Även om det i denna åldersgrupp finns samma
behov av individuella bedömningar i fråga om val av insats som hos
befolkningen som helhet, något som också tydliggjorts under coronapandemin.
Av vår kartläggning av regionernas primärvårdsuppdrag inom
uppdragsdelen psykisk ohälsa (se avsnitt 3.4) framgår att det varierar
i vilken utsträckning denna del av primärvårdsuppdraget är beskrivet
11

Socialstyrelsen, Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre, 2018.
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i de förfrågningsunderlag som ligger till grund för vårdens innehåll
och utformning. Ibland finns ingen tydlig beskrivning, ibland är
denna del av uppdraget beskriven på ett mycket övergripande sätt.
Många beskriver uppdraget i generella termer såsom att det avser
första linjens hälso- och sjukvård eller första linjens psykiska hälsa.
Vilka förväntningar eller krav regionen har på verksamhetens bedrivande i dessa delar av uppdraget är därmed inte tydligt formulerat,
vilket lämnar stort utrymme för bedömningar och olika sätt att uppfylla kravställandet och att tillhandahålla vården i fråga. Det varierar
också regionerna emellan i vilken mån det ställs krav på särskilda
professioner för uppdragets bedrivande. Vidare framgår att ungefär
hälften av regionerna avgränsar denna del av uppdraget till vissa diagnoser eller tillstånd, men att det hos resterande hälft inte är närmare
preciserat vilken eller vilka grupper av patienter som insatserna är
tänkta att erbjudas för. Några grundläggande gemensamma ramar för
hur insatserna inom ramen för uppdragsdelen psykisk ohälsa ersätts
finns inte heller. I flera regioner syns inte området psykisk ohälsa i
modellen för ersättning. Det är också otydligt och varierande i vilken
mån arbetet med den psykiska ohälsan följs upp.
Psykisk ohälsa är ett område som man, ur olika aspekter och på
olika sätt, arbetar med inom många kommunala verksamheter. För
utredningens uppdrag är det dock specifikt kommunernas lagstadgade ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård, på primärvårdsnivå, som
analyseras. Vad gäller kommunernas primärvårdsuppdrag har det
under utredningens dialoger påpekats att hälso- och sjukvård är ett
relativt nytt ansvar att organisera för kommunerna, både för politik
och tjänstemän, och att hälso- och sjukvårdskompetens varierar bland
dem som ska utforma uppdrag och styra verksamheter. Detta, och de
konsekvenser det medfört, har också uppmärksammats i samband
med coronapandemin.12
När vi kartlagt hur hälso- och sjukvårdsuppdraget är beskrivet hos
de kommuner som upphandlar särskilt boende (säbo) för äldre enligt
lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) (se avsnitt 3.4.8) ser vi
att det generellt är en relativt stor variation i såväl detaljeringsgrad
som innehåll, och vi kan konstatera att hälso- och sjukvårdsuppdraget ofta är beskrivet på en övergripande nivå, som ”hälso- och
Boström A-M, Marmstål Hammar L, Swall A, Vårdkvaliteten inom den kommunala hälsooch sjukvården under pandemin: Medicinskt ansvariga sjuksköterskors och sjuksköterskors perspektiv, 2020.
12
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sjukvård upp t.o.m. sjuksköterskenivå (inklusive arbetsterapeut och
fysioterapeut)”. Därutöver lyfts hos de flesta framför allt lagstadgade krav, såsom t.ex. krav på verksamhetschef, medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) och dokumentation.
I de flesta underlag sägs mycket lite, om något, kring t.ex. kunskapsstöd och rutiner av relevans för uppdraget. Inget nämner några
specifika kunskapsstöd eller riktlinjer kopplade till psykisk ohälsa.
Vad gäller kompetenser kravställs vanligen att det ska finnas sjuksköterska, samt, i olika utsträckning, fysioterapeut och arbetsterapeut. Även krav på tillgång till dietist är vanligt förekommande.
Underlagen lyfter dock inte behov av specialistsjuksköterskekompetens, i form av t.ex. distriktsköterska, inom vård av äldre eller inom
psykiatri. Inte heller på andra specifika sätt lyfts behovet av kunskap
om äldres psykiska hälsa i förhållande till kompetenskrav.
Det bör synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att primärvården
svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa
Statliga satsningar inom området psykiatri, psykisk ohälsa och
psykisk hälsa har bestått och består fortsatt i stor utsträckning i
riktade statsbidrag, nationella samordnare och överenskommelser
mellan staten och huvudmännen representerade av SKR. Effekterna
av dessa satsningar har inte alltid gått att mäta. De löper ofta över ett
begränsat antal år och riskerar därmed att ha kortvariga effekter. Det
är samtidigt viktigt att framhålla att dessa satsningar förstås i sitt
sammanhang många gånger förändrat och påverkat utvecklingen till
det bättre, även om de inte alltid utformats på ett sätt som möjliggjort en mer långsiktig uppföljning över tid av statens insatser på
området (se avsnitt 3.2).
I mindre utsträckning har normering använts som en form för
statlig styrning på området. Genom lag och andra föreskrifter skapas
dock nationell enhetlighet, långsiktighet och tydlighet. Regleringen
av grunduppdraget för primärvården är ett exempel på hur normering har tillämpats i syfte att skapa enhetlighet och därigenom
förutsättningar för en mer jämlik vård.
Det har i utredningens dialoger framförts att det skulle underlätta
om det fanns ett tydligt stöd i lagstiftning för att primärvården ska
organiseras och planeras också med hänsyn till behovet av omhändertagande av den psykiska ohälsan. Det uppfattas som ett stöd
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för de funktioner som ska planera, organisera och resurssätta hälsooch sjukvården och specifikt primärvården. Regleringen av grunduppdraget för primärvården är, tillsammans med bl.a. en ändrad definition av primärvården13, ett steg i omställningen av hälso- och sjukvården och reformen av primärvården. Dessa författningsändringar
avser att förtydliga de förväntningar och grundläggande krav som
finns på primärvården och att skapa överskådlighet i fråga om huvudmännens ansvar på primärvårdsnivå. Enligt utredningen bör detta
redan påbörjade arbete med författningsändringar i HSL för en stärkt
primärvård användas och utvecklas i syfte att särskilt adressera den
psykiska ohälsan.
Redan av definitionen av primärvård, som bl.a. anger att det är
fråga om hälso- och sjukvårdsverksamhet utan avgränsning i fråga
om t.ex. sjukdomar, följer att primärvården svarar för hälso- och
sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa, även om det inte
anges explicit. Det gäller både den nu gällande definitionen och den
nya definition som träder i kraft den 1 juli 2021.14 Det görs heller
ingen indelning i fysisk eller psykisk ohälsa i övriga bestämmelser i
HSL. I de sammanhang där begreppen hälso- och sjukvård, hälsa
m.m. förekommer, inkluderas omhändertagande av både fysiska och
psykiska behov. Det gäller t.ex. definitionen av hälso- och sjukvård,
som anger att hälso- och sjukvård bl.a. är åtgärder för att medicinskt
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Det gäller
också målet med hälso- och sjukvården om en god hälsa och en vård
på lika villkor för hela befolkningen, där god hälsa avser både fysisk
och psykisk hälsa. Samma princip gäller bestämmelsen om att hälsooch sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.
Mot bakgrund av att hälso- och sjukvårdstjänster för psykiska
vårdbehov i primärvården generellt inte tillhandahålls och följs upp
enligt lika strukturerade former som för fysiska vårdbehov, samtidigt som majoriteten av patienterna med psykisk ohälsa finns i
dessa verksamheter, menar utredningen att det bör synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att de hälso- och sjukvårdstjänster som
primärvården särskilt ska tillhandahålla inkluderar både fysiska och
psykiska vårdbehov.

Se prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform,
s. 67 ff.
14
Se 2 kap. 6 § HSL samt lag (2020:1043) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
13
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Att explicit ange både fysiska och psykiska aspekter är inte främmande i författning generellt. I socialtjänstlagen (2001:453) som
också utgör en ramlag, regleras bl.a. kommuners ansvar för människor med funktionshinder. Här anges t.ex. att socialnämnden och
kommunen ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i
kommunen samt planera sina insatser för människor med fysiska
och psykiska funktionshinder.15 Att både fysiska och psykiska funktionshinder avses infördes uttryckligen i lagtexten i samband med
den s.k. Psykiatrireformen i syfte att tydliggöra kommunens ansvar
också för psykiskt funktionshindrade.16 På liknande sätt är det i lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
uttryckligen angett att insatser för särskilt stöd och särskild service,
under vissa angivna förutsättningar, kan ges åt personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder.17 Tvångsvård med stöd
av lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ska,
under förutsättning att flera i lagen angivna rekvisit är uppfyllda,
beslutas när någon till följd av ett fortgående missbruk utsätter sin
fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara.18 Högskoleförordningen
(1993:100), där universitets och högskolors ansvar för tillgång till
studenthälsovård regleras, anger att studenterna ska ha tillgång till
hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål att
främja studenternas fysiska och psykiska hälsa.19 I arbetsmiljölagen
(1977:1160) (AML), där arbetsgivares ansvar för arbetstagares arbetsmiljö regleras, anges att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.20 Barnkonventionen är ytterligare ett exempel, där det talas om fysisk eller
psykisk hälsa samt fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
Att det av ordalydelsen av en bestämmelse i HSL som gäller
primärvård framgår att avsedda vårdbehov omfattar både fysisk och
psykisk ohälsa innebär inte att övriga bestämmelser i HSL som
innefattar begrepp som hälso- och sjukvård, hälsa m.m. exkluderar
den psykiska ohälsan. I den specialiserade vårdens organisering får
den psykiska ohälsan dock automatiskt ett eget utrymme och därmed en synlighet, inom ramen för de psykiatriska specialiteterna.
5 kap. 7 och 8 §§ SoL.
Prop. 1993/94:218, Psykiskt stördas villkor.
17
1 § 3 LSS.
18
4 § första stycket 3 a LVM.
19
1 kap. 11 § högskoleförordningen.
20
2 kap. 1 § andra stycket AML.
15
16
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Primärvårdens organisering skiljer sig från den specialiserade vårdens
och till följd av primärvårdens allmänna uppdrag finns ett särskilt
behov av att synliggöra den psykiska ohälsan i detta.
Vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov
Den nya bestämmelsen 13 a kap. 1 § HSL som träder i kraft den
1 juli 2021 anger, i bestämmelsens första punkt, att regioner och
kommuner inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt ska tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för
att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov. Utredningen föreslår att lydelsen i stället ska vara att regioner och kommuner inom
ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt ska tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose
vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov.
En sådan uttrycklig angivelse om att både fysiska och psykiska
vårdbehov omfattas av grunduppdraget tror vi kan öka förutsättningarna för en nära och jämlik primärvård också i de delar som avser
psykisk ohälsa. Det synliggör att psykiska vårdbehov omfattas. Det
synliggör primärvårdens roll i omhändertagandet av psykisk ohälsa
för samtliga huvudmän, som har att förhålla sig till denna i planeringen och organiseringen av primärvården. Med hänsyn till det
kommunala självstyret är det fortfarande upp till respektive huvudman att i planeringen av hälso- och sjukvården avgöra vilka psykiska
vårdbehov som är vanligt förekommande och som därmed organisatoriskt ska omhändertas i primärvården.21 De flesta regioner har mer
eller mindre utförliga rutiner och dokument som beskriver vilken
form av ohälsa som ska hanteras på vilken vårdnivå.
Det är också upp till respektive huvudman att bedöma hur de
vanligt förekommande psykiska vårdbehoven bäst tillgodoses. Det
gäller såväl vilka arbetsmodeller och metoder för omhändertagande
som ska tillämpas i verksamheten, som vilken kompetens- och resurssättning som krävs. Det senare inkluderar bedömningen hur sammansättningen av kompetenser bör se ut.

På vilken nivå vissa vårdbehov ska omhändertas är bara relevant avseende regionernas primärvård, eftersom all kommunal hälso- och sjukvård utgör primärvård.
21
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Synliggörandet fyller också en funktion på ett mer övergripande
plan. Härigenom tydliggörs primärvårdens roll som första instans att
möta människor med psykisk ohälsa för allmänhet, patienter, brukare,
närstående m.fl. Avseende ett grunduppdrag som sådant uttalade
regeringen att ett sådant underlättar för invånarna att veta vad de kan
förvänta sig av primärvården, oavsett i vilken region eller kommun
de befinner sig.22 Samma resonemang kan tillämpas avseende det nu
föreslagna tillägget. Genom att det tydligt framgår att primärvården
som första instans omhändertar även psykisk ohälsa, tror vi att
stigmat att vända sig till hälso- och sjukvården med det som av den
enskilde kan uppfattas som mildare besvär kan minska, och att möjligheterna att nå ut med hälso- och sjukvårdsinsatser till de som
behöver men kanske inte söker dem kan förbättras.

5.2

Konsekvensanalys

5.2.1

Övergripande konsekvenser av förslaget

Utredningens bedömning: Förslaget att det av bestämmelsen i
HSL om primärvårdens grunduppdrag uttryckligen ska framgå
att med vanligt förekommande vårdbehov avses både fysiska och
psykiska vårdbehov, adresserar den psykiska ohälsan i omställningen till en mer nära vård och i utvecklingen av primärvården
som nav i hälso- och sjukvården. Det synliggör primärvårdens
roll i omhändertagandet av den psykiska ohälsan, dels för huvudmännen i deras planering och organisering av primärvården, dels
för patienter och närstående. Härigenom skapas bättre förutsättningar för ett jämlikt omhändertagande och därigenom på
sikt en förbättrad psykisk hälsa.

5.2.2

Samhällsekonomiska konsekvenser

Förslaget avser att öka förutsättningarna för ett nära och jämlikt
omhändertagande av psykisk ohälsa i primärvården och därigenom
en på sikt förbättrad hälsa. Det har inte några negativa ekonomiska
konsekvenser för samhället.
22

Prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 77.
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Psykisk ohälsa genererar stora samhällskostnader i form av dels
vård- och läkemedelskostnader, dels de produktionsförluster som
uppstår p.g.a. sjukskrivningar. Under 2015 stod kostnader för det
som rubriceras som psykisk ohälsa, direkt och indirekt, för nästan
5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt, motsvarande över 21 miljarder euro. Av dessa utgjordes drygt 13 miljarder av direkta kostnader för hälso- och sjukvård och socialförsäkring och drygt 8 miljarder av indirekta kostnader, t.ex. som följd av ohälsans konsekvenser på
arbetsmarknaden.23 Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste
orsaken till sjukskrivning och den diagnosgrupp som har de längsta
sjukskrivningstiderna samt lägst grad av återgång i arbete.24
Det finns således stora samhällsekonomiska vinster i ett välfungerande omhändertagande av psykisk ohälsa. Det är inte möjligt att
dra några säkra slutsatser kring följderna av vårt förslag till formulering av primärvårdens grunduppdrag, givet att många olika faktorer påverkar. På ett övergripande plan kan dock konstateras att en
mer jämlik primärvård över landet kan förväntas leda till förbättrad
hälsa och därmed samhällsekonomiska vinster. I prop. 2019/20:164
har redogjorts för de förväntade samhällsekonomiska effekterna av
den ändrade definitionen av primärvården och det nationellt utformade grunduppdraget för primärvården, vilka utgör basen för det
som betecknas som en primärvårdsreform. Sammantaget syftar de
förslagen till att de gemensamma resurserna ska användas mer effektivt. Att synliggöra den psykiska ohälsan i ett sådant sammanhang
torde skapa ytterligare förutsättningar för en effektivare användning
av resurserna i fråga om vård för psykisk ohälsa.
Vårt förslag till formulering av primärvårdens grunduppdrag kan
förstås inte ensamt förväntas leda till samhällsekonomiska effekter i
form av ett mer jämlikt omhändertagande, ökat psykiskt välbefinnande och förbättrad folkhälsa. Föreskrifter i lag ger goda möjligheter att synliggöra en viss fråga, men komplexiteten i omhändertagandet av den psykiska ohälsan är betydligt större än att frågan kan
lösas enbart med ett synliggörande i lag. För att skapa en jämlik och
tillgänglig primärvård som naturligt utgör en första instans att möta
människor med psykisk ohälsa, krävs åtgärder på flera administrativa
nivåer. Bäst förutsättningar finns när frågan adresseras samtidigt på
flera olika sätt och genom olika förslag, insatser och åtgärder. Vårt
23
24

OECD/EU, Health at a glance: Europe, 2018, s. 26 ff.
Försäkringskassan, Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning, Korta analyser 2017:1.
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förslag till tillägg i bestämmelsen om primärvårdens grunduppdrag
utgör ett sådant sätt.
Att synliggöra primärvårdens roll i omhändertagandet av psykisk
ohälsa skapar bättre förutsättningar för jämlika strukturer hos
huvudmännen, såväl de regionala som de kommunala, i omhändertagandet av den psykiska ohälsa som redan i dag hanteras i primärvårdens verksamheter. Synliggörandet kan också ha inverkan på i
vilken utsträckning enskilda individer vänder sig till primärvården
med upplevd psykisk problematik. Stora utmaningar finns i att nå
många av de människor som mår psykiskt dåligt och som skulle vara
hjälpta av kontakt med primärvården. Fortfarande finns hos många
ett stigma i att vända sig till hälso- och sjukvården med psykiska
besvär och många människor lider utan att hälso- och sjukvården har
kännedom om deras ohälsa. Genom vårt förslag till formulering av
grunduppdraget tydliggörs primärvårdens roll som första instans att
vända sig till vid sådan ohälsa. Härigenom kan möjligheterna att nå
enskilda med psykisk ohälsa förbättras.
5.2.3

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Regeringens konsekvensanalys avseende ett grunduppdrag
för primärvården
Regeringen konstaterar i prop. 2019/20:164 att ett reglerat grunduppdrag för primärvården innebär att regioner och kommuner
behöver säkerställa att primärvården särskilt utför vissa uppgifter
som huvudmännen enligt författning även före ett reglerat grunduppdrag är skyldiga att göra. Eftersom all hälso- och sjukvård hos
kommunerna är på primärvårdsnivå anses ett grunduppdrag inte på
något påtagligt sätt påverka kommunernas möjlighet att organisera
primärvården. Avseende regionerna konstaterades det emellertid stå
dem fritt att själva avgöra på vilken nivå vissa insatser i hälso- och
sjukvården ska utföras, när det inte är särskilt angett att de ska utföras just i primärvården. Resonemanget fördes avseende punkt 4
och 5 i förslaget till grunduppdrag, som avser samordning av insatser
för patienten samt medverkan vid genomförande av forskningsarbete. Genom att reglera att dessa insatser ska utföras inom primärvården, innebär regleringen av grunduppdraget enligt regeringen en
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viss inskränkning i det kommunala självstyret.25 Inskränkningen
bedömdes dock proportionerlig. I denna bedömning vägdes in den
breda uppfattningen hos regeringen, tidigare utredningar, remissinstanser m.fl. om behovet av en förändring av strukturen och sättet
att organisera vården. En stärkt primärvård, vilket ett nationellt utformat grunduppdrag för primärvården är ett uttryck för, menade
regeringen kan ge förbättrade förutsättningar för en samhällsekonomiskt effektiv hälso- och sjukvård där tillgängliga resurser används
på bästa sätt. Regeringen menade vidare att förslaget till utformning
av grunduppdraget är övergripande och omfattar de insatser som
typiskt sett, såväl nationellt som internationellt, anses utgöra kärnan
i första linjens hälso- och sjukvård. Vidare reglerar inte grunduppdraget hur uppdraget ska utföras, utan utrymme för anpassning till
regionala och lokala förhållanden lämnas.
Utredningens konsekvensanalys avseende tillägget om fysiska
och psykiska vårdbehov
Omhändertagande av psykisk ohälsa är inte en sådan viss uppgift
eller insats som det med tillämpning av regeringens resonemang
ovan kan hävdas att vissa regioner26 enbart hanterar på annan vårdnivå än på primärvårdsnivå. Ansvaret för hälso- och sjukvårdstjänster
avseende psykisk ohälsa är bredare än så och gör sig gällande på alla
vårdnivåer inom hälso- och sjukvården, inklusive primärvården, oavsett hur regionerna i övrigt har organiserat sin hälso- och sjukvård.
Primärvården är per definition heller inte avgränsad i fråga om t.ex.
sjukdomar. Den svarar således redan i dag för psykisk ohälsa. En
reglering som anger att vanligt förekommande psykiska vårdbehov
ska ingå i grunduppdraget för primärvården inskränker således inte
regionernas möjlighet att organisera sin hälso- och sjukvård och sitt
vårdvalsuppdrag. I sammanhanget kan också noteras att vår kartläggning av hur regionerna organiserar sin primärvård visar att samtliga
inkluderar psykisk ohälsa i primärvårdsuppdraget. De allra flesta
inkluderar denna del av uppdraget i sitt breda primärvårdsvårdval.
Hos ett fåtal regioner är uppdragsdelen psykisk ohälsa i stället till
Prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 86 f.
och s. 104.
26
Eftersom all hälso- och sjukvård hos kommunerna är på primärvårdsnivå anses ett grunduppdrag inte på något påtagligt sätt påverka kommunernas möjlighet att organisera primärvården.
25
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viss del förlagd till ett separat vårdval, fortfarande på primärvårdsnivå. Vårt förslag påverkar inte denna möjlighet till variation för
regionerna.
Vidare innebär inte vårt förslag att huvudmännen får nya eller
förändrade skyldigheter avseende vilka vanligt förekommande psykiska vårdbehov som ska omhändertas i primärvården. Det är, precis
som konstaterades av regeringen avseende vad som utgör vanligt
förekommande vårdbehov, fortfarande en fråga för huvudmännen
att bedöma och bestämma.
En jämförelse kan göras med regeringens resonemang avseende
förslaget om en ändrad definition av primärvården. Förslaget inkluderar bl.a. att ordet bedömning läggs till i uppräkningen av de olika
slag av insatser som primärvården ska utföra.27 Definitionen är därigenom tänkt att anpassas till den ändring som gjorts i fråga om
vårdgarantin, som sedan den 1 januari 2019 i stället för en försäkran
om att den enskilde inom viss tid får besöka läkare inom primärvården, innebär en försäkran om att den enskilde inom viss tid får en
medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal inom primärvården.28 Avseende tillägget av ordet
bedömning i definitionen av primärvård uttalade regeringen att primärvården redan i dag svarar för medicinsk bedömning och behandling, även om detta inte uttrycks explicit i definitionen. Förslaget till
ändrad definition ansågs, med tillägget av ordet bedömning inkluderat, inte innebära något nytt åtagande för regioner eller kommuner
och därmed inte någon inskränkning i den kommunala självstyrelsen. På motsvarande sätt kan konstateras att primärvården redan
i dag svarar för omhändertagande av både fysiska och psykiska
vårdbehov, även om det inte explicit anges i lagstiftningen. Vårt förslag till formulering av primärvårdens grunduppdrag innebär därmed
inte något nytt åtagande för regioner och kommuner. Det leder
därmed inte till inskränkningar i den kommunala självstyrelsen.

Prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform,
s. 67 ff.
28
Se 2 kap. 3 § patientlagen (2014:821) samt prop. 2017/18:83, Styrande principer inom hälsooch sjukvården och en förstärkt vårdgaranti.
27
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Ekonomiska och andra konsekvenser för staten

Vårt förslag medför inte några nya obligatoriska uppgifter för regionerna och kommunerna, utan avser att på ett generellt och övergripande plan synliggöra den psykiska ohälsan. Avsikten är att förslaget
ska skapa överskådlighet i fråga om huvudmännens ansvar på primärvårdsnivå. Synliggörandet i grunduppdraget för primärvården,
som avser att skapa en nationell enhetlighet och därmed en jämlik
primärvård, ger förutsättningar för ett jämlikt omhändertagande av
psykisk ohälsa i hela landet. Primärvården svarar redan i dag för hälsooch sjukvårdsbehov relaterade till psykisk ohälsa. Redan i dag ska
huvudmännen planera primärvården så att både fysisk och psykisk
ohälsa kan omhändertas. Då det inte är fråga om några nya obligatoriska uppgifter eller någon skillnad i ambitionsnivå är finansieringsprincipen inte tillämplig och förslaget får därmed inga ekonomiska
konsekvenser för staten.
Det kan noteras att regeringen gör flera olika satsningar som
syftar till ett förbättrat omhändertagande av den psykiska ohälsan
och en generellt sett ökad folkhälsa. I budgetpropositionen för 2021
föreslår regeringen en ökning med 1 177,5 miljoner kronor under
2021 till anslaget för bidrag till psykiatri. Totalt uppgår därmed anslaget till cirka 2 164 miljoner kronor. För 2022 beräknas en motsvarande ökning av resurserna.
5.2.5

Ekonomiska och andra konsekvenser för regionerna
och kommunerna

Redan enligt nu gällande lagstiftning är regioner och kommuner
skyldiga att i primärvården erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster som
tillmötesgår behovet av vård för fysisk och psykisk ohälsa. Vårt
förslag medför inte att huvudmännen ges ett utökat ansvar eller fler
skyldigheter än de har i dag. Det samlade ansvaret är således detsamma.
Den kommunala finansieringsprincipen är därmed inte tillämplig.
Det stora behovet av vård för psykisk ohälsa, enligt vissa beräkningar ökande, som kan konstateras utifrån en mycket stor del av
sjukskrivningarna, andelen människor som upplever nedsatt psykiskt
välbefinnande m.m., innebär att det kommer att ställas krav på primärvården. Hur regionerna och kommunerna väljer att fördela de
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ekonomiska resurserna mellan olika verksamheter och vårdbehov är
en fråga för dem att avgöra, utifrån lokala förutsättningar.
Ett synliggörande av primärvårdens uppdrag avseende psykisk
ohälsa kan förväntas underlätta för de funktioner som arbetar med
planering, utformning och beställning av olika verksamheter. Det
synliggör även behovet av strukturerad uppföljning av primärvårdens insatser vad gäller psykisk ohälsa.
5.2.6

Konsekvenser för en jämlik vård

Utredningen anser att det finns goda förutsättningar för att ett synliggörande av den psykiska ohälsan i det nationellt reglerade grunduppdraget för primärvården kan skapa överskådlighet i fråga om
huvudmännens ansvar på primärvårdsnivå och därmed förutsättningar för en mer jämlik tillgång till en likvärdig vård i hela landet.
Att tydliggöra uppdraget vad gäller psykisk ohälsa kan förbättra
förutsättningarna för implementering av evidensbaserade metoder
och därigenom tillhandahållande av mer jämlik vård. Avsikten med
det reglerade grunduppdraget som sådant är en viss nationell enhetlighet och en miniminivå avseende vad primärvården ska erbjuda. Att
inkludera psykisk ohälsa i denna enhetlighet och miniminivå kan
bidra till ett mer jämlikt omhändertagande också av psykisk ohälsa.
5.2.7

Konsekvenser för jämställdheten mellan könen

Enligt undersökningar lider fler kvinnor än män i dag av någon form
av psykisk ohälsa, med diagnos eller med upplevt nedsatt psykiskt
välbefinnande som inte uppfyller kriterierna för diagnosticering.
Samtidigt är män överrepresenterade i statistiken avseende suicid.
Generellt sett kan insatser som adresserar den psykiska ohälsan således förväntas få effekter på människor av alla könsidentiteter, dvs.
kvinnor, män och personer med annan könsidentitet. Det är dock
rimligt att förvänta sig att vissa insatser, t.ex. sådana som syftar till
förbättrade sjukskrivningstal, kommer kunna visa störst effekt på
den psykiska ohälsan hos kvinnor och att insatser riktade mot
suicidtalen förväntas visa på störst effekt i fråga om mäns psykiska
välmående.
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Utredningens förslag till synliggörande av primärvårdens roll i
omhändertagandet av den psykiska ohälsan syftar till att skapa bättre
förutsättningar för en god, tillgänglig, nära och jämlik primärvård
för de som lider av psykisk ohälsa. Förslaget adresserar inte någon
särskild form av psykisk ohälsa och det är därför svårt att säga något
om olika förväntade konsekvenser för kvinnor, män och personer
med annan könsidentitet. På ett generellt plan kan konstateras att
ett jämlikt omhändertagande av psykisk ohälsa ger bättre förutsättningar för såväl kvinnor som män som personer med annan könsidentitet, vilket bör kunna påverka jämställdheten i positiv riktning.
5.2.8

Konsekvenser för patientsäkerheten, de medicinska
resultaten och patienternas upplevelse av vården

En god patientsäkerhet, i syfte att minimera vårdskador, förutsätter
en hög medvetenhet och god kunskap hos alla inblandade om såväl
den psykiska som den fysiska ohälsan, för att på bästa möjliga sätt se
och möta varje persons behov. Att adressera den psykiska ohälsan i
grunduppdraget och därigenom skapa överskådlighet i fråga om
huvudmännens ansvar på primärvårdsnivå ger förutsättningar för
ökad sådan kunskap.
För att uppnå bästa möjliga medicinska resultat samt bibehålla
och öka invånares, patienters, brukares och närståendes förtroende
för primärvården är ett gott och evidensbaserat omhändertagande av
såväl den fysiska som den psykiska ohälsan av största vikt. Genom
att synliggöra primärvårdens uppdrag för den psykiska ohälsan tydliggörs att huvudmännens uppdrag att möjliggöra medverkan vid
genomförande av forskningsarbete i primärvården omfattar även detta
område.29 Därigenom kan möjligheten för forskning, på områden
där kunskap i dag saknas, förbättras. Det bidrar till förbättrad kvalitet och patientsäkerhet även för kommande patienter. Till följd av
stora behov hos många patienter, relaterat till t.ex. stress och utmattning, förekommer det i dag att metoder som ännu inte är väl beforskade kommer till klinisk användning. Förslaget förväntas bidra
till ökat fokus på behovet av att strukturerat samla kunskap om olika
metoder och arbetssätt och därmed minska risken för såväl överAv den femte punkten i 13 a kap. 1 § HSL om primärvårdens grunduppdrag följer att regioner och kommuner inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt ska möjliggöra
medverkan vid genomförande av forskningsarbete.
29
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som underbehandling av psykisk ohälsa i primärvården. Bättre kunskap
möjliggör också ett mer effektivt användande av den gemensamma
resursen.
Eftersom medicinsk kvalitet inom primärvården inte mäts på ett
systematiskt sätt på aggregerad nivå är den svår att följa. Det är därmed också svårt att uttala sig om vilka konsekvenser för de medicinska resultaten som utredningens förslag innebär. Socialstyrelsens
uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen förväntas, särskilt
utifrån deluppdrag I som avser nationell insamling av registeruppgifter från primärvården, ge bättre möjligheter till uppföljning.30
Att synliggöra primärvårdens roll som första linjens hälso- och
sjukvård vid psykisk ohälsa förväntas bidra till en förbättrad upplevelse av vården för patienter och närstående. Det leder till ett tydliggörande för den enskilde att primärvården som utgångspunkt är
rätt vårdnivå att vända sig till vid psykisk ohälsa och att de vårdinsatser som där kan erbjudas omfattar sådan ohälsa.
5.2.9

Konsekvenser för vårdens professioner

Förslaget tydliggör inte bara för huvudmännen, enskilda och närstående vilket uppdraget för primärvården är, utan även för primärvårdens medarbetare. Det skapar en tydligare bild av vilka hälso- och
sjukvårdstjänster som primärvården ska tillhandahålla och att dessa
inkluderar tjänster avseende psykisk ohälsa.
Den stora andelen patienter inom primärvården som söker vård
p.g.a. psykisk ohälsa, i kombination med bristen på strukturerat omhändertagande, har stor inverkan på arbetsmiljön för primärvårdens
medarbetare. Vårt förslag förväntas bidra till ett mer strukturerat
och jämlikt omhändertagande av psykisk ohälsa som på sikt kan förbättra medarbetarnas arbetssituation.

Regeringskansliet (Socialdepartementet), Uppdrag angående uppföljning av primärvård och
uppföljning av omställningen till en mer nära vård, 2019.
30
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Konsekvenser för företagen

Förslaget att synliggöra att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa riktar sig till huvudmännen för hälso- och sjukvård, regioner och kommuner. Det har
således inga direkta konsekvenser för företagen.
Samtidigt kan noteras att det finns en stor andel privata företag
som är utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård inom
primärvården. SCB:s företagsregister anger att antalet registrerade
företag som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård var
32 520 år 2018.31 SCB:s statistik över privata utförare av offentlig
hälso- och sjukvård under samma år anger att 2 483 företag utförde
primärvård, 1 052 somatisk vård, 416 psykiatrisk vård och 258 övrig
hälso- och sjukvård åt regionerna.32 Siffrorna baseras på den totala
mängden köp av verksamhet som regionerna gjort från privata utförare. Dock kan samma utförare förekomma i flera verksamhetsområden och i flera regioner. Avseende den kommunala hälso- och
sjukvården är statistiken begränsad. SCB:s ovan nämnda utförarregister anger att 44 privata företag utförde hälso- och sjukvård finansierad av kommunen 2019, fördelat på tre kommuner.
Innehållet i den vård som huvudmännen upphandlar av företagen
definieras i förfrågningsunderlag. Det är regionerna och kommunerna, i egenskap av just huvudmän och därmed ansvariga för hälsooch sjukvården, som ensamma formulerar innehållet i underlagen,
baserat bl.a. på vad uppdraget kräver samt deras bedömning av hur
god vård bäst tillhandahålls. Innehållet i förfrågningsunderlagen ses
över löpande av huvudmännen och justeras vid behov.
Det fr.o.m. den 1 juli 2021 gällande grunduppdraget för primärvården förtydligar vad som på en miniminivå förväntas av primärvården, vilket i sin tur kan ha inverkan på hur regioner och kommuner formulerar sina uppdrag och i förlängningen, där relevant, sina
förfrågningsunderlag inom uppdraget. Vårt förslag att synliggöra att
primärvårdens grunduppdrag avser både fysiska och psykiska vårdbehov kan på motsvarande sätt ha inverkan på hur huvudmännen
formulerar sina förfrågningsunderlag. Och därmed på villkoren för
de företag som verkar inom primärvården.

31
32

SCB, Företag (FDB) efter näringsgren SNI2007 och storleksklass. År 2008–2020.
SCB, Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen, 2019.
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I våra dialoger har framkommit att flera huvudmän är i begrepp
att se över området psykisk ohälsa och dess hantering inom ramen
för primärvårdsuppdraget, vilket kan förväntas innebära vissa förändringar i de redan formulerade förfrågningsunderlagen. Vårt förslag, med en tydlig angivelse om att psykisk ohälsa ingår i uppdraget,
kan tänkas understödja ett sådan översyn och ändamålsenliga förändringar i kravställande, men följer inte per se av förslaget.
5.2.11

Övriga konsekvenser

Utredningen bedömer att förslaget inte har några konsekvenser för
sysselsättningen, miljön, möjligheten att nå de integrationspolitiska
målen, det brottsförebyggande arbetet eller för EU-rätten.

5.3

Ikraftträdande

Utredningens förslag: Förslaget till ändrad lydelse av 13 a kap.
1 § HSL föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Skäl för utredningens förslag
Den nu förslagna modifieringen av lydelsen av primärvårdens grunduppdrag bör införas i författning snarast och i så nära anslutning som
möjligt till att grunduppdraget som sådant regleras. Den nya bestämmelsen om primärvårdens grunduppdrag träder i kraft den 1 juli 2021.
Av hänsyn till behovet av beredning inom Regeringskansliet av det
förslag vi nu lämnar är ett samtidigt ikraftträdande inte möjligt. Samtidigt ser utredningen inte att författningsförslaget föranleder något
behov av förberedelse hos regionerna och kommunerna. Förslaget
föranleder inte heller behov av några särskilda informationsinsatser.
Utredningen föreslår därför att förslaget ska träda i kraft den
1 juli 2022. Behov av övergångsbestämmelser finns inte.
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6.1

En modell för att bättre möta psykisk ohälsa
i primärvården

6.1.1

Om bedömningar

I föregående kapitel har vi lagt förslag som syftar till att synliggöra
att primärvårdens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar både den fysiska
och den psykiska ohälsan. Detta bedömer vi vara centralt för att skapa
förutsättningar för primärvården att bemöta den psykiska ohälsan med
skyndsamma och ändamålsenliga insatser, i linje med våra direktiv.
Enligt direktiven ska vi utreda förutsättningarna för att utveckla
en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa. Uppdraget att utreda ”en ny form”
innebär att det handlar om hur insatser förmedlas, om metoder och
arbetssätt i hälso- och sjukvården, med fokus på primärvården.
Genom den kommunala självstyrelsen finns samtidigt en i grundlag
reglerad självständig och inom vissa ramar fri bestämmanderätt för
regioner och kommuner för hälso- och sjukvårdens bedrivande. Förslag som innebär inskränkningar i det kommunala självstyret måste
stå i proportionalitet till syftet. Att föreslå lagändringar som innebär
att alla huvudmän måste organisera sin primärvård enligt en viss metod,
eller på ett visst sätt, utgör en mycket långtgående inskränkning i det
kommunala självstyret. Det skulle därmed kräva en mycket stark
motivering grundad på god evidens. Givet de stora kunskapsluckor
(närmare beskrivet i avsnitt 3.5) som finns vad gäller arbetet mot psykisk ohälsa generellt, och i primärvården specifikt, bedömer utredningen att det inte går att motivera att lagstifta om hur huvudmännen ska organisera sin primärvård för att möta vanligt förekommande vårdbehov för psykisk ohälsa.
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Utifrån utredningens många dialoger, samt de kartläggningar och
analyser som finns presenterade i de föregående kapitlen, menar vi
dock att det går att identifiera principer för hur man bör arbeta för
att skapa ett skyndsamt och ändamålsenligt omhändertagande av psykisk ohälsa i primärvården. Avgörande för framgång är sedan hur
dessa principer förankras, implementeras och tillämpas utifrån den
egna befolkningens behov och i en lokal kontext på huvudmannaeller utförarnivå.1
Sådana principer väljer vi i det följande att lyfta i form av utredningens bedömningar av vad huvudmännen särskilt bör beakta i organiseringen av vården, samt vad staten kan göra för att skapa förutsättningar för ett skyndsamt och ändamålsenligt omhändertagande
av psykisk ohälsa i primärvården. Våra bedömningar riktar, i enlighet
med uppdraget i direktiven, in sig på formen för bemötandet. Bedömningarna blir en del i utredningens särskilda uppdrag i enlighet med
ursprungsdirektiven; att inte enbart lämna förslag på ändrad lagstiftning, utan också stödja omställningen till nära vård, och aktivt bidra
till att det formuleras strategier, och tas fram regionalt anpassade
modeller, för utvecklingen av primärvården mot en mer effektiv och
tillgänglig vård.
Bedömningarna utgår från grundantagandet att huvudmännen
genomgående har intentionen att arbeta med utgångspunkt i de evidensbaserade insatser som finns beskrivna i relevanta nationella riktlinjer
från Socialstyrelsen, samt i eventuella riktlinjer och insatsprogram i
huvudmännens modell för kunskapsstyrning.
De anknyter också till Socialstyrelsens genomgång av tidigare
överenskommelser om psykisk ohälsa, där man konstaterade att de
främsta behoven av insatser inom primärvården, beskrivna av regionerna i sina respektive handlingsplaner gäller följande områden:
• utökad samverkan och konsultation mellan specialistpsykiatri och
primärvård
• förbättrad triagering, bedömning och diagnostisering
• förbättrad tillgänglighet till vård, främst behandling och bedömning
SBU, Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården. En systematisk litteraturöversikt, 2012, s. 10.
1
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• kompetenshöjande satsningar för personal i primärvård
• utökade behandlingsresurser inom främst samtalsterapi med fokus
på KBT.2
6.1.2

En samlad modell – ”Rätt stöd till psykisk hälsa”

Intentionen med utredningens olika förslag och bedömningar, i
detta och tidigare betänkanden, är ett väl integrerat och begripligt
hälso- och sjukvårdssystem, som hänger ihop utifrån individers behov. Vi vill inte riskera att motverka det syftet genom att föreslå nya
organisationer, strukturer eller byggnader just avseende omhändertagande av den psykiska ohälsan (se även avsnitt 4.5). Vår strävan
blir i stället att på ett bättre sätt integrera omhändertagandet av personer med psykisk ohälsa i det ordinarie systemet.
I det följande presenterar vi utredningens bedömningar av hur
primärvården bör arbeta med psykisk ohälsa utifrån kartläggningar
och analyser i kap. 2, 3 och 4 samt förslaget till ändrad lagstiftning i
kap. 5. Dessa bedömningar samlar vi under tre olika rubriker; Vägen
in, Organisering av primärvårdens insatser samt Samverkan och samarbete. Tillsammans avser dessa bidra till ett förbättrat omhändertagande av psykisk ohälsa (”misstänkta psykiatriska tillstånd”) i primärvården; av psykiatriska tillstånd, men också av psykiska besvär. Vår
avsikt är att ha en personcentrerad utgångspunkt – vi väljer att presentera områdena såsom patienten möter dem i olika skeden av en
vårdprocess, inte utifrån vårdens organisatoriska stuprör.
Vi samlar dessa tre områden under ett paraply – ”Rätt stöd till
psykisk hälsa”. Modellen utgörs av ett antal principer och arbetssätt
som kombinerade förbättrar bemötandet och omhändertagandet av
den enskilde, och bättre möter behoven på befolkningsnivå. Samverkan mellan olika aktörer, såväl inom som utom hälso- och sjukvården, är avgörande i ett integrerat hälso- och sjukvårdssystem, och
det som utmärker en god och nära vård.
Grundtanken är att vid psykisk ohälsa (patientens perspektiv),
dvs. vid misstanke om psykiatriska tillstånd (vårdens perspektiv), är
primärvården oftast vägen in till hälso- och sjukvården. Där görs en
första bedömning, ges stöd till egenvård och, om så är indicerat,
Socialstyrelsen, Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Uppföljning av 2016 och
2017 års överenskommelse mellan staten och SKL, Delrapport 2018.
2
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behandlande insatser. Antingen på primärvårdsnivå eller via kontakt
med och hänvisning till annan del av hälso- och sjukvården. I de fall
kriterier för psykiatriska tillstånd inte uppfylls, kan insatser för att
minska funktionspåverkan av psykiska besvär behöva erbjudas, ibland
av primärvården, andra gånger via strukturerad samverkan med andra
aktörer, såsom företagshälsovård, studenthälsa, föreningsliv eller socialtjänst.
I våra bedömningar visar vi också på goda exempel från verksamheter vi varit i kontakt med i olika faser av utredningens arbete. De
exempel vi lyfter är valda för att de visar på arbetssätt och metoder
där evidens föreligger utifrån aktuellt kunskapsläge, eller där insatserna kopplats till pågående forskning eller egen strukturerad uppföljning.
Vi vill slutligen påminna om att de bedömningar vi gör i det följande ska ses som sammanhängande med de förslag utredningen
tidigare lämnat. Både vad gäller primärvårdens roll som basen i hälsooch sjukvårdssystemet, med ett särskilt uppdrag att fungera samordnande och hälsofrämjande och vad gäller ett sammanhängande
hälso- och sjukvårdssystem. Vi vill också återigen betona vikten av
att det i primärvården ges förutsättningar för medarbetarna att arbeta
relationellt, med långvariga och kontinuerliga kontakter, med såväl
enskilda individer som med och i sin närmiljö. Därmed skapas förutsättningar för förtroendefulla relationer och tillit, och en möjlighet
att minska de stigma som många gånger hindrar människor från att
lyfta problem med den psykiska hälsan i kontakt med hälso- och
sjukvården.
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Målgrupp
När man upplever psykisk ohälsa kan man behöva redskap
för att hantera situationen
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Stödet till den med psykisk ohälsa kan se olika ut och bestå av
många olika insatser

Patientens perspektiv: När jag upplever behov av stöd
för psykisk ohälsa
”Jag känner mig så ensam. Jag vet inte vart jag ska vända mig. Till
akuten? Men så akut dåligt mår jag egentligen inte, det har ju känts
så här ganska länge nu. Men det blir för mycket. Men vad gör man?
Jag tror att jag känner mig extra osäker för att jag haft kontakt med
psykiatrin förr. Är det dit jag ska? Det är ju förstås inte säkert att
det är samma sak, jag tror inte det själv. Men jag behöver prata med
någon som hjälper mig att hitta rätt. Jag tycker det är lite svårt att
prata om det här också, om jag ska vara ärlig. Ska jag komma mig för
att ta tag i det vill det till att det är enkelt att hitta rätt. Men det vore
bra. Jag orkar nog snart inte gå till jobbet som det är nu.
Jag tänker att ett sätt vore att kunna ringa någonstans. Få rådgivning om vad man kan göra, innan det blir värre. Eller kunna chatta
med någon. Ibland kanske man bara vill kunna hitta information om
hur man kan må bättre. Det vore också bra om jag hade någon jag
kände på hälsocentralen. För mig skulle det kännas lättare att ta upp
lite svårare saker om mig och de jag har omkring mig om jag fick
göra det med någon jag har träffat förut och känner förtroende för.
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Min distriktssköterska, eller min läkare. Det är svårt att börja prata
om sådant här. Det där måste vara svårt för min vän som bor på ett
boende i kommunen. Där är man så beroende av andra, beroende av
att de som arbetar där fångar upp tecknen när man inte mår riktigt
bra psykiskt. Att det finns folk där som kan ge stöd i vardagen, kanske
sådant som att hitta en bra rytm i dagarna. Så det inte känns meningslöst allting.
På hälsocentralen vore det fint om de hade tid att se hela mig.
Fundera tillsammans med mig på vad mina besvär kan bero på. Kropp
och själ hänger ihop, det har jag alltid tyckt. Man kan behöva någon
att prata med om det. Eller hjälp att hitta vad som är fel. En gång
hörde jag om någon som gick hos fysioterapeuten för muskelvärk,
och sedan kom de fram till tillsammans att det kanske satt mer i
själen än kroppen, det där onda. Så tror jag att det kan vara ibland.
Och ibland kanske det är tvärtom, man kan känna oro i själen och
det visar sig vara kroppen som krånglar. Bra då med just hälsocentralen, där många olika människor jobbar, som kan olika saker.
De borde jobba ännu mer ihop, så skulle man få bättre hjälp och stöd.
De behöver folk som är utbildade just för psykiska problem också
förstås. Så de snabbt kan veta vad som är rätt sak att göra. Vilken
behandling man behöver. Jag tänker att det kanske inte alltid är på
hälsocentralen, och då borde de samarbeta väldigt mycket med psykiatrin till exempel. Det förstår man ju att de inte kan kunna allt om
allt på hälsocentralen, de behöver jobba ihop med andra. Det blir en
arbetsmiljöfråga för de som arbetar på hälsocentralen också. Många
som söker mår inte bra på insidan. De måste ju få känna att de kan
göra ett bra jobb, att de har något att erbjuda den som behöver stöd.
Annars blir de själva sjuka.
Det är mycket prat nu om den psykiska ohälsan. Att många i
samhället mår dåligt. Att sjukvården inte kan lösa allt. Men jag tycker
det är viktigt att ändå kunna vända sig dit och få råd och stöd, för jag
kan ju inte säkert veta i förväg om jag behöver hjälp av hälso- och
sjukvården. Det är hälsocentralens roll, tänker jag. Och förstås, även
om det skulle vara något som behöver behandlas så räcker ju inte det
alltid, hela livet ska ju fungera, inte bara det sjukvården ser. Jag tror
jag borde röra mer på mig, jag vet att det är bra. Men jag har svårt att
komma igång. Och veta vart jag ska gå? Jag tror jag skulle gilla att
kunna få kontakt med andra som har varit med om det jag har upplevt. Sådant skulle jag gärna vilja ha tips om.
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Ja, att snabbt och enkelt få kontakt med min hälsocentral när jag
behöver, att få stöd där, eller få deras vägledning att komma till rätt
ställe i hälso- och sjukvården vore bra. Att de på hälsocentralen var
bra på att koppla ihop sig, och mig när jag behöver, med andra delar
av samhället. Då skulle jag känna mig mer trygg. Det fungerar säkert
så här på många ställen. Men inte överallt har jag förstått. Undrar om
det går att ordna?”3
Vårdens perspektiv: Behov av insatser vid misstänkta
psykiatriska tillstånd
I avsnitt 2.8 diskuterade vi behovet av definitioner i förhållande till
utredningens uppdrag. Vi ställde oss bakom det begreppsarbete som
genomförts av ett antal kunskapsmyndigheter tillsammans med SKR
(se bil. 5). Utifrån detta begreppsarbete och våra direktiv konstaterar vi att målgruppen för de insatser vi här beskriver är personer
som upplever psykisk ohälsa, som man inte förmår hantera med de
verktyg och stöd man själv har tillgängliga runtomkring sig till vardags. Personen själv, eller närstående, upplever ett behov av externt
stöd för att hantera det psykiska måendet. Man gör också bedömningen att behovet inte är av akut karaktär, utan kan hanteras på
annan vårdnivå än en akutmottagning, förutsatt att väntetiden till
kontakt är rimlig.
Utifrån denna beskrivning av målgruppen kan behoven av stöd
förstås skilja sig mycket mellan olika individer. Precis som alltid
gäller att det är hälso- och sjukvården som ska stå för de medicinska
bedömningarna.4 Stödet som ges kan innebära allt från egenvårdsråd
och/eller hänvisning till stöd inom eller utanför hälso- och sjukvården, till olika typer av hälso- och sjukvårdsinsatser eller andra
insatser från andra aktörer.

Detta är inte en enskild persons berättelse. Det är en berättelse sammansatt av många, med
patient- brukar-, närstående- eller medarbetarerfarenhet, som vi träffat eller på andra sätt fått
kontakt med under utredningens sammanlagda tid. Vi har försökt sätta allmänna ord på de
berättelserna för att beskriva ett behov, och i det följande (avsnitt 6.2) beskriva arbetssätt och
metoder som skulle kunna möta det behovet.
4
En medicinsk bedömning är inte något som enbart kan göras av läkare. Det avgörande är att
bedömningen görs av någon med tillräcklig kompetens för att bedöma patientens tillstånd och
behov av hälso- och sjukvård. Det medicinska yrkesansvaret innebär att var och en som arbetar
inom vården har ett ansvar för sina egna bedömningar, beslut och åtgärder inom yrkesutövningen (se prop. 2017/18:83 s. 31).
3
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I de fall hälso- och sjukvårdens insatser bedöms motiverade ska
vård på rätt nivå, enligt principen om lägsta effektiva omhändertagandenivå (LEON), kunna tillhandahållas i linje med bästa tillgängliga kunskap, och i enlighet med relevanta nationella riktlinjer och
andra kunskapsstöd på området.

6.2

Rätt stöd till psykisk hälsa

6.2.1

Vägen in

Regionernas primärvård
Bedömning: Det ska vara enkelt och begripligt som invånare var
man vänder sig om man behöver stöd med psykisk ohälsa.
1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndighetens nya funktion har
särskilt viktiga roller i detta avseende.
Regionens primärvård ska tillhandahålla en enkel och skyndsam väg in för den som upplever att hen behöver stöd för sitt
psykiska mående och söker sig till primärvården med anledning
av detta. Utredningen bedömer att regionerna som huvudmän
behöver förtydliga primärvårdens uppdrag som första linjen för
psykisk ohälsa.
Utredningen bedömer att regionerna behöver förstärka sitt
arbete för att säkerställa tillgängligheten till första bedömning i
enlighet med vårdgarantin i primärvården. Även tillgängligheten
till behandling, när relevant, behöver säkerställas. För att kunna
göra adekvata bedömningar behöver också användandet av strukturerade bedömningsinstrument öka, i enlighet med Socialstyrelsens utvärdering.

Skäl för utredningens bedömning
Behovet av att erbjuda hög tillgänglighet till primär bedömning
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom rekommenderas att hälso- och sjukvården bör erbjuda hög tillgänglighet till en primär bedömning av vårdbehov till
personer med symtom på depression eller ångestsyndrom (priori-
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tet 1).5 Detta är viktigt både för att kunna bedöma hur pass allvarligt
en persons tillstånd är och för att kunna erbjuda rätt behandling i ett
tidigt skede.
Det framhålls också att de flesta personer med depression eller
ångestsyndrom söker vård inom primärvården, och det därmed är
angeläget att primärvården har möjlighet att bedöma och utreda dessa
personer, och att den vård som erbjuds är individanpassad samt att
det finns en hög tillgänglighet till vård. Hög tillgänglighet innebär
enligt Socialstyrelsen snabb tillgång till besök, telefontillgänglighet,
öppethållande, bemanning och personal med kunskap om psykisk
ohälsa.
Som vi sett i avsnitt 3.5 finns det stora brister, och stora variationer, i tillgänglighet till relevanta professioner och cirka hälften av
personerna med depression och ångest diagnosticeras aldrig. Mot
denna bakgrund bedömer utredningen att tillgängligheten till första
bedömning, och när relevant även behandling, i regionernas primärvård behöver öka. Användningen av validerade metoder såsom skattningsskalor behöver ökas.
Att hitta rätt väg in
För att de personer som behöver stöd från hälso- och sjukvården ska
ha möjlighet att få det på ett ändamålsenligt sätt och i rimlig tid,
behöver man som individ ha viss kunskap om psykisk ohälsa. Det är
viktigt att känna igen tidiga tecken, och veta var man kan vända sig
för att få kvalitetssäkrad information om man själv eller någon i ens
närhet mår dåligt. Om det inte är av den grad att det är den psykiatriska akutmottagningen som är aktuell, och man inte redan har en
etablerad kontakt på sin hälso-/vårdcentral, vart vänder man sig då
för att få information eller hjälp?
Som regionernas gemensamma samlingsplats för information och
tjänster inom hälsa och vård har 1177 Vårdguiden en särskilt viktig
roll att spela (se avsnitt 3.6). Mot bakgrund av detta bedömer utredningen att huvudmännen genom Inera6 bör initiera ett arbete för att
vidareutveckla såväl egenvårdsråd som beslutsstöd rörande psykiska
besvär och psykiatriska tillstånd för rådgivningstelefonen och för
Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Stöd för styrning och ledning, 2017, s. 26.
6
Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag.
5
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1177.se. Detta i avsikt att på mer kvalitetssäkrat och strukturerat sätt
kunna tillgodose befolkningens behov på området. I ett sådant arbete
är det också centralt att säkerställa att den information som tillhandahålls är tillgänglig för olika målgrupper och anpassad utifrån
deras olika behov.
En annan central aktör i att öka hälsolitteraciteten och tillhandahålla kvalitetssäkrad kunskap på området blir den funktion för psykisk ohälsa och suicidprevention som Folkhälsomyndigheten har
inrättat fr.o.m. den 1 januari 2021. Funktionens roll är att sprida kunskap om psykisk hälsa och suicid, samt föra dialog med allmänheten
inom området (se avsnitt 2.4.2). Även här blir tillgänglig och målgruppsanpassad information avgörande.
Utredningen bedömer att såväl 1177 Vårdguiden som Folkhälsomyndighetens nya funktion bör ha en särskild roll i att tillhandahålla
kvalitetssäkrad information om psykisk hälsa, och om vart individer
kan vända sig om man behöver söka hjälp från hälso- och sjukvården
för sin psykiska ohälsa. För att lyckas i detta uppdrag bedömer utredningen vidare att det är av stor vikt att befolkningen som helhet
känner till och känner förtroende för dessa offentliga informationskanaler. Givet en mer heterogen befolkning, med fler olika sätt att
söka och ta till sig information, kräver detta också ett strukturerat
och målgruppsanpassat arbete för att nå ut till hela befolkningen.
Här erbjuder olika e-hälsolösningar en möjlighet att ytterligare personcentera insatserna.
Vårdgarantin – 0:an, en första kontakt samma dag
När en person väl söker hjälp hos hälso- och sjukvården finns det
redan lagstiftning som ställer krav vad gäller tillgänglighet. Av patientlagen (2014:821) (PL) framgår att patienten, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ska få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Vidare ställer vårdgarantin i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) (HSL) krav på regionerna vad gäller tillgänglighet både till
kontakt och medicinsk bedömning i regionernas primärvård (se avsnitt 3.1.2).
Den s.k. ”0:an” i vårdgarantin motsvarar det läge då en person,
som upplever psykisk ohälsa som man inte förmår hantera med de
stöd man själv har tillgängliga, söker sig till hälso-/ vårdcentralen för

261

667
Primärvårdens organisering

SOU 2021:6

dessa besvär. Alternativt kan det röra sig om en person som söker
för somatiska symtom, men där det visar sig att psykisk ohälsa är en
bakomliggande orsak. I båda fallen är god tillgänglighet och bred
kompetens om såväl fysisk som psykisk hälsa hos den som tar emot
kontakten viktiga.
Vanligtvis är det en sjuksköterska som möter patienten, ofta via
telefon, och som utifrån en initial anamnes och bedömning triagerar
patienten vidare. Om man vid denna initiala kontakt gör bedömningen att patienten bör få en medicinsk bedömning, ska patienten
enligt vårdgarantin få det, av relevant legitimerad profession, inom
tre dagar (Ett alternativ, vid såväl somatiska som psykiska problem,
kan vara att primärvården i första hand ger egenvårdsråd). Det är
alltså av stor vikt att den som tar emot patienten vid denna första
kontakt har goda kunskaper och tillgång till adekvata rutiner och
kunskapsstöd för att kunna hjälpa patienten vidare (se vidare avsnitt 3.3 samt 6.2.2).
3:an, medicinsk bedömning av legitimerad profession inom tre dagar
Om primärvården bedömt att patientens psykiska ohälsa är sådan att
patienten behöver få en medicinsk bedömning, ska detta ske inom
tre dagar. Beroende på vilken typ av symtom patienten har beskrivit
kan man tänka sig att den bedömningen bokas in hos läkare, men
också hos t.ex. psykolog, kurator eller kanske en sjuksköterska. Sedan
2019 omfattar vårdgarantin alla legitimerade professioner, vilket
innebär att patienten ska tillhandahållas en medicinsk bedömning lika
snabbt oavsett om det är t.ex. en läkare eller en psykolog hen bedöms
ha behov av att träffa.7
Vid ett sådant första möte (medicinsk bedömning) med legitimerad profession görs en initial bedömning av patientens psykiska
ohälsa. En fördel är om patienten sedan tidigare har en fast vårdFram t.o.m. 2019 omfattade den andra punkten i vårdgarantin inom primärvården i stället en
försäkran att inom en viss tid få besöka läkare (om vården vid den första kontakten har bedömt
att en medicinsk bedömning behövs). Den 1 januari 2019 trädde dock ny lagstiftning – baserat
på utredningens första delbetänkande – i kraft som dels förkortade den tid man som patient
ska behöva vänta på en medicinsk bedömning (tidigare besök) från sju till tre dagar och dels
utvidgades vårdgarantin så att garantin till medicinsk bedömning omfattar alla legitimerade
professioner i primärvården. Inte enbart läkare. Det vill säga om primärvården vid den första
kontakten bedömer att patienten bör träffa t.ex. en psykolog för en medicinsk bedömning så
ska patienten få göra detta inom tre dagar, likväl som hen ska få träffa en läkare eller en sjuksköterska inom tre dagar om det i stället bedöms vara behovet.
7
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kontakt eller fast läkarkontakt. Med bättre personkännedom blir det
tydligare när en persons tillstånd förändras. Avsikten med bedömningen är att, med en ansats av stegvis vård, tillhandahålla en insats
på rätt nivå. För att kunna göra adekvata bedömningar behöver också
användandet av strukturerade bedömningsinstrument öka.
För vissa patienter kan denna bedömning vara tillräcklig för att
sedan inleda en behandling, alternativt kan bedömningen resultera i
egenvårdsråd. I de fall egenvårdsråd blir aktuellt är det, på samma
sätt som för övrig vård, av stor vikt att råden anpassas till personen
i fråga, och ges utifrån dennes förmåga att ta till sig, förstå och agera
på sådana råd.
För andra kommer ytterligare fördjupade bedömningar att behövas,
potentiellt av någon annan yrkesgrupp än den man först träffat, innan
utredningen av den psykiska ohälsan är tillräcklig för att relevant
diagnos ska kunna sättas eller rätt insatser sättas in om diagnoskriterier inte uppfylls men det likväl föreligger en påverkan på funktioner i det dagliga livet.
Som vi sett i avsnitt 3.5 är det bristande tillgång, och stor variation, till såväl medicinsk bedömning som behandling. Utredningen
bedömer därför att regionerna som huvudmän behöver förtydliga
primärvårdens uppdrag som första linjen för psykisk ohälsa. Uppdraget behöver beskrivas, ersättas och följas upp adekvat i förfrågningsunderlag, t.ex. vad gäller kompetenssammansättning. Enskilda
verksamheter behöver sedan anpassa sina organisationer och utveckla
relevanta rutiner och kunskapsstöd för att kunna tillhandahålla en
hög tillgänglighet till medicinsk bedömning, i enlighet med såväl
vårdgarantin som nationella riktlinjer. Samt vid behov tillhandahålla
kompetensutveckling till personalen för ändamålet.
Kommunernas primärvård
Bedömning: Kommunens primärvård bör ha rutiner och relevanta
kunskapsstöd för personalen för att identifiera misstänkt psykisk
ohälsa hos de patienter som får hälso- och sjukvård av kommunen;
inom hemsjukvård, särskilda boenden och dagverksamheter. God
kontinuitet i relationer, t.ex. genom en fast vårdkontakt, spelar
även en viktig roll i detta avseende.
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Utredningen bedömer vidare att den kommunala primärvården
bör utveckla rutiner för att säkerställa att när misstänkt psykisk
ohälsa identifieras ges patienten tillgång till medicinsk bedömning av relevant kompetens inom kommunens eller regionens
primärvård. I praktiken bör det medföra arbete i psykosociala
team som spänner över huvudmannagränser.

Skäl för utredningens bedömning
Behovet av hög tillgänglighet till en primär bedömning av vårdbehov
till personer med symtom på psykisk ohälsa (se föregående avsnitt)
gäller naturligtvis även de patientgrupper som får sin primärvård (bortsett från läkarinsatsen) genom kommunalt finansierad hälso- och
sjukvård.
Den lagstadgade vårdgarantin ålägger dock enbart regionerna att
erbjuda vårdgaranti för den som omfattas av regionens ansvar. Om
man som patient med hemsjukvård8 eller boende på ett särskilt boende (säbo) för äldre vänder sig till en hälso-/vårdcentral, har huvudmannen samma ansvar att tillhandahålla vård inom vårdgarantins gränser till den personen som till en person utan hemsjukvård/boende på
säbo. Dock är grunden för att personen i fråga har hemsjukvård/ett
särskilt boende en bedömning att personen inte har möjlighet att ta
sig till vårdcentral eller har behov av särskilda insatser. Kommunen
är den huvudman som har ansvar för att erbjuda hälso- och sjukvård
på primärvårdsnivå för dessa personer (undantaget läkarvård). Som
beskrivet i avsnitt 3.1 om ansvarsfördelningen och i kap. 5, omfattar
primärvårdens hälso- och sjukvårdsansvar både vanligt förekommande
fysiska och psykiska vårdbehov. Det gäller både regional och kommunal primärvårdsverksamhet, utifrån deras respektive ansvar enligt HSL.
Även om det inte finns någon specifik lagstiftning som ålägger
kommunerna att erbjuda vårdgaranti åt dem som omfattas av kommunernas ansvar så har alltså kommunerna oavsett detta ett ansvar
att inkludera både fysiska och psykiska vårdbehov i sin planering.
Vidare gäller PL:s bestämmelse om att patienten, om det inte är
uppenbart obehövligt, snarast ska få en medicinsk bedömning av sitt
hälsotillstånd alla patienter, även i kommunalt finansierad hälso- och
Obs. att vi i SOU 2020:19 har föreslagit att begreppet ”hemsjukvård” i lagstiftning ska ersättas med ”hälso- och sjukvård i hemmet”.
8
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sjukvård. På motsvarande sätt som kontrollpunkterna 0:an och 3:an
i vårdgarantin hos regionerna finns det därför ett behov av att i kommunens primärvård ha strukturer för att göra en första triagering av
patientens behov, och för dem som behöver därefter också tillhandahålla en medicinsk bedömning.
Många av de personer som får sin primärvård från kommunerna
kan i utgångsläget ha nedsatta funktioner av olika slag, såväl fysiska
som psykiska och kognitiva. Det kan påverka möjligheten för dessa
personer att själva såväl vara medvetna om, som att kommunicera
behov relaterade till psykisk ohälsa. Det är därmed centralt att den
personal som arbetar i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården har kompetens inom psykisk ohälsa och hur den kan yttra sig
i målgrupperna man arbetar med, så att besvär och symtom identifieras skyndsamt.
Utredningen bedömer därför att det finns ett behov att kommunerna som huvudmän, tillsammans med verksamheter som utför
kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, utvecklar rutiner för att
stödja personalen i att identifiera misstänkt psykisk ohälsa hos de
patienter som finns inom kommunens hälso- och sjukvård; inom
hemsjukvård, särskilda boenden och dagverksamheter. Samt vid behov
tillhandahåller kompetensutveckling till medarbetarna för ändamålet.
God kontinuitet i relationen mellan patient och personal, t.ex. genom
att patienten har en fast vårdkontakt i den kommunala verksamheten, spelar även en viktig roll i detta avseende. Med bättre personkännedom blir det också tydligare när en persons tillstånd förändras.
När psykisk ohälsa identifieras i kommunalt finansierad hälso- och
sjukvård behöver det också finnas rutiner för hur man säkerställer
att patienten ges tillgång till medicinsk bedömning, av relevant kompetens. Inom kommunens eller regionens primärvård, utifrån behov. Detta
kräver att fungerande samverkansrutiner finns mellan kommunal
primärvård och regional primärvård (framför allt läkare), på samma
sätt som för den somatiska vården. En funktionell sådan samverkan
bör i praktiken kunna fungera som ett slags psykosocialt team som
spänner över huvudmannagränser. Det vill säga ett nära och strukturerat samarbete mellan olika personer och professioner, även om
dessa organisatoriskt tillhör olika organisationer och huvudmän. Ett
verktyg för att underlätta en sådan strukturerad samverkan utgående
från individens behov kan vara arbete med individuell plan, i enlighet
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med HSL, socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och lag (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS).
I detta sammanhang vill vi också påminna om de förslag rörande
samverkan som vi lagt i betänkandet God och nära vård. En reform
för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) (se även
avsnitt 3.1.2). Dessa förslag – som rör såväl huvudmanna- och utförarnivå som planeringen runt den enskilde med hjälp av individuell plan
– bedömer vi som centrala för att skapa en väl integrerad och sammanhängande vård. Förslagen bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Vad gäller kunskapsstöd vill utredningen slutligen också framhålla följande vägledningar från Socialstyrelsen: Vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen,
Se tecken och ge rätt stöd – vägledning för att uppmärksamma äldre
med psykisk ohälsa inom socialtjänst och kommunal hälso- och
sjukvård, Att uppmärksamma äldre med psykisk ohälsa – vägledning
för verksamhetsansvariga inom socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt primärvård.
6.2.2

Organisering av primärvårdens insatser mot psykisk
ohälsa

Insatser från huvudmännen, vårdgivare och utförare
Bedömning: Huvudmännen bör organisera omhändertagandet
av psykisk ohälsa i stegvisa och väl sammanhängande insatser. För
att säkerställa detta bör det finnas en övergripande struktur för
omhändertagande av psykisk ohälsa, beslutad på huvudmannanivå. Strukturen bör ha ett starkt fokus på, och utgå från,
primärvården, såsom varande basen i hälso- och sjukvårdssystemet.
De insatser som omfattas bör utgå från relevanta kunskapsunderlag, såsom Socialstyrelsens nationella riktlinjer och kunskapsstöd inom ramen för huvudmännens gemensamma modell för
kunskapsstyrning.
Insatser för att säkerställa en systematisk och kontinuerlig uppföljning av primärvårdens arbete med psykisk ohälsa bör utgöra
en del av den fastslagna övergripande strukturen.
Det finns ett behov av att samla och lyfta framgångsrika metoder
och arbetssätt specifikt tillämpade i primärvårdssammanhang.
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Skäl för utredningens bedömning
Vår kartläggning har visat på betydande skillnader i hur huvudmännen
beskriver och bedriver uppdraget för primärvården vad gäller psykisk ohälsa (se kap. 3). Dessa skillnader är delvis förväntade, och i en
del fall motiverade av det lokala sammanhanget. En iakttagelse är
dock att det inte alltid förefaller finnas en röd tråd, ett sammanhang,
i hur uppdrag, kompetenssättning, ersättning och uppföljning hänger
samman mellan olika delar av huvudmannens verksamheter vad gäller
psykisk ohälsa. Uppdragsbeskrivningar och förfrågningsunderlag är
ofta påfallande övergripande, och speglar inte alltid aktuellt kunskapsläge eller utvecklingsbehov. De förefaller inte heller helt ta
hänsyn till hur många människor som faktiskt i dag söker primärvården för psykisk ohälsa. En risk när insatser som tillhandahålls
saknar en tydlig gemensam struktur är en fragmentisering av resurserna, och att det blir otydligt vad som kan förväntas av primärvården
(och andra delar av vården) när det gäller omhändertagande av psykisk ohälsa. Den otydligheten kan drabba såväl invånare som medarbetare.
Även i utredningens dialoger har detta lyfts. Likaså har framkommit att det ofta saknas strukturer och rutiner för hur man på verksamhetsnivå i primärvården ska omhänderta och bedöma dessa patienter, samt att de insatser som görs följs upp i otillräcklig utsträckning, vare sig på verksamhets- eller individnivå. Det har påpekats att
trots att primärvården redan i dag möter en stor andel patienter med
psykisk ohälsa utgår mycket av arbetssätten och synsätten från en
”akutsjukhuslogik” eller den specialiserade vårdens stuprörslogik.
Härmed går man miste om möjligheten att använda effektiva arbetssätt utifrån det som är primärvårdens styrka – att se hela människan.
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Schematisk ”före och efter-bild” av primärvårdens organisering,
utgående från verksamhetsexempel

FÖRE
Patient hör av sig
med anledning av
psykisk ohälsa

Interremiss till
läkare/psykosocial resurs

Stängda tidböcker,
endast den psykosociala
resursen fick boka in
patienter till sig själv.

Genomgång av
remisser

Kontakta patient
för att erbjuda
tid

Den psykosociala
resursen sågs som en
egen verksamhet i
verksamheten, vilket
begränsade samverkan
med övriga yrkeskategorier och skapade
extra administrativt
arbete och väntetid.

Kontakt
inleds

Enbart eller i huvudsak
individuell behandling.
Tenderade att bli enbart
med de patienter som
mådde allra sämst.
Patienterna hade väntat
länge, och försämrats
under tiden. Svårt för
patienten såväl att känna
tillit till behandlingen,
som att våga avsluta när
det var dags för det.

EFTER

Pa tient hör a v s ig med anledning av psykisk
ohä lsa/är på mottagningen och vå rdpersonal
uppmärksammar tecken på psykisk ohälsa

Boka s in direkt till rä tt kompetens och rä tt
i nsats (individuellt, digitalt, gruppverksamhet)

Öppna tidböcker – Möjl i ggör a tt fler professioner efter bedömning kan boka in patienten till rä tt insats i det
s tegvisa behandlingsutbudet.

Standardiserad triagering – Standardiserad bedömning görs av kunniga och trygga medarbetare i nför att besök
bokas. Den psykosociala resursen är en i ntegrerad del i verksamheten och bidrar ti ll ett lärande i organisationen
gä l lande t.ex. bemötande och bedömning a v patienter med psykisk ohälsa.
Skapa rätt förväntningar – Att i ntroducera kontakt med den psykosociala resursen på ett sätt s om möjliggör
fokuserade insatser/stämmer överens med a rbetet i primärvårdskontext är en fra mgångsfaktor. Att mi nska
s ti gma ä r en tydlig målsättning, liksom att vi a hög tillgänglighet skapa trygghet hos patienten, såväl i nför de
i nsatser s om ges som inför avslutande av dessa. Ingen ska behöva ”klamra sig fast” av rä dsla för a tt inte få komma
å ter vi d försämring!
Kliniska spår – Utforma nde av kl iniska spår s om hänvisar patienter rä tt direkt. Exempelvis sömnskola vi d
s ömnbesvär i nnan eventuell sömnmedicinering.

Figuren framtagen av utredningen i samarbete med Johannes Malm, Verksamhetsutvecklare,
Region Skåne.
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Stegvis vård
För att åstadkomma ett ändamålsenligt och effektivt omhändertagande av såväl psykiatriska tillstånd som psykiska besvär behöver
vårdens insatser organiseras och tillhandahållas på ett personcentrerat
sätt utifrån var och ens behov. En övergripande struktur för vilka
insatser som erbjuds var och av vem behöver finnas på huvudmannanivå, i avsikt att säkerställa rätt prioriterade resurser i enlighet med
principen om Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå (LEON),
och tydliggöra uppdrag och ansvar för olika aktörer i systemet.
Utredningen bedömer att det finns goda förutsättningar att åstadkomma detta genom användandet av modeller för stegvis vård (se
avsnitt 2.2.7 samt 4.2 och 4.3). De olika delarna i huvudmannens tillhandahållna tjänster måste hänga ihop på ett strukturerat sätt utifrån
befolkningens behov, den lokala kontexten och förutsättningarna
hos varje huvudman. Det är viktigt att påpeka att den övergripande
strukturen inte enbart kan vara ett strategidokument på huvudmannanivå, utan även om förankringen ligger på huvudmannanivå
måste de insatser som beskrivs vara tillräckligt verksamhetsnära för
att ge handfast vägledning i vardagen.
I strukturen för den stegvisa vårdens insatser behöver samtliga
vårdnivåer omfattas, och primärvårdsnivån bör i kraft av att vara den
första instansen befolkningen möter, och som varande basen i hälsooch sjukvården, ha en särskilt viktig roll. Primärvården har goda förutsättningar att genom hög tillgänglighet och nära geografiska belägenhet, samt utifrån möjligheten att arbeta med hög kontinuitet och
teambaserade arbetssätt, uppfattas som en trygg och tillitsfull mottagare för individer med psykisk ohälsa. Primärvården har också, såsom fastslaget i primärvårdens grunduppdrag,9 en särskild samordnade roll i hälso- och sjukvårdssystemet, något som inte minst är
viktigt för individer med psykisk ohälsa.
Det är viktigt att betona att modeller för stegvis vård inte nödvändigtvis handlar om vissa givna insatser i en viss given ordning,
utan i stället utgörs av en palett av insatser som tillhandahålls utifrån
varje enskild individs bedömda behov. Det är också viktigt att betona
att det inte enbart handlar om behandlande insatser, utan också om
initial bedömning av relevant legitimerad profession (se avsnitt 6.2.1)
och adekvat uppföljning.
9

Prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform.
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Exempel på stegvis vård för psykisk ohälsa i primärvårdskontext

FÖREBYGGA

Psykoedukativa/
psykopedagogiska
stöd
Levnadsvanemottagning
Öppna
föreläsningar

BEDÖMA/BEHANDLA

Stöd till
självhjälp.
Rådgivning.
Hänvisning till
internetbaserad
rådgivning, t.ex.
1177.se eller
IKBT.

Kortare
fokuserade
individuella
insatser, t.ex.
KBT eller FACT.
Guidad
självhjälp med
inplanerade
återbesök.

Gruppinterventioner
utifrån t.ex.
transdiagnostiska upplägg
eller fokuserat på
specifika
diagnosgrupper.

Upprepade
individuella
fokuserade
sessioner.

Remiss till
psykiatrisk
specialistvård.

Längre och mer
resurskrävande
interventioner

Kontakten stannar på
den nivå där
patienten når funktionsförbättring/remission

Kortare och mindre
resurskrävande
interventioner

Förebyggande
insatser

Figuren framtagen av utredningen i samarbete med Johannes Malm, Verksamhetsutvecklare,
Region Skåne.

Även om primärvården är ingången till den stegvisa vårdens palett av
insatser är det inte alla behov som kan tillgodoses enbart på primärvårdsnivå, eller hos den vårdgivare där personen initialt sökt.
För många patienter är särskilt samverkan mellan primärvården
och psykiatrin viktig. Huvudmannens struktur för stegvis vård måste
därför särskilt tillgodose att förutsättningar finns för sådan samverkan. I våra dialoger har ofta påpekats att en sådan samverkan inte är
tillräckligt god. Ett sådant samarbete bör också ha som tydlig avsikt
att utifrån patientperspektivet korta väntetider och använda olika vårdnivåers kompetenser på bästa möjliga sätt. När modeller för stegvis
vård används och implementeras i regional och kommunal kontext
bör ett sådant synsätt prägla såväl planering som införande.
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Uppföljning och dokumentation
De insatser som tillhandahålls i den stegvisa vården bör så långt möjligt är grundas i evidensbaserade metoder. Som en vägledning till vilka
dessa är, samt som stöd för huvudmännens organisering och prioritering, finns Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Ytterligare kunskapsunderlag är de insatsprogram som tagits fram, eller är på väg att tas
fram, i huvudmännens gemensamma modell för kunskapsstyrning.
Utöver dessa finns också lokala riktlinjer och vårdprogram.
Som redogjorts för i avsnitt 3.5 saknas det i dagsläget i stor utsträckning tillförlitliga och kvalitetssäkrade underlag för omhändertagande av
psykisk ohälsa i hälso- och sjukvården; vilka behov som finns, vilka
insatser som görs och vilka resultat som uppnås. Detta är särskilt
tydligt vad gäller psykisk ohälsa i primärvården. För att kunna vidta
ändamålsenliga åtgärder framåt i tid behöver kunskapen öka. Att
utveckla och kvalitetssäkra uppföljningen i primärvården blir därmed en avgörande del i att på ett effektivt sätt bättre möta människors
behov vad gäller psykisk ohälsa. Användningen av kvalitetsregister
behöver öka. Till utredningen har lyfts särskilt de kvalitetsregister
som omfattar nyare behandlingsmetoder, t.ex. Svenska Internetbehandlingsregistret (SibeR). Likaså kan register som spänner brett
över flera insatsområden, såsom det Nationella kvalitetsregistret för
vård och omsorg (Senior alert), Svenskt register för Beteendemässiga
och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) samt PrimärvårdsKvalitet
utgöra viktiga delar i huvudmännens egen verksamhetsuppföljning.
I Socialstyrelsens uppföljning av de nationella riktlinjerna för vård
av depression och ångestsyndrom lyfts ett antal rekommendationer
specifikt till regionerna som knyter an till den lokala uppföljningen.10 Utredningen vill särskilt framhålla behovet av att:
• Öka användningen av strukturerade bedömningsinstrument, som
t.ex. MINI.
• Utveckla bättre rutiner för psykologisk behandling, bl.a. genom
att i större utsträckning använda manualbaserade behandlingar
och kontinuerligt utvärdera behandlingseffekter.
• Förbättra dokumentationen så att det bättre går att följa upp
andelen patienter som får tillgång till psykologisk behandling.
Socialstyrelsen, Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom. Huvudrapport med
förbättringsområden, 2019.
10
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Att samla framgångsrika metoder och arbetssätt i primärvårdskontext
Vi har under utredningstiden fått ta del av en stor mängd framgångsrika arbetssätt i primärvården vad gäller psykisk ohälsa. Till
följd av områdets angelägenhetsgrad och utifrån de många patienter
som söker primärvården med psykiska besvär pågår många initiativ
runt om i landet. Större möjlighet att dela och ta del av dessa olika
exempel skulle ge bättre förutsättningar för gemensamt lärande. Vi
bedömer att ökade möjligheter att delge och ta del av sådana exempel
är viktiga för den fortsatta utvecklingen, och ser behov av att huvudmännen stärker gemensamma strukturer för ökat lärande och erfarenhetsutbyte inom området.
Som ett bidrag i detta avseende redogör vi dels i anslutning till
olika bedömningar här i kap. 6 för relaterade goda exempel. Dels har
vi sammanställt ytterligare ett antal exempel i bil. 6. I bilagan redovisas dessa utan inbördes ordning och med vetskap om att evidensgraden för insatserna varierar. För den intresserade finns hänvisning
till respektive arbete, för egen kontakt och fördjupning. Tanken är
att stimulera till ökad kunskap, utveckling och även möjlighet till
forskning och vetenskapliga samarbeten.
Ändamålsenliga arbetssätt – goda exempel
Vi vill i det följande lyfta goda exempel på hur arbetsmetoder som
kan bidra till en personcentrerad och effektiv vård implementerats i
några regioner och verksamheter.
Vårdsamordnare och psykosociala team i VGR och Norrbotten
I Västra Götalandsregionen (VGR) har beslutats att vårdcentralerna
i regionen ska erbjuda en vårdsamordnare till patienter med lindrig
till medelsvår depression eller ångestsyndrom samt till patienter med
stressrelaterad psykisk ohälsa. Inom sju dagar får patienten telefonkontakt med vårdsamordnaren och ett första längre besök ges inom
en vecka. Då ses bl.a. levnadsvanor över och eventuell suicidrisk
uppmärksammas. En planering för patienten görs, vilken inkluderar
flera uppföljande telefonsamtal. Vårdsamordnaren kartlägger också
resurserna inom kommunen och från det civila samhället. Funk-
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tionen vårdsamordnare har utvärderats vetenskapligt i samarbete med
Göteborgs universitet.
På många vårdcentraler i VGR är funktionen vårdsamordnare
kopplad till ett psykosocialt team, där t.ex. psykolog, kurator, sjuksköterska, läkare, psykoterapeut, fysioterapeut och arbetsterapeut
ingår. Även i region Norrbotten, närmare bestämt på Luleås hälsocentraler, har psykosociala team drivits som en pilot, och till dessa
finns också funktionen vårdsamordnare knuten. Avsikten är att kunna
ge en snabb bedömning och påbörja behandlande insatser på ett
effektivt och strukturerat sätt. En uttalad avsikt med teamen, utöver
ett snabbt och strukturerat omhändertagande, är också att öka det
interprofessionella lärandet.
Läs mer om verksamheten: https://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardvalvardcentral/vardsamordnare-psykisk-ohalsa/.
www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Utvecklinginom-halso--och-sjukvard/Nyhetsarkiv-FoU/Battre-stod-ochfarre-sjukskrivningar-med-halsocentralernas-psykosociala-team/.
Utredningens reflektion: Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid
depression och ångestsyndrom anger att det vid vård av personer
med depression eller ångestsyndrom är särskilt viktigt med kontinuitet och tillgänglighet. Det är en grundförutsättning för en individuellt anpassad och god vård genom hela sjukdomsförloppet. Ett
sätt att tillgodose detta inom primärvården kan enligt riktlinjerna
vara att det finns en vårdsamordnare som ansvarar för stöd och kontinuerlig kontakt med personer med depression eller ångestsyndrom
(prioritet 5). Kunskapsläget vad gäller effektiva arbetssätt i primärvården när det gäller psykisk ohälsa är bristfälligt (se avsnitt 3.5). När
det gäller funktionen vårdsamordnare finns data som pekar på goda
effekter. Att implementera en sådan funktion på bredare front, med
fortsatt strukturerad utvärdering, kan tillföra värdefull kunskap på
systemnivå, samtidigt som patientnyttan sannolikt ökar.
Behovet av strukturerade interprofessionella arbetssätt är omvittnat. För att klara hälso- och sjukvårdens utmaningar vad gäller
kompetensförsörjning behövs strukturer för att använda alla kompetenser tillsammans på ett klokt sätt. Det är en förutsättning för rätt
initial bedömning att patientens hela situation tas i beaktande. I en
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teambaserad modell finns förutsättningar för detta. Att arbeta nära
tillsammans flera olika professioner ökar också möjligheten till lärande mellan yrkesgrupper, och därmed möjlighet för ytterligare ökad
effektivitet i verksamheten.
Samarbetsvård, Psykisk Hälsa – Region Dalarna
I Region Dalarna startade 2017 ett arbete för tre år sedan för att
förbättra omhändertagandet i primärvården av personer med psykisk
ohälsa. Bakgrunden var iakttagelsen att omhändertagandet skilde
mycket mellan olika vårdcentraler, och att när viss vård flyttats från
psykiatrin till primärvården hade man pratat mer om gränssnittet än
det kvalitativa innehållet i den vård som skulle erbjudas. I en första
genomlysning tittade man särskilt på möjliga förbättringar avseende
triagering, diagnostik, behandling och uppföljning. En utgångspunkt
blev de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. En organisatorisk anpassning gjordes i och med införandet
av vårdsamordnare, och som grund för arbetet hämtades inspiration
från modellen collaborative care.11 På vårdcentralsnivå har man utbildat vårdsamordnare, och man arbetar med konsultpsykiater som
stöd. Ett initialt fokus var läkemedelsbehandling och dess uppföljning. Man har också arbetat med utökad användning av skattningsskalor, psykoedukativa insatser och strukturerad uppföljning och
dokumentation. Ur patientperspektiv har kontinuiteten till en fast
vårdkontakt ökat, och tillgängligheten säkerställs via direktnummer
på telefon för patienten. Det sätts tydliga mål för all behandling som
initieras, och målen sätts i nära samverkan med samtliga i vårdteamet,
t.ex. med samtalsbehandlare. Man arbetar med återfallsplaner när patienten nått remission, som ett sätt att säkerställa att återfall uppmärksammas i tid.
Beslut har fattats om breddinförande i regionen. I nuläget deltar
26 vårdcentraler och fem konsultpsykiatriker finns knutna till arbetet.
Arbetet har haft ett särskilt fokus på uppföljningen, och man kan
kontinuerligt följa hur många patienter på respektive vårdcentral
som t.ex. har pågående läkemedelsbehandling samt i vilken omfattning. Data uppdateras dagligen. Arbetet sker i strukturerade journalFör en närmare beskrivning av modellen se t.ex. Läkartidningen 38/2018: Samarbetsvård för
psykisk hälsa på väg implementeras i Sverige (Läkartidningen.se 2018-09-17).
11
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mallar. Ett motsvarande uppföljningsarbete planeras vad gäller psykologiska behandlingar.
Läs mer om verksamheten: https://skr.se/tjanster/merfranskr/
larandeexempel/larandeexempel/vardsamordnaregertrygghetatpers
onermedpsykiskohalsa.34898.html.
Utredningens reflektion: Arbetet med införande av vårdsamordnare
har Region Dalarna gemensamt med flera, men det fokus på uppföljning och systematisk insamling av data som ingår i arbetet är
särskilt värt att uppmärksamma. Frånvaron av strukturerad data och
uppföljning vad gäller psykisk ohälsa i primärvården är omvittnad
och en stor utmaning. Genom arbetet med psykiatrisk konsultverksamhet i primärvården får övriga medarbetare ett stöd i arbetet
och en möjlighet till kontinuerlig fortbildning och lärande. Utredningen gör iakttagelsen att man i Dalarnas fall har tillhandahållit
detta kompetenstillskott på ett sätt som uppfattats som berikande,
inte ifrågasättande, av primärvårdens övriga medarbetare.
Cedermodellen för hög tillgänglighet till hälsocentralen
vid psykisk ohälsa
Cederkliniken i Piteå är en hälsocentral som arbetar på uppdrag av
Region Norrbotten. Vid hälsocentralen har medarbetarna tillsammans
utarbetat ett arbetssätt i syfte att med hög tillgänglighet snabbt kunna
hjälpa den som drabbats av psykisk ohälsa. Målet med Cedermodellen
är att individen så snabbt som möjligt ska få ökade kunskaper om
vad man själv kan göra för att må bättre, och vid kvarstående besvär,
att ändamålsenliga insatser snabbt ska kunna planeras och genomföras. Modellen bygger på att det varje måndag, på en fast tid, hålls
en informationsträff i hälsocentralens lokaler. Den som drabbats av
psykisk ohälsa av något slag är välkommen till träffen, och får möta
delar av verksamhetens psykosociala rehabteam. De berättar om
psykisk ohälsa, förmedlar råd om hur man kan förbättra sitt mående
samt informerar om de behandlingsprogram som hälsocentralen
erbjuder. Informationsträffen är kostnadsfri, och man behöver inte
anmäla sig eller boka tid i förväg. Det uppmuntras att ta med en vän
eller anhörig. För den som deltagit i informationsmötet och gjort ett
aktivt försök att må bättre på egen hand, men ändå behöver mer
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hjälp, finns det möjlighet att träffa en samtalsterapeut för ett rådgivande samtal. Målet med det rådgivande samtalet är en individuell
handlingsplan för hur personen skal arbeta vidare med sitt psykiska
mående. Finns det behov av läkarkontakt, för ställningstagande till
läkemedelsbehandling eller remiss till den specialiserade vården så
ombesörjer terapeuterna det.
Läs mer om verksamheten: http://www.ptj.se/cederkliniken/psykiskohalsa/.
Utredningens reflektion: Utifrån verksamhetens kunskap om den
egna populationens behov har ett arbetssätt som fungerar lokalt
tagits fram. Arbetssättet, en form av stegvis vård, bygger på stöd till
egen hälsa och egenvårdsråd, vilket också bidrar till ett lärande i
befolkningen. Vid behov finns möjlighet att fånga upp de som är i
behov av mer insatser från hälso- och sjukvårdens sida, antingen det
är insatser på primärvårdsnivå eller från andra delar av hälso- och
sjukvården. Regelbunden uppföljning av arbetssättet genomförs i verksamheten, utifrån t.ex. läkemedelsförskrivning och sjukskrivningstal. Det arbetssätt som tillämpas på Cederkliniken, och på liknande
sätt i andra verksamheter vi besökt, är ett gott exempel på hur medarbetarna i primärvården utifrån lokal kunskap och kännedom om
sin egen population på ett öppet och tillgängligt sätt kan möta befolkningens behov vad gäller psykiska besvär.
Riddargatan 1 vid riskbruk av alkohol
Sedan 2011 finns inom ramen för Region Stockholms verksamheter
Riddargatan 1 – mottagningen för alkohol och hälsa. Mottagningens
behandlingsverksamhet är inriktad på dem som har alkoholproblem,
men som beroendevården hittills har haft svårt att nå. Det handlar
om personer som dricker för mycket, men som inte har andra sociala
hjälpbehov (som exempelvis försörjnings- eller boendeproblem).
Det betyder att den som behöver minska sin alkoholkonsumtion
eller sluta helt, kan få hjälp innan allvarliga sociala eller hälsorelaterade konsekvenser är ett faktum. Verksamheten är också en forsknings- och utvecklingsenhet, med uppgift att sprida behandlingsformen till primärvården. Mottagningen ser sitt uppdrag som en
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brygga mellan primärvården och den specialiserade vården. I verksamheten arbetar i huvudsak läkare, sjuksköterskor och psykologer
tillsammans med socionomer och behandlande terapeuter. De relativt korta behandlingsinsatserna ger möjlighet att finnas tillgänglig
för nya sökande, och säkerställer en god tillgänglighet till verksamheten.
På Riddargatan 1 erbjuds ett utbud av olika strukturerade behandlingar, som individanpassas. Behandlingen pågår en begränsad tid,
cirka tre månader, med en uppföljning efter ytterligare tre månader.
Hemuppgifter och övningar ingår alltid, och omhändertagandet förutsätter ett aktivt engagemang från den som sökt sig till mottagningen.
Man uppmuntrar till engagemang från närstående i behandlingen.
Till mottagningen kan man kan komma på remiss, men tanken är
just att det ska vara enkelt för den som upplever problem i förhållande till sitt drickande att välja att kontakta mottagningen. Mottagningen tillhandahåller också digitala interventioner. Verksamheten
har ett omfattande forsknings- och utbildningsuppdrag.
Läs mer om verksamheten: https://www.riddargatan1.se/utbildningpersonal/.
Utredningens reflektion: Riskbruk är beteckningen på ett överanvändande av alkohol som i sämsta fall leder vidare till ett skadligt bruk
med såväl mänskligt lidande som stora ekonomiska konsekvenser
för samhället till följd. Att tillämpa metoder att fånga upp och stödja
personer till hälsosammare levnadsvanor vad gäller alkohol måste
uppfattas som prioriterat. Många som söker primärvården har symtom
relaterade till alkoholbruk, även om det ofta inte uppmärksammas
från vårdens sida eller kan kännas svårt att prata om för den som drabbas.
Det arbetssätt som tillämpas på Riddargatan 1 är i sig ett gott exempel på hur sådan verksamhet kan organiseras, men också ett gott
exempel på tillämpning av metoder som kan implementeras på primärvårdsnivå, på en vård- eller hälsocentral, på ett strukturerat sätt.
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Rådrummet i Norrtälje Tiohundra
Rådrummet är en verksamhet som drivs i samverkan mellan Fokushuset Tiohundra, Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i
Norrtälje (KSON) och Norrtälje Kommun. Rådrummet vänder sig
till vuxna som behöver prata med någon utomstående om allt från
livskriser till vägval i livet, utan att man behöver registrera sig någonstans. Här erbjuds helt enkelt ett bollplank för livets olika skeenden.
Tanken med Rådrummet är att lyssna, förmedla kunskap och också
kunna ge råd och stöd. Det finns möjlighet att hänvisa vidare till
andra verksamheter i kommunen, till exempel till föreningar, intresseorganisationer, socialtjänsten, personligt ombud, primärvården och
specialistmottagningen för psykiatri och beroende. Målgruppen är
vuxna i Norrtälje kommun som inte redan har kontakt med några av
kommunens verksamheter.
Läs mer om verksamheten: https://www.tiohundra.se/samtal.
Utredningens reflektion: I dag efterfrågas platser dit man som människa kan komma och få reflektera tillsammans med någon, när det
egna nätverket inte räcker till, eller kanske inte finns där. Olika typer
av sådana initiativ har lyfts till oss, och de förekommer i mer eller
mindre organiserad form. I exemplet ovan har man i kommunens
regi skapat en plats dit man som invånare enkelt kan vända sig när man
behöver stöd, råd och kanske hänvisning till såväl offentlig verksamhet som civila samhället. Rådrummet är ett intressant sätt att tillhandahålla en sådan öppen mötesplats i det offentligas regi.
Samverkansstrukturer i Region Gotland
I region Gotland finns en samverkansstruktur som ska skapa förutsättningar för samverkan, kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
inom de områden där socialförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har gemensamma
beröringspunkter. Fokus är individer i riskgrupper med komplexa och
sammansatta behov men det förebyggande samverkansarbetet är också
betydelsefullt. Samverkansstrukturen för åldersgruppen 0–24 år benämns Samverkan Barn och unga. Från 25 år och uppåt används benämningen Samverkan Vuxna och äldre. För att stödja arbetet finns
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samverkansledare för respektive struktur. En viktig funktion för
strukturen är att fånga initiativ samt vara dialogpartner och länk
mellan nationell, regional och lokal nivå så att förutsättningar för en
samordnad och effektiv kunskapsstyrning kan skapas.
Som ett resultat av samverkansstrukturen öppnades 2019 Förstalinjenmottagning för barn och unga i åldrarna 6–17 år med lindrigare
psykisk ohälsa. Här samverkar hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och socialförvaltningen i en gemensam verksamhet. Det minskar
risken för att individer blir hänvisade mellan socialtjänst och barnoch ungdomspsykiatrin (BUP), och ökar chansen för rätt initial
triagering. Ett samlat stöd till familjen kan ges. Unga och deras
föräldrar vittnar om att det blivit lättare att söka hjälp och stöd tidigt
i förloppet. Den gemensamma insatsen omfattar såväl initial bedömning som olika behandlande insatser. Insatser erbjuds såväl individuellt
som i grupp.
Vad gäller uppföljning skattar man högt på nöjdhet hos både barn
och unga, samt deras familjer på hög tillgänglighet. Dock har man
inte kunnat visa på ett minskat söktryck till BUP, tvärtom är efterfrågan högre än någonsin på barnpsykiatri och socialtjänst för åldersgruppen, samtidigt som skolan rapporterar ökad problematisk skolfrånvaro. Några slutgiltiga slutsatser är svåra att dra, speciellt som
Första linjen verkat under pandemin till stor del av projekttiden.
Huruvida det stora trycket på alla verksamheter beror på detta, eller
om besökarna till Första linjen är en tidigare okänd grupp är oklart
och behöver ytterligare analyser. En utmaning för arbetet har varit
informationsdelning.
Läs mer om verksamheten: https://www.gotland.se/forstalinjen.
Utredningens reflektion: Många har under utredningstiden vittnat
om de ibland vattentäta skotten mellan hälso- och sjukvårdens verksamheter och socialtjänsten. Inte minst under den känsliga tiden för
övergång mellan barndom och vuxenlivet blir det särskilt viktigt att
ett sammanhållet personcentrerat stöd kan erbjudas, som mer ser till
individens behov än organisatoriska faktorer. Exemplet från Region
Gotland visar på hur en sådan samverkan kan byggas.
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Samverkan och samarbete

Bedömning: En god, nära och samordnad vård som stärker hälsan
förutsätter samverkan mellan olika aktörer. Det gäller såväl inom
olika delar av huvudmännens hälso- och sjukvård som med elevhälsan, studenthälsovården, företagshälsovården och socialtjänst.
Utredningen bedömer även att samverkan med det civila samhällets aktörer behöver stärkas. Huvudmännen behöver säkerställa att det finns strukturer för att underlätta sådan samverkan
mellan hälso- och sjukvårdens verksamheter på primärvårdsnivå
och relevanta civilsamhällsaktörer.
Regeringen och huvudmännen bör överväga möjligheterna att
utforma tekniska lösningar på nationell nivå, där utbud från civila
aktörer kan samlas och tillgängliggöras.
Slutligen bedömer utredningen att huvudmännen, genom Inera,
bör initiera ett arbete för att utveckla en mer strukturerad samverkan mellan 1177 Vårdguiden och olika stöd- och hjälplinjer,
avsedda att möta psykisk ohälsa.

Skäl för utredningens bedömning
Samverkan inom hälso- och sjukvården samt med närliggande aktörer
Att samverkan mellan olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet är
centralt i omställningen av hälso- och sjukvården framgår tydligt av
det av riksdagen beslutade målet: att patienten ska få en god, nära
och samordnad vård som stärker hälsan. Samt att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare
användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.12
Denna samverkan är avgörande också för vården av psykisk ohälsa.
Trots att samverkan är central har vi i dag ett fragmentiserat hälsosystem med olika delar som behöver kopplas ihop. För att kunna
göra det krävs att alla ser sig själv och sin egen del av vårdkedjan som
just en del av ett större hälsosystem. Samt att man har kunskap om
omkringliggande delar i vård- (och omsorgs-) kedjan och om varandra, även om man inte arbetar i samma formella organisation. Det
gäller såväl mellan olika aktörer inom huvudmännens hälso- och
12

Prop. 2019/20: 164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 32.
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sjukvård som med närliggande verksamheter såsom elevhälsan, studenthälsovården, företagshälsovården och socialtjänsten.
Vår bedömning är att befintlig lagreglering på området inte i
tillräcklig utsträckning speglas i det strategiska eller operativa arbetet
hos huvudmännen, där adekvata strukturer för samverkan mellan
olika verksamheter och utförare alltför ofta saknas. Många vittnar
också om att sådana samverkansstrukturer ofta offras när budgetar
stramas åt. För att ge såväl verksamheter som medarbetare förutsättningar för en meningsfull samverkan bedömer vi att det är centralt
att relevanta samverkanstrukturer förtydligas, och resurssätts.
Mot denna bakgrund var samverkansfrågor ett fokus i utredningens huvudbetänkande,13 och vi lämnade där flera förslag som
syftade till stärkt samverkan, på makro-, meso- och mikronivå (se
avsnitt 3.1.2). Dessa förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Vi ser att de förslag vi lämnat i dessa delar är centrala för att skapa
bättre förutsättningar för samverkan, och bedömer fortsatt att de är
lika giltiga vad gäller hälso- och sjukvårdens omhändertagande av
den psykiska som den fysiska ohälsan. Vi bedömer inte att det utöver
detta finns behov av ytterligare författningsreglering som specifikt
rör samverkan inom området psykisk ohälsa.
Utredningen vill i detta sammanhang påminna om de viktiga kompletterande roller som elevhälsan, studenthälsovården och företagshälsovården har i det samhälleliga omhändertagandet av människors
psykiska ohälsa. Med utgångspunkt i huvudmännens planeringsansvar (se avsnitt 3.1.2) ska planeringen av hälso- och sjukvården även
beakta den hälso- och sjukvård som dessa aktörer tillhandahåller.
Även dessa aktörer behöver alltså inkluderas i en strukturerad samverkan, och för detta krävs kunskap om varandra och dialog med
varandra. De medicinska delarna14 av elevhälsan, studenthälsovården
och företagshälsovården omfattas som vårdgivare också av ett samordningsansvar enligt HSL och PL (se avsnitt 3.1.7). Liksom vi har
beskrivit i tidigare betänkanden är också samverkan med socialtjänsten central, även vad gäller psykisk ohälsa (se avsnitt 3.1.2).

SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdsystem, se
bl.a. kap. 3 och kap. 4.
14
De medicinska delarna avser de delar som bedrivs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
13
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En stärkt samverkan med det civila samhället
Föreningar och organisationer har många gånger goda förutsättningar att vara ett komplement till den hälso- och sjukvård som
regioner och kommuner ansvarar för att tillhandahålla, när behoven
hos den enskilde inte är sådana att de bäst tas om hand inom hälsooch sjukvårdens verksamhet. När vi i det följande skriver om det
civila samhällets verksamhet så avses annan verksamhet än ren hälsooch sjukvårdsverksamhet.15 Som utredningen beskriver i avsnitt 2.6.2
finns också många gånger en stark koppling mellan den psykiska
hälsan och upplevelsen av en meningsfull tillvaro, vilken för många
påverkas av delaktighet i t.ex. en förening eller organisation. De
ideella organisationernas roll i det strukturerade arbetet med psykisk
ohälsa belyses också av förordningen (2020:429) om statsbidrag till
ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention, som trädde i kraft den 1 juli 2020 (se avsnitt 3.1.6). Dess
syfte är att skapa bättre förutsättningar och en större långsiktighet
för de sökande organisationerna.
En förutsättning för att det civila samhällets olika aktörers
resurser och tjänster ska kunna fungera som samverkanspartner till
hälso- och sjukvården är kunskap om dem och deras verksamheter.
Många gånger finns erbjudande om aktiviteter men den enskilde
”hittar inte dit”. Flera skäl kan finnas till detta, inklusive brist på
motivation, som är vanligt förkommande vid psykisk ohälsa.
Genom utredningens dialoger har framförts att många olika typer
av föreningar önskar en större samverkan med hälso- och sjukvården
än de har och att de anser sig besitta kunskaper och metoder som
kan komma den enskilde till del, som kompletterande stöd till hälsooch sjukvårdens insatser. Verksamheter hos regioner och kommuner
känner dock ofta inte till dem och kan därmed inte heller fungera
som länk mellan individer och föreningar. Att hälso- och sjukvården
kan ha en roll att spela i den enskildes möjligheter att komma i kontakt med föreningar och organisationer har diskuterats i avsnitt 3.1.2.
Som där konstateras kan det anses ligga inom ramen för hälso- och
sjukvårdens ansvar att informera om de möjligheter till stöd som
andra aktörer, t.ex. föreningslivet, kan erbjuda samt att hänvisa till
desamma.
Det civila samhället fyller en viktig roll även som vårdgivare inom hälso- och sjukvård, men
det är inte det som avses i detta sammanhang.
15
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För att skapa goda förutsättningar för en brygga mellan hälsooch sjukvården, i vårt fall främst primärvården, och det civila samhället bedömer utredningen att det behöver skapas strukturer – på
makro-, meso- och mikronivå – för att synliggöra de civila aktörerna
och de insatser de kan erbjuda, samt koppla ihop deras tjänster med
de som har behov av dem.
Primärvårdens verksamheter (hos såväl region som kommun),
som finns nära människor i lokalsamhället, har en särskilt god utgångspunkt för att verka som en sådan brygga till det stöd som civilsamhället kan tillhandahålla. Enligt våra dialoger med företrädare för
såväl primärvårdens verksamheter som civilsamhället så är dock
sådan samverkan i dag i alltför hög grad ad hoc och personberoende.
Finns någon bland medarbetarna på t.ex. en vårdcentral med kopplingar till (del av) det lokala föreningslivet ökar chansen för att det
finns informationsmaterial kring deras aktiviteter i väntrummet.
Men frånvaro av etablerade strukturer för hur man skapar en aktuell
översikt av olika relevanta aktiviteter och stöd som det civila samhället lokalt kan erbjuda gör att den resurs som det civila samhället
kan utgöra sällan fullt ut tas tillvara.
Vi bedömer att respektive huvudman (makronivå) bör ta ett samlat grepp för att skapa strukturer som ger förutsättningar för verksamheter och medarbetare i primärvården (mesonivå) att ha en överblick över tillgängliga alternativ som patienter kan få information om
(mikronivå). Några av de goda exempel som presenteras nedan är
tänkbara sätt hur detta skulle kunna göras. Utredningen vill slutligen
liksom tidigare framhålla vikten av att sådana lösningar tillhandahålls
på sätt som inte exkluderar vissa grupper. Även om digitala verktyg
för många är det mest användarvänliga sättet att få information, så är
det inte så för alla. Informationen måste tillhandahållas på olika sätt
utifrån mottagarens möjligheter att ta del av den.
Verktyg för samverkan
Utredningen bedömer att regeringen och huvudmännen bör överväga
möjligheterna att utforma tekniska lösningar på nationell nivå, som
kan användas av huvudmännen för att samla och synliggöra lokalt
tillgängliga stödinsatser från civilsamhället. Ett sådant uppdrag skulle
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t.ex. kunna utgöra en del av arbetet med första linjens digitala vård16
och utvecklingen av 1177 Vårdguiden.
Det skulle i så fall också kunna övervägas som ett villkor för
verksamhetsbidrag enligt förordningen (2020:429) om statsbidrag
till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention (se avsnitt 3.1.6), och andra relevanta statliga verksamhetsbidrag till civilsamhället gällande psykisk ohälsa, att den ideella
organisationen ansluter sig till eventuella tekniska lösningar som
utvecklas på nationell nivå för att samla och synliggöra lokalt tillgängliga insatser från civilsamhället (se ovan), samt att man samverkar med lokala primärvårdsaktörer. På så sätt skulle möjligheten
och incitamenten för samverkan öka, vilket också skulle påverka
utväxlingen på de offentliga resurser som avsätts inom området.
Redan i dag finns det på 1177.se information om olika stöd- och
hjälplinjer, drivna av civilsamhällesaktörer, som kan vara av relevans
för personer med psykisk ohälsa. Även telefonrådgivningen 1177
kan hänvisa till dessa (se avsnitt 3.6). Dessa linjer, som ofta bemannas av volontärer, gör ett angeläget arbete och är oerhört viktiga
för många som mår dåligt, eller har någon närstående som mår dåligt.
Samtidigt saknas det i hög grad kvalitetssäkring av vilka linjer som
1177 Vårdguiden hänvisar till, liksom en strukturerad uppföljning av
hur dessa hänvisningar görs eller om hänvisningar på ett relevant sätt
hjälper personerna till ändamålsenligt stöd. För att ge bästa möjliga
förutsättningar för 1177 Vårdguiden att hänvisa personer till adekvat
stöd, och för att ge stödlinjerna bättre förutsättningar att ägna sig åt
stödsamtal inom det område som man planerat och kompetenssatt
för, bedömer utredningen att huvudmännen, genom Inera, bör initiera
ett arbete för att utveckla en mer strukturerad samverkan mellan
1177 Vårdguiden och de olika stödlinjerna.
Goda exempel på samverkan med civila samhället
Uppsala – Förstärkt geografiskt hälsouppdrag inom effektiv och nära
vård 2030
Som en del av Region Uppsalas arbete med effektiv och nära vård
2030 (vilket är regionens arbete med omställningen till God och nära
vård, och som länets kommuner ställt sig bakom genom beslut under
16

För mer info om detta se vidare Inera, Första linjens digitala vård, 2020.
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2019–20) har man fattat beslut om en pilotstudie kring förstärkt
geografiskt hälsouppdrag. Avsikten är att hitta formerna för ett
arbetssätt som kan breddinföras i hela länet. Pilotstudien pågår från
maj 2020 t.o.m. våren 2021 och genomförs i Tierps kommun och
Gottsunda, en stadsdel inom Uppsala kommun.
Uppdraget är ett komplement till det hälsouppdrag som finns
inom hälso- och sjukvården och syftar till att minska ojämlikhet i
hälsa samt att förebygga sjukdomar så att resurserna räcker till de
mest sjuka. Vid respektive vårdcentrum (eller hälsocentral i de kommuner som inte har tillräckligt befolkningsunderlag för att ha ett
eget vårdcentrum) anställs en hälsosamordnare som samarbetar med
verksamheter inom region och berörd kommun samt med ideella
organisationer och statliga myndigheter m.fl. I uppdraget ingår bl.a.:
• Inventering och kontinuerlig uppdatering av lokala nätverk,
verksamheter och kontaktpersoner inom hälsofrämjande arbete
samt proaktivt lokalt nätverksarbete tillsammans med kommunen
och andra aktörer.
• Att genomföra behovsinventeringar, vilket innebär identifiering
av grupper med behov av hälsofrämjande insatser, vilka genomförs i dialog med kommun och andra lokala aktörer.
• Anordna och genomföra uppsökande hälsofrämjande insatser för
befolkningen tillsammans med kommunen och andra aktörer i
lokalsamhället.
• Uppföljning, såväl av insatserna som av hälsoläget i befolkningen.
Uppföljningsuppdraget avser även hur samarbetet med kommun
och andra lokala aktörer fortlöper.
Arbetet avser hälsofrämjande aktiviteter för grupper inom sakfrågorna: otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, riskbruk
av alkohol, tobaksbruk, sömnvanor samt stress. Insatserna ska bygga
på evidens och tas fram i samarbete med de målgrupper som ska
delta. Exempel på aktiviteter är matlagningskurser, promenader,
stress- och sömnkurser, hälsosamma matvanor och insatser för att
förebygga sjukskrivningar. Exempel på arenor är studieförbund, öppna
förskolor, SFI-skolor, träffpunkter, idrottshallar, företagsparker och
bibliotek.17
17

Skriftlig kommunikation med Region Uppsala.
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Läs mer om Uppsalas omställningsarbete och verksamheten här:
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-ochutveckling/halsa-och-vard/halsa-och-vard/effektiv-och-nara-vard2030/.
Utredningens reflektion: Uppsalas arbete med Förstärkt geografiskt
hälsouppdrag präglas av ett holistiskt synsätt som fångar flera aspekter
som vi i utredningen lyft såväl i tidigare betänkande som detta.
Arbetet tar fasta på behovet av att känna sin befolkning, och kunna
sätta in tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa, och
därmed använda resurser mer effektivt. Det visar också på behovet
av samverkan för att nå framgång i detta arbete, såväl med andra delar
av regionens verksamheter som med olika verksamheter inom kommunen, och med civilsamhället. Sakfrågorna som står i fokus reflekterar
riskfaktorer för såväl fysisk som psykisk hälsa, och kan man nå framgång i att omhänderta dessa kan potentiellt stora hälsovinster nås,
både för individer och samhälle.
Social aktivitet på recept (SAR) – pågående forskningsprojekt
SPiS (Social prescribing in Sweden) är ett pågående forskningsprojekt
där forskare från Umeå universitet (UmU) tillsammans med kommunal aktivitetssamordnare och primärvård jobbar för att utveckla
en svensk modell för Social aktivitet på recept (SAR). Idén är utvecklad och används i England, där man sedan flera år har satsat på
att ge primärvården möjligheten att förskriva sociala aktiviteter.
Konceptet har inte tidigare provats i Sverige.
SPiS inleddes 2019 och stöds ekonomiskt av Strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap, Medicinska fakulteten UmU och Vinnova.
Projektet har utvecklat en modell som riktar sig till seniorer som
söker hjälp inom primärvården och som upplever ensamhet.18 Modellen
utgår från att alla som arbetar vid hälsocentralen ska vara medvetna
och känna sig delaktiga i arbetet att motverka ensamhet. Därför
kommer alla professioner som möter patienter att kunna initiera
Ensamhet definieras som ett tillstånd då personen upplever att hens sociala aktiviteter och
sociala sammanhang inte är tillfredsställande. Ensamhet har i forskning uppmärksammats som
en riskfaktor både för ökad dödlighet och sjuklighet (jämförs med att röka 15 cigaretter per
dag, se Holt-Lunstad, The potential public health relevance of social isolation and loneliness:
Prevalence, epidemiology, and risk factors. Public Policy & Aging Report, 2017, Vol. 27, No. 4,
s. 127–130).
18
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frågan om ensamhet. Om personen beskriver en situation av ensamhet ska rutinen vara att hen erbjuds att träffa någon ur SAR-teamet.
Detta team består av professioner som har kompetens och erfarenhet av aktivitet som behandling och att möta ensamhetsproblematik.
Utifrån bedömning förskrivs social aktivitet på recept och personen
guidas till ansvarig för förskriven aktivitet vilken genomförs helt
eller delvis av lokala organisatörer, t.ex. pensionärsorganisationer
eller i samverkan med kommunala aktivitetsinitiativ. Aktivitetsansvarig ger stöttning att delta i aktiviteten utifrån SAR-receptet.
Modellen kommer testas utifrån genomförbarhet och effekter
både på aktivitet, välbefinnande och ensamhet. För projektets genomförande, och möjlighet till uppskalning i senare skede, sker förankring i regionens primärvård såväl som i kommunens ordinarie verksamhet för att ge äldre möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro
i gemenskap med andra. Datainsamlingen har tyvärr tillfälligt pausats
p.g.a. coronapandemin men planeras att återupptas när situationen
åter tillåter det.19
Hör mer om verksamheten:
https://www.umu.se/forskning/popularvetenskapligaarrangemang/fika-efter-en-forskare/ingeborg-nilsson-morgondagensmedicin--social-samvaro-pa-recept/.
Utredningens reflektion: Ensamhet i sig är inte en diagnos, men som
beskrivet är det en riskfaktor både för ökad dödlighet och sjuklighet.
Såväl för individers välbefinnande som för samhället i stort är det
därmed önskvärt att kunna tillhandahålla stöd för att hjälpa människor ur ensamhet och därmed till bättre psykisk hälsa. Även om
det inte är hälso- och sjukvården som kan eller ska tillhandahålla det
direkta stödet för att komma ur ensamhet, så kan vi räkna med att
människor även fortsatt kommer att vända sig till primärvården utifrån de symtom och den oro som för många följer med ensamheten.
Att utveckla fungerande och strukturerade verktyg för att primärvården, i svensk kontext, ska kunna lotsa dessa vidare till andra samhällsaktörer, ofta i civilsamhället, är därmed angeläget.

Samtal med Ingeborg Nilsson 20-09-24; Nilsson Ingeborg, Kan morgondagens medicin vara
social samvaro på recept?, Hälsa nummer 3, 2020.
19
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App för sociala aktiviteter – pågående projekt (@geing Online)
Ett gott exempel på pågående utveckling av en teknisk plattform i
mindre format, som en metod att sprida kännedom om civila aktörer
och deras verksamhet, är ett arbete som Umeå universitet i samverkan med Finland gjort. Inom projektet @geing Online arbetar
man med att ta fram en applikation för mobil, avsedd att användas
av seniora personer, som ger användaren kännedom om pågående
eller kommande sociala aktiviteter i dennes närområde. Användaren
kan även annonsera egna arrangerade sociala aktiviteter för att få
sällskap. Arbetet med att utveckla applikationen har gjorts tillsammans med dels seniora personer, dels med teknikföretag och organisationer som ordnar sådana sociala aktiviteter som applikationen avser att presentera. Arbetet utgör ett gott exempel på hur civila aktörer
med digitala hjälpmedel kan tillhandahålla sina tjänster till de som
har behov av dem.
Läs mer om verksamheten: https://www.abo.fi/projekt/geingonline-digitala-tjanster-for-meningsfulla-sociala-aktiviteter-blandbotniaregionens-aldre/.
Utredningens reflektion: Projektet är ett intressant exempel på hur
man på ett strukturerat sätt försöker synliggöra lokalt tillgängliga
insatser från civilsamhället, med involvering av dem som tjänsten är
till för i själva utvecklingsarbetet. Sådana applikationer skulle potentiellt också kunna användas i primärvården, för att hänvisa patienter
vidare till relevanta stöd och aktiviteter som tillhandahålls av civilsamhällesaktörer fysiskt i närområdet eller digitalt.
Fysisk aktivitet på recept (FaR)
Fysisk aktivitet kan minska risken för eller förbättra symtomen vid
flera olika sjukdomar, däribland depression. Den som behöver stöd
med detta kan få Fysisk aktivitet på recept, (FaR). FaR är en metod
för att främja fysisk aktivitet som utgår från hälso- och sjukvården.
I dag står Sveriges regioner som huvudmän för arbetet. FaR innebär
att hen får ett recept på någon rörelseaktivitet. Aktiviteten är anpassad
till de förutsättningar och önskemål hen själv har. Fysisk aktivitet kan
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komplettera och/eller ersätta läkemedel. Ibland är fysisk aktivitet den
bästa medicinen där aktiviteten blir huvuddelen av en behandling.
I metoden ingår fem grundkomponenter:
• personcentrerat samtal
• FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling)
• individuell skriftlig ordination
• samverkan med aktivitetsarrangörer, samt
• uppföljning.
Den mest centrala delen i metoden är det personcentrerade förhållningssättet i samtalet som leder fram till rekommendationer för
fysisk aktivitet vilka förmedlas genom en skriftlig ordination. Det är
kombinationen av dessa komponenter, som i vetenskapliga studier
har visats kunna påverka den fysiska aktiviteten hos individen över
tid. Kunskapsbanken FYSS sammanfattar evidens för hur fysisk
aktivitet kan användas för att förebygga och behandla ett stort antal
sjukdomar. Exempelvis diabetes, högt blodtryck, kärlkramp, värk i
rygg och axlar, sömnproblem och depression.
All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården kan förskriva
FaR. Till exempel en fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog,
dietist, arbetsterapeut eller barnmorska. Det finns många olika aktiviteter som kan rekommenderas i FaR. Många regioner tillhandahåller olika slags förteckningar över tillgängliga aktiviteter.
Flera av aktiviteterna kan genomföras på egen hand och innebär
ingen direkt kostnad för patienten. Andra aktiviteter erbjuds av
motionsanläggningar och föreningar som ofta tar ut en avgift. Denna
avgift betalar patienten själv eftersom den inte ingår i hälso- och
sjukvårdens högkostnadsskydd, men många arrangörer ger rabatt mot
att man visar upp ett FaR-recept.
Läs mer om verksamheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkorlevnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/eupap--far-pa-export-tilleuropa/.
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Utredningens reflektion: Sedan dåvarande Statens folkhälsoinstitut
utvecklade FaR 2001, har modellen utvecklats och anpassats till
regionala och lokala förutsättningar. Likaså har kunskapsstödet i
FYSS, som används som grund för ordinationen, kontinuerligt uppdaterats och utvecklats. Likväl signalerar många i hälso- och sjukvården att kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet inte används
i tillräcklig utsträckning i hälso- och sjukvården, och att användningen av FaR är ojämnt spridd och olika tillämpad i olika verksamheter. Konceptet är dock etablerat över hela landet och borde
därmed kunna nyttjas i än högre grad än i dag och vara en aktiv del
av strategier för att bemöta den psykiska ohälsan.
Häng med oss ut 2.0 (HMOU 2.0)
Utifrån forskning kring naturens positiva effekter på återhämtning,
kamratstöd och aktivitetens betydelse för hälsa startades 2016 projektet Häng med oss ut, med ekonomiskt bidrag från Region Skåne.
Projektet var ett samarbete mellan socialpsykiatrin i Sjöbo kommun
och Friluftsfrämjandets lokalavdelning Sjöbo. Projektets syfte var
att ”möjliggöra för kunder i socialpsykiatrin att prova på friluftsaktiviteter i en lokal förening”.
Projektet blev så lyckat att fler kommuner ville göra detsamma
och projekt ”Häng med oss ut 2.0” blev en treårssatsning som nu
(2020) är inne på sitt andra år. Häng med oss ut 2.0 är ett samarbete
mellan de socialpsykiatriska verksamheterna i Skånekommunerna:
Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Skurup och Simrishamn samt Friluftsfrämjandet. Projektet finansieras av samverkansmedel för de fem deltagande kommunerna. Tolv medarbetare som arbetar i socialpsykiatriska verksamheter från tre kommuner gick Friluftsfrämjandets
ledarutbildning för att kunna arbeta i projektet. Under första året
har 15 personer kopplade till socialpsykiatriska verksamheterna träffats
för aktiviteter en eftermiddag var tredje vecka.
För att kunna följa deltagarnas återhämtningsresa intervjuas alla
deltagare före medverkan i projektet och sedan efter ett års medverkan, av brukarrevisorer. Från brukarrevisionens första rapport
framgår bl.a. följande:
Deltagarna skulle, precis som vid kick-off-intervjuerna, skatta sitt mående
på en skala 1–6 där 1 var det sämsta och 6 det bästa. Olika symtom listades,
såsom ångest, depression, social fobi, nedstämdhet, tvångssyndrom,
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självskada, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, malande ältande tankar,
rädsla, nervositet, glädje, tillfreds. Jämförelsen visar att det skett stegförflyttningar till det bättre på samtliga områden för alla deltagare.
Avslutningsvis kan man säga att det generella måendet har förbättrats.
Deltagarna kanske inte tar sig ut i naturen oftare, men nyfikenhet, mod
och den sociala förmågan har förbättrats. Deltagare har vågat prova nya
saker och har fått nya vänner. De känner sig säkrare och har blivit piggare.

Det kan också noteras att elva deltagare har gått Friluftsfrämjandets
utbildning till hjälpledare och är nu aktiva i andra grupper både inom
socialpsykiatriska verksamheterna (där de kan fungera som peer
support) och i Friluftsfrämjandets övriga grupper.
Inom socialpsykiatrin i Sjöbo finns utöver projektgruppen två
HMOU-grupper som ingår i den ordinarie verksamheten.
Läs mer om verksamheten: https://www.sjobo.se/omsorg-ochstod/psykisk-halsa/hang-med-oss-ut.html.
Utredningens reflektion: Denna verksamhet riktar sig till personer
som får insatser från socialpsykiatrin i kommunerna. Samtidigt är
det troligt att flera i den potentiella målgruppen också kommer i
kontakt med regionens och/eller kommunens primärvård utifrån
såväl besvär kopplade till såväl fysisk som psykisk ohälsa, vilket gör
den till ett gott exempel för många att ta efter. Man kan tänka sig att
en strukturerad samverkan mellan såväl olika delar av kommunens
verksamhet som mellan kommunens och regionens verksamheter,
skulle kunna bidra till att fler i den potentiella målgruppen får möjlighet att ta del av denna typ av stöd. Liknande insatser skulle troligen
också kunna erbjudas till andra målgrupper med psykisk ohälsa med
liknande effekter. Vidare utveckling och utvärdering av denna typ av
insatser är därmed önskvärda.

6.3

Förutsättningar för Rätt stöd till psykisk hälsa

För att uppnå ett integrerat arbetssätt i enlighet med intentionen i
modellen Rätt stöd till psykisk hälsa krävs en infrastruktur som ger
förutsättningar och stödjer systemet till en sådan förändring. Det
gäller en rad områden; patientdelaktighet, utbildning och kompetensförsörjning, forskning och utveckling, adekvata och evidens-
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baserade kunskapsstöd samt finansiering. Vi gör här ett antal bedömningar av hur sådana förutsättningar kan skapas.
Avslutningsvis presenterar vi en möjlighet till utvecklingsarbeten
i form av geografiska modellområden för implementering av Rätt
stöd till psykisk hälsa. Vi lyfter där särskilt möjligheten till (och
nyttan med) samtidig följeforskning vid ett sådant införande i en
avgränsad lokal kontext.
6.3.1

Strukturer för patientdelaktighet och anhörigstöd

Bedömning: Utredningen bedömer att huvudmännen tillsammans
med verksamheter på primärvårdsnivå behöver utveckla metoder
för att strukturerat inkludera patienters synpunkter och erfarenheter för uppstart, utveckling och uppföljning av verksamheten
gällande psykisk ohälsa.
För att människor ska ha goda förutsättningar att vara delaktiga i sin vård och tillgodogöra sig insatser från vården, behöver
befolkningens hälsolitteracitet beaktas och stärkas. Utredningen
bedömer att huvudmännen bör stärka och utveckla utbudet av
relevanta psykopedagogiska insatser för psykisk hälsa.
Utredningen delar Socialstyrelsens bedömning att huvudmännen bör utveckla skriftliga rutiner för stöd till närstående,20
för att därigenom öka andelen som får ta del av stödinsatser.

Skäl för utredningens bedömning
Vikten av delaktighet
Att hälso- och sjukvården så långt det är möjligt ska utformas och
genomföras i samråd med patienten framgår av PL. Likaså att
patientens medverkan i vården alltid ska utgå från de egna önskemålen och förutsättningarna.21 Av tradition har dock vården i hög
grad utgått från sina egna perspektiv, och från sina egna stuprör, i
förhållande till diagnoser, organ, professioner och organisationer.
Kort om begreppen: I 5 kap. 10 § SoL benämns personer som ger insatser till närstående
anhörig eller annan person. Annan person är någon utanför familjekretsen exempelvis en vän
eller granne. Ibland används begreppet närstående även om de anhöriga, framför allt inom
hälso- och sjukvården.
21
5 kap. 1 och 2 §§ PL.
20
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För att skapa den moderna vården, som möter dagens behov och
förväntningar, behöver vi lära av patienter och deras närstående och
låta deras behov, preferenser och resurser vara en utgångspunkt i
utformningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården. Patienters
medskapande till sin egen hälsa och vård är en ofta förbisedd resurs
som i högre utsträckning behöver tillvaratas och stödjas.22 Det handlar
om ett skifte från att se patienter som mottagare av vårdtjänster till
aktörer i ett gemensamt partnerskap med hälso- och sjukvården.
Detta innebär såväl ett kultur- som maktskifte. Detta skifte medför
också att vi skapar möjlighet för den som vill och kan att ta större
ansvar för sin egen vård. Det finns enligt utredningens mening ingen
motsättning mellan ett sådant förhållningssätt och behovet av standardiserade insatser på gruppnivå, utifrån vetenskap och beprövad
erfarenhet. Tvärtom förutsätter ett individanpassat arbetssätt tydliga
strukturer för hur vården ska utformas på gruppnivå, och utifrån
beslutade prioriteringsordningar. Detta har utredningen beskrivit
även i tidigare betänkanden.23
Utredningen konstaterar i detta sammanhang att flera olika begrepp kan användas för att beskriva ett sådant medskapande. Ibland
används termer som patientinvolvering eller patientinflytande, andra
gånger partnerskap eller patientdelaktighet. Delaktighet är det begrepp som används i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning (PL),
och vi väljer därför att använda oss av detta begrepp i det följande.
Kopplat till delaktighet talas det om såväl patientdelaktighet som
brukardelaktighet. Detta främst utgående från vilken typ av verksamhet det rör sig om. När man är inom hälso- och sjukvården är
man enligt lagstiftningen patient, och som mottagare av insatser
under SoL benämns man ofta som brukare. Med medvetenhet om
att en människa inte bara är patient och/eller brukare, utan just en
människa, med ett liv även bortom de tjänster hen får med stöd av
hälso- och sjukvården och/eller socialtjänsten, kommer vi här att
utgå från begreppet patient, eftersom vårt uppdrag utgår från ett hälsooch sjukvårdssammanhang.

Vårdanalys, Från mottagare till medskapare, 2018, s. 3.
Se framför allt avsnitt 3.2.1 i SOU 2020:19 God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem samt avsnitt 5.1.7 i SOU 2018:39, God och nära vård. En primärvårdsreform.
22
23
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”Inget om oss utan oss”
Utredningen vill liksom i tidigare betänkanden framhålla vikten av
patientdelaktighet på alla nivåer, såväl individuell som organisatorisk
nivå och såväl på verksamhets- som övergripande strategisk nivå.
I det följande väljer vi att fokusera på vikten av att skapa förutsättningar för delaktighet vad gäller just organisatorisk nivå, dvs. styrning och utveckling av vården.
Det kan upplevas svårt att få till stånd hållbara strukturer för
patientdelaktighet inom kommun och region samtidigt som behovet
av långsiktiga strategier för att etablera fungerande arbetsformer är
stort. Utredningen bedömer att huvudmännen tillsammans med verksamheter på primärvårdsnivå bör utveckla metoder för att strukturerat inkludera patienters synpunkter och erfarenheter, som en del
av underlaget för uppstart, utveckling och uppföljning av verksamheter, inklusive utbildning, gällande psykisk ohälsa. Genom att samverka med etablerade patient-/anhörigorganisationer eller nätverk i
detta arbete ges goda förutsättningar för representanter att inhämta
synpunkter från och förankra beslut hos sin organisation och andra
patienter. Från patientrörelsen har framförts att det finns ett behov
av att detta görs på sätt som långsiktigt bygger strukturer och kompetens inom området, inte bara genom kortsiktiga projekt.
Detta är också i linje med SiS24 standard ”Patientdelaktighet i
hälso- och sjukvård – Minimikrav för personcentrerad vård” (SS-EN
17398:2020). I denna lyfts att ledningsgrupper, organisationer och
beslutsfattare/politiker ska säkerställa:
a) ett interprofessionellt förhållningssätt, för kvalitetsförbättring på
operativ och strategisk utvecklingsnivå, inklusive deltagande av
ombud för patient
b) en strukturerad utvärdering och uppföljning av patientrapporterade
resultatmätningar (PROM), såsom symtom, funktionell kapacitet,
livskvalitet, hälsostatus och patientrapporterade erfarenhetsmätningar (PREM) under och efter vårdperioderna
c) stöd för och tillhandahållande av nödvändiga resurser och strukturer för patientdelaktighet på organisations- och systemnivå, samt
vid behov inrättande av patientorganisationer
24

Svenska institutet för standarder.
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d) utbildning och fortbildning i patientdelaktighet som en del av
utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal och annan personal
e) skapande av strukturer och policyer för systematisk kvalitetsoch säkerhetsförbättring beträffande patientdelaktighet
f) periodisk uppföljning av dokumenterade vårdplaner som inkluderar patientens mål och delat beslutsfattande. Om de fastställda
målen inte uppfylls ska en förbättringsplan utvecklas, genomföras och utvärderas inom det följande året.
Nedan följer några exempel på former och metoder för arbetet med
strukturerad patientdelaktighet.
Peer support
Peer support (översätts ibland till kamratstödjare eller mentor i
svensk kontext) innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk
ohälsa eller funktionsnedsättning/variation blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare och patienter i
deras återhämtningsprocesser. De kan verka på en rad olika sätt och
i olika verksamheter. Gemensamt är att de erbjuder hjälp och stöd
som en jämlike och delar personliga erfarenheter av återhämtning på
ett sätt som inger hopp. Då de har egen erfarenhet av att ha hittat
sätt att hantera kriser tillför de självförtroende och engagemang i
stödet till andra.
Peer support är en relativt ny, men växande yrkesroll. I flera länder
är yrkeskategorin en naturlig del i den psykiatriska vården. Det
ökande användandet av yrkesgruppen går i linje med ett ökat fokus
inom psykiatrin på att stödja patienternas hälsa, eget engagemang
och s.k. personlig återhämtning. Personlig återhämtning handlar om
att finna mening och hopp i livet och att leva ett tillfredställande liv,
definierat av personen själv. Till skillnad från klinisk återhämtning så
förutsätter inte personlig återhämtning att personen är symtomfri.
Internationell forskning gällande effekten av att få stöd av en
mentor/peer support för patienter visar på fördelar såsom både ökad
återhämtning och ökad livskvalitet, empowerment, ökad social förmåga och integration, en känsla av hopp och kontroll samt ökad
upplevelse av social inkludering och tillfredställelse med livet. Andra
studier pekar mot minskat behov av psykiatrisk vård och minskad
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nivå av symtom. Även om många studier visar på fördelar behövs fler
studier för att visa på en effekt. Forskning visar också att det ligger
många utmaningar i implementeringen av denna nya yrkesroll.25
Patient-/brukarrevisioner
En brukarrevision är enligt Riksförbundet för Social och Mental
Hälsas (RSMH) och Schizofreniförbundets definition en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till
personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare
och/eller närstående. En brukarrevision är alltså en granskning av en
verksamhet som utförs av personer med egen erfarenhet och där
dessa kommer fram till vad som ska undersökas, utför intervjuerna
som ingår i granskningen, tar fram rapport kring vad som enligt
granskningen varit bra i verksamheten som granskats, mindre bra
och utvecklingsförslag, samt återkopplar dessa resultat till verksamhetens ledning och personal.
I utvärderingen av Psykiatrireformen lyfts brukarrevision fram
som en metod som regioner (då landsting), kommuner och brukarorganisationer bör ta initiativ till för att öka brukarinflytandet och
därigenom höja kvaliteten av vård och omsorg.26
Brukarrevisioner har de senaste tio åren börjat användas i allt
större skala. Ofta har brukarrevisioner genomförts på psykiatriska
och socialpsykiatriska verksamheter, t.ex. öppenvårdsmottagningar,
heldygnsvårdsavdelningar och boendestöd. I flera regioner har brukarrörelsen byggt upp team av brukarrevisorer och brukarrevisionssamordnare och utvecklar såväl psykiatrins som socialpsykiatrins
verksamheter. På andra håll i Sverige har intresset för brukarrevisioner mer nyligen aktualiserats.
Som namnet antyder är det en metod som hittills främst använts
inom socialtjänstens område, men själva grundprinciperna för modellen
bedömer utredningen, i likhet med flera i patient-/brukarrörelsen,
att man kan utveckla och använda i hela vårdkedjan, inklusive primärvården.

Argentzell E, ”Som en länk mellan patient och personal” – Utvärdering av införandet av mentorer
som en ny yrkeskategori inom Psykiatri Skåne, 2017, s. 2 (ytterligare referenser finns i denna källa).
26
NSPHiG, Brukarstyrd brukarrevision som inventerings- och uppföljningsverktyg, 2015.
25
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Hälsolitteracitet som en förutsättning för meningsfull delaktighet
För att människor ska ha goda förutsättningar att vara delaktiga i sin
vård och tillgodogöra sig insatser från vården, vad gäller såväl fysisk
som psykisk hälsa, behöver befolkningens hälsolitteracitet beaktas
och där relevant stärkas. Att uppnå ett mer strukturerat arbete vad
gäller befolkningens hälsolitteracitet kräver insatser på olika nivåer i
systemet, och hos många olika samhällsaktörer.
Ett sätt att stärka hälsolitteraciteten inom området psykisk hälsa
kan vara psykopedagogiska insatser. Utredningen bedömer att huvudmännen, såväl regioner som kommuner, bör stärka och utveckla
utbudet av relevanta psykopedagogiska insatser kopplade till psykisk
hälsa.
I vårt huvudbetänkande ställde vi dialogfrågor; bl.a. om det i dag
saknas kunskap kring hur man ska ta hand om sig själv för att må så
bra som möjligt; om hur man bör förstå tidiga tecken på psykisk
ohälsa; och hur man bör agera när en själv eller närstående drabbas.
I de svar vi fått framgår att det ibland, och kanske framför allt i vissa
grupper, finns utmaningar vad gäller kunskap om psykisk hälsa jämfört med fysisk hälsa, bl.a. utifrån stigma. Men minst lika mycket
lyfts utmaningar med att faktiskt sålla i ett stort informationsflöde,
och tillämpa den kunskap man har, framför allt om man mår dåligt.
Nästan genomgående utrycks dock att det finns för lite kunskap
om hur man kan förstå och känna igen tidiga tecken på psykisk
ohälsa, och att detta kan gälla såväl individer själva som personer som
möter dem i samhället. Våra dialoger pekar också på att i vissa måloch riskgrupper, t.ex. nyanlända och asylsökande, är t.ex. 1177 Vårdguiden mer eller mindre okänt. Olika personer har dessutom olika
nivåer av såväl digital färdighet som grundläggande hälsolitteracitet,
och därmed olika förmåga att själv söka, värdera och ta till sig adekvat
information. Återigen har hälso- och sjukvården en avgörande funktion i att bidra till att utjämna dessa skillnader, och genom att bidra
med målgruppsanpassad information och psykopedagogiska insatser,
underlätta hanteringen av den psykiska ohälsan i vardagen.
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Anhörigas roll och delaktighet
Som vi har sett i avsnitt 2.9 är anhöriga, dvs. personer som vårdar
eller stödjer en närstående (oavsett om denne lider av fysisk eller
psykisk ohälsa) en grupp som själva riskerar att drabbas av ohälsa,
inklusive psykisk ohälsa. För dessa personer är det av stor vikt att de
– utifrån den egna förmågan och situationen – görs delaktiga i vården
av den närstående, med beaktande av den närståendes integritet.
Eftersom den närståendes mående i hög grad påverkar det egna
måendet är välfungerande relationer till dennes vård- och omsorgskontalter av stor vikt. Detta stöds också av PL som anger att patientens anhöriga/närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och
om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindar detta.27
Utöver detta upplever dock också många ett behov av eget stöd i
sin roll som anhörig, samt upplever att man i dag inte får information
om och/eller tillgång till sådant stöd. Detta trots att kommunerna
har ett lagreglerat ansvar att erbjuda stöd för att underlätta för de
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre
eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Regionerna har också enligt HSL en skyldighet att särskilt beakta ett barns
behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon
annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med
1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel
eller spel om pengar.
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som
barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.28
Den bristande tillgången till stöd speglas också i Socialstyrelsens
noteringar om en frånvaro av rutiner i hälso-och sjukvårdens verksamheter för hur stödet till närstående ska gå till.29 Utredningen bedömer därför att det är angeläget att huvudmännen och primär5 kap. 3 § PL.
5 kap. 7 § HSL.
29
Socialstyrelsen, Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom. Huvudrapport med
förbättringsområden, 2019.
27
28
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vårdsverksamheter i såväl region som kommun säkerställer att det
finns rutiner för hur stöd till närstående ska tillhandahållas.
Utredningen vill också framhålla vikten av samverkan mellan såväl olika verksamheter som olika huvudmän för att kunna erbjuda
ett relevant och ändamålsenligt stöd till anhöriga. Det kan t.ex. handla
om insatser för att få mer kunskap om den närståendes funktionsnedsättning/sjukdom men också om stödsamtal, rådgivning och/eller
avlösarservice för den anhöriga själv.
Goda exempel
Digital peer support – verksamhetsexempel
I VGR har man arbetat med att införa internetbaserad behandling i
primärvården, via Stöd- och behandlingsplattformen (SoB) på 1177
Vårdguiden, för bl.a. sömnproblem, ångest och panik, stresshantering
samt depression. Kopplat till detta arbete finns också ett antal pågående forskningsprojekt, bl.a. om digital peer support.
Peer support har tidigare använts inom psykiatri och socialpsykiatri. En ny forskningsstudie visar att det är genomförbart och
upplevdes som positivt av patienterna att involvera peer support
även i internetbaserad vård vid psykisk ohälsa i primärvården. I studien
genomgick patienter som sökte för ångestproblem i primärvården
ett åtta veckors långt internetbaserat KBT-program och erbjöds extra
stöd av peer supportrar under tiden för behandlingen.
Patienterna hade en positiv upplevelse av kontakten med peer
supportrarna och upplevde att det gav en personlig kontakt att
kunna dela svårigheter med en professionell person som hade liknande erfarenheter med sig. Resultaten visade också att patienterna,
med stöd av peer support, upplevde ökad känsla av ”empowerment”
(på svenska: egenmakt) tre månader efter behandlingens slut, samt
att de upplevde minskade ångestsymtom efter behandlingens slut,
vilket höll i sig vid en tremånaders uppföljning. Studien föreslår att
man utvärderar effektiviteten av peer supportrar i internetbaserad
vård i större randomiserade kontrollerade studier.
Studien genomfördes i samarbete mellan FoU primärvård Södra
Älvsborg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet och
brukarorganisationen Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i
Göteborg (NSPHiG).
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Läs mer om verksamheten:
https://www.vgregion.se/f/regionhalsan/FoUprimarvard/forskningsplattformar/psykisk-halsa-ochohalsa/aktuellt-inom-plattformen/peer-support/.
Utredningens reflektion: Detta arbete visar på hur e-hälsolösningar
möjliggör tillhandahållande av peer support digitalt, med goda resultat
för deltagarna. Använda på rätt sätt, och utvecklade tillsammans med
dem tjänsterna är till för – såsom i den aktuella studien – har e-hälsolösningar även i detta avseende möjlighet att öka ett personcentrerat
stöd- och behandlingsutbud. Samtidigt måste det alltid säkerställas
att digitala lösningar inte blir det enda sättet att få viss hjälp, eller på
andra sätt utestänger vissa grupper.
Brukarrevision av Region Uppsalas och Uppsala läns arbete
med statsbidraget psykisk hälsa
I Uppsala har man använt sig av brukarrevision för att följa upp
Region Uppsalas och Uppsala läns arbete med statsbidraget för psykisk
hälsa för 2019 utifrån ett brukar- och delaktighetsperspektiv. Brukarrevisionen hade också till syfte att ta fram ett underlag som tjänstemannaledningen, Hälsa, Stöd, Vård och Omsorg (HSVO) kan använda
i sitt fortsatta arbete med brukardelaktighet i denna satsning och i
det övergripande arbetet för att stärka brukardelaktigheten inom
Uppsala län. Frågorna man ville ha svar på var:
• Hur säkerställs demokratiperspektivet, dvs. representativ brukardelaktighet utifrån faktorer som ålder, kön och olika former av
psykisk ohälsa, i arbetet med statsbidraget psykisk hälsa i Uppsala
län?
• På vilken eller vilka nivåer är brukarföreningarna delaktiga i arbetet
med statsbidraget psykisk hälsa i Uppsala län?
• Hur får huvudmännen ut det de behöver i brukardelaktighet?
• Förbättringsförslag utifrån brukarrevisionen.
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Uppdraget utfördes av Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län och innebar att intervjua brukarföreningar och nyckelpersoner inom Region
Uppsala och två utvalda kommuner i Uppsala län30 som berörs av
arbetet med den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa
2019. Intervjuerna skedde både i grupp och enskilt med representanter från psykiatriföreningarna i Uppsala och Tierps kommun som
är verksamma inom området psykisk hälsa samt med Funktionsrätt
Uppsala län och Forum för brukarinflytande. Intervjuer genomfördes med tjänstemän inom Region Uppsala, Uppsala kommun och
Tierps kommun.
Förbättringsförslagen från psykiatriföreningarna kunde samlas
under tre huvudsakliga områden:
1. Ett ökat stöd som kan ta sig uttryck i form av anställning, stöd
och arvodering. För att möjliggöra medverkande.
2. Kommunikation: mer och tydligare kommunikation samt fungerande kommunikationsvägar.
3. Bemötande och lika villkor.
Läs mer om verksamheten: https://briu.se/wp-content/uploads/
2020/02/Brukarrevsion-Psykisk-ha%CC%88lsa-slutversion200215.pdf.
Utredningens reflektion: Som vi sett ovan har utvärdering av typen
brukarrevision hittills främst använts i psykiatriska och socialpsykiatriska verksamheter. Exemplet från Uppsala visar dock på hur man
använt samma struktur för att titta på helheten i arbetet under länets
– här i bemärkelsen både region och kommuner – arbete med statsbidragen som följer av överenskommelsen om psykisk ohälsa. Detta
bör kunna tjäna som exempel och inspiration för att tillämpa metodiken på fler områden och verksamheter. Grundprinciperna för
modellen bör med fördel kunna utvecklas och användas i hela vårdkedjan, inklusive primärvården.

På grund av arbetsområdets omfattning valde uppdragsgivarna att koncentrera sig på två av
regionens kommuner.
30
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Återhämtningsguiden
Återhämtningsguiden är ett pedagogiskt verktyg som fokuserar på
återhämtning för personer med psykisk ohälsa och är ett självhjälpsverktyg som tagits fram av brukarrörelsen (NSPH Skåne) i samarbete med professionen, med finansiering av Allmänna Arvsfonden.
Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan också använda
Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet. Materialen är skrivna
av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en
framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, professionella, forskare m.fl. I nuläget finns tre olika återhämtningsguider:
• Återhämtningsguiden för dig som mår dåligt. Riktar sig till den som
mår dåligt och har behov av återhämtning. Den är uppdelad i fyra
kapitel och innehåller bl.a. berättelser om återhämtning, vart en
kan söka stöd, samt vad som varit hjälpsamt för andra som mått
dåligt. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion kring vad en kan göra för att må bättre.
Materialet kan användas i verksamheter som möter personer som
mår dåligt, t.ex. hälso-/vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar,
socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar
med flera.
• Återhämtningsguiden för dig som står nära någon som mår dåligt.
Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bl.a. berättelser
från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt
och bemötande samt vart en kan söka stöd. Den innehåller också
verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara
viktigt i den egna återhämtningen.
Materialet kan användas i verksamheter som möter anhöriga, t.ex.
av anhörigkonsulenter, inom psykiatrin, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar m.fl.
Denna guide tas fram genom ett projekt från Allmänna Arvsfonden
under perioden 2019–2022 och kommer på sikt även att lanseras
som mobilapplikation samt studiecirkel.
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• Återhämtningsguiden för dig inom heldygnsvård. Ett verktyg för
den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning och syftar till att
skapa en förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning,
som tiden efter utskrivning.
Läs mer om verksamheten: http://www.aterhamtningsguiden.se/.
Utredningens reflektion: Att återhämta sig efter en kris eller period
av psykisk ohälsa är en individuell process, som ofta kan vara utmanande. Som vi sett i avsnitt 2.2.5 kan psykoedukation medföra att
det blir lättare att hantera olika svårigheter och diagnoser, genom att
man får mer kunskap om och förstår varför olika saker och situationer känns svåra. Återhämtningsguiderna är exempel på sådana
material, initierade av egenerfarna och framtagna tillsammans med
såväl dem de berör som med forskare. Dessa kan spela en viktig roll,
både vad gäller att förmedla hopp om att livet kan bli bättre igen, och
samtidigt visa på att processerna ofta tar tid. Återhämtningsguiden
kan bidra till förståelse för det.
6.3.2

Utbildning och kompetensförsörjning

Bedömning: Nationella vårdkompetensrådet bör inom ramen
för sitt uppdrag kartlägga behoven av kompetensförsörjning vad
gäller psykisk ohälsa i primärvården. I ett sådant arbete bör man
särskilt beakta den kommunala hälso- och sjukvårdens behov.
Huvudmännen bör säkerställa erforderlig kompetens i primärvården vad gäller psykisk ohälsa och vid behov tillhandhålla nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser.
Mot bakgrund av verksamhetens behov, och att det återkommande refereras till grundläggande psykoterapiutbildning som
kompetenskrav i huvudmännens förfrågningsunderlag, bedömer
utredningen vidare att regeringen bör överväga att utreda om det
finns behov av att standardisera och kvalitetssäkra utbildningen.
För att kunna stödja andra människor till hälsa måste också
goda förutsättningar finnas för den egna hälsan. Därför bör huvudmännen särskilt beakta att det erbjuds ändamålsenliga insatser till
stöd för medarbetarnas hälsa.
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Skäl för utredningens bedömning
Ökad kunskap om kompetensbehoven
Nationella vårdkompetensrådet med tillhörande kansli inrättades
den 1 januari 2020 på Socialstyrelsen. Rådet är ett samverkansforum
mellan regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och UKÄ.
Nationella vårdkompetensrådets uppdrag innebär att långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjningen av personal inom hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår
också att tillgängliggöra sammanställningar av fakta- och kunskapsunderlag och utifrån dessa göra samlade bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven, inklusive behovet av framtidens vårdkompetenser. Syftet är att främja samverkan mellan berörda aktörer och
säkerställa att samtliga aktörer har en gemensam bild av kompetensförsörjningsbehoven i vården. Rådets verksamhet omfattar offentlig
och privat hälso- och sjukvård, inklusive kommunalt finansierad hälsooch sjukvård och tandvård. Uppdraget fokuserar initialt på högskoleutbildade yrkesgrupper. Rådet kan lämna bedömningar om behov av
förändringar av dimensionering, utbud och innehåll i utbildningar.
Utifrån våra kartläggningar och analyser i kap. 3 gör vi bedömningen att rådet särskilt bör kartlägga behovet av kompetenser för
att möta psykisk ohälsa i primärvården, eftersom detta inte går att
utläsa av nuvarande rapportering. En sådan sammanställning bör
omfatta såväl regioner som kommuner. Sammanställningen bör utgå
mer från just den samlade situationen i primärvården, och olika professioners samverkan där, och i mindre utsträckning från kartläggning av enskilda yrkesgrupper som separata stuprör. Digitaliseringens
påverkan på kompetensförsörjningen bör beaktas. Det bör noteras i
sammanhanget att inom området psykisk ohälsa verkar många yrkesgrupper utan högskoleutbildning, i kommunens verksamheter, men
också i regionernas. Exempel på detta är undersköterskor, skötare
och i vissa fall personer med grundläggande psykoterapiutbildning.
Yrkestitlar som KBT-behandlare och samtalsterapeut förekommer
utan närmare specifikation av utbildningsnivå. Då dessa inte är
reglerade titlar finns det inte någon fastslagen standard för vilka
kompetenskrav som ska gälla, och inte någon systematisk uppföljning på nationell, eller vad vi känner till, regional nivå. Utredningens
bedömning är att det vore att föredra att översynen av kompetensförsörjningen omfattar samtliga ingående yrkesgrupper. Om detta
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inte är möjligt inom ramen för vårdkompetensrådets uppdrag skulle
en sådan översyn också kunna genomföras, vad gäller icke legitimerade yrkesgrupper, av annan aktör, t.ex. Socialstyrelsen.
Bristen på medarbetare med kompetens att utföra psykologiska
behandlingar har upprepade gånger lyfts av Socialstyrelsen i uppföljning av nationella riktlinjer, och det har också varit i fokus för
överenskommelser mellan staten och SKR. Vi gör därför bedömningen att bättre kunskap om kompetensförsörjningen och gapen på
området är av avgörande betydelse för att uppnå de mål avseende
kvalitet och patientsäkerhet som ställs inom området.
Vi bedömer vidare att huvudmännen behöver säkerställa att man
har erforderlig kompetens i primärvården vad gäller psykisk ohälsa.
Samt identifiera behov av utbildningsinsatser. Det finns därmed ett
behov av regionala och lokala inventeringar, för att utifrån resultaten
kunna tillhandahålla relevanta kompetenshöjande insatser. Såväl till
styrnings- och ledningsfunktioner som i de kliniska verksamheterna.
Särskilt om grundläggande psykoterapiutbildning
Utredningen bedömer att regeringen bör överväga att utreda om det
finns behov av att standardisera och kvalitetssäkra den grundläggande psykoterapiutbildningen. Som framgår av vår kartläggning av
kompetenser finns en särskild historik gällande denna (se avsnitt 3.7.2).
Som där beskrivet hänvisar examensordningen för psykoterapeutexamen fortfarande till ”grundläggande psykoterapiutbildning”, och
trots att delningen av psykoterapiutbildningen i två steg formellt
upphörde för över 30 år sedan lever den kvar i praktiken. Utbildningar så som basutbildning i psykoterapi, steg 1-utbildning eller
dyl., ges i dag av ett stort antal utbildningsanordnare, och med olika
krav på förkunskaper. Innehållet i utbildningarna varierar stort. Det
illustreras bl.a. av att det förekommer att utbildningar som kallas
grundläggande psykoterapiutbildning inte ger behörighet till psykoterapeutprogrammen.
Som beskrivet i kap. 3 hänvisar omkring en tredjedel av regionerna i sina förfrågningsunderlag till kompetenskrav uttryckt som
t.ex. minst grundläggande psykoterapiutbildning, grundutbildning i
psykoterapi, som lägst basutbildning i psykoterapi eller steg 1-utbildning. Ett sådant krav säger ingenting om vilken formell kompetens
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som efterfrågas av huvudmannen, och även om många av de enskilda
individer som genomgått grundläggande psykoterapiutbildning förstås
besitter stor individuell kunskap och skicklighet är detta inte med
säkerhet tillfredsställande ur kvalitets- och patientsäkerhetssynpunkt.
Förutsättningar för medarbetarnas hälsa
För att kunna stödja andra människor till hälsa måste också goda
förutsättningar finnas för den egna hälsan. Att i stor utsträckning
möta människor med psykisk ohälsa ställer särskilda krav på en hållbar arbetsmiljö för primärvårdens medarbetare. Sjukfrånvaron relaterad till psykisk ohälsa hos personer med s.k. kontaktyrken i vård
och omsorg är hög. I våra kartläggningar och dialoger har lyfts att
trots att medvetenheten är stor om att andelen patienter som söker
primärvården med anledning av psykisk ohälsa är stor, är frånvaron
av strukturerade data, och därmed i många fall tillräcklig och adekvat
resurs- och kompetenssättning, påtaglig. Det förefaller också vara så
att beroende på historik och tradition förekommer strukturerat stöd
i form av t.ex. handledning i olika utsträckning för olika yrkesgrupper som alla möter människor med psykisk ohälsa. Utredningen
gör bedömningen att huvudmännen särskilt bör beakta att det erbjuds
ändamålsenliga insatser till stöd för medarbetarnas hälsa.
Gott exempel
4 Ess (Smart Samverkan i Småland Sydost)
4 Ess står för Smart Samverkan i Småland Sydost. Projektet pågick
mellan 2017 och 2020, i Torsås, Ljungby och Vimmerby kommuner.
Syftet med projektet var att minska sjukskrivningstalen bland kommunanställda. Idéen var att koppla in arbetsgivarna tidigt i processen
och ge dem bättre möjlighet att ta sitt ansvar för att förebygga
ohälsa. Fokus låg på första linjens chefer, och en önskan att rusta
dem med bättre verktyg. Konkret innebar projektet att kommunen
som arbetsgivare samverkade med Försäkringskassan och med hälsocentraler.
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Projektet bestod dels av en strukturell del, som handlade om att
förebygga sjukskrivningar på organisatorisk nivå. Projektets olika
parter träffades på ortgruppsmöten för att finjustera insatser och
samarbete. Man utbildade också alla chefer i arbetsmiljöarbete.
Den andra delen av projektet var individuell. Den vände sig till
kommunanställda som antingen var, eller låg i riskzonen för att bli,
långtidssjukskrivna. Till den delen bjöd man in runt hundra deltagare
via deras närmaste chef eller via hälsocentralen. En viktig poäng var
att fånga upp dem tidigt, redan vid de första signalerna på psykisk
ohälsa eller diffus smärtproblematik. Sedan fick de snabbt komma
på ett möte med sin chef, kommunens HR-person, Försäkringskassans
handläggare och hälsocentralens rehabkoordinator. Under mötet
lades en plan för rehabiliteringen upp. Efter mötet och uppföljningssamtalet övertog arbetsgivaren ansvaret att fortsätta rehabiliteringen.
Projektet rapporteras ha gett tydliga resultat avseende sjukskrivningstal och Torsås kommun har fortsatt med samma arbetssätt efter avslutad projekttid.
Läs mer om projektet här:
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/hallbar-rehabilitering/4-esssankte-sjukskrivningstalen-i-smaland/.
Utredningens reflektion: Att strukturerat arbeta med att försöka
identifiera framgångsfaktorer vad gäller de ökande sjukskrivningstalen hos personer i s.k. kontaktyrken i vård och omsorg är nödvändigt. Sjukfrånvaron i gruppen ligger i stor utsträckning inom området psykisk ohälsa. Effekten av tidiga insatser som involverar flera
aktörer, inklusive hälso-/vårdcentralen, behöver vidare undersökas.
Att göra det i en lokal kontext, och koppla strukturerad uppföljning
till arbetet, bidrar till ökad kunskap inom området. När det gäller att
sprida goda exempel är det viktigt att det finns kanaler för att göra
detta på ett strukturerat sätt. Sunt Arbetsliv ger inspiration och
verktyg i arbetet för friska arbetsplatser inom kommun- och regionsektorn. Plattformen, som drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med SKR och regionerna samt Sobona, är i sig ett gott exempel på arbete för sådan spridning.
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Uppföljning och forskning

Systematisk uppföljning av primärvården på aggregerad nivå
Bedömning: I betänkandet God och nära vård. En primärvårdsreform (SOU 2018:39) gjorde vi bedömningen att en systematisk
uppföljning av primärvården på aggregerad nivå brådskande bör
byggas upp. Utan en sådan saknas möjligheter att på ett ändamålsenligt sätt följa och utvärdera omställningen mot en god och
nära vård. Bedömningen kvarstår och är av lika stor betydelse för
att kunna följa den psykiska ohälsan såväl som den fysiska.
Utredningen vill därmed understryka vikten av det utredningsarbete som görs av Socialstyrelsen om möjligheter för uppgiftsinsamling på primärvårdsnivå, vilket ska redovisas i februari 2021.
Utredningen bedömer slutligen också att det är av stort vikt
att primärvårdens arbete med psykisk ohälsa blir belyst i det
förslag på indikatorer för att följa omställningen till en god och
nära vård som utvecklas av Socialstyrelsen.

Skäl för utredningens bedömning
Som utredningen i tidigare betänkanden beskrivit31 ser vi det som en
central förutsättning för den påbörjade omstruktureringen av svensk
hälso- och sjukvård att Sverige brådskande börjar bygga upp en nationell systematisk uppföljning av primärvården på aggregerad nivå.
Utan en sådan saknas i stor utsträckning också solida underlag
för statistik och forskning samt för att systematiskt följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra majoriteten av den hälso- och sjukvård som
bedrivs i Sverige, då den bedrivs i primärvården. I likhet med Socialstyrelsen, Vård- och omsorgsanalys, SCB och internationella organisationer såsom OECD anser vi att detta är problematiskt.
Detta leder även till påtagliga utmaningar gällande vad vi kan säga
om hur vi hanterar psykisk ohälsa inom svensk hälso- och sjukvård.
Majoriteten av t.ex. de med depression eller ångestsyndrom söker
vård inom primärvården, och många kommer aldrig till den specialiserade psykiatrin utan bedöms och behandlas i primärvården. Dessa
grupper inkluderas då inte i t.ex. forskning, som använder patient31

Se framför allt avsnitt 5.3 och 8.4 i SOU 2018:39, God och nära vård. En primärvårdsreform.
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registret för att skapa sina populationer. För att få en proxyvariabel
för omfattningen av psykisk ohälsa hanterad i primärvården vänder
sig många till läkemedelsregistret, där man kan få data om t.ex.
mängden antidepressiva förskriven i primärvården. Detta innebär en
betydande osäkerhet, då läkemedel i registret inte är kopplade till
indikation. Vi har i dag heller ingen nationell systematisk datainsamling om andra interventioner än farmakologisk behandling, och heller
inte interventioner av andra yrkesgrupper än läkare, som bedrivs i
primärvården.
I juli 2019 gav regeringen Socialstyrelsen ett tredelat uppdrag att
utveckla den nationella uppföljningen av primärvården (se avsnitt 3.5.1).
Den första delen avser just möjligheter till nationell insamling av
registeruppgifter från primärvården. Socialstyrelsen ska inom uppdraget ge förslag på vilka variabler och personalkategorier som bedöms vara nödvändiga att omfattas av regionernas uppgiftslämnande.
I uppdraget ingår att göra detta utifrån vad som bedöms stå i proportionalitet till integritetsintrånget och det allmännas intresse av
uppföljning av primärvården avseende vårdens kvalitet, jämlikhet
och som möjliggörare för djupare analyser på nationell nivå. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021. Mot bakgrund av
ovan och tidigare beskrivna utmaningar vill utredningen understryka
vikten av detta utvecklingsarbete för såväl hela omställningen mot
en god och nära vård som det specifika uppdrag vi här behandlar.
Det andra deluppdraget handlar om förutsättningarna för att på
aggregerad nivå inhämta resultat för ett antal utvalda indikatorer i
syfte att följa omställningen till en mer nära vård. Som vi sett i avsnitt 3.5.1 inkluderar det preliminära förslag som Socialstyrelsen hittills utvecklat indikatorer rörande diagnoserna depression och ångest,
samt besök och tillgänglighet i primärvården respektive specialiserad
vård relaterat till psykisk ohälsa. Utredningen bedömer att det är av
stort vikt att primärvårdens arbete med psykisk ohälsa blir belyst i
det förslag på indikatorer för att följa omställningen till en god nära
vård, som slutligt läggs fram av Socialstyrelsen.
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Forskning
Bedömning: Möjligheterna till forskning inom primärvården gällande psykisk ohälsa bör stärkas. Genom att stärka forskningen i
primärvården ökar kunskapen och det blir möjligt att i större utsträckning erbjuda ändamålsenliga och effektiva insatser. Att finansiera forskning i primärvård är en fortsatt utmaning, och insatser
bör göras, på såväl statlig som huvudmannanivå, för att på olika
sätt stimulera denna.

Skäl för utredningens bedömning
Vi har i tidigare betänkanden belyst problematiken med kulturen
och förutsättningarna att bedriva forskning i primärvårdens verksamheter.32 Vi vill återigen lyfta området när det gäller det breda området
psykisk hälsa. Våra tidigare resonemang, inklusive vad gäller finansiering av allmänmedicinsk forskning och forskning i primärvården
gäller i lika hög utsträckning för området psykisk som fysisk hälsa.
Utredningen ser därför mycket positivt på satsningarna på såväl ökad
forskningskompetens i primärvården som generellt på området psykisk hälsa i den nyligt presenterade forskningspropositionen.33
Som tidigare konstaterats finns områden som berör stora grupper
människor, såväl i form av lidande som ur samhällsekonomiskt
perspektiv, där kunskapen i dag är bristfällig. Ett sådant område är
t.ex. stressrelaterade besvär och utmattningssyndrom. Det förekommer att arbetsformer och metoder som inte är beforskade används i
den kliniska vardagen. Där skulle forskning just i primärvårdspopulationen ge stora möjligheter till ökat lärande och högre effektivitet
i de insatser som erbjuds. Detta i syfte att undvika såväl över- som
underbehandling, och tillgodose att den gemensamma resursen används
på bästa möjliga sätt.
Primärvårdens breda uppdrag erbjuder unika möjligheter till tvärsektoriell forskning som inte bara ser till hälso- och sjukvårdens
insatser, utan också till samspelet mellan hälso- och sjukvården och
andra aktörer som har en del i att påverka individens psykiska hälsa.
SOU 2018:39, God och nära vård. En primärvårdsreform, kap. 9; SOU 2019:29, God och
nära vård. Vård i samverkan, kap. 8; SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart
hälso- och sjukvårdssystem, kap. 6.
33
Prop. 2020/21:60, Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige.
32
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Vi vill därför återknyta och igen betona vikten av att de förslag
och bedömningar utredningen tidigare gjort vad gäller behovet av
ökade forskningsinsatser i primärvården är valida även vad gäller området psykisk ohälsa.
Kunskapsstöd
Nationell nivå
Bedömning: För att tillhandahålla ändamålsenliga insatser är det
av största vikt att befintliga kunskapsunderlag ger ett gott stöd
för att möta såväl fysisk som psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa bör
tydligare uppmärksammas i kommande översyner av Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor. Detta avseende såväl effekten av levnadsvanor på
den psykiska hälsan, som vikten av hälsosamma levnadsvanor för
dem med samtidig psykisk ohälsa.
Ett arbete med ett nationellt kunskapsstöd avseende stressrelaterade besvär och utmattningssyndrom bör initieras av Socialstyrelsen, även om kunskapsläget vad gäller behandlingar är bristfälligt, i syfte att ge förutsättningar för mer jämlik vård i hela
landet samt möjlighet till strukturerad uppföljning och forskning
av de insatser som ges hos huvudmännen.
Utifrån ökad kunskap om interventioner vid lindrig depression
bör övervägas att vid kommande översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom särskilja insatser vid lätt respektive måttlig depression. Detta också för att
underlätta för huvudmännen i den lokala organiseringen av insatser.

Skäl för utredningens bedömning
För att säkerställa en god och jämlik vård i hela landet är gemensamma och adekvata kunskapsunderlag avgörande. Detta gäller såväl
diagnostik som olika typer av behandlingar och interventioner, inkluderande förebyggande insatser. För att säkerställa en väl sammanhållen
hälso- och sjukvård behöver samtliga berörda vårdnivåer inkluderas i
sådana kunskapsunderlag. Det finns en tendens att vissa områden
historiskt betonats mer än andra i framtagandet av kunskapsunder311
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lag. Det kan gälla den fysiska hälsan i förhållande till den psykiska,
eller förebyggande insatser i förhållande till behandlande. Utredningen
gör bedömningen att i kommande översyn av Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
vore det önskvärt att aspekter kopplade till den psykiska hälsan tydligare synliggjordes. Detta avseende såväl effekten av levnadsvanor
på den psykiska hälsan, som avseende vikten av hälsosamma levnadsvanor för dem med samtidig psykisk ohälsa. Likaså bör arbetet med
hälsosamma levnadsvanor, och kopplingen till adekvata kunskapsstöd,
tydligt kopplas till övrigt arbete med nationella riktlinjer gällande
psykisk ohälsa.
Stressrelaterade besvär och utmattningssyndrom är ett område
där evidensen vad gäller behandling är svaga. Samtidigt är det en stor
samhällsutmaning, orsakande mänskligt lidande och höga kostnader
inte minst i form av sjukfrånvaro. Vilken vård som erbjuds varierar
också stort över landet, till följd av avsaknad av gemensamma riktlinjer. Socialstyrelsen tillhandahåller i dag ett försäkringsmedicinskt
stöd för tillståndet. I brist på evidens vad gäller behandling finns inte
några nationella riktlinjer i övrigt. Utredningen gör bedömningen att
till följd av problematikens omfattning, såväl vad gäller antal individer som gällande samhällskostnader och det ojämlika utbudet av
insatser som erbjuds i landet, bör ett arbete med ett nationellt kunskapsstöd på området genomföras. Utredningen förespråkar ett sådant
uppdrag till Socialstyrelsen. Det riktlinjearbete som pågår via Svenska
psykiatriska föreningen34 bör beaktas vid ett sådant nationellt riktlinjearbete. Ytterligare ett syfte med ett sådant kunskapsunderlag blir
möjliggörandet av standardiserad uppföljning av de i ett sådant underlag förordade insatserna, och därmed en ökad kunskap på området.
Ytterligare ett stort diagnosområde som involverar primärvårdsnivån är depressioner och ångestsyndrom. Till följd av tillkommande
kunskap och viss ökad evidens för nya interventioner, ofta andra än
läkemedelsbaserade, vid framför allt lindrig depression gör utredningen bedömningen att det bör övervägas om det vore att föredra
att insatser för lindrig och måttlig depression beskrevs var för sig i
framtida riktlinjearbete, eller i annat tillhörande kunskapsunderlag.
Detta skulle också kunna bidra till en ökad tydlighet på huvudmannaoch vårdgivarnivå om var i systemet en insats bäst ska ske utifrån
lokala förutsättningar och förhållanden. Utredningen ser positivt på
34

Svenska psykiatriska föreningen, SPF:s kliniska riktlinjer.
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det pågående arbetet hos Socialstyrelsen med att tydligare inkludera
förebyggande insatser i riktlinjearbetet.
I samtliga riktlinjer gällande psykisk ohälsa bör förebyggande insatser inkluderas tydligare än i dag, och den kommunalt finansierade
hälso- och sjukvårdens behov tydligt beaktas.
Huvudmanna- och verksamhetsnivå
Bedömning: Såväl regionens som kommunens primärvård bör ha
tillgång till relevanta kunskapsstöd, utformade utifrån primärvårdskontext, för att triagera, bedöma och behandla personer
med psykisk ohälsa. Utredningen bedömer att arbetet med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, och de insatsprogram som där tas fram, kan utgöra sådana kunskapsstöd.
Utredningen bedömer vidare att standardiserade vårdförlopp,
med avsikt att inkludera såväl primärvård som annan hälso- och
sjukvård och socialtjänst, kan möta behovet av kunskap i eller
inför mötet mellan individ och personal.

Skäl för utredningens bedömning
Vi har tidigare beskrivit det nationella arbetet med vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa i regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning (se avsnitt 3.3.3). De nationella vård- och insatsprogrammen arbetas fram av en nationell arbetsgrupp (NAG) med
deltagare från regioner och kommuner med spridning över landet.
Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde (NPO)
psykisk hälsa. En styrka är att NPO psykisk hälsa har en bred
representation från såväl regioner som kommuner. Utredningen gör
bedömningen att dessa vård- och insatsprogram väl skulle kunna
motsvara det upplevda behovet av kunskapsstöd i primärvården vad
gäller omhändertagande av psykisk ohälsa. I dagsläget finns sådana
insatsprogram för Depression och ångestsyndrom, Schizofreni och
liknande tillstånd, Självskadebeteende och Missbruk och beroende.
Program för ADHD är under utveckling.
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Under 2019 påbörjades arbetet med att ta fram personcentrerade
och sammanhållna vårdförlopp inom en rad olika sjukdomsområden,
bl.a. förstagångsinsjuknande i schizofreni och utredning av kognitiv
svikt och demenssjukdomar. Under 2020/21 ska ytterligare vårdförlopp tas fram, bl.a. gällande självskadebeteende samt ångest och
depression.
En styrka med de standardiserade vårdförloppen är avsikten att
utgående från en persons symtom omfatta samtliga aktörer som kan
tänkas involveras i patientens process. Detta stämmer väl överens
med utredningens syn på behovet av integrerade och samordnade
insatser mellan såväl primärvård, som annan hälso- och sjukvård och
socialtjänst där så är behövligt. Processen för framtagande av ytterligare standardiserade vårdförlopp utgår från en förfrågan till de
nationella programområdena, som själva får anmäla intresse för att
ta fram vårdförlopp. Under arbetets gång är avsikten att involvera
såväl företrädare för patienter som vårdens professioner. Utredningen
bedömer att detta arbetssätt har möjlighet att ge goda förutsättningar att framgångsrikt bidra till adekvata kunskapsstöd inom området. Ytterligare ett skäl för utredningen att lyfta arbetet med de
standardiserade vårdförloppen är den breda representationen i NPO
psykisk hälsa från såväl region som kommun. Härmed skapas goda
förutsättningar för en sammanhållen och integrerad vård.
6.3.4

Framtida statliga satsningar

Bedömning: Framtida statliga satsningar inom området psykisk
hälsa/ohälsa bör ha en ramstruktur som tydligt adresserar de olika
nivåerna av arbete med psykisk ohälsa i hälso- och sjukvården, i
syfte att inte enbart beakta delarna utan helheten. De bör därför
omfatta såväl specialiserad psykiatri som primärvård (regional
och kommunal), och samordningen dem emellan.
Utredningen bedömer att detta är centralt för att säkerställa
att delar av finansiella medel och utvecklingsarbete tar sikte på
arbetet med psykisk ohälsa i såväl kommunernas som regionernas
primärvård. Och att sådant utvecklingsarbete kan bedrivas med
viss långsiktighet.
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Utredningen bedömer också att det är önskvärt att än mer
samla de olika satsningarna på hälso- och sjukvårdens arbete mot
psykisk ohälsa.

Skäl för utredningens bedömning
I enlighet med budgetpropositionen för 2021 beslutade riksdagen
om en ökning med 1 177,5 miljoner kronor under 2021 till anslaget
för bidrag till psykiatri. Totalt uppgår därmed anslaget till cirka
2 164 miljoner kronor.35 För 2022 beräknas en motsvarande ökning
av resurserna. Medlen ska användas till att utveckla det förebyggande
och främjande arbetet på grupp- och befolkningsnivå samt att stärka
tillgänglighet och kvalitet i vård, omsorg och andra stödinsatser för
personer med psykisk ohälsa och sjukdom. En stärkt samverkan
mellan huvudmän och ett utvecklat arbete med suicidprevention är
viktiga delar i detta arbete. I budgeten aviserades vidare att regeringen bedömer att evidensbaserade behandlingsmetoder behöver användas i större utsträckning samt att det kvalitets- och utvecklingsarbete som bl.a. har initierats genom stöd till kvalitetsregister behöver fortgå. Samt att det finns ett behov av att prioritera forskning
kring psykisk hälsa, vilket är särskilt angeläget mot bakgrund av
covid-19.36
I linje med detta, och för att främja en jämlik tillgång till vård vid
psykisk ohälsa, vill utredningen framhålla bedömningen att det är
centralt att statliga tillskott inom området framöver även adresserar
utvecklingen av primärvårdens arbete med psykisk ohälsa. Detta inte
bara i form av enskilda satsningar enstaka år, utan uthålligt och med
avsikt att stärka primärvården som den första linje för psykisk ohälsa
som den faktiskt är i systemet. Därför bedömer utredningen att
kommande statliga satsningar inom området psykisk hälsa/ohälsa
bör ha en ramstruktur som tydligt adresserar samtliga de olika nivåerna av arbete med psykisk ohälsa i hälso- och sjukvården. Detta
innebär att finansiella medel avsätts för såväl specialiserad psykiatri
som primärvård, det senare med både region och kommun som
huvudman.

35
36

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021, UO9, anslag 1:8.
Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021, UO9, s. 107 f.
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För att huvudmännen ska kunna arbeta långsiktigt och kvalitativt
bedömer utredningen vidare att det finns behov av en tydlighet om
inriktningen på dessa satsningar som sträcker sig över en längre tidshorisont. Utifrån tidigare utvärderingar37 från såväl Socialstyrelsen
som huvudmännen, samt mot bakgrund av de analyser och bedömningar kopplade till modellen Rätt stöd för psykisk hälsa som vi lagt
fram i avsnitt 6.2, bedömer vi att satsningar vad gäller primärvården
bör inriktas mot följande områden:
1. Vägen in
– Intensifierat arbete för att implementera den förstärkta vårdgarantin i primärvården, samt förbättrad triagering, bedömning,
diagnostisering och behandling inom området psykisk ohälsa.
– Initiering av ett arbete, genom Inera, för att förstärka egenvårdsråd och beslutsstöd rörande psykisk ohälsa på 1177 Vårdguiden.
2. Organisering
– Utveckling och implementering av övergripande strukturer,
hos respektive huvudman, för omhändertagande av psykisk
ohälsa. Strukturen bör inkludera såväl primärvård som specialiserad vård, och samverkan dem emellan. Den bör utgå från
relevanta kunskapsunderlag, såsom Socialstyrelsens nationella
riktlinjer, samt kunskapsstöd inom ramen för huvudmännens
gemensamma modell för kunskapsstyrning.
– Förbättrad dokumentation och uppföljning av patienter med
psykisk ohälsa, såväl på nationell som på huvudmanna- och
utförarnivå.
3. Samverkan
– Utveckling av metoder och verktyg för en strukturerad samverkan med civilsamhället.
– Initiering av metoder och verktyg för en strukturerad samverkan med civilsamhället.
Socialstyrelsen, Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Uppföljning och analys
av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018 Slutrapport, 2019, s. 98; Socialstyrelsen, Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom.
Huvudrapport med förbättringsområden, 2019.
37
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Slutligen konstaterar utredningen att de senaste dryga tio åren har
satsningar mot psykisk ohälsa kanaliserats genom minst två parallella
överenskommelser. Dels en övergripande om psykisk hälsa, dels olika
överenskommelser med fokus på sjukskrivningsprocessen. De senare
har haft just personer med lätt till medelsvår psykisk ohälsa, som ska
behandlas inom primärvården, som uttalad målgrupp för delar av stödet. Utredningen bedömer att det är önskvärt att samla de olika satsningarna på hälso- och sjukvårdens arbete mot psykisk ohälsa i en
och samma överenskommelse, för att säkerställa koherens för verksamheter och patienter samt förenkla administration hos huvudmännen.
6.3.5

Utvecklingsarbeten

Bedömning: Regeringen bör initiera två till tre utvecklingsarbeten
som syftar till att utveckla modeller för hur primärvården inom
ett geografiskt län – såväl den regionala som den kommunala primärvården i samverkan – kan skapa metoder och strukturer för
ett stegvis integrerat omhändertagande av psykisk ohälsa i primärvården. Modellerna bör även inkludera gränssnittet till specialiserad psykiatri samt andra aktörer såsom det civila samhället i linje
med den modell som beskrivs i avsnitt 6.2, Rätt stöd till psykisk
hälsa.
Utvecklingsarbetena bör pågå under tre år och ha såväl strukturerad uppföljning som forskning av oberoende aktör knuten till
sig från start.

Skäl för utredningens bedömning
Som redogjorts för i bakgrunds- och analysdelarna i detta betänkande, och vidare analyserats i förslag och bedömningar, är bristen på
kunskap om vad som görs (gällande både metoder/interventioner
och arbetssätt) och vilka effekter det får en utmaning för att kunna
ge tydliga rekommendationer om hur primärvårdens arbete med psykisk ohälsa bör bedrivas. Som beskrivet i avsnitt 6.3.3 bedömer vi
därmed att möjligheterna till forskning inom primärvården gällande
psykisk ohälsa bör stärkas.
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För att bidra till den nödvändiga kunskapsutvecklingen gällande
primärvårdens arbete med psykisk ohälsa bedömer utredningen att
regeringen bör initiera två till tre utvecklingsarbeten, som löper över
tre år. Dessa bör syfta till att utveckla modeller för hur primärvården
inom ett geografiskt län – såväl den regionala som den kommunala
primärvården i samverkan – kan skapa metoder och strukturer för
ett stegvis, integrerat, omhändertagande av psykisk ohälsa i primärvården. Modellerna bör även inkludera gränssnittet till specialiserad
psykiatri samt andra aktörer såsom det civila samhället. Tydliga strukturer för involvering av patienter/brukare i såväl utveckling som
genomförande bör vara ett krav.
Sådana utvecklingsprojekt skulle kunna utarbetas på liknande sätt
som, och med beaktande av erfarenheter från, pilotprojekten om
samordnat folkhälsoarbete på regional nivå samt från de modellområden för god och nära vård som etablerats i de fyra regionerna i
Norra sjukvårdsregionen, utifrån regeringens stöd till vård i glesbygd. I likhet med folkhälsopiloterna skulle ett sådant arbete kunna
göras i två steg, där steg 1 innebär att utvalda regioner och kommuner tillsammans tar fram en projektplan, och att man utifrån dessa
sedan i steg 2 ger uppdrag om genomförande av projektplanerna.
I sådana projektplaner bör också ingå en plan för hur utvecklingsarbetet skulle kunna inlemmas i den ordinarie styrningen av hälsooch sjukvården, efter projekttidens slut.
Respektive utvecklingsarbete bör även ha såväl strukturerad uppföljning som forskning av oberoende aktör knuten till sig från start,
vilket bör beskrivas i projektplanen. Likaså bör det etableras en form
av gemensam övergripande stödgrupp för projekten, i vilken förslagsvis såväl SKR som företrädare för relevanta statliga myndigheter
bör kunna vara representerade. Detta för att underlätta att erfarenheter och lärdomar sprids såväl mellan de ingående områdena som i
systemet som helhet.
Utredningen bedömer att huvudmännen själva bör få anmäla
intresse, och att sådana utvecklingsarbeten har störst sannolikhet att
bli framgångsrika om de bedrivs där huvudmännen själva redan initierat grundläggande arbeten för att ta ett mer strukturerat grepp
kring primärvårdens arbete med psykisk ohälsa. I ett sådant läge kan
statliga stöd för ett utvecklingsarbete bidra till bättre förutsättningar
att t.ex. tidigt koppla in såväl forskning som samverkan. Detta såväl
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inom olika delar av regionernas hälso- och sjukvård som mellan regional
och kommunal primärvård, men även med det civila samhället.
Mot bakgrund av detta bedömer utredningen att exempel på geografiska regioner som skulle kunna vara lämpliga för sådana utvecklingsarbeten är Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västra Götaland och
Östergötland.
Finansieringen av stöd till sådana utvecklingsarbeten bör kunna
ske genom medel från UO 9, anslag 1:8, vilket får användas för utgifter för bidrag och statsbidrag för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Anslaget får även användas för utgifter för forskning inom
psykiatri och psykisk hälsa.
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7

Författningskommentar

7.1

Förslaget till lag om ändring i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30)

13 a kap.
1§
Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör
primärvård särskilt
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att
tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov,
2. se till att vården är lätt tillgänglig,
3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens
behov som patientens individuella behov och förutsättningar,
4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården, och
5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.1. Ett reglerat grunduppdrag för primärvården behandlades i prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära
och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, och är ett resultat av
den pågående omställningen av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, med målet att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Det reglerade grunduppdraget fastställer en minsta gemensam nivå för vad primärvården i hela landet
ska kunna erbjuda. Vad som utgör primärvård definieras i 2 kap. 6 §
HSL. Den första punkten i 13 a kap. 1 § HSL anger att regioner och
kommuner inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt ska tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för
att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov.
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Tillägget av fysiska och psykiska i fråga om vilka vanligt förekommande vårdbehov som avses, görs i syfte att särskilt adressera den
psykiska ohälsan i den omställning av hälso- och sjukvården och i
den primärvårdsreform som nu pågår. Redan i dag svarar primärvården för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster i fråga om
psykisk ohälsa. Av definitionen av primärvård i 2 kap. 6 § HSL framgår att primärvården inte är avgränsad i fråga om t.ex. sjukdomar.
Formerna för att tillhandahålla och följa upp hälso- och sjukvårdstjänster för psykisk ohälsa är dock generellt sett inte lika strukturerade
som formerna för detta i fråga om fysisk ohälsa. De psykiska vårdbehoven hamnar i detta avseende ofta i skymundan av arbetet som
avser de fysiska vårdbehoven. Tillägget synliggör primärvårdens roll
avseende båda dessa former av vårdbehov och skapar därigenom
bättre förutsättningar för en jämlik nära vård för både fysisk och
psykisk ohälsa.
Vad som närmare avses med vanligt förekommande psykiska vårdbehov och vad som därmed ska omhändertas i primärvården är, liksom avseende vanligt förekommande fysiska vårdbehov, upp till
respektive huvudman att avgöra (jfr anförd prop., s. 117 f.). Frågan
aktualiseras endast för regionerna, eftersom all hälso- och sjukvård
som kommunerna bedriver med stöd av HSL är på primärvårdsnivå.
Psykisk ohälsa som kan falla inom ramen för vanligt förekommande
vårdbehov kan t.ex. vara mild till måttlig depression eller ångestsyndrom. Socialstyrelsens nationella riktlinjer kan utgöra ledning i
huvudmännens bedömning i denna fråga. De hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose dessa vårdbehov kan vara av såväl enkelt som mer kvalificerat slag. De inkluderar förebyggande
åtgärder. I tredje punkten anges särskilt att förebyggande insatser
faller inom ramen för primärvårdens grunduppdrag, vilket omfattar
såväl fysisk som psykisk hälsa.
Av bestämmelsens ordalydelse, som inkluderar både hälso- och
sjukvårdstjänster och vårdbehov, framgår att primärvårdens uppdrag
är begränsat till sådan ohälsa, såväl fysisk som psykisk, som faller
inom ramen för vad som ska omhändertas av hälso- och sjukvården.
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Utredningen avslutas – vad händer nu?
I och med detta allra sista betänkande är det dags för utredningen
Samordnad utveckling för god och nära vård att avslutas. Det har
varit en fantastisk resa för oss som arbetat i utredningskansliet under
de här ganska precis fyra åren. Vi har fått bidra med fem betänkanden, varav förslagen i flera av dem redan tagits vidare i den lagstiftande processen. De har utgjort underlag för lagändringar i syfte att
skapa en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård
med fokus på primärvården.
Nu är det dags för andra att ta över, och på olika sätt och utifrån
sitt uppdrag och sammanhang bidra till ett genomförande i enlighet
med den målbild som riksdagen beslutat; hälso- och sjukvården bör
ställas om så att primärvården är navet i vården och samspelar med
annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära
och samordnad vård som stärker hälsan. Målet är också att patienten
är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en
effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna
uppnås.
För oss som arbetat i utredningen känns det förstås väldigt bra
med de regeringsuppdrag som hittills lämnats till Socialstyrelsen, IVO
och Vård- och omsorgsanalys att på olika sätt stödja omställningen.
Likaså med det pågående arbete som genomförs av SKR, och av landets
många regioner och kommuner.
Samtidigt vill vi skicka med några avslutande ord: det är, och kommer fortsatt att vara, helt avgörande för framgång i denna reform att
invånare, patienter och hälso- och sjukvårdens medarbetare aktivt
involveras i arbetet med omställningen. Inte enbart informeras, utan
involveras i framtagandet av strategier och i beslutsprocesser och
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genomförande på regional, lokal och verksamhetsnivå. Det är också
avgörande att de ekonomiska resurser som avsätts av stat, region och
kommun för omställningen verkligen tydligt kommer primärvården
till godo, och på ett sätt som syns för dess medarbetare.
Vi skrev om tillit i systemet, eller snarare bristen på tillit, redan i
vårt allra första betänkande i juni 2017 och har sedan haft tillitsproblematiken återkommande med i våra betänkanden. Här vilar ett stort
ansvar på stat och huvudmän att nu visa såväl invånare som medarbetare i hälso- och sjukvården en beslutsamhet och uthållighet i genomförandet av en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Ett
hälso- och sjukvårdssystem som också ger förutsättningar för en god
arbetsmiljö och ett hållbart yrkesliv för medarbetarna.
Vi är glada att ha fått bidra med vår del i arbetet, vi som i olika
faser varit med i utredningens arbete. En hälso- och sjukvård med
både hjärta och hjärna. En hållbar hälso- och sjukvård med hög kvalitet, där man som patient och närstående känner delaktighet och trygghet, som skattebetalare känner förtroende och där man som medarbetare väljer att arbeta.
Vi som arbetat i utredningen har lärt oss så mycket av er alla. Vi
vill återigen rikta ett stort och varmt tack till alla som gjort vårt arbete
möjligt med ert engagemang, er kunskap och er stora vilja att bidra!
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Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig
och effektiv vård med fokus på primärvården
Beslut vid regeringssammanträde den 2 mars 2017
Sammanfattning
En särskild utredare ska utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård
(SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.
Utredaren ska bl.a.
– fördjupa analyserna av förslag i betänkandet Effektiv vård,
– redovisa förslagens konsekvenser samt
– i dialog med företrädare för samtliga landsting, myndigheter och
andra berörda aktörer utarbeta en nationell plan där primärvården är
utgångpunkten för en ökad närhet till patienten. Utredaren ska i
planen redovisa vad som krävs för en nationellt samordnad förändring, vilka utmaningar som finns samt redovisa en med berörda
aktörer förankrad tidsplan för det fortsatta förändringsarbetet.
Bakgrund
Svensk hälso- och sjukvård har i ett historiskt perspektiv dominerats
av investeringar i specialistvård och akutsjukhus. Sverige är ett av de
länder som har flest sjukhusläkare i världen per capita. Sjukvård bedrivs
enligt dagens regelverk antingen som öppen eller som sluten vård. För
hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning finns det
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sjukhus och den vården kallas för sluten vård. All annan hälso- och
sjukvård är öppen vård.
I internationella jämförelser har svensk vård en hög kvalitet när det
gäller medicinska resultat, men sämre resultat när det gäller kontinuitet,
patientmedverkan m.m. Den demografiska utvecklingen, fler personer
med kroniska sjukdomar, begränsade resurser, urbanisering och utvecklingen inom andra områden, exempelvis medicinteknik, it och behov
hos vårdpersonal, kommer dock att kräva en förändring av hälso- och
sjukvårdens struktur och organisation för att åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande, ökad kvalitet och bättre tillgänglighet samt
öka förtroendet hos befolkningen.
Huvudmän – och därmed de ytterst ansvariga – för hälso- och sjukvården är de landsting och de kommuner som enligt lag ska erbjuda
en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta i landstinget eller
som efter beslut av kommunen bor i vissa sådana boendeformer eller
bostäder som avses i socialtjänstlagen (2001:453).
Primärvården har en central roll
Primärvården, som är en del av den öppna vården, har en central roll i
hälso- och sjukvårdssystemet eftersom det är dit patienten först
förväntas vända sig för att få en bedömning, behandling eller skickas
vidare för utredning eller behandling inom specialistsjukvården. I dag
vänder sig dock en stor andel av patienterna till andra vårdnivåer, t.ex.
akutmottagningar, bl.a. på grund av brist på annan tillgänglig vårdinstans (Effektiv vård SOU 2016:2). Enligt hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), förkortad HSL, ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den
som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde
till vården. Regeringen har därutöver ett delmål för jämställdhetspolitiken om att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för en
god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. I en välfungerande vårdkedja har alla tillgång till den vård och vårdnivå de har behov
av och vården erbjuds i rätt tid. Utgångsläget ska vara att ingen ska
behöva vårdas på sjukhus i onödan.
Vård på sjukhus som hade kunnat undvikas resulterar, förutom i
en icke optimal vård av patienten, i höga kostnader och vårdskador.
En enda akut slutenvårdsepisod motsvarar i genomsnitt kostnaden
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för 56 läkarbesök i primärvården eller 220 hemtjänsttimmar för de
mest sjuka äldre (Ingen på sjukhus i onödan, SKL 2016).
Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet behöver därför reformeras så att mer resurser ges till de delar i systemet som har goda
förutsättningar att hantera både närhet till patienten och komplexitet
i sjukdomstillstånd. En förstärkning av primärvården är därför nödvändig.
Under det senaste decenniet har primärvården i Sverige genomgått omfattande förändringar såsom införandet av vårdval, lagregleringen av vårdgarantin och möjligheterna att välja utförare av offentligt
finansierad öppen vård utanför det egna landstinget. Dessutom kan
vård som tidigare krävde intagning på sjukhus, genom nya sätt att
organisera hälso- och sjukvården samt nya behandlingsalternativ
numera även utföras på andra platser än sjukhus. Detta innebär att
gränsen mellan öppen och sluten vård i praktiken successivt förändras.
Som exempel kan nämnas att viss vård som tidigare endast kunde ges
på sjukhus numera kan erbjudas i hemmet. Den öppna vården kan
således utföras på en vårdmottagning men också i patientens hem eller
i ett särskilt boende.
Primärvården, och den övriga hälso- och sjukvården, har dessutom flera utmaningar att hantera, t.ex. ökade bemanningsproblem
och en bristande digital arbetsmiljö i flera delar av landet. När det
gäller den sistnämnda frågan visade myndigheten Vårdanalys i promemorian Ändamålsenliga journalsystem i primärvården att i en internationell jämförelse mellan tio länder så är svenska primärvårdsläkare
minst nöjda med sina elektroniska journalsystem. Endast 37 procent
svarade att de var nöjda eller mycket nöjda medan motsvarande siffra
i Storbritannien var 86 procent. Läkarnas nöjdhet med journalsystemen
varierar vidare betydligt mellan olika landsting och regioner inom
landet, från 10 procent i Skåne till 78 procent i Kronoberg. Därutöver
kommer antalet patienter som behöver ha kontinuerlig kontakt med
vården, och flera delar av vården, att öka eftersom fler lever allt längre
och därmed hinner utveckla och leva under lång tid med kroniska
sjukdomar.
Enligt 5 § HSL ska primärvården som en del av den öppna vården
utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper
svara för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling,
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver
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sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild
kompetens.
Förutom denna bestämmelse i HSL finns det inte någon lagstadgad
definition av primärvårdens uppdrag. Vad som ingår i uppdraget till
primärvården påverkas av landstingens bedömning av vilka insatser
som kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan
särskild kompetens. Det kommunala självstyret innebär dessutom
att landstingen har stor frihet att själva besluta om hur hälso- och
sjukvården ska organiseras och nivåstruktureras. I ett landsting kan
en verksamhet ingå i uppdraget till primärvården medan samma verksamhet i ett annat landsting ingår i hälso- och sjukvårdstjänster som
organiseras på annat sätt.
Det har framförts förslag om att primärvårdens uppdrag bör tydliggöras. Riksrevisionen har t.ex. granskat hur de statliga reformerna
om vårdval och lagstadgad vårdgaranti påverkat möjligheterna för
primärvården att verka för en god hälsa och en vård på lika villkor
för hela befolkningen. I en granskningsrapport som publicerades i
oktober 2014 rekommenderade Riksrevisionen att regeringen ska ta
initiativ till att göra vårdvalssystemen mer lika och formulera ett nytt
mer enhetligt primärvårdsuppdrag. Enligt Riksrevisionen är det en
bland flera åtgärder ”som är värda att pröva i syfte att styra primärvården mot vårdens övergripande målsättningar”. Sedan den 1 januari
2015 har patienter, enligt 9 kap. patientlagen (2014:821), möjlighet
att välja utförare inom eller utom det egna landstinget. Det innebär
bl.a. att en person som är bosatt i ett landsting kan välja vårdcentral
och fast läkarkontakt i ett annat landsting. Detta förhållande kan
också i förlängningen öka medborgarnas förväntningar på att få
samma eller likvärdiga tjänster oavsett landsting – och därigenom
skynda på en utveckling mot en mer jämlik hälso- och sjukvård. Att
primärvårdsuppdraget blir mer enhetligt över landet och tydligt för
medborgarna är också viktigt för att öka förtroendet för vården.
Beträffande försörjning och finansiering av läkemedel så utgår
dagens system från den lagstadgade uppdelningen av vården i öppen
respektive sluten vård. Läkemedel inom den slutna vården, som ofta
benämns rekvisitionsläkemedel betalas till övervägande del av landstingen. Det finns också läkemedel som rekvireras till öppen vård t.ex.
till vårdcentraler. Den största delen av de läkemedel som används i
den öppna vården distribueras dock på öppenvårdsapoteken och be-
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kostas dels av patienten, dels av staten genom högkostnadsskyddet i
den mån läkemedlen ingår i läkemedelsförmånerna.
En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande
inom hälso- och sjukvården
Regeringen beslutade den 21 november 2013 att ge en nationell samordnare i uppdrag att göra en analys av hur hälso- och sjukvården kan
använda professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt (dir. 2013:104). Analysen skulle bl.a. belysa de effektivitetsproblem och utvecklingsområden som finns. Utredningen antog namnet En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom
hälso- och sjukvården. I januari 2016 överlämnades slutbetänkandet
Effektiv vård (SOU 2016:2) till regeringen.
I betänkandet framhåller utredningen att det behövs en starkare
och mer enhetlig styrning på stukturnivå i hälso- och sjukvården för
att åstadkomma förändringar. Utredningen menar bl.a. att det behövs
en omfattande strukturreform där primärvården blir den verkliga basen
och första linjen i hälso- och sjukvården. Regeringen delar utredningens övergripande bedömning.
Enligt utredningen har primärvården svårt att klara uppdraget som
första linjens vård. Primärvården är underdimensionerad både i förhållande till förväntningar och potential. Öppettiderna är alltför begränsade och tillgängligheten i akuta fall är låg. Det kan också konstateras att primärvården i Sverige i jämförelse med andra länder
erbjuder en låg grad av kontinuitet för patienten. En bidragande orsak till bristande tillgänglighet och kontinuitet är de svårigheter som
landstingen har med kompetensförsörjning och bemanning av bl.a.
specialister i allmänmedicin. En växande användning av s.k. hyrläkare
påverkar primärvårdens kostnader och därmed landstingens budget.
Även kontinuitet för patienten påverkas. Såväl Konkurrensverket
som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i rapporter lyft
frågan och visat på eventuella negativa konsekvenser av situationen
(se Konkurrensverket 2015:10 Hyrläkare i primärvården – en kartläggning av landstingens upphandlingar och kostnader och IVO 2016
Hyrläkare – vårdgivarens dilemma?).
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Utredningen bedömer att den nuvarande strukturen vad gäller
primärvård och sjukhusanknuten vård är en viktig bidragande orsak
till ineffektivitet i hälso- och sjukvårdssystemet. Primärvården är alltför begränsad i sin funktion vad gäller att koordinera vården, att ha
översikt över de insatser som patienten får och att bidra till att knyta
samman de samlade insatser från landstingens hälso- och sjukvård,
kommunernas hemsjukvård och socialtjänst.
Förslagen i Effektiv vård
I betänkandet Effektiv vård föreslås en förändring av de grundläggande styrprinciperna för vårdens organisering. Utredningen menar
att de styrande principerna för hälso- och sjukvårdens organisering
i dag i stor utsträckning utgår från sluten vård vid sjukhus. Därför
föreslår utredningen att lagstiftningen ska utgå från att vården ska
organiseras nära befolkningen om det inte av kvalitets- eller effektivitetsskäl är motiverat att koncentrera vården. Huvudprincipen ska
vara öppen vård men där öppenvård inte är möjlig ska vården ges
som sluten vård. Detta synsätt är enligt utredaren egentligen praxis
redan i dag. Utredningen påpekar även att det finns anledning att
överväga om det fortsatt behövs en uppdelning i öppen respektive
sluten vård. Vidare anges att gränserna mellan öppen och sluten vård
nu är så oklara att det sannolikt inte är ändamålsenligt att upprätthålla någon exakt distinktion. När det gäller den slutna vården föreslår utredningen att denna ska kunna ges på vårdinrättning eller på
annan plats.
Utredningen föreslår dessutom en lagstiftning med ett nationellt
utformat uppdrag för primärvården. Det innebär att primärvården
ska vara befolkningens första kontakt med vården, ansvara för förebyggande arbete, diagnostik, behandling och rehabilitering för de
allra flesta vårdbehov, ansvara för akut hälso- och sjukvård som inte
kräver vård på sjukhus, remittera till annan vård vid behov samt koordinera och integrera den vård som erbjuds patienten och se till patientens samlade förutsättningar och behov.
Utredningen menar att en principiellt viktig skillnad mot nuvarande lagstiftning är att primärvården ska ta hand om ”de allra flesta
vårdbehov” och inte bara ”grundläggande behov” som i dag. Utredningen anser att mer och mer avancerad vård behöver utföras i primär-
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vården, och att det kommer att innebära att primärvården behöver
förstärkas med personella resurser.
Därutöver innehåller betänkandet förslag som innebär att primärvården ska få ett tydligare akutuppdrag. Primärvården ska vara lättillgänglig för befolkningen under dygnets alla timmar. Det finns behov
av en lagstiftning för att komma till rätta med problemet att patienter
söker vård på sjukhusens akutmottagningar för åkommor som kan
hanteras på annan vårdnivå.
Utredningen föreslår även att landstingens skyldighet att erbjuda
vårdgaranti ska ändras på så sätt att den enskilde inom viss tid får en
medicinsk bedömning inom primärvården, dvs. lagstiftningen ska
inte styra patienten till en specifik profession. Den nuvarande bestämmelsen om vårdgarantin ska således ändras så att ”besöksgarantin”
i primärvården istället blir en ”bedömningsgaranti”. Om ”besöksgarantin” blir en ”bedömningsgaranti”, gör utredningen bedömningen att tidsfristen skulle kunna förkortas. Utredningen föreslår därför
att en bedömning ska kunna lämnas inom tre dagar från patientens
kontakt med vården.
Utredningens bedömning är att det finns en bred uppslutning kring
uppfattningen att primärvården behöver stärkas i form av resurser och
strukturer. Landstingen behöver omfördela resurser inom sina respektive organisationer. Resurser behöver föras över från sjukhusen till primärvården. Överföringen av resurser bör dock ske gradvis, med en
tydlig långsiktig viljeinriktning och ett konsekvent agerande. Små och
gradvisa steg är att föredra för att tillväxten ska ske dynamiskt och inte
riskera att sjukhusvården påverkas negativt i fråga om kvalitet och effektivitet.
Remittering av betänkandet
Betänkandet har remitterats (dnr S2016/00212/FS). I remissvaren
till betänkandet instämmer en stor majoritet av instanserna i utredningens bedömning att Sverige har ett sjukhustungt system och de
välkomnar att primärvården ska stärkas och vara första linjens vård.
Det betonas dock att detta måste ske gradvis och det finns behov av
ytterligare analys. Instanserna är vidare positiva till ett nationellt utformat uppdrag för primärvården och att primärvården får ett tydligare akutuppdrag. En del instanser önskar att den resursöverföring
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från sjukhusen till primärvården, som utredningen bygger förslagen
på, tydligare hade beskrivits.
Andra kartläggningar och analyser
År 2010 hade Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) följa upp hur vårdval har införts i
primärvården. Inom ramen för detta uppdrag studerade Socialstyrelsen även hur landstingen beskrev primärvårdens grunduppdrag och
vilka likheter och skillnader som fanns mellan huvudmännen med
avseende på hur uppdraget var formulerat. Resultatet av uppföljningen visade att det trots vissa skillnader fanns en ganska stor överensstämmelse mellan landstingen om vad som utgör ett grund- eller basåtagande inom primärvården med utgångspunkt från det allmänmedicinska kompetensområdet.
Socialstyrelsen gjorde även 2012 ett utvecklingsarbete avseende
datainsamling inom primärvården. I uppdraget ingick bland annat att
utarbeta ett konkret förslag på hur en rikstäckande datainsamling
inom primärvården kan genomföras samt att föreslå vilka uppgifter
som bör samlas in om patienternas besök i primärvården. I dag är
uppföljningen av primärvården begränsad och därmed saknas viktig
information för att få en mer fullständig bild av hälso- och sjukvården.
År 2012 genomförde SKL en jämförelse av landstingens uppdrag
till primärvården. Syftet var att kartlägga och jämföra vårdvalssystemen i samtliga 21 landsting utifrån uppdrag, ersättningsprinciper och
kostnadsansvar för vårdenheter, samt att studera hur dessa villkor
förändrats sedan vårdvalet infördes. Jämförelsen visar att landstingen
arbetar med likartade övergripande principer men att det finns skillnader.
Socialstyrelsen genomförde 2013 en kartläggning och analys av
primärvårdens insatser för de mest sjuka äldre. Ett flertal utvecklingsområden för primärvården identifierades, bland annat förslag som
syftade till att förbättra samordningen av vården och behandlingen
för de mest sjuka äldre.
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Enligt en undersökning om befolkningens (55 år eller äldre) erfarenheter av hälso- och sjukvården framgår att bland de respondenter
som angav att de besökt en akutmottagning de senaste två åren,
ansåg 29 procent att deras tillstånd kunde ha behandlats av deras ordinarie läkare eller mottagning. Någon skillnad mellan kvinnor och
mäns uppfattning framgår inte av rapporten. (Vården ur patienternas
perspektiv, Vårdanalys 2014). I rapporten Utveckling av indikatorer
för äldres rehabilitering identifierade Socialstyrelsen två studier kring
undvikbara akuta tillstånd eller besök som inte sker på ändamålsenlig
vårdnivå, varav den ena studien avsåg ett litet urval av besök i ett
enskilt landsting och den andra studien riktade sig mot äldre kvinnor
och män som besökte akutmottagningar. Även om det är svårt att
fastslå hur stor andel besök vid sjukhusbundna akutmottagningar
som gäller undvikbara akuta tillstånd eller inte sker på ändamålsenlig
vårdnivå, skriver Socialstyrelsen att i storleksordningen en femtedel
av besöken hade varit möjliga att behandla i primärvården. I Socialstyrelsens rapport redovisas inte om det föreligger någon skillnad
mellan kvinnor och män.
Socialstyrelsen har i en nyligen utförd kartläggning (Primärvårdens uppdrag – En kartläggning av hur landstingens uppdrag till
primärvården är formulerade, 2016) konstaterat att kärnverksamheten i primärvården på en övergripande nivå fortfarande är relativt
överensstämmande mellan landstingen. Samtidigt har myndigheten
i denna studie fördjupat sig i innehållet i kärnverksamheten och har
då observerat att det finns variation mellan landstingen i hur kärnuppdraget till primärvården är formulerat och vad som anses ingå i
uppdraget. Myndigheten bedömer att en tydligare definition på nationell nivå kan bidra till att minska skillnaderna mellan landstingen.
När det gäller primärvårdens förutsättningar att tillhandhålla en
jämlik och patientcentrerad vård har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att göra en fördjupad analys utifrån ett patientoch medborgarperspektiv (dnr S2015/08135/RS). Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2017.
Inom ramen för överenskommelsen om insatser för att förbättra
vården för personer med kroniska sjukdomar genomför SKL bl.a.
insatser för att främja utvecklingen av hälso- och sjukvården med
särskilt fokus på primärvården. I överenskommelsen ingår bl.a. att
främja spridningen och tillämpningen av nationella riktlinjer och behandlingsrekommendationer för ett stort antal kroniska sjukdomar
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samt att utveckla ledarskap och stödja uppföljningen av patientresultat i primärvården. I överenskommelsen ingår även att främja
utvecklingen av patientcentrerade arbetssätt och metoder i primärvården inom ramen för ett projekt som kallas ”flippen”. I detta arbete
ingår att stödja utveckling av vårdtjänster på vårdcentraler som passar
olika patientgruppers behov och förutsättningar samt att stödja spridningen av ett sådant arbetssätt inom landstingen och erfarenhetsutbyte mellan sjukvårdsregionerna. Överenskommelsen med SKL
pågår t.o.m. 2017 och en redovisning av arbetet ska ske i mars 2018.
Utvecklingen av primärvården har även en central roll i andra
överenskommelser mellan regeringen och SKL, bl.a. överenskommelsen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors
hälsa samt överenskommelsen om psykisk hälsa.
När det gäller finansieringsmodellen för läkemedel har regeringen
tillsatt en utredning som har i uppdrag att se över finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (dnr S2016/07174/FS). Översynens övergripande mål är ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel och
följer den etiska plattform som gäller inom hälso- och sjukvården
samtidigt som läkemedelskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå.
Utredningen ska bland annat analysera och överväga om det finns
ett fortsatt behov av uppdelning av läkemedel i öppenvårdsläkemedel
respektive slutenvårdsläkemedel eller någon annan form av uppdelning. Utredaren ska senast den 1 november 2017 lämna en delredovisning som innehåller en övergripande problembeskrivning och en
beskrivning av inriktningen för det fortsatta arbetet. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 1 december 2018.
Behovet av ett utvecklingsarbete
Hälso- och sjukvårdens strukturer behöver förändras för att bättre
utveckla kvaliteten och tillgängligheten samt främja effektivitet och
jämlikhet. Sjukvårdshuvudmännen behöver bli bättre på att organisera
vården efter olika målgruppers skilda behov och förutsättningar.
Särskilt viktigt är att förbättra vården för de patientgrupper som har
störst behov, framför allt personer med kroniska sjukdomar och personer med komplexa vårdbehov. Ett steg i detta är att vidareutveckla
primärvården. Primärvårdens samordnande roll kan bidra till en hel-
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hetssyn på patienten och skapa förutsättningar för samverkan mellan
olika yrkeskategorier. Det möjliggör ett förebyggande förhållningssätt
som är en viktig förutsättning för en hållbar hälsoutveckling. Det är
angeläget att primärvården förmår bidra till livsstilsförändringar för att
förebygga kroniska eller andra långvariga sjukdomar samt till att
minska risken för felaktig läkemedelsanvändning. Insatser för att förebygga psykisk ohälsa och för att minska antalet sjukskrivningar är
angelägna utvecklingsområden för primärvården.
Flera studier visar att investeringar i primärvård kan ha en positiv
betydelse för hälso- och sjukvårdens övergripande kvalitet och effektivitet. Det gäller inte minst förutsättningarna för att uppnå en jämlikhet fördelning av vårdens resurser. WHO har även i sin världshälsorapport 2008 lyft fram vikten av en väl fungerande primärvård.
Primärvården måste vara föränderlig och kunna möta de utmaningar som den står inför, bl.a. den demografiska utvecklingen med en
åldrande befolkning och att allt fler lever med kroniska sjukdomar. Ett
tydliggörande av primärvårdens uppdrag och ansvarsfördelning kan
bidra till att öka befolkningens förtroende för primärvården och underlätta samverkan med andra delar av vården och omsorgen.
Förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar
Forskning och erfarenheter visar att många av dagens kroniska sjukdomar både kan förebyggas och behandlas. En förbättrad sjukvård
för personer med dessa sjukdomar är därför viktig för patientens
välbefinnande. Historiskt har dock vården av personer med kroniska
sjukdomar varit lägre prioriterad än andra områden. Personer med
kroniska sjukdomar har stort behov av kontinuitet och behöver en
hälso- och sjukvård som är anpassad till långa och komplexa sjukdomsförlopp och med hög delaktighet från patienten.
Det finns tecken på en positiv utveckling av vården för kroniskt
sjuka, bl.a. genom den uppmärksamhet som området fått de senaste
åren. Regeringen beslutade 2014 om en satsning för att förebygga
och behandla kroniska sjukdomar, och den presenterades i form av
en nationell strategi. Strategin syftade till att utveckla vården för
personer med kroniska sjukdomar och därmed skapa förutsättningar
för en långsiktigt hållbar, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård i
Sverige.

351

757
Bilaga 1

SOU 2021:6

Den nationella samordnaren för effektivt resursutnyttjande i hälsooch sjukvården menar att en komponent i lösningen för att effektivisera vården för personer med kroniska sjukdomar är att utveckla
primärvården för att bättre än i dag kunna ta detta ansvar.
En bättre vård för personer med kroniska sjukdomar är också
viktig för samhällsekonomin. I Sverige har närmare halva befolkningen minst en kronisk sjukdom och ca 80–85 procent av vårdens
kostnader kan knytas till vården av dessa patientgrupper (Vårdanalys
(2014) VIP i vården). När fler personer lever allt längre med kroniska sjukdomar får det stora ekonomiska konsekvenser både för
den enskilde och för samhället. Dessa personer är också i högre grad
långtidssjukskrivna och står utanför arbetsmarknaden jämfört med
dem utan kroniska sjukdomar.
En väl fungerande primärvård är sannolikt den enskilt viktigaste
åtgärden hälso- och sjukvården kan göra för en mer jämlik hälsa
Primärvården har betydelse för att vården ska ges på lika villkor och
fördelas jämlikt över befolkningen. Att vården generellt sett i dag
har problem med att nå socioekonomiskt svaga grupper och tillmötesgå hälso- och sjukvårdsbehov hos dessa är väl känt.
Ojämlikhet i hälsa är ett problem, såväl ur ett individ- som ett
samhällsperspektiv. Ökad jämlikhet i hälsa leder till bättre utnyttjande av tillgängliga resurser, och insatser för jämlikhet i hälsa är
därför samhällsekonomiskt väl motiverade. Regeringen tillsatte i
juni 2015 en kommitté – Kommissionen för jämlik hälsa – med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar.
Kommissionen har lämnat två delbetänkanden och ska slutredovisa
sitt uppdrag den 31 maj 2017.
En utbyggnad av primärvården är en åtgärd som landstingen kan
göra för att uppnå en mer tillgänglig och jämlik vård oavsett om det
gäller jämlikhet mellan geografiska områden eller mellan olika grupper
i befolkningen.
Ett nationellt utformat primärvårdsuppdrag kan bidra till detta
genom att vårdens innehåll och organisering blir mer likartad över
landet och på ett mer transparent sätt kan ge underlag för analyser,
jämförelser och utveckling.

352

758
SOU 2021:6

Bilaga 1

Det krävs dock ytterligare analys för att det ska vara möjligt att
skapa goda förutsättningar för att primärvården bättre ska kunna tillgodose kvinnors och mäns, flickors och pojkars skilda behov och
förutsättningar och fungera som basen i ett effektivt och modernt
hälso- och sjukvårdssystem.
Resursöverföring från sjukhusvården
En förstärkning av primärvårdens kapacitet är enligt betänkandet
Effektiv vård (SOU 2016:2) nödvändig för att nuvarande primärvård
ska klara av det primärvårdsuppdrag som samordnaren föreslår. Det
kommer därför att krävas en resursöverföring från sjukhusen till
primärvården för att primärvården ska kunna ta ett större ansvar för
akuta vårdbehov samt för att koordinera hälso- och sjukvårdens insatser. Det bedöms bl.a. handla om att flytta kompetenser och
funktioner från sjukhus och annan öppenvård till primärvårdsorganisationen. Sådana exempel finns det gott om, t.ex. att specialister på
sjukhusen tjänstgör på vårdcentraler i varierande grad. Det kan göras
på flera sätt och måste anpassas till den lokala kontexten. Hur en
resursöverföring ska genomföras utan att riskera en försämring av
kvaliteten i vården i sin helhet måste analyseras vidare.
En insats i ett större sammanhang
En reformering av hälso- och sjukvården förutsätter att en mängd
olika insatser genomförs, där förslagen i Effektiv vård utgör en viktig
del. Därutöver är det viktigt att bl.a. stimulera patientkontrakt, slutföra det påbörjade arbetet med betänkandet Träning ger färdighet
(SOU 2015:98) samt att ge förutsättningar för att utveckla en god
uppföljning av primärvården. Andra centrala delar för en utveckling
av vården är fortsatt arbete med kompetensförsörjningsfrågorna och
att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Sammanfattningsvis förutsätter en reformering av hälso- och sjukvården att en mängd olika
insatser genomförs som tillsammans lägger grunden för en modern,
jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården.
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Uppdraget
För att kunna möta framtidens utmaningar och för att öka förtroendet för hälso- och sjukvården krävs ett strategiskt och målmedvetet
arbete, där en del handlar om att organisera vården utifrån allmänhetens och patienternas behov. Mot bakgrund av ovanstående får en
särskild utredare i uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslag
i betänkandet Effektiv vård stödja landstingen, berörda myndigheter
och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern,
jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på
primärvården. Målsättningen är att på sikt förverkliga denna strukturreform av hälso- och sjukvården. En utveckling av primärvården förbättrar också förutsättningarna för en mer tillgänglig vård. Primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet för alla som söker vård,
inte minst vid behov av regelbundna vårdkontakter. Till uppdraget
ska flera referensgrupper knytas, bl.a. bestående av företrädare för
politiska partier och företrädare för professionerna och patienterna.
Analys av förslagen i Effektiv vård
Utredaren får i uppdrag att göra en bred analys av de förslag som den
nationella samordnaren för effektivt resursutnyttjande i hälso- och
sjukvården lämnade när det gäller primärvården i betänkandet Effektiv vård. Utredaren ska beakta följande förslag:
– förändring av grundläggande styrande principer för vårdens organisering
– att sluten vård kan ges på annan plats än vårdinrättning
– ett nationellt utformat uppdrag för primärvården
– ett tydligare akutuppdrag för primärvården
– en professionsneutral vårdgaranti och en ändrad tidsfrist
för en medicinsk bedömning
– resursöverföring från sjukhusvård till primärvård.
I detta ingår att analysera hur ett genomförande skulle kunna ske i
praktiken utan att riskera en sämre kvalitet i vården i dess helhet och
identifiera och analysera vilka framgångsfaktorer, problem och hinder

354

760
SOU 2021:6

Bilaga 1

som finns för att primärvården ska utvecklas på ett framgångsrikt
sätt. En utgångspunkt ska vara kvinnors respektive mäns behov och
förutsättningar. En analys ska även göras av de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna. Analysen ska visa på hur förslagen
påverkar patienter samt aktörer så som landsting, vårdgivare m.fl.
Dialog med berörda aktörer
En viktig del av uppdraget består i att initiera samarbeten och samordna diskussioner mellan företrädare för landstingen, myndigheter
och andra berörda aktörer, såsom i synnerhet kommuner samt organisationer som företräder patienter och professionerna, när det gäller
hur primärvården ska utvecklas. Arbetet ska utgå från förslagen i
Effektiv vård, den analys som utredaren har i uppdrag att göra utifrån förslagen i betänkandet.
Med utgångspunkt i detta behöver det formuleras strategier och tas
fram regionalt anpassade modeller för utvecklingen av primärvården
och en mer effektiv vård. I denna del ingår det bl.a. att se över vilka
resurser som behöver föras över från sjukhusvården till primärvården,
i enlighet med förslagen i Effektiv vård, och hur detta bör ske. Utredaren ska dock inte ta över det ansvar som landstingen, vårdgivarna
och andra myndigheter har utan enbart stödja deras arbete och verka
för att arbetet samordnas på nationell och regional nivå.
Även andra förutsättningar som är centrala i utvecklingen av primärvården, som t.ex. kompetensförsörjning och kunskaps- och verksamhetsstöd, ska beaktas i analysen och dialogen med huvudmännen.
I uppdraget ingår även att lyfta fram exempel på organisering av primärvården som gett gott resultat. Det kan även ske jämförelser med
hur primärvården har organiserats i de nordiska grannländerna.
Utredaren ska även stödja arbetet med andra närliggande frågor,
som t.ex. utvecklingen av uppföljningen av primärvården i Socialstyrelsens patientregister, kvalitetsregister, nationell kunskapsstyrning
och den nationella väntetidsdatabasen.
Vidare ska utredaren lämna en nationell plan där primärvården är
utgångpunkten för en ökad närhet till patienten. Utredaren ska i
planen redovisa vad som krävs för en nationellt samordnad förändring,
vilka utmaningar som finns samt redovisa en med berörda aktörer
förankrad tidsplan för det fortsatta förändringsarbetet.
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Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med
kommittéförordningen (1998:1474) och i det sammanhanget särskilt
redogöra för konsekvenserna för berörda aktörer. I synnerhet ska
konsekvenserna för kvinnor, män och flickor och pojkar, samt hälsooch sjukvårdens och berörda myndigheters roll beskrivas. Även konsekvenserna för en jämlik vård ska beskrivas, både vad gäller jämlik
vård mellan olika grupper och kön samt jämlik vård över landet.
Samråd och redovisning av uppdraget
Samråd och kunskapsinhämtning
Utredaren ska samråda med SKL och med företrädare för landstingen samt med samtliga myndigheter med centrala uppgifter som
berör uppdraget och andra berörda aktörer. I den mån det bedöms
lämpligt ska utredaren även föra dialog med andra pågående utredningar, bl.a. utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården (dir. 2015:127), utredningen som ska
genomföra en översyn av dagens system för finansiering, subvention
och prissättning av läkemedel (dir. 2016:95) samt generaldirektören
med uppdrag att se över formerna för det nationella taxesystemet
(S2017/00594/FS).
Utredaren ska även inhämta synpunkter från de referensgrupper
som ska biträda utredaren i arbetet, varav en ska vara parlamentariskt
sammansatt.
Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren ta tillvara på kunskaper och erfarenheter från den analys som Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys har i uppdrag att göra när det gäller en jämlik och
patientcentrerad primärvård samt de projekt som SKL genomför för
att främja nya patientcentrerade arbetssätt i primärvården som ingår
i överenskommelsen om insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Utredaren ska även ta hänsyn
till tidigare utredningar och kartläggningsarbeten som kan vara av
betydelse för uppdraget.
Även annat pågående arbete på välfärdsområdet bör beaktas, såsom hanteringen av betänkandet Träning ger färdighet (SOU 2015:98)
och övriga insatser som regeringen har initierat och som syftar till att
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utveckla primärvården, t.ex. delar av överenskommelserna om att förbättra förlossningsvården och förbättra kvinnors hälsa samt stöd till
riktade insatser inom området psykisk ohälsa.
Redovisning
Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet och ska senast den 9 juni 2017 lämna en
delredovisning som innehåller en beskrivning av inriktningen för det
kommande arbetet som utgår från att de nuvarande styrande principerna för vårdens organisering bör ersättas av nya principer som
anger närheten till patienten och en tidsplan för detta. Delredovisningen ska även innehålla en analys inklusive konsekvensanalys av
förslagen om den nationella vårdgarantin.
En nationell plan, där primärvården är utgångpunkten för en ökad
närhet till patienten, samt en analys av övriga förslag i Effektiv vård
ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den
1 juni 2018. Denna redovisning kan även vid behov innehålla förslag
till ytterligare lagändringar Uppdraget ska sedan slutredovisas senast
den 31 mars 2019. Slutredovisningen ska sammanfatta erfarenheterna
och beskriva resultatet av det arbete utredaren har bedrivit samt de
initiativ som har tagits.
(Socialdepartementet)
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Kommittédirektiv 2017:97

Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling
för god och nära vård (S 2017:01)
Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017
Ändring i uppdraget
Regeringen beslutade den 2 mars 2017 kommittédirektiv om Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård
med fokus på primärvården (dir. 2017:24). Utredningen har tagit namnet Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01).
Sammanfattning av tilläggsuppdraget
Utredaren ska utöver vad som framgår av redan beslutade kommittédirektiv,
– analysera ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen vård och
sluten vård i relation till utredningens övriga förslag samt redogöra
för vilka konsekvenser en förändring respektive borttagning av
dessa begrepp skulle kunna få, och
– utreda och lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och
den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas och hur gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut.
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Utredningens nuvarande uppdrag
Regeringen gav den 2 mars 2017 en särskild utredare i uppdrag att
utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja
landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med
att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv
hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredaren ska även
i dialog med företrädare för samtliga landsting, myndigheter och
andra berörda aktörer utarbeta en nationell plan där primärvården är
utgångpunkten för en ökad närhet till patienten. Utredaren ska i planen redovisa vad som krävs för en nationellt samordnad förändring,
vilka utmaningar som finns samt redovisa en med berörda aktörer
förankrad tidsplan för det fortsatta förändringsarbetet. Uppdraget
ska redovisas senast den 31 mars 2019. Utredningen har antagit namnet Samordnad utveckling för god och nära vård.
Uppdraget utvidgas med två frågeställningar
Är uppdelningen i öppen och sluten vård ändamålsenlig?
Svensk hälso- och sjukvård har i ett historiskt perspektiv dominerats
av investeringar i specialistvård och akutsjukhus. Sjukvård bedrivs
enligt dagens regelverk antingen som öppen eller som sluten vård.
Med sluten vård avses enligt 2 kap. 4 § i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), HSL, hälso- och sjukvård som ges till en patient som är
intagen vid en vårdinrättning. Vidare anges i 7 kap. 4 § HSL att det
för hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning ska
finnas sjukhus. Med öppen vård avses enligt 2 kap. 5 § HSL annan
hälso- och sjukvård än sluten vård.
I betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) görs bedömningen att
den nuvarande strukturen vad gäller öppen vård och sluten vård är
en viktig bidragande orsak till ineffektivitet i hälso- och sjukvårdssystemet. I betänkandet anges att det finns anledning att överväga
om det fortsatt behövs en uppdelning i öppen respektive sluten vård.
Nya behandlingsalternativ och nya sätt att organisera hälso- och
sjukvården har lett till att vård som tidigare krävde intagning på sjukhus numera även kan utföras på andra platser, så som en öppen vårdenhet eller i patientens hem, ibland med hjälp av digitala lösningar.
Detta innebär att gränsen mellan öppen och sluten vård i praktiken
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successivt förändras. I betänkandet Effektiv vård anser utredaren att
gränserna mellan öppen och sluten vård i dag i realiteten är så flytande att begreppen inte längre är relevanta att upprätthålla. När det
gäller den slutna vården föreslås det i betänkandet att denna ska kunna
ges på vårdinrättning eller på annan plats.
Uppdelningen i öppen och sluten vård är direkt kopplad till huvudmannafrågan där landstinget är huvudman för den slutna vården
medan den öppna vården kan ha antingen landsting eller kommun
som huvudman. Många vårdprocesser går fram och tillbaka över
gränserna mellan öppen och sluten vård, bl.a. när det gäller de standardiserade vårdförlopp som införs i cancervården. Uppdelningen
påverkar också organiseringen av åtskilliga separata funktioner och
aktiviteter i hälso- och sjukvårdssystemet. Försörjning och finansiering av läkemedel utgår exempelvis i dagens system från denna uppdelning. Läkemedel inom den slutna vården, som ofta benämns
rekvisitionsläkemedel, betalas till övervägande del av landstingen.
Det finns också läkemedel som rekvireras till öppen vård, t.ex. till
vårdcentraler. Den största delen av de läkemedel som används i den
öppna vården distribueras dock via öppenvårdsapoteken och bekostas dels av patienten, dels av staten genom högkostnadsskyddet i
den mån läkemedlen ingår i läkemedelsförmånerna. När det gäller
finansieringsmodellen för läkemedel har regeringen tillsatt en utredning som har i uppdrag att se över finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (S 2016:07). Utredningen har tagit namnet Läkemedelsutredningen. Inom ramen för den utredningen ska det bl.a.
analyseras om det finns ett fortsatt behov av uppdelning av läkemedel i öppenvårdsläkemedel respektive slutenvårdsläkemedel eller
någon annan form av uppdelning. I direktiven aviseras även att tilläggsdirektiv ska komma att beslutas om att se över regelverket för läkemedelsförsörjningen.
Läkemedelsfrågan och huvudmannafrågan är bara två exempel på
aspekter av det nuvarande hälso- och sjukvårdssystemet som beror
på, eller påverkas av, uppdelningen i öppen och sluten vård. I delbetänkandet (SOU 2017:53) från utredningen S 2017:01 föreslås att
vård ska ges som öppen vård i första hand och att en överflytning av
resurser från sluten vård skulle kunna ge kostnadsbesparingar.
Uppdelningen tydliggör ansvarsfördelning och finansieringsansvar
men det är angeläget att den inte hindrar effektiva vårdprocesser och
kontinuitet eller skapar otrygghet för den enskilda patienten. I ljuset
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av en omfattande omorganisation av hälso- och sjukvården behöver
denna uppdelning därför utredas närmare.
I tillägg till det tidigare kommittédirektivet (dir. 2017:24) ska utredaren därför
– analysera ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen och sluten vård med utgångspunkt att vården ska organiseras och bedrivas effektivt med god kvalitet utifrån den enskildes vårdbehov
– göra analysen utifrån ett patientperspektiv i relation till utredningens övriga förslag och
– redogöra för vilka konsekvenser en förändring skulle kunna få för
kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner och landsting,
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv samt avseende ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen.
Hur kan samverkan mellan primärvård och
kommunal hälso- och sjukvård och omsorg underlättas?
Ädel-reformen 1992 innebar att kommunerna övertog viss typ av vård
från landstingen. Både landstingen och kommunerna är därmed
huvudmän för hälso- och sjukvård. Med kommunal hälso- och sjukvård avses sjukvård som genom kommunens åtagande och ansvar ges
i patientens bostad eller där patienten vistas. Kommunerna ansvarar
enligt 12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § HSL för hälso- och sjukvård
(dock inte läkarinsatser) i särskilt boende, dagverksamheter och, i de
fall man har avtal med landstinget, även i hemsjukvård i ordinärt boende, det vill säga patientens privata bostad. I alla landsting utom ett
har skyldigheten att erbjuda hemsjukvård i ordinärt boende överlåtits till kommunerna. I och med detta har kommunernas betydelse
som huvudmän för hälso- och sjukvård ökat.
Enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453) som HSL har kommunerna och landstingen skyldighet att samverka både på övergripande
nivå och på patientnivå. Ett exempel är bestämmelsen om samordnad
individuell plan som ska upprättas av landsting och kommun tillsammans för personer som behöver både hälso- och sjukvård och stöd
från socialtjänsten. Enligt 6 kap. 2 § patientlagen (2014:821) ska en
fast vårdkontakt utses för patienten om han eller hon begär det, eller
om det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av
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trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Vad gäller primärvården ska landstinget enligt 7 kap. 3 § HSL organisera den så att alla
som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård kan välja
utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja
en fast läkarkontakt. Tidigare lagstiftning talade om patientansvarig
läkare.
Kontinuitet och samordning utgör emellertid fortfarande stora
utmaningar i hälso- och sjukvården och det är ofta svårt för patienterna att navigera rätt. I betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21) beskrivs hur samspelet mellan huvudmännen allt för ofta brister men
att det finns goda exempel att lära ifrån. Under åren 2010 till 2014
ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting överenskommelsen Bättre liv för sjuka äldre. Inom ramen för överenskommelsen stimulerades en rad verksamheter och initiativ så som Mobilt
hembesöksteam i Uppsala och Närvård i västra Skaraborg. Flera av
projekten har permanentats.
Regeringen har i år, efter pilotprojekt i tre landsting, aviserat en
nationell satsning på s.k. Patientkontrakt. Ett patientkontakt är en
sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser som gör patienten
mer delaktig i sin vård.
I betänkandet Effektiv vård anförs att primärvården i dag är alltför begränsad i sin funktion när det gäller att koordinera vården, att
ha översikt över de insatser som patienten får samt att bidra till att
knyta samman de samlade insatserna från landstingens hälso- och
sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Vidare anförs att insatser från olika huvudmän och verksamheter i dag
inte är tillräckligt integrerade med varandra och inte möter individens
samlade behov.
I betänkandet Effektiv vård föreslås ytterligare ny lagstiftning
som ställer krav på att landsting och kommun ska utföra verksamhet
gemensamt för äldre med omfattande behov. Förslaget är ett led i att
skapa en juridisk ram för verksamhet som behöver hänga ihop. Personer med komplexa behov av vård och omsorg rör sig ofta mellan
olika vårdnivåer och huvudmän och det är angeläget, inte minst ur
ett patientperspektiv, att vården och omhändertagandet sker smidigt
och sömlöst. Betänkandet lyfter också fram behovet av samverkan
mellan huvudmännen kring prevention och att förebyggande åtgärder behöver prioriteras mer.
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Även patienter som får sitt huvudsakliga behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser från kommunen har ofta en eller flera läkare i primärvården med ett medicinskt ansvar för patienten. För att säkra
kontinuiteten är det därför angeläget att även primärvården deltar i
samarbetet kring den enskilde. Detta tydliggörs också i den nya
lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård som träder i kraft den 1 januari 2018. En stor mängd
vårdplatser uppehålls i dag av utskrivningsklara patienter och det
bidrar till överbeläggningar i slutenvården. I den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård tydliggörs att
både kommunala verksamheter och primärvård tidigt måste börja
planera inför patientens utskrivning från sluten vård. Informationsöverföringen mellan huvudmännen måste fungera och beredskap finnas
för att ta emot de utskrivna patienterna. Några behöver skrivas ut till
ett kommunalt boende medan andra kan komma hem under förutsättning att primärvård och kommunen kan erbjuda den vård och
omsorg som behövs. Den nya lagen kommer att påverka både primärvårdens och kommunernas arbetssätt och samverkan. Ett tydligt syfte
med lagen är att skapa en större delaktighet från primärvården i den
fortsatta planeringen för patienten.
En god samverkan mellan primärvården och den kommunala hälsooch sjukvården och omsorgen är alltså en förutsättning för ett gott
omhändertagande och en förbättrad kontinuitet för många patienter. Det är angeläget att närmare utreda relationen mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen.
Utredaren ska därför lämna förslag på
– hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälsooch sjukvården och omsorgen kan underlättas och
– hur gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut.
Genomförande och redovisning av uppdraget
För frågan som berör ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen
och sluten vård ska utredningen föra dialog med Läkemedelsutredningen (S 2016:07). Utredningen förväntas i frågan om samverkan
och gränssnitt mellan primärvård och kommunal hälso- och sjukvård
och omsorg särskilt beakta införandet av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
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Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet. Uppdraget ska fortfarande redovisas senast
den 31 mars 2019.
(Socialdepartementet)
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Kommittédirektiv 2018:90

Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling
för god och nära vård (S 2017:01)
Beslut vid regeringssammanträde den 23 augusti 2018
Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)
stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet
med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården (dir. 2017:24).
Den 21 september 2017 beslutade regeringen även om tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2017:97). Utredningen har lämnat två
delbetänkanden (SOU 2017:53 och SOU 2018:39).
Utredningens uppdrag utvidgas till att även omfatta förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande
och komplexa vårdbehov och överväga en författningsreglering som
ställer krav på patientkontrakt i form av en övergripande vårdplan.
Vidare ingår att utreda och föreslå hur läkare och fysioterapeuter
som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive
lagen om ersättning för fysioterapeuter, ska kunna integreras i den
ordinarie primärvården och dess vårdvalsystem samt övrig öppenvård, i samklang med övriga förändringar som sker inom hälso- och
sjukvården.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska slutredovisas senast den
31 mars 2020. En delredovisning ska lämnas den 7 juni 2019.
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Samordning av vårdinsatser från flera aktörer
Att samordna insatser för patienter och brukare med omfattande
och komplexa vårdbehov är en av de stora utmaningarna för vården
och omsorgen. Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys är
det ca en miljon personer i Sverige som har flera vårdbehov och som
samtidigt har nedsatt förmåga att själva samordna sin vård och omsorg. Gruppen förväntas därtill växa för varje år i takt med att befolkningen blir äldre. Det ställer stora krav på vården och omsorgen att
organisera och möta patienter och brukare efter en komplex behovsbild hos en växande patientgrupp.
Den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande
inom hälso- och sjukvården har lyft fram behovet av att utveckla
samordningen av vårdinsatser mellan olika aktörer och huvudmän.
I slutbetänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) framhåller samordnaren att det finns väldokumenterade problem med samverkan och
samordning av vården, särskilt när det gäller multisjuka äldre, och att
problemen bl.a. består i att vårdens organisering är fragmenterad.
Samordnaren drar slutsatsen att det inte är ändamålsenligt att dra
skarpa gränser mellan huvudmän och att en sådan styrning snarare
är kontraproduktiv ur ett effektivitetsperspektiv. Det krävs ökade
ansträngningar för att få tillstånd samordnade insatser från olika verksamheter och huvudmän. När samordningen brister riskerar patienter
ohälsa och ett försämrat hälsotillstånd vilket i sin tur kan leda till att
behovet av akutsjukvård ökar. Detta bidrar i sin tur till ökade kostnader för vården. Behovet av samordning av vården gäller, förutom
multisjuka äldre, i hög grad även andra patienter i alla åldrar med
allvarliga kroniska sjukdomar, cancer och psykiska sjukdomar.
Regeringen ser behov av att stärka förutsättningarna för samordning i hälso- och sjukvården. Av den anledningen har regeringen bl.a.
tagit initiativ till s.k. patientkontrakt. Ett patientkontrakt är en sammanhållen vårdplan som ska användas som ett stöd för gemensam
planering och samordning av patientens samtliga vårdkontakter. Den
ska ge patienter och närstående en översikt över inplanerade vårdoch behandlingsinsatser. Patientkontrakt ska också leda till bättre
samordning, tillgänglighet och delaktighet för berörda patienter.
Regeringen har ingått en överenskommelse med Sveriges Kommuner
och Landsting om insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården, den så kallade patientmiljarden, för
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att stimulera utvecklingen av och införandet av patientkontrakt i vårdens verksamheter. För att patientkontrakt ska kunna användas som
en övergripande vårdplan som innefattar insatser från flera aktörer
och huvudmän behöver den rättsliga regleringen för patientkontrakt
och de befintliga krav på vårdplaner som finns i den nuvarande lagstiftningen ses över.
Regeringen ser ett behov av att utreda hur förutsättningarna för
att samordna vårdinsatser för patienter och brukare, i alla åldrar, med
omfattande och komplexa vårdbehov kan förbättras och om patientkontrakt bör författningsregleras för att underlätta samordningen av
insatser från flera aktörer och huvudmän. Det är en viktig förutsättning för att effektivisera vården för dessa patienter. Befintliga krav
på planer inom vård och omsorg ska ses över med denna inriktning.
Primärvården ska vara en viktig bas för de samordnande insatserna.
Förslagen ska beakta ett patient-, brukar och jämställdhetsperspektiv.
Syftet är att säkerställa en sömlös, sammanhållen vård och omsorg
utifrån patienternas individuella behov.
Utredaren ska
– undersöka hur förutsättningarna för att samordna vårdinsatser
för patienter och brukare i alla åldrar med omfattande och komplexa vårdbehov kan förbättras
– se över befintlig lagstiftning när det gäller krav på vårdplaner och
överväga en författningsreglering som ställer krav på patientkontrakt i form av en övergripande vårdplan för patientens samtliga vårdinsatser oavsett aktör eller huvudman,
– klargöra hur patientkontraktet bör förhålla sig till samordnad individuell plan, så kallad SIP.
Vårdgivare som får ersättning enligt den nationella taxan
bör integreras bättre i primärvården
Genom införandet av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
(LOL) respektive lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
(LOF) övertog landstingen den 1 januari 1994 det direkta kostnadsansvaret för ersättning till vissa privata läkare och fysioterapeuter
anslutna till Försäkringskassan. Ett särskilt ersättningssystem för de
privata läkarna och fysioterapeuterna infördes genom förordningen
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(1994:1121) om läkarvårdsersättning och förordningen (1994:1120)
om ersättning för fysioterapi, den så kallade nationella taxan. Vårdgivare som får ersättning enligt den nationella taxan är verksamma i
den öppna vården och vissa av läkarna återfinns i primärvården.
I slutet av 2016 inleddes inom Socialdepartementet en översyn av
den nationella taxan. Utgångspunkten var att göra en bred översyn
av det nuvarande systemet och föreslå en långsiktig lösning. Regeringen har nyligen skickat ut departementsskrivelsen Utveckling av
verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och
lagen om ersättning för fysioterapi (Ds 2018:31) på remiss. Promemorian innehåller förslag till ändringar i LOL och LOF, bl.a. att det
ska vara möjligt att göra avsteg från kravet på heltidssysselsättning
för att få ersättning samt att läkarna och fysioterapeuterna ska medverka till uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten.
I skrivelsen görs även bedömningen att mer omfattande förändringar
av systemet med LOL och LOF kan behöva genomföras på sikt.
Detta bör då ske i överensstämmelse med den övriga utvecklingen
av hälso- och sjukvården och utifrån den nationella taxans effekter
på dagens hälso- och sjukvårdssystem.
Utformningen och regleringen av den nationella taxan har berörts
av tidigare utredningar. En gemensam slutsats från dessa utredningar
är att det förekommer betydande skillnader i tillgänglighet, jämlikhet och kvalitet i den vård som ges inom ramen för den nationella
taxan. Regeringen bedömer att den promemoria som nu är ute på
remiss utgör ett första steg i utvecklingen av den nationella taxan,
men att det finns behov av att fortsätta detta utvecklingsarbete och
utreda hur läkare och fysioterapeuter som får ersättning inom ramen
för den nationella taxan bättre ska kunna integreras i den ordinarie
öppna vården. Utgångspunkten ska vara att bidra till en mer tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet.
Utredaren ska
– utreda och föreslå hur läkare och fysioterapeuter som får ersättning
enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning
för fysioterapi, ska kunna integreras i den ordinarie primärvården
och dess vårdvalsystem samt i övrig öppenvård, i samklang med de
övriga förändringar som sker inom hälso- och sjukvården,
– lämna nödvändiga författningsförslag.
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Samråd och redovisning av uppdraget
Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet. En delredovisning ska lämnas den 7 juni 2019
om uppdragets inriktning och hur arbetet fortlöper. Utredningstiden
förlängs till den 31 mars 2020 då uppdraget ska slutredovisas.
(Socialdepartementet)
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Kommittédirektiv 2019:49

Tilläggsdirektiv till utredningen Samordnad utveckling
för god och nära vård (S 2017:01)
Beslut vid regeringssammanträde den 15 augusti 2019
Utvidgning och förlängd tid
Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)
stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet
med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården (dir. 2017:24).
Den 21 september 2017 och den 23 augusti 2018 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2017:97 och dir. 2018:90).
Utredningen har lämnat två delbetänkanden (SOU 2017:53 och
SOU 2018:39).
Utredaren ska, utöver vad som sägs i tidigare uppdrag, utreda
förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och
ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa
i syfte att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar och vid
behov lämna förslag om hur detta kan genomföras på ett effektivt
sätt. Det nya deluppdraget bygger på en överenskommelse mellan
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de
gröna.
Utredningstiden förlängs. De delar som utredningen enligt tidigare beslutade direktiv skulle slutredovisa den 31 mars 2020 ska i stället
redovisas i form av ett delbetänkande samma datum. Uppdraget att
utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma
insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa ska redovisas
senast den 15 januari 2021.
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Bakgrund till uppdraget
I dag finns det ingen tydlig definition av psykisk ohälsa. Nedsatt
psykiskt välbefinnande kan indikera lättare besvär av psykisk ohälsa.
Folkhälsomyndigheten genomför vartannat år den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. 2018 års undersökning visar bl.a.
att 17 procent av befolkningen uppgav att de hade nedsatt psykiskt
välbefinnande. Bland kvinnor var andelen 20 procent och bland männen
14 procent. Andelen har ökat sedan mätningen 2016, men ökningen
är inte statistiskt säkerställd.
Nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligast bland unga och i synnerhet bland unga kvinnor. I åldersgruppen 16–29 år angav 33 procent av
kvinnorna och 19 procent av männen nedsatt psykiskt välbefinnande. I undersökningen uppgav 39 procent av befolkningen i åldern
16–84 år lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Det är en
ökning sedan 2016 då andelen var 36 procent. Av de tillfrågade kvinnorna angav 46 procent besvär av ängslan, oro eller ångest. Motsvarande andel bland männen var 32 procent. Män söker dock vård för
psykisk ohälsa i mindre utsträckning än vad kvinnor gör och de väntar
längre innan de gör det.
Andelen som anger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande är
vidare dubbelt så stor bland homo- och bisexuella personer jämfört
med heterosexuella. Transpersoner tenderar att ha ytterligare nedsatt psykiskt välbefinnande (Regeringskansliets strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck).
Enligt Försäkringskassan är psykiatrisk diagnos den vanligaste
orsaken till sjukskrivning och det tar lång tid att komma tillbaka i
arbete för personer sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Genomsnittstiden för att avsluta ett sjukfall är 44 dagar för samtliga diagnoser.
För personer sjukskrivna i psykiatriska diagnoser är genomsnittstiden 75 dagar. Psykiatriska diagnoser har därmed de längsta sjukskrivningarna, längre än både hjärt-kärlsjukdomar och tumörsjukdomar
(Försäkringskassan, 2017). I december 2016 var, enligt statistik från
Försäkringskassan, drygt 130 600 kvinnor sjukskrivna, varav 49 procent
var sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Samma månad var drygt
66 000 män sjukskriva, varav 37 procent i psykiatriska diagnoser.
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Många äldre lider av ensamhet och ett minskat socialt sammanhang. En rapport från Socialstyrelsen visar dessutom att psykisk
ohälsa är vanligare hos äldre kvinnor och män som är över 65 år än
hos yngre personer som är mellan 18 och 64 år (Socialstyrelsen 2019,
Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre, uppföljning av vård och
omsorg vid psykisk ohälsa hos äldre. Öppna jämförelser.). Rapporten
visar bl.a. att en högre andel patienter i åldern 65 år eller äldre har
förskrivits antipsykotiska läkemedel och tre eller fler psykofarmaka
än den yngre gruppen med psykisk ohälsa. Det har uppmärksammats
att äldre i vissa fall enbart behandlas med hjälp av läkemedel trots att
de kan ha behov av andra insatser. Andra grupper med stora behov
som inte alltid uppmärksammas i tillräckligt hög grad är personer
med funktionsnedsättning, personer med riskbruk, liksom personer
som vårdar eller stöder en närstående. Det är även viktigt att primärvården samverkar med socialtjänsten vid behov för att kunna beakta
personens hela livssituation, t.ex. bakomliggande orsaker till psykisk
ohälsa som exempelvis kan handla om våld i nära relationer och ekonomisk utsatthet.
Hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med psykisk ohälsa ges
både inom primärvården och den specialiserade vården. Primärvård
omfattar inte bara landstingens insatser inom första linjen utan även
den kommunala hälso- och sjukvården. Även andra verksamheter
såsom studenthälsan och företagshälsovården kommer i kontakt med
personer som har behov av stöd och t.ex. samtal vid lättare psykisk
ohälsa.
Mot denna bakgrund ser regeringen att det finns ett behov av att
skyndsamt kunna erbjuda stöd till personer med lättare psykisk ohälsa.
Skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom den nära vården skulle
dels kunna förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar, dels avlasta
och därmed förbättra tillgängligheten till den specialiserade psykiatrin för dem med behov av specialiserad vård.
Utreda införandet av en ny form av insatser inom primärvården
vid lättare psykisk ohälsa
Det är viktigt att primärvården, såsom första linjens vårdnivå och
som del av den nära vården, klarar att skyndsamt ge ändamålsenligt
stöd till personer med lättare psykisk ohälsa, såväl kvinnor som män
och personer som identifierar sig på annat sätt. Primärvården har
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redan i dag ett sådant uppdrag men tillgängligheten till vården är inte
alltid god. Det kan leda till att personer som har behov av vård som
hade kunnat ges inom primärvården vänder sig till sjukhusets akutmottagning eller annan specialiserad vård som i första hand vänder sig
till personer med mer akuta eller komplicerade medicinska behov.
Det är vidare angeläget att den nära vården inte fragmentiseras i
onödan. Det uppdrag som utredningen Samordnad utveckling för
god och nära vård har skapar förutsättningar för en sammanhängande första linjens vårdnivå. Utredaren har ett brett kontaktnät och
kan därmed löpande förankra sina förslag och bedömningar hos verksamheter i hälso- och sjukvården. Även detta tilläggsuppdrag kräver
goda kontakter och ingående kunskap om primärvårdens uppdrag och
hur den är organiserad.
Fokus för uppdraget är lättare psykisk ohälsa som inte kräver specialiserad vård. Begreppet lättare psykisk ohälsa bör för uppdragets
genomförande definieras närmare. Det skulle till exempel kunna handla
om sådan nedstämdhet som inte kan diagnostiseras som depression
eller sådan upplevd stress som ännu inte har uppnått sådana nivåer
att en stressdiagnos kan sättas. Det är dock upp till utredaren att
bedöma vilken form av lättare psykisk ohälsa som ska erbjudas den
nya formen av insatser.
För att en person som har behov av insatser från hälso- och
sjukvården för sin psykiska hälsa ska få rätt vård krävs en bedömning
av hur allvarlig den psykiska ohälsan är. Det är viktigt inte minst för
att säkerställa att den som har behov av mer kvalificerad vård får det
på rätt vårdnivå.
Utredaren ska därför
– utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare
psykisk ohälsa i syfte att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar,
– överväga vilka målgrupperna ska vara för de nya insatserna och
hur deras behov av stöd ska definieras och vilka typer av insatser
som är bäst lämpade för målgrupperna,
– överväga hur och när en medicinsk bedömning av behoven ska
ske utifrån syftet att stödet ska kunna ges skyndsamt och på rätt
vårdnivå,
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– överväga hur insatserna ska passas in i primärvårdens uppdrag och
organisation,
– överväga hur verksamheter såsom studenthälsovård och företagshälsovård kan bidra till och komplettera primärvårdens uppdrag,
samt
– utreda hur föreslagna insatser ska följas upp och hur effekterna
ska utvärderas.
Utredaren ska vidare
– kartlägga om liknande lösningar för personer med lättare psykisk
ohälsa har utformats i något land inom EU eller EES-området,
exempelvis i Norge eller Storbritannien och överväga i vad mån
dessa kan tjäna som goda exempel för verksamheter i Sverige, samt
– i sina överväganden beakta och synliggöra eventuella skillnader som
beror på kön, inklusive när det gäller förutsättningar för vården
att nå ut till personer med lättare psykisk ohälsa.
Utbildningsinsatser
Det är viktigt att personer som har behov av hjälp och behandling
får detta snabbt från medarbetare i vården med rätt kompetens men
också på rätt vårdnivå. Det är också viktigt med ett gott bemötande
som utgår från olika människors behov och förutsättningar, exempelvis funktionsnedsättning eller ålder. Den specialiserade vården
ska ta emot patienter med svår problematik eller diagnos. Primärvården, som en central del i den nära vården, behöver kunna erbjuda
vård till patienter som lider av lättare psykisk ohälsa. Dessa patienter
ska inte behöva vänta på att få tid inom vuxenpsykiatrin eller till
exempelvis psykolog i primärvården. Mycket pekar dock på att det
saknas tillräckliga resurser i form av bl.a. utbildad personal för att ta
hand om lättare psykisk ohälsa i första linjens hälso- och sjukvård.
Det finns därför anledning att överväga hur fler medarbetare
inom den nära vården ska kunna bidra med stöd till patienter med
lättare psykisk ohälsa. Utbildningsinsatser för befintliga medarbetare
kan naturligtvis vara aktuellt men även för andra som kan bidra till
en mer behovsanpassad nära vård. Kompetensförsörjning är en stor
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utmaning för hälso- och sjukvården och det är i dag brist på personal,
såväl i den nära vården som i den specialiserade vården.
Utredaren ska därför
– överväga vilka kompetenser som bör ligga till grund för det nya
stödet, kartlägga nuvarande kompetenser inom primärvården, analysera vilka utbildningsinsatser som finns i dag och bedöma det
eventuella behovet av nya utbildningsinsatser och hur sådana i så
fall kan erbjudas över hela landet på ett kostnadseffektivt sätt, samt
– överväga vilka personalkategorier i primärvården som i första hand
bör erbjudas kompetensinsatser och om även personer som i dag
inte arbetar inom hälso- och sjukvården kan utbildas för arbete
inom primärvården.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474) och i det sammanhanget särskilt redogöra för konsekvenserna för berörda aktörer. Konsekvensbeskrivningen för jämställdhet ska inkludera möjligheterna att fånga upp
psykisk ohälsa hos kvinnor respektive män samt personer som identifierar sig på annat sätt i ett tidigt skede.
Utredaren ska beräkna och beskriva de administrativa, organisatoriska och ekonomiska konsekvenserna av de förslag som läggs fram.
Om förslagen innebär kostnadsökningar för stat respektive landsting
och kommun ska utredaren föreslå hur förslagen ska finansieras enligt vad som anges i 14 och 15 §§ kommittéförordningen (1998:1474).
Om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen, ska de konsekvenser och de särskilda avvägningar som föranlett förslagen särskilt
redovisas (se 14 kap. 3 § RF).
Utredaren ska särskilt
– beskriva konsekvenserna för primärvården, den specialiserade psykiatrin och berörda myndigheter, samt
– bedöma vilka konsekvenser som på sikt kan uppstå för sjukskrivningstalen och för vuxna med psykisk ohälsa.
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Samråd och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med andra statliga utredningar vars uppdrag
särskilt berör första linjens hälso- och sjukvård samt även fortsättningsvis arbeta utåtriktat för att på bästa sätt förankra uppdraget hos
berörda aktörer.
Utredningstiden förlängs. De delar som utredningen enligt tidigare beslutade direktiv skulle slutredovisa den 31 mars 2020 ska i stället
redovisas i form av ett delbetänkande samma datum. Uppdraget att
utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma
insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa ska redovisas
senast den 15 januari 2021.
(Socialdepartementet)
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PM: Begrepp inom området psykisk hälsa

En modell som behöver användas och fortsätta utvecklas
I detta PM föreslås en modell och några ingående begrepp för området psykisk hälsa.
Detta är en första version modellen och vi ser fram emot att den kommer att utvecklas löpande: på kort sikt när modellen prövats i praktiken; på medellång sikt när exempelvis den
svenska versionen av det internationella diagnossystem ICD-11 är färdigställd; på lång
sikt utifrån hur språket i samhället utvecklas.

Begrepp inom området psykisk hälsa – version 1.0 – 23 juni 2020
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1. Om detta PM
1.1. Bakgrund och syfte
Psykisk hälsa är ett begrepp som ofta används i det allmänna samtalet men som ges olika
innebörd i olika sammanhang. Ibland avses dess positiva dimension i form av psykiskt
välbefinnande. Ofta avses dock psykisk ohälsa som kan inkludera alltifrån lättare oro till
svåra psykiatriska tillstånd. Detta innebär en risk för sammanblandning, att olika trender
kan missförstås och att felaktiga slutsatser dras.
Syftet med detta PM är att föreslå en enhetlig användning av några centrala begrepp som
ofta används inom området psykisk hälsa. Detta förväntas kunna bidra till att beskrivning
av nuläge och utveckling inom området, liksom insatsförslag kan baseras på tydliga och
gemensamma grunder.

1.2. Mål
Målen med detta PM är att:
i.

Beskriva och tydliggöra följande begrepp:
a. Psykisk hälsa
b. Psykiskt välbefinnande
c. Psykisk ohälsa
d. Psykiska besvär
e. Psykiatriska tillstånd
f. Psykiska sjukdomar och syndrom
g. Utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser

ii.

Beskriva en modell som underlättar förståelse av hur begreppen förhåller sig till
varandra.

iii.

Beskriva ett antal principer för hur begreppen bör användas för att på ett tydligt
och enhetligt sätt beskriva nuläge och utvecklingen i Sverige.

1.3. Avsändare
De nationella kunskapsmyndigheterna Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SBU
samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) står bakom de beskrivningar, den modell
och de principer som lyfts fram i detta PM.

1.4. Målgrupp
Detta dokument riktar sig till deltagande statliga myndigheter och Sveriges regioner och
kommuner, men kan användas av andra aktörer som analyserar och publicerar information
inom området psykisk hälsa.

1.5. Metod
Detta begrepps-PM har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tio personer från deltagande organisationer. Arbetsgruppen genomförde sammanlagt elva arbetsmöten mellan 15
oktober 2019 – 16 juni 2020. Mellan varje arbetsmöte bearbetades utkastet på PM och
vissa övergripande genomgångar av vetenskaplig litteratur, rapporter samt svenska och internationella begreppsmodeller studerades och sammanställdes. En närmre beskrivning av
metoden inklusive källförteckning återfinns i bilaga 1.
Begrepp inom området psykisk hälsa – version 1.0 – 23 juni 2020
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2. Begrepp inom området psykisk hälsa
2.1. Modell för att beskriva hur begrepp inom området psykisk
hälsa förhåller sig till varandra

Figur 1 Modell för att beskriva hur begrepp inom området psykisk hälsa förhåller sig till varandra

I figuren ovan visas en övergripande modell för hur olika begrepp inom området psykisk
hälsa förhåller sig till varandra. Modellen ger en förenklad beskrivning i syfte att underlätta förståelse för och en enhetligare användning av begreppen, men verkligheten är mer
komplicerad.
Modellen börjar i det överordnade paraplybegreppet psykisk hälsa som har dimensionerna psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Psykiskt välbefinnande och psykiatriska tillstånd är olika dimensioner och inte varandras motsatser. Även om det finns samband mellan dimensionerna så kan exempelvis personer som inte har någon psykisk
ohälsa uppleva ett lågt psykiskt välbefinnande. På samma sätt kan personer med psykiatriska tillstånd uppleva psykiskt välbefinnande.
Psykisk ohälsa delas in i psykiska besvär och psykiatriska tillstånd beroende på om
den psykiska ohälsan uppfyller kraven för en psykiatrisk diagnos.
Psykiatriska tillstånd delas i sin tur in i psykiska sjukdomar och syndrom respektive
utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser (kallas i vardagligt tal neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) beroende på när i ålder som de debuterar.
De olika begreppen i modellen beskrivs närmre i avsnitten nedan.

2.2. Psykisk hälsa
Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som inbegriper psykiskt välbefinnande och psykisk
ohälsa. Begreppet psykisk hälsa används när diskussioner förs kring området på en övergripande nivå som omfattar hela samhället.
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2.3. Psykiskt välbefinnande
Psykiskt välbefinnande handlar inte enbart om frånvaro av sjukdom eller besvär, utan
om ett tillstånd som har ett värde i sig och som omfattar både välbefinnande och funktionsförmåga. Mer konkret handlar det om att kunna balansera positiva och negativa känslor, att känna tillfredställelse med livet, att ha goda sociala relationer och att utveckla sin
inre potential. Det handlar även om att kunna känna njutning, lust och lycka. Psykiskt välbefinnande är en grundläggande resurs för att man ska kunna bemästra livets olika svårigheter men det är också en tillgång för samhället ur en social och ekonomisk synvinkel.

2.4. Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för tillstånd med olika svårighetsgrad och varaktighet. Hit hör både psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Gemensamt är att båda
orsakar lidande, antingen för individen själv eller för omgivningen.
Psykisk ohälsa är ofta förenat med svårigheter att fungera i vardagslivet, till exempel i relation till andra människor eller att arbeta eller studera. Dessa svårigheter kan dock se väldigt olika ut bland annat beroende på individens egenskaper, det sociala sammanhanget
och vilken typ av psykisk ohälsa det handlar om. Psykiska besvär har vanligen mindre påverkan på vårt sätt att fungera än psykiatriska tillstånd.
Psykisk ohälsa inkluderar alltså såväl psykiska besvär som psykiatriska tillstånd där det
finns fastställda diagnoskriterier. Psykiska besvär kan i vissa fall senare leda till att en individ utvecklar psykiatriska tillstånd.

2.4.1. Psykiska besvär
Psykiska besvär är vanligt förekommande i befolkningen och är något vi alla kan drabbas
av från tid till annan. Ofta handlar det om normala reaktioner på påfrestningar i livet. Besvären kan vara mildare eller svårare och de kan pågå under kortare eller längre perioder.
Psykiska besvär är mindre komplexa än psykiatriska tillstånd och kan till exempel bestå
av enstaka besvär. Ibland kan psykiska besvär ge kroppsliga symtom som exempelvis huvudvärk, magont, ryggvärk eller yrsel.
De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka förmågan
att klara av viktiga och nödvändiga vardagsfunktioner – arbeta, studera, ägna sig åt fritidsaktiviteter och hobbyer, ta hand om sig själv och andra – i den miljö som man lever i.
Exempel på psykiska besvär är:
• Koncentrationssvårigheter
• Oro och ångest
• Nedstämdhet
• Psykisk trötthet
• Självhat och destruktivitet
• Självmordstankar
• Sömnsvårigheter
I begreppsmodellen används psykiska besvär för psykisk ohälsa där kraven för en psykiatrisk diagnos inte är uppfyllda.

2.4.2. Psykiatriska tillstånd
Psykiatriska tillstånd är psykisk ohälsa där kraven för en psykiatrisk diagnos är uppfyllda. Till skillnad från psykiska besvär måste flera kriterier föreligga för att en diagnos
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ska kunna ställas. Symptomen måste även ha varit närvarande under en viss sammanhängande tidsperiod, vanligen minst 14 dagar och medföra en nedsättning av psykisk funktionsförmåga. Psykiatriska tillstånd kan vara av bestående eller av övergående natur och
avgränsas utifrån diagnostiska kriterier i internationella diagnossystem (ICD/DSM).
Bland personer med psykiatriska tillstånd inkluderas de som, om de hade sökt hälso- och
sjukvård, hade uppfyllt kriterierna för en viss psykiatrisk diagnos, som om den hade ställts
av läkare inom specialiserad hälso- och sjukvård, rapporterats till Patientregistret. Ett psykiatriskt tillstånd kan alltså förekomma oavsett om diagnosen fastställts och registrerats av
hälso- och sjukvården eller inte. I de mätningar som görs av psykiatriska tillstånd i befolkningen är det av praktiska skäl oftast enbart fastställda och registrerade diagnoser som inkluderas.
Psykiatriska tillstånd kan delas in i psykiska sjukdomar och syndrom respektive utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser.

2.4.2.1. Psykiska sjukdomar och syndrom
Psykiska sjukdomar och syndrom kan debutera när som helst under livet till skillnad
från utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser som utvecklas under barndomen.
Exempel på psykiska sjukdomar och syndrom är:
• Depressiva syndrom
• Ångestsyndrom
• Skadligt bruk och beroende
• Tvångssyndrom
• Trauma- och stressrelaterade syndrom
• Utagerande beteende- och impulskontrollstörningar
• Personlighetssyndrom
• Schizofrenispektrumsyndrom, andra psykoser samt katatoni

2.4.2.2. Utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser
Utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser1 är psykiska funktionsavvikelser
som debuterar i barndomen. De kvarstår oftast i vuxen ålder. I vardagligt tal kallas de
även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Exempel på utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser är:
•
•
•
•
•
•

Adhd
Autismspektrumsyndrom inklusive autism och Aspergers syndrom
Intellektuell funktionsnedsättning
Kommunikations- eller språkstörningar
Specifika inlärningssvårigheter (dyslexi, dyskalkyli)
Tics/Tourettes syndrom

1 I den modell som föreslås i detta PM används begreppet ”utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser” utifrån benämningen av dessa
tillstånd i DSM V: ”neurodevelopmental disorders”. I den svenska översättningen av DSM V benämns ”neurodevelopmental disorders” enbart
”utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser”. För att förtydliga att det inte handlar om alla utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser läggs ordet
”psykiska” till i begreppet.
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3. Principer för att beskriva psykisk hälsa i
befolkningen
•

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa är begrepp på olika nivåer och bör inte användas
som varandras motsatser (se modellen). Paraplybegreppet psykisk hälsa inkluderar
förutom psykisk ohälsa även psykiskt välbefinnande. Oftast när vi avser psykisk hälsa
rör detta en övergripande nivå.

•

Vid beskrivning av nuläge eller utveckling baserat på mätningar av enbart psykiska
besvär eller enbart psykiatriska tillstånd bör de specifika begreppen (psykiska besvär
respektive psykiatriska tillstånd) användas istället för samlingsbegreppet psykisk
ohälsa.

•

Vid beskrivning av nuläge eller utveckling inom området psykisk hälsa bör alltid
anges:
o Vad beskrivningen avser: psykisk hälsa, psykiskt välbefinnande, psykisk
ohälsa, psykiska besvär, psykiatriska tillstånd, psykiska sjukdomar och
syndrom, utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser, eller ett specifikt
tillstånd eller besvär.
o Vad som har mätts, exempelvis prevalens i befolkningen, förekomst utifrån en
viss datakälla, vårdkonsumtion eller behandlingar.
o Om data avser självrapporterade besvär eller symptom eller om det handlar om
observerade och registrerade symtom eller funktioner.
o Vilka datakällor som använts.

o Vilka felkällor som kan behöva tas hänsyn till exempelvis förändrad diagnossättning, insamlingsmetodik eller rapporteringsfrekvens.
o Vad man kan uttala sig om utifrån det som har analyserats eller mätts, och vad
man inte kan uttala sig om.
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4. Begrepp som kan ersättas med de begrepp som
föreslås i detta PM
Begrepp

Föreslaget begrepp i detta PM

Diagnostiserad psykisk ohälsa

Psykiatriska tillstånd

Diagnostiserbara psykiska tillstånd

Psykiatriska tillstånd

God psykisk hälsa

Psykiskt välbefinnande

Hedoniskt och eudaimoniskt välbefinnande

Psykiskt välbefinnande

Positiv psykisk hälsa

Psykiskt välbefinnande

Psykiatriska sjukdomar

Psykiska sjukdomar och syndrom

Psykiska sjukdomar

Psykiska sjukdomar och syndrom

Psykiska tillstånd

Psykiatriska tillstånd

Psykiskt välmående

Psykiskt välbefinnande
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Bilaga 1: Metod och källförteckning
Bakgrund
Psykisk hälsa är ett begrepp som ofta används i det allmänna samtalet men som ges olika
innebörd i olika sammanhang. Ibland avses dess positiva dimension i form av psykiskt
välbefinnande. Ofta avses dock psykisk ohälsa som kan inkludera alltifrån lättare oro till
svåra psykiatriska tillstånd. Detta innebär en risk för sammanblandning, att olika trender
kan missförstås och att felaktiga slutsatser dras.

Med detta som utgångpunkt bildade SKR, Folkhälsomyndigheten, SBU och Socialstyrelsen en arbetsgrupp bestående av tio personer från organisationerna som skulle utarbeta
förslag på hur några centrala begrepp inom området psykisk hälsa ska användas.

Deltagare i arbetsgruppen
SKR: Mikael Malm, Lisa Minell och Ing-Marie Wieselgren
Folkhälsomyndigheten: Hillevi Busch, Sara Fritzell och Regina Winzer
SBU: Marit Eskel
Socialstyrelsen: Martina Barnevik Olsson, Ylva Ginsberg och Kristina Sinadinovic

Externt stöd i framtagandet: Jonas Lundberg och Josefin Klingvall, Lumell Associates.
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Tillvägagångssätt
PM:et utarbetades av arbetsgruppen under hösten 2019 och våren 2020. Sammanlagt genomförde arbetsgruppen elva arbetsmöten (15 oktober 2019 – 16 juni 2020). Mellan varje
arbetsmöte bearbetades utkastet på PM och vissa övergripande genomgångar av vetenskaplig litteratur, rapporter samt svenska och internationella begreppsmodeller studerades
och sammanställdes.

Metod
Metoden finns schematiskt beskriven i figuren nedan. Arbetet inleddes med (1a) en genomgång av vilka olika begrepp och modeller som används internationellt. I tillägg gjordes (1b) en genomgång av vilka begrepp och modeller som används av de deltagande organisationerna. I efterföljande arbetsmöten diskuterades för- och nackdelar med de olika
modellerna och (2) en föredragen typmodell med engelska begrepp valdes ut. Därefter
togs (3) olika alternativ på svenska begrepp fram utifrån vilka arbetsgruppen som ett sista
steg (4) enades om en svensk översättning.

1a Vilka begrepp och modeller
används internationellt?

1b Vilka modeller används av
deltagande organisationer?

2. Val av föredragen modell och
begrepp
(engelska)

3. Framtagande av alternativ på
översättning

4. Val av översättning
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När modellen och tillhörande svenska begrepp var klara utarbetade arbetsgruppen detta
PM som ska underlätta förståelse av hur begreppen förhåller sig till varandra samt beskriva ett antal principer för hur begreppen bör användas för att på ett tydligt och enhetligt
sätt beskriva nuläge och utvecklingen i Sverige.

Internationella modeller
Arbetsgruppen identifierade två huvudtyper av modeller som används internationellt: (1)
Dual continuum model, (2) Single continuum model. Därutöver identifierades även modeller som enbart fokuserade en av de två dimensionerna i dual continuum model (antingen välbefinnande eller ohälsa).

Dual continuum model

De modeller av typen ”dual continuum model” har olika dimensioner för det som på engelska brukar benämnas ”mental health” respektive ”mental illness” (exv. C. L. Keyes,
2002, 2005; Westerhof & Keyes, 2010). Det finns flera varianter av ”dual continuum model” där det är vanligt att dimensionerna visas som ett kors (exv. Tenga, Venning,
Winefield, & Crabb, 2015; Tudor, 1996). I detta fall så skapar korset fyra kvadranter som
på engelska ofta benämns ”struggling” (High mental health; High mental illness),
”flourishing” (high mental health; low mental illness), ”floundering” (high mental illness;
low mental health) och ”languishing” (low mental health, low mental illness). Det finns
även exempel där dimensionerna visas som helt separata.(exv. Health and Welfare
Canada, 1988).

Exempel på ”dual continuum model”

Tenga et al. (2015) visualisering utifrån C. L. Keyes (2002)
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Corey LM Keyes (2014)

Tudor (1996) baserad på Downie, Fyfe, and Tannahill (1990)
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Tudor (1996) baserad på Health and Welfare Canada (1988)

Single continuum model

I modeller av typen ”single continuum model” visas ”mental health” och ”mental illness”
som två ytterligheter på en och samma dimension.(exv. Huppert, 2009; Pryjmachuk,
2011).

Exempel på ”single continuum model”

Huppert (2009)
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Pryjmachuk (2011)

Vilka modeller används av organisationer i andra länder?

Dual continuum model används bland annat av bland annat CDC i USA: “Although the
terms are often used interchangeably, poor mental health and mental illness are not the
same things. A person can experience poor mental health and not be diagnosed with a
mental illness. Likewise, a person diagnosed with a mental illness can experience periods
of physical, mental, and social well-being.”(Centers for Disease Control and Prevention,
2018) och av NHS Scotland: “‘mental health’ is used as an umbrella term to refer to both
the concepts of mental health problems and mental wellbeing.” (NHS Health Scotland,
2016).
Samtidigt som NHS Scotland i vissa rapporter använder sig av dual continuum model så
använder den skotska regeringen en single continuum model i sin strategi för psykisk
hälsa: “The term mental health is used in many different ways. It applies to a continuum
from emotional wellbeing like happiness and sadness, to mental disorder like the acute reaction that can happen to stress, to mental illness like schizophrenia” (The Scottish
Government, 2017). Single continuum används också av exempelvis den kanadensiska armén i deras program ”CAF Road to Mental Readiness”(Atuel et al., 2017).

Vilka modeller används av deltagande organisationer?
Det finns exempel på både dual continuum (Folkhälsomyndigheten, 2018, 2019b;
Socialstyrelsen, 2019a, 2019b, 2019c; Sveriges kommuner och landsting, 2016) och single
continuum modeller (exv. Folkhälsomyndigheten, 2019a) som använts av deltagande organisationer. I vissa fall är det tydligt uttryckt vilken typ av modell som används, medan
det i andra fall går att utläsa indirekt. I den genomgång som gjordes inom ramen för detta
arbete så framstod det som vanligast att använda en dual continuum modell även om det i
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flera fall enbart var en av dimensionerna som beskrevs i rapporterna (antingen ”mental health” eller ”mental illness”).

Val av modell
Baserat på de underlag som hade gåtts igenom och vilka modeller som organisationerna
tillämpar idag enades arbetsgruppen om att föreslå en ”dual continuum” modell som inkluderade följande delar:
•

Ett överordnat paraplybegrepp som kan användas för att beskriva både det som på
engelska benämns ”mental health” (eller ”mental wellbeing) och ”mental illness” (eller ”mental disorders”)

•

Ett begrepp för dimensionen ”mental health”

•

Ett samlingsbegrepp för dimensionen ”mental illness”, med en uppdelning i
o Tillstånd som uppfyller kriterierna för en diagnos

o Tillstånd som inte uppfyller kriterierna för en diagnos)

Svenska begrepp
Deltagande organisationer använder i första hand ”psykisk hälsa” som översättning av paraplybegreppet för hela området. Vad gäller samlingsbegreppet ”mental illness” använder
deltagande organisationer begreppet ”psykisk ohälsa”.
För den dimension som på engelska benämns ”mental health” (eller ”mental wellbeing)
använder deltagande organisationer framför allt begreppen ”psykisk hälsa”, ”psykiskt välbefinnande”, ”positiv psykisk hälsa” eller ”god psykisk hälsa”.
För de tillstånd av psykisk ohälsa som uppfyller kriterierna för en diagnos använder deltagande organisationer bland annat begreppen: ”psykiatriska tillstånd”, ”psykiatrisk diagnos”, ”psykiska sjukdomar”, ”psykiatriska tillstånd och psykiska sjukdomar”, ”olika psykiska syndrom som uppfyller kriterier för en diagnos”, ”psykisk sjuklighet”, ”mer
allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos”, ”allvarliga tillstånd
eller funktionsnedsättningar” och ”psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning”.
För de tillstånd av psykisk ohälsa som inte uppfyller kriterierna för en diagnos använder
deltagande organisationer bland annat begreppen: ”psykiska besvär”, ”självrapporterade
psykiska besvär”, ”mindre allvarliga psykiska problem”, ”tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär”, ”lindriga psykiska tillstånd”, ”psykiska eller psykosomatiska
besvär”, och ”nedsatt psykiskt välbefinnande”.

Val av svenska begrepp

Begreppen ”psykisk hälsa” (för det överordnade paraplybegreppet) och ”psykisk ohälsa”
(för samlingsbegreppet ”mental illness”) valdes ut då de redan idag är klart vanligast använda. I och med att ”psykisk hälsa” valdes för det överordnade begreppet kunde det inte
användas för dimensionen ”mental health” (eller ”mental wellbeing”), för detta valdes
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istället ”psykiskt välbefinnande” då det var det mest frekvent använda av de tre återstående alternativen samt en bra översättning av ”mental wellbeing”.

Googlesökning genomförd i april 2020. *För media är sökning gjord i Retriver.

För tillstånd av psykisk ohälsa som uppfyller kriterierna för en diagnos valdes begreppet
”psykiatriska tillstånd”; psykiatriska tillstånd istället för psykiska tillstånd då diagnoser
sätts i hälso- och sjukvården; psykiatriska tillstånd istället för psykiatriska diagnoser då
arbetsgruppen uppfattar ett det finns ett värde i att fokusera på tillståndet som individen
har snarare än att fokusera på diagnosen som sätts av vården.
För tillstånd av psykisk ohälsa som inte uppfyller kriterierna för en diagnos valdes begreppet ”psykiska besvär” då detta är det begrepp som Folkhälsomyndigheten i första hand använder för detta, samt att de psykiska besvären inte nödvändigtvis behöver vara lindrigare
eller mindre allvarliga än vissa psykiatriska tillstånd.
I tillägg gjordes valet att komplettera modellen genom att dela in ”psykiatriska tillstånd” i
två delar: ”Psykiska sjukdomar och syndrom”, som kan debutera när som helst under livet
respektive ”Utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser” som utvecklas under
barndomen.

En modell som behöver användas och fortsätta utvecklas
Den föreslagna modellen och ingående begrepp kommer att behöva utvecklas löpande: på
kort sikt när modellen prövats i praktiken; på medellång sikt när exempelvis den svenska
versionen av det internationella diagnossystem ICD-11 är färdigställd; på lång sikt utifrån
hur språket i samhället utvecklas.
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Välkommen till verkligheten
– en exempelsamling

Rubriken på denna bilaga är ett citat från ett av våra verksamhetsbesök, närmare bestämt på Piteå hälsocentral. Vi lånar det som
illustration till allt det goda arbete som görs runt om i landet av så
många engagerade människor. Under utredningens arbete med att
beskriva mer ändamålsenliga insatser i primärvården för att möta den
psykiska ohälsan har vi stött på många exempel på förbättringsarbeten på mer strategisk och/eller verksamhetsnära nivå. Vår bedömning är att det säger något om såväl behoven av insatser på
området, som om den maktlöshet många känner i rollen som politiker, tjänsteperson och medarbetare i vården när det gäller att möta
behoven i befolkningen gällande psykisk ohälsa. Som vi tidigare beskrivit i betänkandet saknas många gånger kunskap om hur dessa
behov bäst kan mötas, liksom om hur omfattande behoven egentligen
är och vilket ansvar som åligger olika aktörer i systemet.
Kunskapen behöver öka. Ett sätt att göra det är att i det lilla,
utifrån verksamhetens kunskap och erfarenhet, bedriva förbättringsarbeten, och till dessa koppla strukturerad uppföljning för ökat lärande.
Ett annat sätt är att bidra till att goda exempel sprids.
Ett gott exempel är gott, ibland just i kraft av hur en insats har
planerats, genomförts, följts upp och anpassats utifrån en enskild
verksamhet, och sedan kunnat skalas upp och visat sig vara generaliserbar till andra verksamheter. Det kan också vara gott i det att sättet
att leda, agera och inkludera i en verksamhet skapat en lärandekultur,
som genom att beskrivas och spridas kan möjliggöra nya förbättringsarbeten i andra verksamheter.
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I det följande vill vi bidra till förbättring genom att sprida goda
exempel som kommit till oss på olika sätt under vårt arbete. Det har
efterfrågats en sammanställning av pågående arbeten och initiativ,
för att undvika att samma hjul uppfinns om och om igen.
En reflektion från utredningens sida är att det pågår väldigt mycket
inom området psykisk ohälsa, men också att strukturerade utvärderingar, uppföljningar och följeforskning inte så sällan saknas. En
förhoppning med denna bilaga är därför att kunna koppla ihop verksamheter med forskare och forskningsintresserade. Vi vill understryka
att varje exempel förstås måste ses i sin lokala kontext, men tror att
även den kontexten kan vara till nytta att studera för den intresserade.
Vi hoppas denna sammanställning kan vara hjälpsam, och att en
motsvarande projektportfölj kanske kan sammanställas och förvaltas
av någon aktör i systemet i framtiden. Exemplen presenteras utan
inbördes ordning och utan någon värdering från utredningens sida.
MindShift Gotland
I syfte att främja psykisk hälsa är Region Gotland tillsammans med
flera andra aktörer med i en rörelse, MindShift, för att lyfta frågan
om främjande av psykisk hälsa. MindShift Gotlands första projekt är
Guldhjärnan, med mål att sprida kunskap om Första hjälpen till psykisk hälsa så att 10 procent av befolkningen har den kunskapen inom
5 år.
Läs mer här: https://www.gotland.se/mindshift.
Rådrummet i Norrtälje
Rådrummet är en verksamhet som drivs i samverkan mellan Fokushuset Tiohundra, Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i
Norrtälje (KSON) och Norrtälje Kommun. Rådrummet vänder sig
till vuxna som behöver prata med någon utomstående om allt från
livskriser till vägval i livet.
Läs mer här: https://www.tiohundra.se/radrummet-2020.
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Cederkliniken i Piteå
Cederkliniken i Piteå är en hälsocentral som arbetar på uppdrag av
Region Norrbotten. Vid hälsocentralen har medarbetarna tillsammans utarbetat ett arbetssätt i syfte att med hög tillgänglighet snabbt
kunna hjälpa den som drabbats av psykisk ohälsa. Målet med Cedermodellen är att individen så snabbt som möjligt ska få ökade kunskaper om vad man själv kan göra för att må bättre, och vid kvarstående besvär, att ändamålsenliga insatser snabbt ska kunna planeras
och genomföras.
Läs mer här: http://www.ptj.se/cederkliniken/psykisk-ohalsa/.
Vårdcentralen Aroma i Vetlanda
Vårdcentralen Aroma startade 2010 och är en vårdcentral som
arbetar på uppdrag av Region Jönköpings län. Vårdcentralen strävar
efter en hög synlighet och ett engagemang i lokalsamhället. Bland
annat drivs ett gym i verksamhetens lokaler för att uppmuntra till
friskvård och rörelse hos alla, även de som kanske inte annars är vana
gymbesökare. Vårdcentralen håller utbildningar och föreläsningar
för allmänheten om exempelvis levnadsvanor och har ett brukarråd
för tillvaratagande av egenerfarna personers tankar och idéer om hur
verksamheten kan utvecklas.
Läs mer här: https://www.vardcentralenaroma.se/.
Psykosociala teamet på Frölunda Vårdcentral, i Göteborg
På Frölunda vårdcentral i Göteborg arbetar man i ett psykosocialt team
bestående av rehabiliteringskoordinator, psykiatrisjuksköterska/vårdsamordnare, medicinsk rådgivare, psykolog och PTP. Teamet har
veckovisa möten om patienterna där remisser gås igenom och patienter
fördelas mellan personerna i teamet. Teamet har även veckovisa möten
med läkargruppen.
Läs mer här: https://www.narhalsan.se/hitta-mottagning/goteborg/
goteborg-vastra/narhalsan-frolunda-vardcentral/.
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Psykosociala teamet Hertsöns hälsocentral i Luleå
Vid Hertsöns hälsocentral i Luleå finns ett psykosocialt team bestående av en arbetsterapeut/rehabiliteringskoordinator, fysioterapeut,
kurator och vårdsamordnare dit alla patienter med misstanke om
psykisk ohälsa triageras. All personal på hälsocentralen har också
utbildats för att kunna identifiera psykisk ohälsa, bemöta patienten
och triagera rätt.
Läs mer här: https://www.norrbotten.se/sv/Halsa-ochsjukvard/Vardcentraler1/Lulea/Lulea-Hertsonshalsocentral/Psykosociala-teamet/.
Må bra med kultur, Stockholm
För att motverka psykisk ohälsa, bryta isolering och skapa känsla av
sammanhang bland unga nyanlända och asylsökande prövas ”Må bra
med kultur”. Projektet går ut på att undersöka om dans, skriva,
musik och teater fungerar som buffert mot stress och psykisk ohälsa.
Satsningen genomförs av Akademiskt PrimärvårdsCentrum i nära
samarbete med asylmottagningar och kommunernas kulturförvaltningar och kulturinstitutioner på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Projektets övergripande syfte är
att ta fram effektiva modeller för att kunna ordinera kulturaktiviteter för unga asylsökande och nyanlända i åldrarna 15–20 år, som
riskerar eller har uttalad psykisk ohälsa. Kulturaktiviteterna ligger
utanför vården och leds av professionella kulturkoordinatorer och
kulturpedagoger från kommunerna. Potentiella deltagare bedöms
och rekryteras av sjuksköterskor/processledare på de asylmottagningar som är med i projektet. De ungdomar som deltar i projektet
följs upp av sjuksköterskorna på de medverkande asylmottagningarna. Projektet utvärderas också vetenskapligt. Förhoppningen är att
projektet kan fungera som en bro mellan hälso- och sjukvård och
övriga delar av samhället.
Läs mer här: http://akademisktprimarvardscentrum.se/nyheter?view=
paper&id=811.
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Vårdsamordnare i Västra Götaland
I Västra Götalandsregionen (VGR) har beslutats att vårdcentralerna
i regionen ska erbjuda en vårdsamordnare till patienter med lindrig
till medelsvår depression eller ångestsyndrom samt till patienter med
stressrelaterad psykisk ohälsa. Funktionen vårdsamordnare har
utvärderats vetenskapligt i samarbete med Göteborgs universitet.
Läs mer här: https://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardvalvardcentral/vardsamordnare-psykisk-ohalsa/.
Digitalt stöd vid psykisk ohälsa i Norrbotten via Digitalen
Digitalen är region Norrbottens portal för e-hälsotjänster. Under
2020, i samband med corona-pandemin, har arbetet utökats till att
omfatta även psykisk ohälsa. Förhoppningen är att fler ska söka vård
för psykiska besvär i ett tidigt skede. Den som söker vård via
Digitalen för psykisk ohälsa får chatta med en sjuksköterska. Sjuksköterskan kan sedan sätta patienten i kontakt med läkare eller boka
in en chatt hos en vårdpersonal med särskild kompetens inom psykisk hälsa. Utökningen av Digitalens tjänster finansieras av ett riktat
statsbidrag för att utveckla och stärka möjligheterna till vårdkontakter
för personer som lider av psykisk ohälsa.
Läs mer här: https://www.norrbotten.se/sv/Om-RegionNorrbotten/Press/Pressmeddelanden-2020/Nytt-med-vard-forpsykisk-ohalsa-via-Digitalen/.
Storumans sjukstuga, drop in kvällstid om psykisk ohälsa
och riskbruk
I Storuman arbetar man sedan 2016 i samverkansgruppen B4 (Before),
i syfte att långsiktigt och systematiskt stärka och främja den psykiska hälsan i befolkningen. B4 är ett samarbete mellan Storumans
kommun, Region Västerbotten och polisen i Södra Lappland. Insatserna som genomförs vilar på fyra ben: Bemöta, Behandla, Bygga,
Begränsa. Man har bl.a. arbetat med suicidförebyggande insatser,
och arbetet sker i samverkan med civilsamhällets aktörer. Med start
under våren 2020 erbjuder regionen och kommunen öppen mottag-
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ning och drop in för psykisk ohälsa och riskbruk en kväll i veckan på
sjukstugan i Storuman. Tillfällena är välbesökta.
Läs mer här: https://www.storuman.se/Omsorg--hjalp/Psykiskohalsa/b4-ska-arbeta-mot-psykisk-ohalsa/.
Självhjälpsprogram för oro vid covid-19, Region Stockholm
Till följd av corona-pandemin och covid-19 finns i Region Stockholm
ett KBT-baserat självhjälpsprogram mot oro. Självhjälpsprogrammet
är kostnadsfritt och tillhandhålls via 1177 Vårdguiden. Programmet
tar cirka tre veckor att arbeta med, och riktar sig till den som självständigt vill arbeta med att lära sig hantera sin oro. Det innehåller
text, film, illustrationer och övningar. Programmet är utvecklat och
vetenskapligt utvärderat av forskare vid Karolinska Institutet.
Läs mer här: https://www.1177.se/Stockholm/om-1177vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/det-har-kan-du-goranar-du-loggat-in/stod-och-behandling-pa-natet/program-i-stodoch-behandling---stockholm/stod-och-behandling---oro-isamband-med-covid-19/.
Deplyftet, en uthållig modell för implementering
av kunskapsbaserad vård
Deplyftet är en modell för att implementera kunskapsbaserad vård,
ge kliniska färdigheter i att bedöma och behandla depression, och
värdera och hantera självmordsrisk hos barn och ungdomar. Arbetet
startade inom ramen för en överenskommelse mellan SKR och
regeringen 2014, utifrån målet att stödja arbetet med välutvecklade
insatser för psykisk ohälsa både i första linjen och på specialistnivå.
I nuläget sker en nationell implementering. Arbetet drivs av en
arbetsgrupp inom Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri
(SFBUP) och administreras av Psykiatrin i Halland, Region Halland.
Läs mer här: http://www.sfbup.se/deplyftet/.
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Chatt i Vallentuna kommun
Vallentuna kommun har startat en chatt öppen två timmar varje helgfri
vardag med fokus på psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Den
riktar sig till invånare i kommunen som upplever ökad press och en
svår livssituation. Här kan man anonymt få vägledning om vart man
kan vända sig med sin problematik.
Läs mer här: https://www.vallentuna.se/omsorg-ochhjalp/nyheter/ny-chatt-ska-vagleda-vid-psykisk-ohalsa/.
Sunt arbetsliv och samverkansprojektet 4 Ess i Småland
Sunt Arbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med
SKR och Sobona och har till uppdrag att bidra till friska arbetsplatser
inom kommun- och regionsektorn. 4 Ess står för Smart Samverkan
i Småland Sydost och var ett samverkansprojekt 2017–2020 i Torsås,
Ljungby och Vimmerby kommun med syftet att minska sjukskrivningstalen bland kommunanställda. Idéen var att koppla in arbetsgivarna tidigt i processen och ge dem bättre möjlighet att ta sitt ansvar för att förebygga ohälsa. Konkret innebar projektet att kommunen som arbetsgivare samverkade med Försäkringskassan och
med hälsocentraler.
Läs mer här: https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/hallbarrehabilitering/4-ess-sankte-sjukskrivningstalen-i-smaland/.
Riddargatan 1 – mottagningen för alkohol och hälsa
Behandlingsverksamheten på Riddargatan 1 – mottagningen för alkohol och hälsa, är inriktad på personer som själva upplever att de
dricker för mycket, men som inte har andra sociala hjälpbehov.
Behandlingen pågår en begränsad tid, cirka tre månader, med en uppföljning efter ytterligare tre månader. Man kan komma till mottagningen på remiss, men tanken är att det ska vara enkelt för den som
upplever sig ha ett riskbruk av alkohol att själv välja att kontakta
mottagningen.
Läs mer här: https://www.riddargatan1.se/utbildning-personal/.
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Verksamheten Promenadvän i Karlshamn
Verksamheten Promenadvän vänder sig till äldre som söker extra
sällskap. Projektet går ut på att seniorer i Karlshamn paras ihop med
volontärer. De träffas sedan utanför seniorens bostad för en promenad och fika utomhus. Även gruppromenader förekommer. Det är
den frivilliga organisationen Hej Blekinge som dragit igång projektet
som finansieras av Socialstyrelsen. Samverkansparter är Karlshamns
kommun och lokalt näringsliv.
Läs mer här: https://www.facebook.com/hejblekinge/.
Initiativet Varmprat
Den ideella föreningen Mind vill med initiativet Varmprat uppmuntra
fler till att våga ta kallpratet till nästa nivå och få oss att prata mer om
vårt psykiska mående. Mind har tagit fram tio konversationsstartare
som öppnar upp för djupare samtal mellan människor i vardagen.
Läs mer här: https://mind.se/kampanj/varmprat/.
Bättre psykisk hälsa hos äldre i Markaryd
Markaryds kommun genomför ett projekt för förbättrad psykisk
hälsa hos äldre. Målet är att personal som arbetar med personer i
ordinärt boende ska känna att de har kunskap om äldres psykiska
hälsa och bemötandets påverkan på den enskilde individen samt att
hitta de äldre som har kommunala insatser och som lider av psykisk
ohälsa. Avsikten är att sociala insatser ska ge den äldre en känsla av
välbefinnande och trygghet och att tiden som denne kan bo hemma
ska kunna förlängas. En annan del i projektet är ett förstärkt samarbete med civilsamhället och att arbeta för att bryta ofrivillig isolering även för de målgrupper som inte nödvändigtvis har kommunala insatser.
Läs mer här: https://www.markaryd.se/arkiv/nyheter/2018-05-28battre-psykisk-halsa-hos-aldre.html.
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Integrerad beteendehälsa i Östergötland
Integrerad beteendehälsa, IBH, är en vårdmodell för bedömning och
behandling av personer med psykisk ohälsa. Från och med 2018
pågår ett stegvis införande av modellen på intresserade vårdcentraler
i Region Östergötland. Syftet med IBH är att stärka samtalsbehandlarens roll och underlätta för övriga medarbetare att arbeta med psykisk ohälsa och livsstilsrelaterade besvär på samma sätt som de arbetar
med somatisk ohälsa i dagsläget.
Läs mer här: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida
/Riktlinjer/Primarvard/Integrerad-beteendehalsa/.
Samverkansstrukturer i Region Gotland
Som ett resultat av modellen Regional samverkans- och stödstruktur
i Region Gotland öppnades 2019 en första linje-mottagning för
barns och ungas psykiska hälsa. Mottagningen vänder sig till alla
mellan 6 och 17 år med lindrigare psykisk ohälsa och deras föräldrar.
Här samverkar hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen i en gemensam verksamhet med avsikten att minska risken
att individer blir hänvisade mellan socialtjänst och BUP. Den gemensamma insatsen omfattar såväl initial bedömning som olika behandlande insatser. Insatserna erbjuds såväl individuellt som i grupp.
Läs mer här: https://www.gotland.se/forstalinjen.
Peer support, i VGR
I VGR har man infört internetbaserad behandling i primärvården för
bl.a. sömnproblem, ångest och panik, stresshantering samt depression.
Kopplat till detta finns ett antal pågående forskningsprojekt, bl.a.
om digital peer support, som visar att det är genomförbart och upplevs som positivt av patienterna att involvera peer support även i
internetbaserad vård vid psykisk ohälsa i primärvården. I en studie
genomgick patienter som sökte för ångestproblem i primärvården
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ett åtta veckors långt internetbaserat KBT-program och erbjöds extra
stöd av peer supportrar under tiden för behandlingen.
Läs mer här: https://www.vgregion.se/f/regionhalsan/FoUprimarvard/forskningsplattformar/psykisk-halsa-ochohalsa/aktuellt-inom-plattformen/peer-support/.
Brukarrevision i Region Uppsala
I Uppsala har man använt sig av brukarrevision för att följa upp
Region Uppsalas och Uppsala läns arbete med statsbidraget för psykisk
hälsa för 2019 utifrån ett brukar- och delaktighetsperspektiv. Uppdraget innefattade intervjuer med brukarföreningar och nyckelpersoner
inom Region Uppsala och två utvalda kommuner i Uppsala län som
berörs av arbetet med den länsgemensamma handlingsplanen för
psykisk hälsa 2019.
Läs mer här: https://briu.se/wp-content/uploads/2020/02/
Brukarrevsion-Psykisk-ha%CC%88lsa-slutversion-200215.pdf.
Återhämtningsguiden
Återhämtningsguiden är ett pedagogiskt självhjälpsverktyg som
fokuserar på återhämtning för personer med psykisk ohälsa och har
tagits fram av brukarrörelsen (NSPH Skåne) i samarbete med
professionen, med finansiering av Allmänna Arvsfonden. Den som i
sin yrkesroll möter målgruppen kan också använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet. Materialen är skrivna av personer med
egen erfarenhet av psykisk ohälsa. I nuläget finns tre st. guider; Återhämtningsguiden för dig som mår dåligt, Återhämtningsguiden för
dig som står nära någon som mår dåligt och Återhämtningsguiden
för dig inom heldygnsvård.
Läs mer här: http://www.aterhamtningsguiden.se/.
Samarbetsvård, i Dalarna
I Region Dalarna startade 2017 ett, nu i regionen breddinfört, arbete
med att förbättra omhändertagandet i primärvården av personer med
psykisk ohälsa, bl.a. mot bakgrund av att omhändertagandet skilde
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sig åt mellan olika vårdcentraler. Arbetet inkluderar införande av
särskilt utbildade vårdsamordnare på vårdcentralsnivå, och man arbetar
med konsultpsykiater som stöd. Ett initialt fokus var läkemedelsbehandling och dess uppföljning. Man har också arbetat med utökad
användning av skattningsskalor, psykoedukativa insatser och strukturerad uppföljning och dokumentation.
Läs mer här: https://skr.se/tjanster/merfranskr/larandeexempel/
larandeexempel/vardsamordnaregertrygghetatpersonermedpsykisk
ohalsa.34898.html.
Livsberättargrupper för äldre
Sveriges stadsmissioner startade hösten 2016 projektet Äldres existentiella och psykiska hälsa, med bl.a. Livsberättargrupper. Syftet är
att bryta ensamhet, förebygga depression och ge ökad delaktighet i
livet. Projektet genomförs tillsammans med S:t Lukas och den ideella
föreningen Mind. Livsberättargrupper finns runt om i landet. Gruppen erbjuder ett tryggt sammanhang som kan öppna upp för att dela
med sig av minnen, tankar och känslor med fokus på existentiella
frågor. Varje träff har ett tema som man pratar och diskuterar utifrån.
Det kan handla om barndom, uppväxt, vuxenliv eller en händelse som
betytt särskilt mycket.
Läs mer här: https://sanktlukas.se/psykoterapi/samtalsstod-forpensionarer/aldres-halsa-livsberattargrupper/.
Braining
Under 2017 ställdes frågan vid patient- och närståendeutbildningar
vid Psykiatri Sydväst i Region Stockholm hur man på ett bra sätt
kunde stödja till fysisk träning. Svaret blev ett önskemål om att fysisk
träning skulle finnas på plats i verksamheten, så man skulle känna sig
trygg både med miljön och situationen. Detta blev upprinnelsen till
Braining. Syftet med Braining är att motivera personer med depression
och ångest att träna regelbundet. Träningen vänder sig till alla
patienter inom öppen och sluten vård och till medarbetarna, och man
tränar alltid tillsammans. Brainingformatet inkluderar en introducerande föreläsning, träningspass, motiverande samtal och en individuell utvärdering och återkoppling efter träningsperiodens 12 veckor.
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En positiv bieffekt är den sociala samvaron som skapas. Formatet
gör att många som haft svårt att komma igång med träning börjar
träna regelbundet. Till insatsen har redan från start knutits forskning, och vid tre kliniska uppföljningar har positiva effekter funnits
på depressionssymtom, fysiska och sociala parametrar, inklusive medarbetarnas arbetsmiljö.
Läs mer här: https://www.psykiatriforskning.se/utveckling/verksa
mhetsutveckling-psykiatri/braining-traning-for-hjarnan/.
Projektet @geing Online
Umeå universitet har inom projektet @geing Online i samverkan
med Finland tagit fram en applikation för mobil, avsedd att användas
av seniora personer, som ger användaren kännedom om pågående eller
kommande sociala aktiviteter i dennes närområde.
Läs mer här: https://www.abo.fi/projekt/geing-online-digitalatjanster-for-meningsfulla-sociala-aktiviteter-blandbotniaregionens-aldre/.
Häng med oss ut i Sjöbo
Häng med oss ut var ursprungligen ett samarbete mellan socialpsykiatrin i Sjöbo kommun och Friluftsfrämjandets lokalavdelning Sjöbo.
Projektets syfte var att ”möjliggöra för kunder i socialpsykiatrin att
prova på friluftsaktiviteter i en lokal förening". Projektet blev så lyckat
att fler kommuner ville göra detsamma. Häng med oss ut 2.0 är en
treårig satsning och ett samarbete mellan de socialpsykiatriska verksamheterna i Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Skurup och Simrishamn kommun samt Friluftsfrämjandet.
Läs mer här: https://www.sjobo.se/omsorg-och-stod/psykiskhalsa/hang-med-oss-ut.html.
Dans för Hälsa
Dans för Hälsa är metodiken bakom en vetenskaplig randomiserad
studie från Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro
län och Örebro Universitet (“dansprojektet”) för att stärka psykisk
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hälsa hos unga. Studien visade att regelbunden dans gav hälsoeffekter
för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella besvär.
Läs mer här: https://www.dansforhalsa.se/.
Studiecirkeln Hälsospåret
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan bedrev NSPH
Stockholms län under perioden 2018–2020 studiecirkeln Hälsospåret
som syftade till att förbättra deltagarnas psykiska och fysiska hälsa.
Cirkeln omfattade tio träffar med teman som sömn, stress, kost,
motion m.m. och riktade sig till brukare/patienter och anhöriga.
Läs mer här: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/s
tudiecirkeln-med-fokus-pa-halsa-for-personer-med-psykiskohalsa/.
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Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

1. Säker och kostnadseffektiv it-drift
– rättsliga förutsättningar för
utkontraktering. I.
2. Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt
medborgarskap. Ju.
3. Skolbibliotek för bildning och
utbildning. U.
4. Informationsöverföring inom vård
och omsorg. S.
5. Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring. Ju.
6. God och nära vård. Rätt stöd till
psykisk hälsa. S.
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Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

Infrastrukturdepartementet
Säker och kostnadseffektiv it-drift
– rättsliga förutsättningar för
utkontraktering. [1]
Justitiedepartementet
Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt
medborgarskap. [2]
Ett förbättrat system för arbetskrafts
invandring. [5]
Socialdepartementet
Informationsöverföring inom vård och
omsorg. [4]
God och nära vård. Rätt stöd till psykisk
hälsa. [6]
Utbildningsdepartementet
Skolbibliotek för bildning och utbildning.
[3]
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-09-28
Dnr: 2021-000265-106

Handläggare: Madelene Zwahlen

Direktionen 2021-10-13

Yttrande över remiss Vägen till tillgänglighet (SOU
2021:59)
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till socialdepartementet.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har beretts tillfälle
av socialdepartementet att yttra sig över betänkande SOU 2021: 59 Vägen till ökad
tillgänglighet- långsiktig, strategisk och i samverkan.
Utredningen noterar att vårdgarantin inte efterlevs som lag och ser en bristande
tillgänglighet med långa väntetider nationellt sätt. Delbetänkandets fokus på tillgänglighet avgränsas till att innefatta vårdgarantin, väntetider och hälso- och sjukvårdsrådgivning. Uppdraget om förstärkt vårdgaranti redovisas i maj 2022 de
övriga deluppdragen slut- eller delredovisas i detta delbetänkande med förslag och
bedömningar.
KSON ställer sig helhetsmässigt positivt till delbetänkandets förslag och
bedömningar. Förslagen möjliggör en större likriktning för tillgänglighetsarbetet
regionalt och nationellt, vilket borde underlätta för samverkan kring tillgänglighet i
stort. Genom skärpt lagstiftning kring vårdgarantin stärks patientens ställning.
Däremot finns en del funderingar som KSON vill skicka med och det rör bland
annat ansvar kopplat till vårdgarantin, vad är statens respektive regionernas
ansvar? Hur är implementeringsarbetet tänkt att se ut? Kopplat till förslagen efterfrågar KSON nationell vägledning och styrning framförallt kopplat till vårdgarantin.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Beskrivning av ärendet
Regeringen tillsatte en delegation i augusti 2020 vars uppdrag var att verka för en
ökad tillgänglighet inom hälso-och sjukvården. Mot bakgrund av att den
lagreglerade nationella vårdgarantin inte uppfylls och situationen har försämrats.
Utredningens har haft uppdraget att stödja regionerna i deras arbete med de
regionala handlingsplanerna i linje med den strategiska tillgänglighetsdelen i
överenskommelsen mellan stat och SKR (2019-2021). Utredningen lämnar utifrån
sina slutsatser långsiktiga bedömningar och förslag kopplat till de regionala
handlingsplanerna och hur dessa kan stärkas.
I detta delbetänkande redogörs för utvecklingen av en god och nära vård
fokuserat på primärvården specifikt. I delbetänkandet presenteras pågående
omställningsarbete, nyckelområden identifieras och goda exempel tas upp. Förslag
på hur myndigheter och regeringen ska stötta regionerna redovisas i ett
delbetänkande i maj 2022.
Utredningen pekar på att det går och reducera väntetiderna om regioners och
vårdgivares samlade kapacitet används mer effektivt. I delbetänkandet ges
författningsförslag som syftar till att stärka patienters inflytande och
valmöjligheter kopplat till vårdgarantin.
En nationell samordnad hälso-och sjukvårdsrådgivning föreslås via 1177
vårdguiden, initialt utifrån att basuppdrag ska lagstadgas, med ökad samordning
vid kris. Det föreslås även att en utredning ska tillsättas för att utreda
förutsättningarna för en nationell digital infrastruktur.
Utredningen har även omfattats av uppdraget att lämna förslag på hur
överenskommelsen om ökad tillgänglighet kan vidareutvecklas, med speciell
hänsyn till personer med kroniska sjukdomar.
Förvaltningens synpunkter
KSON finner att delbetänkandet som remissen avser stödjer den inriktning som
KSON vill se kopplat till tillgänglighetsarbetet i stort. Just framförallt att verka för
en ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården genom insatser på bred front.
Däremot efterfrågas förtydliganden kring flera av delbetänkandets förslag för att
kunna omsätta dessa i praktiken.
KSON har specifika synpunkter på de förslag och bedömningar som ges i
samtliga kapitel varav några är:


Det är positivt med ökad samordning kring de regionala
handlingsplanerna för ökad tillgänglighet, dock bör utformningen av
dessa inte detaljstyras av regeringen, den lokala kontexten bör beaktas.
Frågan blir annars vem som ansvarar för synkning mellan regionerna.
Vem sätter reglerna för hur handlingsplanerna ska se ut, har alla
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samma möjlighet att påverka i slutändan? Detta blir särskilt viktigt för
KSON som är beroende av de beslut som fattas av Region Stockholm.




KSON anser de förslag som är tänkta att stärka patientens ställning i
form av författningsförslag kring vårdgarantin som positiva, men
välkomnar förtydliganden kring ansvar och uppdrag när det gäller
författningsändringarna. Hur är implementering av den förnyade
vårdgarantin och uppföljning av denna tänkt att se ut? Är det
regionerna eller staten som ansvarar för dessa delar?
KSON ser det som positivt att basuppdragen för
sjukvårdsrådgivningen initialt stärks så det görs på ett likvärdigt sätt i
hela landet. Dock är en huvudfråga kopplat till förslaget om en
nationell hälso- och sjukvårdsrådgivning hur förslaget är tänkt att
implementeras utifrån att regionerna är huvudmän för sjukvården.
Rådgivningen blir således nationell och utförandet regionalt, hur är det
tänkt att synkas?

Bilagor
1. Bilaga 1 Yttrande betänkande SOU 2021-59 Vägen till ökad tillgänglighetlångsiktig, strategisk och i samverkan
2. Betänkande SOU 2021:59 Vägen till ökad tillgänglighet- långsiktig, strategisk
och i samverkan
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.fs@regeringskansliet.se.
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Datum: 2021-09-28
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Handläggare: Madelene Zwahlen
Socialdepartementet

Betänkande SOU 2021:59 Vägen till ökad tillgänglighet långsiktig, strategisk och i samverkan
Sammanfattning
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON består av två
medlemsorganisationer, Norrtälje kommun och Region Stockholm.
Kommunalförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkande SOU
2021:59 Vägen till ökad tillgänglighet- långsiktig, strategisk och i samverkan.
KSON ställer sig helhetsmässigt positivt till delbetänkandets förslag och
bedömningar. På det stora hela möjliggör förslagen en större likriktning för
tillgänglighetsarbetet regionalt och nationellt. Kopplat till förslagen efterfrågar
KSON nationell vägledning och styrning framförallt kopplat till vårdgarantin.
KSON har specifika synpunkter på de förslag och bedömningar som ges i
samtliga kapitel varav några är:






Det är positivt med ökad samordning kring de regionala
handlingsplanerna för ökad tillgänglighet, dock bör utformningen av
dessa inte detaljstyras av regeringen, den lokala kontexten bör beaktas.
Frågan blir annars vem som ansvarar för synkning mellan regionerna.
Vem sätter reglerna för hur handlingsplanerna ska se ut, har alla
samma möjlighet att påverka i slutändan? Detta blir särskilt viktigt för
KSON som är beroende av de beslut som fattas i region Stockholm.
KSON anser de förslag som är tänka att stärka patientens ställning i
form av författningsförslag kring vårdgarantin som positiva, men
välkomnar förtydliganden kring ansvar och uppdrag när det gäller
författningsändringarna av Utredningen. Hur är implementering av
den förnyade vårdgarantin och uppföljning av denna tänkt att se ut?
Är det regionerna eller staten som ansvarar för dessa delar?
KSON ser det som positivt att basuppdragen för
sjukvårdsrådgivningen initialt stärks så det görs på ett likvärdigt sätt i
hela landet. Dock är en huvudfråga kopplat till förslaget om en
nationell hälso- och sjukvårdsrådgivning hur förslaget är tänkt att
implementeras utifrån att regionerna är huvudmän för sjukvården.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Rådgivningen blir således nationell och utförandet regionalt, hur är det
tänkt att synkas?
Bakgrund
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON har beretts tillfälle
av Socialdepartementet att yttra sig över betänkande SOU 2021: 59 Vägen till
ökad tillgänglighet- långsiktig, strategisk och i samverkan. Kommunalförbundet
består av två medlemsorganisationer, Norrtälje kommun och Region Stockholm.
Uppdraget som KSON innehar är att bedriva, beställa och ansvara för hälso- och
sjukvård för samtliga invånare, omsorg för äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Generella synpunkter
KSON är på en övergripande nivå positiv inför delbetänkandets utformning,
förslag och bedömningar. Utredningen är framtagen i en bred samverkan vilket
skapar väl grundade överväganden.
Förslagen möjliggör för en större likriktning inom tillgänglighetsarbetet såväl
regionalt som nationellt, vilket borde underlätta förutsättningarna kring
tillgänglighet i stort. Genom skärpt lagstiftning kring vårdgarantin stärks
patientens ställning och förslagen är i linje med det nationella arbetet med
omställningen till en god och nära vård. Däremot finns en del synpunkter.
Synpunkter på enskilda delar
Nedan presenteras synpunkter på delbetänkandets enskilda delar.
Kapitel 5. Regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet
5.6.1 Långsiktighet med årshjul

KSON anser att förslaget om att regeringens och regionernas tillgänglighetsarbete
synkas som positivt och där tillgänglighetsarbetet inte längre baseras på årliga
överenskommelser utan mer långsiktig systematik i handlingsplaner och
uppföljningar.
5.6.2 Samordna tillgänglighetsbeskrivningar

Förslaget att tillgänglighetsbeskrivningarna samordnas i alla överenskommelser
från 2022 mellan staten och SKR anser KSON vara positivt.
5.6.3 Utformning av regional handlingsplan

KSON ställer sig frågande till förslaget att utformningen av regional handlingsplan
för tillgänglighet genom statens överenskommelse med SKR ska bli varje regions
ordinarie handlingsplan för tillgänglighet. I och med att regionen ansvarar för
tillgängligheten bör också den lokala kontexten beaktas och varje region bör själva
få bestämma hur arbetet organiseras och följs upp. Frågan blir annars vem som
ansvarar för synkning mellan regionerna. Vem sätter reglerna för hur
handlingsplanerna ska se ut, har alla samma möjlighet att påverka i slutändan?
Detta blir särskilt viktigt för KSON som är beroende av de beslut som fattas i
region Stockholm.
5.6.4 Kommitté för tillgänglighetsdialog

Genom förslaget att tillsätta en kommitté möjliggörs samverkan mellan regering
och regioner, vilket KSON välkomnar. Därigenom kan tillgänglighetsfrågor
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diskuteras och regeringen kan också få en god överblick kring hur
tillgänglighetsarbetet fortlöper runt om i landet. Norrtäljemodellen är en
fungerande och beprövad modell där tillgänglighet adresseras sammanhållet inom
både regionstyrd som kommunalt styrd vård och omsorg. En tilltänkt kommitté
kan ha nytta av lokala aspekter, särskilt där intraregional samverkan är av värde i
t.ex. gränskommuner.
Kap 6. Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information om
patienters valmöjligheter

KSON anser det positivt att patientnyttan stärks genom förslagen som
presenteras i betänkandet. Genom att agera för ett ökat kapacitetsutnyttjande kan
tillgänglighet och väntetider påverkas positivt. För efterlevnaden av lagkraven
behöver vårdgarantiansvarets olika delar tydliggöras både mellan stat och region
men också internt mellan ansvarsnivåer i regionerna. KSON ser gärna att
förtydliganden görs kring författningsändringarna av Utredningen. KSON är
dessutom direkt beroende av den inriktning Region Stockholm tar.
Om det är regionerna som utifrån sin beställarfunktion ska ställa krav på
transparensen gentemot utförarna så behöver det tydliggöras, KSON efterfrågar
förslag på hur ett sådant arbete kan organiseras. Troligen krävs en tydligare
samverkan mellan beställare och utförare för att efterleva lagändringarna. Likaså
behöver det framgå hur implementering och uppföljning kopplat till förslagen är
tänkt att se ut. Är det regionerna eller staten som avgör detta? Uppföljningen
behöver se lika ut om de ska ha nationell relevans. KSON är utifrån sin
organisationstyp beroende av Region Stockholms hantering av frågorna samtidigt
som KSON är en egen förvaltning med beställaransvar för hälso- och sjukvård
lokalt i Norrtälje.
6.11.1 Regionen bör agera i god tid

KSON anser att förslaget att regionen bör agera i tid innan vårdgarantins
tidsgränser överskrids som positiv. Genom förslaget sker se en förskjutning från
patientens egna personella resurser att kräva vård till varje regions ansvar att ge
vård. Viktigt vid implementering av förslaget är att patienten inte förutsätts agera
själv. Såsom nämns i delbetänkandet handlar detta i hög utsträckning om
att kulturförändringar behöver komma till inom vården. Frågan KSON ställer sig
är hur det ska se ut i praktiken, varvid tydliggöranden är viktiga såsom nämns i
inledningen av rubrik 6.
En ytterligare fråga är om det finns hinder utifrån nuvarande ersättningsmodell
kopplat till den förnyade vårdgarantin där patienter blir hänvisad till annan del av
regionen eller annan region bör utredas ytterligare. Är det utomlänstaxa som
gäller? Ingår samma vårdtjänst eller hjälpmedel vid hänvisning till vårdgivare i
annan region utan ökad kostnad för patient eller tillhörande region?
6.11.3 Utökat informationskrav om vårdgarantin

I och med förslaget att stärka ansvaret kring regionernas informationsskyldighet
bedömer KSON att frågan uppkommer vem som äger och förvaltar att
informationen är uppdaterad och relevant. Ska någon process synliggöras och ska
det finnas hänvisning för patient?
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6.11.6 Regiongemensam pilotverksamhet

Genom förslaget om att regeringen stimulerar pilotverksamhet undrar KSON hur
Utredningen tänker sig kring deltagande och rapportering? Vad händer om en
region inte vill vara med.
Kapitel 7. Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård

I beskrivningen av en god och nära vård beskrivs att den specialiserade vården
behöver erbjuda ett konsultativt stöd till primärvården. Primärvård och
specialiserad vård behöver arbeta tillsammans med patienten påtalas och delar
som idag utförs på sjukhus borde fasas ut till primärvården anser Utredningen.
KSON är av uppfattningen att vad som gått från specialiserad vård till primärvård
varierar i dagsläget i regionerna. Just därför vore det önskvärt om Utredningen i
kommande delbetänkande preciserar vad som åsyftas.
Kapitel 8. En nationellt samordnad hälso-och sjukvårdsrådgivning

KSON anser att en nationell sjukvårdsrådgivning är ett steg framåt som påvisar en
vilja att effektivisera och möta tillgängligheten för invånarna. Dock är frågan hur
kopplingen mellan rådgivning och utförandet av vården är tänkt att se ut.
Bedömningen från KSON:s sida är också att det är positivt att regionernas ansvar
för de regionala basuppdragen säkerställs genom en likvärdig rådgivning för
patienten oavsett vart i landet denne befinner sig, däribland genom de medicinska
kunskapsunderlagen för hänvisning. En huvudfråga som KSON ställer sig kopplat
till förslaget om en nationell hälso- och sjukvårds-rådgivning är vem som vore
ägare av den nationellt samordnade hälso- och sjukvårdsrådgivningen då denna
öppnar upp? Då det i dagsläget är regionerna som är huvudmän och därmed
ansvariga för invånarnas vård och hänvisning kring denna. Det finns risker
kopplat till det juridiska, hur ska IVO utföra sin tillsyn på regional vård som
hänvisas nationellt?
8.11.4 Krav på flera språk

Förslaget beskriver inte hur konsultation mellan professioner ska se ut heller inte
hur tolkverksamheten ska struktureras, detta hade behövt framgå tydligt.
8.11.5 Särskilt om överföring av samtal vid allvarlig händelse

Sett ur lärdomar från covid-19 pandemin välkomnar KSON överföringen av
samtal mellan regioner. Arbetet hade behövt synkas med det arbete som pågår
inom Regeringskansliet och hos andra myndigheter. Hur synkar det till andra
tangerande utredningsuppdrag inom regioner och andra myndigheter?
Dock bör en tydlig stödstruktur för implementering införlivas, mycket lärdomar
finns att dra från det nationella krisledningsarbetet.
Kapitel 9. Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

KSON bedömer att fokus på kroniska sjukdomar i vidareutveckling av
överenskommelsen om ökad tillgänglighet som positivt. De förslag som
presenteras kring hur överenskommelsen om ökad tillgänglighet kan utvecklas ses
till sin helhet som positiva.

Olle Reichenberg
Ordförande
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DELBETÄNKANDE AV
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Vägen till ökad tillgänglighet
– långsiktig, strategisk och i samverkan
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Till statsrådet Lena Hallengren

Regeringen beslutade den 13 augusti 2020 att tillkalla en kommitté i
form av en delegation med uppdrag att verka för ökad tillgänglighet
i hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på kortare väntetider.
(dir. 2020:81).
Som ordförande förordnades från och med den 13 augusti 2020
läkaren och specialisten i tumörsjukdomar Gunilla Gunnarsson. Den
17 december ändrades utredningens form vilket innebar att Gunilla
Gunnarsson i stället blev särskild utredare. Utredningen har antagit
namnet Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården,
utredningen har också använt kortnamnet Tillgänglighetsdelegationen.
Som huvudsekreterare i utredningen anställdes från och med den
1 oktober 2020 tf. enhetschefen Helena von Knorring. Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den 1 oktober 2020
utredaren Åsa Ljungvall. Apotekaren Lisa Landerholm anställdes
som sekreterare i utredningen för perioden den 19 oktober 2020 till
den 31 december 2020, med förlängning från den 1 januari till den
31 maj 2021. Utredaren Göran Zetterström anställdes som sekreterare den 18 november till den 31 december 2020, med förlängning
från den 1 januari 2021 till den 31 maj 2021. Projektledaren Hanna
Wallin anställdes som sekreterare den 1 januari 2021 och juristen
Nadja Zandpour anställdes som sekreterare den 11 januari 2021.
Göran Zetterström entledigades den 1 mars 2021 och ämnesrådet
Martin Färnsten anställdes som sekreterare den 2 mars 2021 till den
30 juni 2021.
Delegationens ledamöter förordnades den 1 oktober 2020 till den
16 december 2020. Från och med den 17 december 2020 är delegationen rådgivande. Delegationens ledamöter är professorn Anders
Anell, förbundsordföranden Ann-Kristin Sandberg, adjungerade
professorn i barn- och ungdomspsykiatri Clara Hellner, överläkaren
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och föreningsordföranden Johan Styrud, samordnaren Lisbeth
Löpare-Johansson, professorn Mats Alvesson, hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig, förbundsdirektören Nina FållbäckSvensson, generaldirektören Sofia Wallström och verksamhetschefen Åke Åkesson.
Sakkunniga i utredningen är från och med den 26 oktober 2020
ämnesrådet Marcus Gry, departementssekreterare Eva Molander,
kanslirådet Lisa Ståhlberg och departementssekreteraren Jessika
Yin. Jessika Yin entledigades den 2 februari 2021, departementssekreteraren Unni Mannerheim förordnades 3 februari 2021. Som
experter i utredningen förordnades från och med den 26 oktober
2020 enhetschefen Lena Hellberg, projektdirektören Nils Janlöv och
enhetschefen Anna-Karin Nyqvist.
Utredningen tackar alla som på olika sätt bidragit till arbetet
i utredningen.
Utredningen lämnar härmed delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). Utredningens delegation, expertgrupp och referensgrupper har under
hela utredningsarbetet bidragit med värdefulla och konstruktiva synpunkter. När begreppet utredningen används i betänkandet avses
den särskilda utredaren samt sekretariatet. Den särskilda utredaren
svarar ensam för innehållet i betänkandet.
Stockholm i juni 2021
Gunilla Gunnarsson
/Helena von Knorring
Åsa Ljungvall
Lisa Landerholm
Hanna Wallin
Nadja Zandpour
Göran Zetterström
Martin Färnsten
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Sverige har bristande tillgänglighet med långa väntetider till hälsooch sjukvård sedan många år. Den lagreglerade nationella vårdgarantin uppfylls inte och läget försämras för varje år. Internationella
jämförelser visar att patienter i Sverige upplever tillgängligheten som
sämre än patienter i jämförbara länder. Det finns ett samband mellan
tillgänglighet och befolkningens förtroende för vården. Covid-19pandemin har ytterligare försämrat väntetidsläget. Regeringen tillsatte därför i augusti år 2020 en delegation vars uppgift är att verka
för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med fokus på kortare
väntetider. Uppgiften är att stödja regionernas arbete med regionala
handlingsplaner, stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare
väntetider genom att informera om patientens valmöjligheter och
stödja såväl regionernas som kommunernas arbete med utvecklingen
av en nära och tillgänglig vård. Enligt direktivet ska delegationen
också utreda en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning och hur
överenskommelsen om kömiljarden ska utvecklas. Ett uppdrag avseende för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti ska avrapporteras till slutbetänkandet varför det inte ingår i delbetänkandet.
Utredningen redovisar nedan en sammanfattning av delbetänkandet med fokus på utredningens förslag och bedömningar.

Väntetider i vården – en svår utmaning
Långa väntetider, liksom bristande tillgänglighet i bred bemärkelse,
har sedan lång tid tillbaka varit ett problem i svensk hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen rapporterade redan på 1960-talet om långa
väntetider till vården. År 1987 avsattes första gången statliga medel
till Socialstyrelsen med målet att korta köer, landstingen kunde söka
medlen. År 1990 gav staten stimulansmedel för att nationellt sam-
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ordna arbetet mellan landstingen och för att väntetider skulle börja
mätas. Det fanns redan då betydande skillnader i väntetider mellan
landstingen. Genom åren har staten och regionerna (tidigare landstingen) genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingått
årliga överenskommelser, både med och utan prestationsersättning,
för att förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna.
Försämring trots lagstadgad vårdgaranti
År 1992 infördes den första vårdgarantin i Sverige. År 2010 lagstiftades vårdgarantin i den dåvarande hälso- och sjukvårdslagen. År
2019 infördes en förstärkt vårdgaranti för primärvården.
I dag år 2021 innebär vårdgarantin, ofta benämnd 0-3-90-90, att
en patient ska få
– komma i kontakt med regionens primärvård samma dag som
patienten söker kontakt (0),
– en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal inom tre dagar från det att den enskilde
har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt
att den enskilde behöver få en medicinsk bedömning och en sådan
inte kan göras när den enskilde först söker kontakt (3),
– besök i specialiserad vård inom 90 dagar från det att remiss har
utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från det att
den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården (90),
– planerad vård inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat
att den enskilde ska få den aktuella vården (90).
Utöver den lagstadgade vårdgarantin kom staten och dåvarande
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) år 2009 överens om en
målsättning om en förstärkt vårdgaranti, för barn och unga, som
skulle uppfyllas av regionerna år 2011. Målsättningen var att barn
och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första
bedömning samt ytterligare 30 dagar på en fördjupad utredning eller
behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Utredningen har jämfört utvecklingen under åren 2012 till 2021
vad avser första besök i specialiserad vård inom 90 dagar från det att
remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från
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det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården.
Utredningen kan konstatera att andelen patienter som erhållit sitt
besök inom den tiden har sjunkit för varje år, se figur 1.
Figur 1

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på första besök i den
specialiserade vården
Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad,
2012–2021. Observera att y-axeln inte startar vid 0.
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* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021
inte är fullt jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av första
besöken inom specialiserad vård på sikt.
Not: Patientvalt och medicinskt orsakat väntande ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se.

Den 31 december 2019 väntade 293 561 patienter på första besök i
specialiserad vård, exklusive patientvald väntan, enligt SKR:s väntetidsdatabas publicerat på vantetider.se. Av dessa hade 53 506 patienter väntat längre än 90 dagar. Den 31 december 2020 väntade
282 407 patienter på första besök i specialiserad vård, exklusive
patientvald väntan. Av dessa hade 64 688 väntat längre än 90 dagar.
Utredningen har på samma sätt jämfört utvecklingen under åren
2012–2021 vad avser operation eller annan åtgärd och kan konstatera
att även andelen patienter som erhållit vård inom behandlings-
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garantins 90 dagar har sjunkit för varje år, se figur 2. Den 31 december 2019 väntade 123 651 patienter på operation eller annan åtgärd i
specialiserad vård, exklusive patientvald väntan, enligt SKR:s väntetidsdatabas publicerat på vantetider.se. Av dessa hade 33 476 väntat
längre än 90 dagar. Den 31 december 2020 väntade 126 101 patienter
på operation eller annan åtgärd i specialiserad vård, exklusive patientvald väntan. Av dessa hade 51 047 väntat längre än 90 dagar.
Figur 2

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på operation eller
andra åtgärder i den specialiserade vården
Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad,
2012–2021. Observera att y-axeln inte startar vid 0
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* Fr. o. m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland
annat att fler vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 inte är fullt jämförbara
med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av åtgärder inom specialiserad vård
på sikt.
Not: Patientvalt och medicinskt orsakat väntande ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se.

Trots lagstadgad vårdgaranti, överenskommelser mellan staten och
regionerna genom SKR, med eller utan prestationsersättning, och
regionernas egna åtgärder är väntetiderna alltjämt långa. Vårdgarantin uppfylls inte och det finns stora skillnader mellan och inom
regionerna. Under covid-19-pandemins första och andra våg har det
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enligt Socialstyrelsen gjorts 14 procent, eller omkring 290 400, färre
första besök till läkare 1. Antalet operationer minskade med totalt
22 procent vilket motsvarar 100 897 operationer mellan mars 2020
och januari 2021 jämfört med motsvarande period 2019–2020 2.
Covid-19-pandemin har försämrat situationen för de patienter
som väntat längst men har också medfört förändringar i vården som
kan vara till hjälp för att förbättra tillgängligheten långsiktigt.
Exempelvis gick de digitala besöken i regionernas primärvård totalt
upp med 278 procent, eller nästan 85 600 besök, januari 2020– januari
2021 enligt Socialstyrelsen.

Regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet
Utredningen har haft uppgiften att stödja regionernas arbete med
framtagande av regionala handlingsplaner i enlighet med den strategiska tillgänglighetsdelen i överenskommelser mellan staten och SKR
åren 2019–2021. Arbetet har skett genom digitala dialogmöten med
kontaktpersoner och i vissa fall även flera ytterligare medarbetare i
regionerna kring nulägesrapport år 2019 och framtagandet av planen.
Utredningen har också arrangerat digitala seminarier med goda
exempel på väl utfört tillgänglighetsarbete. Utredningen har sammanställt och analyserat de regionala handlingsplanerna på ett övergripande plan vilket redovisas i delbetänkandet. Vidare har utredningen
planerat återkoppling till varje enskild region under juni månad 2021.
Bedömningar och förslag
Utredningen bedömer att det strategiska långsiktiga arbetet behöver
stärkas och lämnar följande bedömningar:
• Regeringen och regionerna bör gemensamt planera för ett långsiktigt tillgänglighetsarbete. Arbetet bör omfatta årliga regionala
handlingsplaner och årliga uppföljningar. Ett årshjul som i största
möjliga mån tillfredsställer såväl statens som regioners behov av
tidsmässig planeringscykel bör eftersträvas. Långsiktighet behövs
1

Uppgifterna bygger på underlag från SKR:s väntetidsdatabas
Uppgifterna bygger på underlag från nationella kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt
Register.

2
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för att få vårdens medarbetares engagemang i tillgänglighetsarbetet och minskar också det administrativa arbetet.
• Alla överenskommelser mellan staten och SKR, där tillgänglighet
i hälso- och sjukvården finns med, bör från och med år 2022
samordnas i sina delar om tillgänglighet med överenskommelsen
som för år 2021 benämns Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.
• Den regionala handlingsplanen för ökad tillgänglighet bör genom
statens överenskommelse med SKR utvecklas till att vara varje
enskild regions handlingsplan för ökad tillgänglighet och utgå
från mätbara och tidsatta mål med insatser för att nå målen och
beskrivning av hur regionen avser att följa upp insatserna. Det är
viktigt att handlingsplanen är regionens egen handlingsplan, inte
ett administrativt svar som villkor för att erhålla ekonomiska
medel i en överenskommelse.
• Statens uppföljning av det gemensamma strategiska tillgänglighetsarbetet, genom överenskommelse med SKR, bör bland annat
bestå av en årlig rapport från regionen gällande om insatserna i
den regionala handlingsplanen för tillgänglighet genomförts och
hur resultatet är i förhållande till regionens mål.
Utredningen lämnar också följande förslag:
• Regeringen ska tillsätta en kommitté för regelbunden återkommande uppföljning och dialog med varje region kring regionens
tillgänglighetsläge och resultat i förhållande till den regionala
handlingsplanen. Dialogen ska ske vid platsbesök. Målet ska vara
att genom dialogen stimulera utveckling och förändringsarbete
för bättre tillgänglighet. Kommittén för tillgänglighetsdialog ska
också vara en del av en utökad statlig uppföljning. Kommitténs
ledamöter utses av regeringen efter samråd med regionerna.

Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård
Av direktivet framgår att utredningen ska följa utvecklingen av en
mer nära vård i regioner och kommuner, med fokus på primärvården.
Utredningen ska föreslå insatser för hur regeringen och statliga
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myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen. Detta deluppdrag
ska slutredovisas i huvudbetänkandet i maj 2022 och utredningen har
hittills följt pågående omställningsarbete och identifierat nyckelområden, insatser och goda exempel.
Flera statliga utredningar har lagt grunden för omställning till en
god och nära vård, i huvudsak; utredningen En nationell samordnare
för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården och utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Regeringen har
överlämnat två propositioner med förslag till författningsändringar
som riksdagen därefter fattat beslut om. Regioner och kommuner har
kommit olika långt i omställningsarbetet, men det strategiska arbetet
med målbilder och organisering för att ställa om pågår. Regeringen
stödjer arbetet genom årliga överenskommelser med SKR med medel
dedikerade till omställningen och myndigheter har omfattande uppdrag att stödja och följa upp omställningen till en nära vård.
Utredningens rådgivande delegation har betonat att omställningen till nära vård är en förutsättning för att lyckas förbättra tillgängligheten i både primärvården och den specialiserade vården.
Regeringens intention är att omställningen till en nära vård med en
stärkt primärvård ska kunna bidra till följande tre centrala mål:
• Tillgängligheten till primärvården ska öka.
• En mer delaktig patient och en personcentrerad vård.
• Kontinuiteten i primärvården ska öka.
Med utgångspunkt från de möten utredningen haft gällande primärvårdens tillgänglighet anser utredningen att tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet är nyckelområden att följa och lyfta insatser
och goda exempel inom. Att patienten ska få en hög tillgänglighet
till vården, vara delaktig och få kontinuitet i sin vård innebär att
vården behöver arbeta målmedvetet för en god samordning och samverkan mellan olika vårdgivare och huvudmän. För att omställningen
ska lyckas behöver primärvård och specialiserad vård driva arbetet
framåt tillsammans.
Att vården arbetar ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv ser utredningen som nödvändigt för att på sikt förbättra
hälsan i befolkningen och samtidigt minska belastningen på hälsooch sjukvårdsystemet och använda vårdens resurser mer effektivt.
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Hälso- och sjukvårdens digitalisering anses vara en förutsättning
för att klara av omställningen. Videobesök erbjuds patienter i större
utsträckning, digitala arbetssätt för bättre samverkan mellan vårdgivare utvecklas och det finns i dag fler digitala vårdtjänster än tidigare att använda som patient eller invånare.
Viktiga insatser för nära vårdens omställning och primärvårdens
tillgänglighet
Utredningen har identifierat viktiga insatser med goda exempel.
• Patientkontrakt med exemplen Min vårdplan cancer och Samordnad individuell plan SIP.
• Digitalisering med exemplet videobesök.
• Samverkan mellan primärvård och specialiserad vård med exemplen digital specialistkonsult, teledermatoskopi och virtuella hälsorum.
• Samverkan mellan kommunal och regional vård med exemplet
mobilt närsjukvårdsteam
• Utveckling av vården tillsammans med patienterna för stärkt delaktighet med exemplet kontaktsätt för barns och ungas psykiska
ohälsa.
Uppföljning, utvärdering och forskning behöver ingå i regionernas
och kommunernas arbete med omställningen till nära vård.

Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom
information om patienters valmöjligheter
Utredningen har i detta deluppdrag uppgiften att stödja ett effektivt
resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om
patientens valmöjligheter. Iakttagelser utredningen gjort är exempelvis att vårdgarantin ses som målsättning och inte som lagkrav.
Detta leder till längre väntetider än nödvändigt. Det finns också en
otydlighet i kraven om regionernas ansvar för att vårdgarantins tidsgränser hålls och att åtgärder vidtas i tid. En del regioner väntar till
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vårdgarantin går ut innan åtgärder vidtas. I en majoritet av regionerna förväntas patienten själv ta kontakt för att efterfråga vård hos
annan vårdgivare när vårdgarantin inte kan hållas.
Patienten ges sällan tid i handen eller har inflytande över vilken
tid som erbjuds och det förekommer att patienten får vänta länge på
besked om tid till besök eller planerad vård.
Det finns också brister i den information som invånare och
patienter har tillgång till om vårdgarantin och patientens valmöjligheter.
Samlad information om vårdgivares lediga kapacitet, gällande vårdavtal och villkor saknas men behövs för att effektivt kunna hjälpa
patienter till annan vårdgivare när vårdgarantin bedömts inte kunna
hållas.
Det finns jämförelser som tyder på bra resurser men lägre produktiviteten vid svenska sjukhus jämfört med andra länder. Utredningen anser att det behövs större kraft i arbetet med produktionsoch kapacitetsplanering.
Bedömningar och förslag
Utredningen lämnar följande bedömningar:
• Det är angeläget att regionen inte inväntar tidpunkten då patientens vårdgaranti överskridits innan åtgärder vidtas, utan agerar så
snart det finns skäl att misstänka att vårdgarantin inte kommer
kunna uppfyllas. Det är också av stor vikt att regionens rutiner inte
utgår från att patienten förväntas att själv initiera ett ärende om att
söka annan vårdgivare om misstanke föreligger om att vårdgarantin
inte kommer kunna uppfyllas. Utredningen bedömer att det finns
behov av författningsändringar kring dessa frågor.
• Patienten bör erbjudas att vara delaktig vid tidsbokning. Ett
erbjudande om tid bör i möjligaste mån ges med beaktande av
patientens individuella förutsättningar, livssituation och andra
aktuella omständigheter. Ett erbjudande om tid eller ett besked
om att vårdgarantin inte kan uppfyllas bör kunna ges till patienten utan längre dröjsmål. En tidsgräns på 14 dagar för besked om
tid bör införas från det att remiss har utfärdats eller, om någon
remiss inte är nödvändig, från det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården. Tidsgränsen bör gälla såväl
25
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besöksgarantin som behandlingsgarantin. Utredningen bedömer
att det finns behov av författningsändringar kring dessa frågor.
• Regionen bör ha en skyldighet att informera patienten om vårdgarantins villkor i olika avseenden. Informationen bör bland annat
omfatta villkor vid vård i annan region, villkor vid av- eller ombokning och när patienten på eget initiativ bokar vård. Utredningen
bedömer att det finns behov av författningsändringar kring dessa
frågor.
Utredningen lämnar också följande förslag:
• Regeringen ska tillsätta en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem genom
att komplettera, uppdatera och tillgängliggöra information som
möjliggör för regionerna att i realtid söka ledig kapacitet i hela
landet för vård till väntande patienter och få information om
villkoren för nyttjande av den vården.
• Socialstyrelsen ska ges ett flerårigt uppdrag att ansvara för kontinuerliga kunskapshöjande insatser för invånare, olika patientgrupper, hälso- och sjukvårdens professioner och vårdens aktörer i
övrigt. Målsättningen med insatserna ska vara att höja kunskapen
om vårdgarantin och patientens valmöjligheter. Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys ska ges i uppdrag att återkommande utvärdera insatserna och följa upp kunskapen om vårdgarantin och
patientens valmöjligheter, bland annat genom kännedomsundersökningar.
• Regeringen ska under 5 år stimulera ett regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete genom pilotverksamheter inom olika
områden för ökad kapacitet och effektivitet i hälso- och sjukvården. Möjliga områden för regiongemensam pilotverksamhet kan
vara produktions- och kapacitetsplanering och samordnade upphandlingar.
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Nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning
Direktivet efterfrågar en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning
via 1177 Vårdguiden. Utredningen benämner den i stället hälso- och
sjukvårdsrådgivning. Syftet är att uppdatera benämningen i enlighet
med utvecklingen mot mer förebyggande och hälsofrämjande perspektiv, men innebär inga förändringar i sak.
Med en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning
menar utredningen att tjänsten är likartad över hela landet, utan
alltför stora regionala skillnader ur befolkningens perspektiv, och att
regionerna arbetar samordnat med innehåll, utveckling och utförande av tjänsten. Med denna utgångspunkt drar utredningen slutsatsen att hälso- och sjukvårdsrådgivningen genom 1177 Vårdguiden
i dag är delvis nationellt samordnad, men att det också finns betydande regionala inslag. Sammantaget ser utredningen en utveckling i
riktning mot större regional splittring och att det finns vissa svårigheter i att samverka och samordna sig mellan regionerna. Ett hinder
till gemensam utveckling är att det går för långsamt, vilket bland
annat beror på tekniska svårigheter då de gemensamma tjänsterna
måste anpassas till olika system som inte alltid är kompatibla med
varandra.
För att stärka förutsättningarna för att den hälso- och sjukvårdsrådgivning som byggts upp kvarstår och utvecklas gemensamt och
nationellt samordnat, bedömer utredningen att det behövs vissa författningsändringar samtidigt som staten och SKR kommer överens
om vissa delar. Författningsreglering säkrar, för befolkningen i hela
landet långsiktigt, tillgången till hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans dygnet runt och information på en välkänd webbplats. Utredningen menar att det är viktigt att säkra att tjänsten även fortsatt
är tillgänglig på telefon, även om andra kommunikationskanaler
också behöver fortsätta att utvecklas.
Bedömningar och förslag
Utredningen föreslår nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen
med följande innehåll:
• Regionerna ska organisera hälso- och sjukvården så att alla som
omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård och som
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dessutom vistas i regionen kan få hälso- och sjukvårdsrådgivning
på distans när som helst på dygnet.
– Genom sådan rådgivning ska den enskilde ges råd om åtgärder
som han eller hon själv kan vidta med anledning av sina symtom. Det ska vid sådan rådgivning också bedömas om den
enskilde har behov av ytterligare hälso- och sjukvård och den
enskilde ska, vid behov, hänvisas till en vårdenhet. Råden,
bedömningen och hänvisningen ska utgå från ett rådgivningsoch hänvisningsstöd. Regionen ska också lämna information
om hälso- och sjukvård, som så långt som möjligt motsvarar
sådan information som lämnas vid hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, på en webbplats som är allmänt känd.
• Regionerna ska samverka med varandra kring hälso- och sjukvårdsrådgivningen.
– Kravet på samverkan är generellt och gäller således alla delar
av hälso- och sjukvårdsrådgivningen, såväl vid allvarlig händelse som när det inte råder sådan. Samverkan ska särskilt avse
det rådgivnings- och hänvisningsstöd som ska ligga till grund
för hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans.
Utredningen föreslår vidare att det införs nya bestämmelser i hälsooch sjukvårdsförordningen med följande innehåll:
• Regionerna ska tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans via telefon. Rådgivningen via telefon ska vara anpassad till
personer med nedsatt tal och hörsel.
• Regionerna ska erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
och information om hälso- och sjukvårdsrådgivning på en webbplats på andra språk än svenska under vissa förutsättningar.
• Den som bedriver hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska,
om behov finns vid allvarlig händelse, besvara samtal från enskilda
som vistas i andra regioner och överföra samtal till de som bedriver sådan verksamhet i andra regioner. Regionen ska säkerställa
att tekniska lösningar används som möjliggör detta.
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Utredningen lämnar dessutom följande förslag:
• Regeringen tar initiativ till en flerårig överenskommelse mellan
staten och SKR om vissa delar som utredningen har bedömt som
viktiga för att uppnå en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning men som behöver mindre långsiktighet och mer
flexibilitet. Det gäller exempelvis möjligheter till utveckling av
nya gemensamma digitala tjänster och verktyg.
• Regeringen ska tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag på hur en nationell digital infrastruktur inom hälso- och
sjukvården kan utformas och regleras.
När det gäller upprätthållande av en nationellt samordnad hälso- och
sjukvårdsrådgivning vid kraftigt ökade behov på grund av större
kriser eller samhällsstörningar, bedömer utredningen att kvalitetssäkrad, enhetlig och snabb information från en nationell redaktion
inom hälso- och sjukvårdsrådgivningen är angeläget. Även beredskap för utökad bemanning är en central aspekt och hälso- och sjukvårdsrådgivningen bör dessutom ingå i relevanta samverkansforum
vid kris. Utredningen bedömer att förutsättningarna för att uppnå
detta är goda, utifrån den reglering som finns i dag och de förslag
som utredningen lämnar.

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad
tillgänglighet
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur överenskommelsen om ökad tillgänglighet kan vidareutvecklas, med särskild
hänsyn till personer med kroniska sjukdomar. I deluppdraget har
ingått att lämna förslag på huvudsakligt innehåll, utformning av
prestationskrav, modell för fördelning av medel, hur fler delar av
vårdkedjan kan inkluderas samt hur krav på inrapportering och
uppföljning av data bör formuleras. Det har också ingått att redogöra
för möjliga styreffekter till följd av förslagen samt att analysera föroch nackdelar med regionala och samverkansregionala överenskommelser mellan staten och regionerna.
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Bedömningar och förslag
Utredningen föreslår att:
• Tillgänglighetsöverenskommelsen ska innehålla flera delar. Prestationskrav utifrån resultat gällande kortare väntetider, utveckling av väntetidsstatistiken och strategiskt utvecklingsarbete
kvarstår sedan tidigare överenskommelse, men vidareutvecklas.
En ny del om regiongemensam pilotverksamhet införs. Denna del
syftar till att under 5 år stimulera regionerna att bedriva regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete för ökad kapacitet och effektivitet. Som alternativ kan denna del genomföras
genom ett tillfälligt statsbidrag via Socialstyrelsen. Jämfört med
den nuvarande överenskommelsen föreslår utredningen att en
större andel av överenskommelsens totala medel går till det strategiska utvecklingsarbetet.
• Modellen för uppföljning och prestationsersättning för kortare
väntetider ska, i likhet med den nuvarande modellen, innehålla
mått som berör primärvården och den specialiserade vården, där
barn- och ungdomspsykiatri följs och ersätts separat från övrig
specialiserad vård. Uppföljningsmåtten och prestationskraven
inom respektive område utvecklas för att ta mer hänsyn till aspekter som är särskilt relevanta för personer med kronisk sjukdom, för
att minska antalet patienter som har väntat riktigt länge på vård
samt för att minska tröskeleffekter och risk för undanträngning
inom väntelistan.
• Överenskommelsen ska innehålla utökade krav på regionerna och
SKR om förbättrad kvalitet i inrapporterade data till väntetidsdatabasen. Den ska också innehålla krav på SKR om förbättrad
presentation av väntetidsdata.
• Regeringen ska tillsätta en utvidgad och fördjupad granskning av
väntetidsdatabasens kvalitet.
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”C[…] B[…] berättar om hur T[…] under lågstadietiden började
agera på ett sätt som fick henne och T[…]:s pappa att misstänka
att sonen hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, npf.
Efter flera turer hos skolläkaren och barn- och ungdomsmottagningen hamnade familjen återigen hos bup. Där beslutades
att T[…], som då hunnit börja fjärde klass, skulle få göra en så
kallad npf-utredning. Men väntetiden var uppemot tre år.
– Vi tänkte att det här är helt förfärligt, ska utredningen börja
i sjuan? Och man får ingen hjälp under tiden heller, det är liksom
ett helt stadie av ett barns liv som man bara sätter på vänteläge,
säger C[…] B[…].” 1
”Bristande tillgänglighet till hälso- och sjukvården har varit ett långvarigt problem i Sverige som har stått i kontrast till de överlag goda
medicinska resultat som hälso- och sjukvården presterar. Att förbättra
tillgängligheten har därför varit ett uttryckligt mål för hälso- och
sjukvårdspolitiken under lång tid och olika reformer och insatser har
genomförts.” Så inledde Myndigheten för vårdanalys (nuvarande
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys) sin rapport Låt den rätte
komma in, 2014:3. Inledningen avslutades med följande: ”Hälso- och
sjukvårdens tillgänglighet är en utmaning men också en enorm möjlighet. När vården organiseras utifrån befolkningens och patienternas
perspektiv och man som patient kan delta aktivt i sin egen vård kan de
begränsade resurserna räcka långt mycket längre än i dag.” Utan
tvekan kan jag som utredare skriva under på detta år 2021.
Som utredningen redovisar i kapitel 4 uppmärksammades bristande tillgänglighet med långa väntetider redan på 1960-talet. Genom
1
Dagens Nyheter, 2021-05-22, T[…] och familjen nekades hjälp av bup: ”De sa att han var
bortskämd”.
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åren har insatser utförts av staten i form av ekonomiska satsningar
såväl prestationsbaserat som icke prestationsbaserat. Vårdgarantin
har reglerats i lag och över tid ändrats och kompletterats. Olika satsningar har genomförts i enlighet med överenskommelser mellan staten och SKR. Det är utredningens uppfattning att ingen enskild
åtgärd har haft en långvarig tydlig effekt. Prestationsbaserad ersättning visar resultat så länge de ekonomiska medlen finns. De förändringar som Sveriges Kommuner och Landsting (nuvarande Sveriges
Kommuner och Regioner) beskrev 2016, som viktiga för det fortsatta
arbetet, är inte genomförda men arbetas delvis med i dag år 2021, se
kapitel 4.
I kapitel 4 visas att andelen som erhåller specialiserad vård enligt
vårdgarantin har försämrats kontinuerligt sedan år 2012. Under år
2020 har läget ytterligare försämrats på grund av covid-19-pandemin. Dessutom har sannolikt patienter avstått från att söka vård
under pandemin och därmed riskeras att patienter söker senare med
ett betydligt allvarligare tillstånd. I oktober 2020 började den andra
vågen av covid-19 pandemin och under våren 2021 har Sverige genomgått en tredje våg.
Att införa en vårdgaranti har inte förhindrat att över
100 000 patienter i dag 2021 väntar långt utöver vårdgarantins gräns
på specialiserad vård. Många patienter når inte ens sjukvårdsrådgivningen eller sin vårdcentral vid telefonsamtal. Patienter som väntat
mer än 90 dagar på besök eller åtgärd i specialiserad vård har rätt att
få hjälp av annan vårdgivare men kunskapen, informationen och
hjälpen till patienten har stora brister. Redan år 2011 påvisade Socialstyrelsen att det fanns stora skillnader i dåvarande landstingens kommunikation kring vårdgarantin, något Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys konstaterade fortfarande fanns år 2015. I kapitel 6
redovisar utredningen läget i regionerna i dag och lägger förslag som
ska förbättra informationen och stärka patientens ställning.
Alla måste prioritera tillgänglighet
Är medicinen för den bristande tillgänglighet som Sverige haft i årtionden att fortsätta på samma sätt som i dag? Utredningens rådgivande delegation anser att omställningen till nära vård är en förutsättning för att lyckas förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna.
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När vården organiseras utifrån befolkningens och patienternas perspektiv och man som patient kan delta aktivt i sin egen vård kan de
begränsade resurserna räcka långt mycket längre än i dag som Myndigheten för Vårdanalys (i dag Myndigheten för vård- och omsorgsanalys) konstaterade 2014. Genom att utgå från patientperspektivet
och göra patienten mer delaktig kommer förtroendet för och tryggheten med primärvården att öka. Jag är övertygad om att ska omställningen lyckas måste den genomföras av primärvård och specialiserad
vård tillsammans och de ekonomiska medel som satsas på omställningen måste bli tydliga för primärvårdens verksamheter. Primärvårdens läkare måste bli fler och alla patienter erbjudas en fast läkarkontakt.
Jag hävdar dessutom att Sverige behöver en kulturförändring och
nya arbetssätt i vården. De vårdprofessionella behöver ta större övergripande ansvar för tillgängligheten. De bör vara delaktiga i utformning av planer och åtgärder och ges förutsättningar att arbeta med
kärnverksamheten på ett effektivt sätt. Vårdens kunskapsstöd måste
innehålla tillgänglighetsaspekter vilket såväl kunskapsstyrningsorganisationen som myndigheterna bör ansvara för. Informationen till
patienterna om möjligheter till vård samt att faktiskt få sin behovsbestämda vård inom vårdgarantins gränser måste förbättras.
Politisk enighet kring högsta prioritet för tillgänglighet bör eftersträvas. Staten och regionerna måste arbeta långsiktigt och tillsammans. Ryckighet i regionernas arbete genom kortsiktiga satsningar
tjänar ingen på. Det strategiska arbetet med regionala handlingsplaner måste utvecklas så att handlingsplanen är begriplig och betyder något för varje medarbetare i vården. Regeringen måste utveckla
sin uppföljning av regionernas resultat och införa en tillgänglighetsdialog med regionerna. Regionerna bör intensifiera arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning inom regionen samt tillsammans
med andra regioner. Regionerna behöver samverka mer för att finna
lösningar tillsammans för de patienter som riskerar att inte få vård
inom vårdgarantins gränser och också nyttja och upphandla mer vård
från privata vårdgivare. Alla behöver ta med lärdomar och möjligheter från covid-19-pandemin i det fortsatta arbetet.
Det är min uppfattning att arbetet med tillgänglighet måste prioriteras av alla berörda, såväl politiker som tjänstemän och verksamheter.
Staten med myndigheter, regioner, kommuner och SKR måste sam-
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verka kring hur den problematiska situationen ska lösas. Att samverka är en del av en kulturell förändring.
För att vända trenden krävs att frågan får samma fokus och vikt
som alla inblandade visat under omhändertagande av covid-19-pandemin. I skrivande stund är sjukvården hårt ansträngd av pandemin
och många av vårdens medarbetare har inte kraft att ägna långsiktig
tillgänglighet en tanke men när covid-19-pandemin är avklarad behöver tillgänglighet bli prioritet ett i alla regioner.
Brister i det gemensamma arbetet måste åtgärdas
För att lyckas förbättra tillgängligheten i svensk hälso- och sjukvård
är det viktigt att regeringen och regionerna har en gemensam bild av
nuvarande läge, långsiktiga mål för tillgänglighet, vilka insatser som
behövs, vem som har ansvaret för dessa och hur det ska följas upp.
Jag hävdar att det brister i denna gemensamma bild. Utredningen
har stött på detta på flera sätt. En viktig del i utredningens direktiv
är att stödja regionernas arbete med regionala handlingsplaner för
ökad tillgänglighet. Jag har uppfattat att staten och regionerna, genom
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om en ny uppdaterad kömiljard, gjort en gemensam nystart i arbetet med ökad tillgänglighet. Denna nystart omfattade en
nulägesbeskrivning år 2019 samt en fortsättning med en regional
handlingsplan år 2021, två underlag som utredningen har sammanställt och analyserat som stöd för regionerna och som information
till regeringen.
I utredningens stödjande uppdrag har det blivit tydligt att regionerna har olika sätt att se på handlingsplanen. Några regioner har
lämnat en regional handlingsplan med bred ansats, tydliga mål, insatser och uppföljning. Dessa planer visar tydligt på att det är regionens
egen handlingsplan. Men andra regioner förefaller betrakta den regionala handlingsplanen som enbart en följd av en ingången överenskommelse, ett dokument med svar på frågor i utbyte mot ekonomiska medel från staten. Därmed riskerar staten att inte få en rättvisande bild över tillgänglighetsarbetet och utredningen inte heller
tillförlitligt underlag för att föreslå nödvändiga insatser framöver.
Regionerna har då sannolikt inte heller någon nytta av den regionala
handlingsplanen i sin region utan den blir en administrativ pålaga.
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Och jag menar att detta bottnar i en bristande gemensam uppfattning om vad överenskommelsen om att ta ny sats i tillgänglighetsarbetet 2019 skulle innebära.
Nackdelen med många överenskommelser blir särskilt tydlig i tillgänglighetsarbetet där satsningar finns i flera överenskommelser och
arbetet i regionen riskerar ske i olika ”stuprör” kopplade till enskild
överenskommelse. Överenskommelsen om kömiljarden och därmed
det strategiska arbete med regional handlingsplan kan uppfattas
handla enbart om vårdgarantins gränser vilket många i vården anser
är ett för snävt perspektiv. Flera har efterlyst att överenskommelsen
ska gälla tillgänglighet, inte kö. Utredningens rådgivande delegation
var vid sitt första möte eniga om att arbetet måste utgå från patientperspektivet och att det nu behövs nya grepp med en bredare syn på
tillgänglighet än enbart köer och väntetid.
Utredningen föreslår i kapitel 5 att alla överenskommelser mellan
staten och SKR, där tillgänglighet i hälso- och sjukvården finns med,
från och med år 2022 ska samordnas i sina tillgänglighetsdelar med
överenskommelsen som för år 2021 benämns Ökad tillgänglighet
i hälso- och sjukvården.
Uppföljning med kvalitet
För att ha en gemensam utgångspunkt krävs också data som ger en
gemensam bild av läget inom tillgänglighet. I dag används såväl
SKR:s väntetidsdatabas som Socialstyrelsens patientregister och
nationella kvalitetsregister som underlag. Under arbetets gång har
utredningen stött på flera personer som berättat att det inte finns
specificerat exakt vad som rapporteras eller vad som inte rapporteras. Instruktioner tolkas på olika sätt och långvariga diskussioner
kring tolkning har medfört att data inte rapporterats. I flera fall påtalas att data saknas vilket inte ger en bild att lita på 2. Under år 2021
ska samtliga regioner automatiserat rapportera in omfattande data
för samtliga besök hos all legitimerad personal till väntetidsdatabasen, vilket när inrapporteringen är fullständig kommer att innebära att SKR har betydligt större underlag för statistik. Det är i dag
oklart när detta nya omfattande underlag är tydligt definierat och
kvalitetssäkrat. Dessa data är inte öppet tillgängliga för myndigheter
2

Myndigheten för vårdanalys.2017:6. Löftesfri garanti?
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och andra. I kapitel 9 lägger utredningen förslag för att ytterligare
utveckla kvalitetssäkringen av data för uppföljning.
Jag har under utredningens gång uppfattat att uppdrag från staten
skulle kunna samordnas bättre. Det gäller innehållet i utredningsdirektiv och uppdrag till myndigheter men också rapportdatum där
ibland bristande samordning leder till att områden utreds av flera
samtidigt. Det är också viktigt att myndigheterna samverkar inom
ramen för sina instruktionsenliga och särskilda uppdrag. Om samordningen inte sker kan det medföra att regionerna som ombeds
besvara samma frågor vid flera tillfällen både ifrågasätter förfrågningarna och får onödigt merarbete. Dessutom förefaller olika myndigheter ha olika system för datainhämtning. Samordning skulle förenkla för regionerna och myndigheternas uppdrag skulle på ett annat
sätt bli stödjande till regionernas arbete för det gemensamma målet
om bättre tillgänglighet.
Staten skulle i stället för att göra detaljerade överenskommelser
utveckla uppföljningen av tillgängligheten genom att använda sig av
årliga rapporter från regionerna, myndigheternas uppföljningar samt
uppföljning genom platsbesök med dialog i regionerna av en kommitté för tillgänglighetsdialog, se kapitel 5 och 9. Syftet med tillgänglighetsdialog ska i första hand vara lärande och stimulans för utveckling av tillgänglighetsarbetet.
Ledarskapet viktigast av allt
I utredningens uppdrag ingår att söka och sprida goda exempel på
framgångsrikt tillgänglighetsarbete. En gemensam faktor för alla de
exempel vi funnit är ett tydligt och engagerat ledarskap. Ett ledarskap som inkluderar medarbetarna i problembeskrivning och problemlösning. Ledare som utgår från ett personcentrerat synsätt, som
involverar patient- och närståendeföreträdare i utvecklingsarbete,
som ser och vårdar sina medarbetare och satsar på kompetensutveckling för alla, som bjuder in till delaktighet i utvecklingsarbetet
och tar tillvara medarbetares förslag. Ledare som ger förutsättningar
och följer upp produktion och resultat varje dag, varje vecka eller
varje månad beroende på verksamhet. Förutom att ha avvecklat köer
vittnar dessa ledare om att på köpet ha fått en stabil bemanning, inte
sällan med dessutom intresserade som väntar för att få en tjänst på
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enheten. För att komma tillrätta med tillgängligheten är chefer som
leder på verksamhets- och enhetsnivå, som kan knyta ihop enhetens
arbete med regionens övergripande strategier och planer, en förutsättning för medarbetarnas engagemang.
Att utbilda och utveckla bra ledare för hälso- och sjukvården är
en av de viktigaste insatserna för god tillgänglighet i vården. Det är
ett ansvar för såväl utbildningsväsendet som samtliga regioner.
Att utgå från patienten
Svenska patienter upplever sämre tillgänglighet till hälso- och sjukvården än patienter i andra jämförbara länder. De upplever i större
utsträckning att de behöver vänta länge på att få tid hos läkare eller
sjuksköterska och de upplever sämre tillgänglighet till vård på kvällar
och helger. Personer som har en ordinarie läkare eller sjuksköterska
de vanligtvis går till för sin vård uppvisar genomgående bättre erfarenheter av den vård de fått jämfört med dem som endast har en ordinarie mottagning 3.
Data pekar också på att det finns ett samband mellan tillgängligheten och befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården. En
bristande tillgänglighet riskerar med andra ord att underminera befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården. Att vården är och
uppfattas som tillgänglig är därför viktigt inte bara för den enskilde
patienten, utan också för den långsiktiga hållbarheten i hälso- och
sjukvårdssystemet. I en nationellt återkommande undersökning om
befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården angav drygt
69 procent år 2020 att de hade stort eller ganska stort förtroende för
hälso- och sjukvården. Förtroendet för sjukhusen var högre; 76 procent medan det för hälso- och vårdcentraler var 66 procent.4
Ett gott exempel på när patienten är utgångspunkt för tillgänglighetsarbetet kommer från Region Halland. För drygt tio sedan
beslutades i politisk enighet att Halland skulle arbeta köfritt. Samtidigt infördes vårdgarantin i lag vilket gav draghjälp. Att ändra kulturen innehåller många komponenter som att skapa en gemensam
insikt mellan medarbetare i verksamheten, ledningar och politik om
betydelsen av god tillgänglighet, att god tillgänglighet är en kvali3
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021.Vården ur befolkningens perspektiv 2020. En
jämförelse mellan Sverige och tio andra länder.
4
SKR. 2021. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020.
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tetsfråga, att nyttja länets samlade resurser, kontinuerliga uppföljningar, vid behov upphandla vård, informera patienter tydligt om
valmöjligheter och hjälpa patienten till vård i tid. Regionen har själva
infört en regional skärpning av vårdgarantin från 90 till 60 dagar där
även utredning ingår. I december 2020, efter nio månader med covid19-pandemin, hade 89 procent av Hallands patienter väntat kortare
tid än den nationella vårdgarantins 90 dagar för första besök i specialiserad vård (riket 77 procent) och 92 procent hade väntat kortare tid
än de 90 dagarna på operation eller annan åtgärd (riket 60 procent) 5.
Tillit till professionen
Arbetet under covid-19-pandemin har präglats av tydliga, snabba och
korta beslutsvägar och stort professionellt ansvar. En snabb spridning
av en okänd och ibland ytterst allvarlig sjukdom hanterades under
våren 2020 av vården på ett imponerande sätt. Utan tvekan var alla
berörda lösningsfokuserade. Enligt många prioriterades en del mer
administrativa uppgifter bort medan vården ägnade sig åt sin kärnverksamhet.
Kan erfarenheterna från pandemiarbetet appliceras på tillgänglighetsproblematiken? Den fråga man först måste ställa sig är varför
vården inte alltid uppfattar väntetider som ett problem som måste
lösas. En del kallar det för att kulturen i vården är att leva med väntetider som ”det normala”. Detta trots att vårdprofessionerna har god
insyn i patienternas oro, smärta och många gånger funktionsbegränsning under tiden i vårdkön. En ESO-rapport 2010 framhöll att
reformer i vården, som exempelvis införande av vårdgarantin, generellt måste förankras tydligare i läkarkåren. Författarna framhöll vikten av att involvera läkarkåren i en diskussion om vårdreformers
innehåll och syfte, såväl innan som efter implementeringen 6.
Alla medarbetare i vården önskar nog att köerna i vården vore
borta. Köer medför arbetsmiljöproblem som i sin tur leder till svårigheter med kompetensförsörjningen. Ett problem är att många arbetsuppgifter ska in i dagens schema och kärnverksamheten har inte
alltid företräde för annan mer eller mindre nödvändig verksamhet.
Min bestämda uppfattning är att kärnverksamheten nu måste sättas
5

www.vantetider.se.
Ulrika Winblad Caroline Andersson. 2010. Kåren och köerna En ESO-rapport om den
medicinska professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård 2010:9.
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först om vi ska komma tillrätta med tillgängligheten – att sätta kärnverksamheten först hjälper de medicinska professionerna att ta
ansvar för att så sker.
Kärnverksamheten först
Dubbeldokumentation är en anledning till att vårdprofessionernas
tid i för hög utsträckning används till administration. Med de nya
vårddokumentationssystem som nu införs hoppas många att förbättring ska ske. Men hur kan den direkta patienttiden ökas?
Flera vårdanställda har vittnat om att något positivt med pandemin har varit att de fått ägna sig åt kärnverksamheten ”det de utbildats för”. Frågan om vad som går att ta bort i verksamheten är
svårare att besvara. Men det handlar om att på samma sätt som vid
produktions- och kapacitetsplanering utgå från patientens behov och
planera verksamheten därefter. Och att de administrativa enheterna
stöder vårdens arbete – i dag uppfattar många i vården att administrationen är mer krävande än stödjande.
Ett gott exempel från arbetet under covid-19-pandemin är Östergötlands operationsplaneringsgrupp. Gruppen bildades under pandemin med representanter från olika specialiteter och alla sjukhus. Målet
var att fördela de patienter som hade behov av operation på samtliga
möjliga operationsavdelningar och efter gemensam medicinsk prioritering. Avstämning skedde dagligen och arbetet medförde nya prioriteringsordningar såväl inom som mellan specialiteter. Befintliga resurser har använts effektivt och gruppen har i februari 2021 fått uppdrag
att fortsätta arbetet samtidigt som en liknande internmedicinsk grupp
har inrättats. Ett läge där ”alla håller på sitt” har förbytts till gemensam
prioritering, samverkan och effektiv användning av operationsresurser vilket ökar tillgängligheten i vården.
Kunskapsstöd och vårdförlopp kan påverka tillgängligheten
Under januari–mars 2021 har utredningen haft tre dialogmöten med
representanter från regionernas kunskapsstyrningsorganisations
nationella programområden (NPO)samt nationella samverkansgrupper (NSG). Vid dessa möten har två frågeställningar diskuterats:
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• Hur skulle era respektive nationella programområden kunna leda,
främja eller bidra till att förbättra tillgängligheten?
• Vilka lärdomar av covid-19-pandemin kan användas i tillgänglighetsarbetet?
Utredningen anser att såväl kunskapsstöd som vårdförlopp kan utvecklas inom området tillgänglighet. Att till exempel ensa indikationer för olika åtgärder, att tidsätta utredning och behandling, att
följa upp införandet av vårdförlopp och redovisa resultatet, är alla
åtgärder som är viktiga i tillgänglighetsarbetet. Att införa vårdförlopp kan stärka kontinuiteten och ge patienten en samordnad vård
genom samverkan mellan specialiserad vård, primärvård och kommunal vård.
En sammanställning av förslag som framkom vid dialogmötena
och hur arbetet tas vidare tillsammans med kunskapsorganisationen
ska diskuteras och redovisning planeras till huvudbetänkandet i
maj 2022.
Behov i förhållande till tillgänglighet
Tillgänglighet till hälso- och sjukvård förknippas ofta med geografisk närhet, öppettider och väntetider, men för att vården på det hela
taget ska anses vara tillgänglig ska den vara följsam gentemot patienternas och befolkningens behov och efterfrågan. Befolkningen har
i dag krav på att hälso- och sjukvården ska följa med andra tjänstebranscher i utvecklingen av kommunikation, informationsteknik
och service. Hälso- och sjukvården måste balansera mellan att vara
tillgänglig för patienter och befolkningen och säkerställa att den som
har det största behovet prioriteras. Eftersom ett ökat utbud av hälsooch sjukvård kan medföra ökad efterfrågan, även om de medicinska
behoven är konstanta, anser en del att väntetider också är ett medel
för att säkerställa att vård ges efter behov. Men att patienter även
med de lägst prioriterade behoven ska vänta många år på vård är inte
acceptabelt. I kapitel 9 lägger utredningen förslag för att, i ett första
steg, ingen ska vänta mer än 2 år. Det är ett lågt satt mål i ett land
med en lagstadgad vårdgaranti på 3 månader.
Vid dialogmöten och andra möten med vårdens professioner har
det tydligt framkommit ett ifrågasättande av om vården i dag är jäm-
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lik utifrån behovsprincipen. De menar att en viss kö är acceptabel
utifrån att de med störst behov bör hanteras först. De ifrågasätter
om de framväxande digitala läkarbesöken överensstämmer med
behovsprincipen. De ifrågasätter också om vårdvalet för specialiserad vård i storstäder har rubbat behovsprincipen i glesbygd genom
att specialistkompetens kan koncentreras till storstäderna. För att
vårdens professioner på allvar ska ta sig an de övergripande tillgänglighetsproblemen är det viktigt att behovsprincipen och medicinsk
kvalitet går hand i hand med tillgänglighetsarbetet. Samtidigt kräver
medborgarna snabb handläggning även av enkla åkommor och att
den teknik som finns tillgänglig även används av vården.
Jag upplever att det i dag finns en förtroendeklyfta mellan de lätt
tillgängliga digitala läkarbesöken och vården för övrigt som bygger
på två helt olika bilder av de sökandes behov. Först när bilden är
ensad kan arbetet tillsammans bli långsiktigt hållbart och utvecklas.
Vad är orsaken till väntetiderna?
Det är nog den vanligaste fråga jag fått under min tid som utredare.
Något enkelt svar på den frågan finns inte. Huvudproblemet är inte
bristande volym på utbildningsplatser överlag. Huvudproblemet är
inte heller att antalet sjuksköterskor eller läkare i vården är för lågt,
Sverige har god tillgång på både läkare och sjuksköterskor. Däremot
är kontinuiteten i vården dålig och vissa verksamhetsområden saknar
specifika kompetenser. Sverige har också ett lågt antal vårdplatser i
internationell jämförelse.
Clas Rehnberg skriver i ESO-rapporten Vem vårdar bäst, år 2019,
att orsaker till väntetider kan vara fluktuationer i behov och efterfrågan, teknologiska genombrott, låg produktivitet samt hur indikationsgränser tillämpas. Introduktion av nya innovativa medicinska
teknologier som möjliggör behandlingar som tidigare inte existerat
innebär ofta ett kraftigt efterfrågetryck. En ineffektiv vårdorganisation med låg produktivitet kan leda till att befintliga resurser inte
utnyttjas optimalt.
Utredningen konstaterar att väntetiderna skiljer sig åt mellan
regioner, inom regioner och mellan verksamhetsområden. Det finns
många goda exempel på bra tillgänglighet i primärvård och i specialiserad vård vilket visar att det går att vända situationen med den
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dåliga tillgängligheten och arbeta utan väntetider och köer. Med allas
samverkan, medarbetarnas engagemang och god planering kan vi nå
långt!
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1

Författningsförslag

1.1

1.1 Förslag till lag om ändring i hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30)

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) att det ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 6 a och 8 a §§,
av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7 kap.
6a§
Regionen ska organisera hälsooch sjukvården så att alla som
omfattas av regionens ansvar för
hälso- och sjukvård och som dessutom vistas i regionen kan få
hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans när som helst på dygnet.
Genom hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska råd ges om
åtgärder som den enskilde själv
kan vidta med anledning av sina
symtom. Det ska även bedömas
om den enskilde har behov av
ytterligare hälso- och sjukvård.
Den enskilde ska, vid behov,
hänvisas till en vårdenhet. Råd,
bedömning och hänvisning enligt
detta stycke ska utgå från ett rådgivnings- och hänvisningsstöd.
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Regionen ska på en webbplats
som är allmänt känd lämna information om hälso- och sjukvård
som så långt som möjligt motsvarar sådan information som
lämnas vid hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans enligt första
stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådan
verksamhet som avses i första och
andra stycket.
7 kap.
8a§
I frågor om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och
information om hälso- och
sjukvård enligt 7 kap. 6 a § första
och andra stycket ska regionerna
samverka med varandra. Samverkan ska särskilt avse sådant
rådgivnings- och hänvisningsstöd
som avses i 7 kap. 6 a § första
stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

44

873
SOU 2021:59

1.2

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80)

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdsförordningen
(2017:80) att det ska införas tre nya paragrafer, 7 kap. 3, 4 och 5 §§,
av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7 kap.
3§
Hälso- och sjukvårdsrådgivning
på distans enligt 7 kap. 6 a § första
stycket hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) ska tillhandahållas via
telefon. Rådgivningen via telefon ska
vara anpassad till personer med nedsatt tal och hörsel.
7 kap.
4§
Enligt
10 §
språklagen
(2009:600) är språket i organ som
fullgör uppgifter i offentlig verksamhet svenska. Hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans enligt 7 kap.
6 a § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska därutöver
erbjudas på de andra språk som är
motiverade utifrån befolkningens
behov. Även information om hälsooch sjukvård enligt 7 kap. 6 a §
andra stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska erbjudas på
andra språk, om det med hänsyn till
informationens art, befolkningens
behov och omständigheterna i
övrigt framstår som lämpligt. Rådgivningen och informationen ska
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också erbjudas på andra språk i den
mån det är särskilt föreskrivet.
7 kap.
5§

Vid allvarlig händelse ska, vid
behov, den som i en region bedriver verksamhet enligt 7 kap. 6 a §
första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
1. besvara samtal från enskilda
som vistas i andra regioner, och
2. överföra samtal till de som
bedriver sådan verksamhet i andra
regioner.
Regionen ska säkerställa att den
som bedriver verksamhet enligt
7 kap. 6 a § första stycket hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) har en
teknisk lösning som möjliggör att
besvara och överföra samtal enligt
första stycket.
Med allvarlig händelse avses
händelse som är så omfattande eller
allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på
särskilt sätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
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2

Utredningens uppdrag
och arbetssätt

I detta kapitel redogörs för utredningens uppdrag och arbetet med
genomförandet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av delbetänkandets upplägg.

2.1

Utredningens uppdrag att stödja och utreda

Regeringen beslutade den 13 augusti 2020 om en kommitté i form
av en delegation som ska verka för ökad tillgänglighet i hälso- och
sjukvården, med fokus på kortare väntetider. Delegationen ska enligt
direktivet (Dir. 2020:81) bland annat
– stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
– stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider
genom att informera om patienters valmöjligheter,
– stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av
en nära och tillgänglig vård,
– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt
samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden,
– utreda en utökad vårdgaranti,
– vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
En närmare beskrivning av de olika uppdragen ges i kommande
kapitel. Direktivet kan läsas i sin helhet i bilaga 1.
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I december 2020 beslutade regeringen att ordföranden ska vara
särskild utredare och delegationen rådgivande.
2.1.1

Bakgrund

Bakgrunden till uppdraget är enligt direktivet att svensk hälso- och
sjukvård brister i tillgänglighet. Nedan sammanfattas regeringens
bakgrundsbeskrivning.
Regeringen uppger i direktivet att trots att svensk hälso- och
sjukvård håller hög medicinsk kvalitet har långa väntetider, liksom
bristande tillgänglighet i bred bemärkelse, varit ett problem sedan
lång tid tillbaka. Sverige har sedan år 2010 en lagreglerad nationell
vårdgaranti som anger hur länge en person som längst ska behöva
vänta på vård, men andelen patienter som får vård inom vårdgarantins gränser har minskat sedan år 2014. Allt fler patienter väntar allt längre tid på vård. Vidare uppges att det finns ett samband
mellan tillgängligheten i hälso- och sjukvård och befolkningens
förtroende för vården. En bristande tillgänglighet riskerar därmed
att underminera förtroendet för hälso- och sjukvården.
Regeringen har under mandatperioden beslutat om ett flertal
insatser på området, men uppger också att satsningarna i varierande
grad påverkats av att regionerna under våren 2020 har behövt ställa
om hälso- och sjukvården för att bemöta utbrottet av covid-19. Det
har bland annat inneburit att en stor mängd planerade vårdbesök och
operationer har ställts in eller skjutits på framtiden.
Mot denna bakgrund menar regeringen att det finns ett behov av
att fortsätta stödja regionerna i deras tillgänglighetsarbete. En delegation ska därför inrättas vars arbete ska syfta till att verka för ökad
tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på kortare
väntetider.
Vidare uppges i direktivet att det ytterst är regionerna som ansvarar för vården och därmed för tillgängligheten och för att patienter
får vård i rimlig tid. En central del är väl utvecklad och fungerande
samverkan mellan alla berörda aktörer. En förutsättning för att
regionernas tillgänglighetsarbete ska få genomslag i verksamheterna
och komma patienterna till del är att förtroendevalda inom regioner,
tjänstemän, offentliga och privata vårdgivare, liksom andra berörda
aktörer såväl inom som mellan regioner arbetar samordnat. Sam-
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tidigt som det är viktigt att insatser från nationellt håll stödjer redan
pågående utvecklingsarbete inom regionerna.

2.2

Utredningens utgångspunkter och avgränsningar

I direktivet uppges att tillgänglighet handlar om balansen mellan
invånarnas behov av vård och vårdens kapacitet och resurser att möta
dessa. En tillgänglig vård innebär att vården är lätt att komma
i kontakt med och insatser ges inom rimlig tid. Tillgänglighet handlar också om geografisk närhet, behovsanpassade öppettider, gott
bemötande och möjligheter till digitala kontaktlösningar med vården. Vidare anges att tillgänglighet innebär att hälso- och sjukvården
ska utformas så att den inte utestänger personer med särskilda
behov, som exempelvis personer med funktionsnedsättningar eller
personer som har ett annat modersmål än svenska. Det är av särskild
vikt att berörda aktörer beaktar eventuella risker för undanträngningseffekter, det vill säga att patienter med mindre medicinska
behov ges vård före patienter med större medicinska behov, vid utformandet av olika tillgänglighetsinsatser.
Utredningen har inte möjlighet att omfatta allt tillgänglighetsarbete, även om uppdraget är brett. Utredningens arbete omfattar
i huvudsak vårdgarantin och väntetider i vården samt hälso- och
sjukvårdsrådgivning. Utredningen har haft stärkt ställning för patienten och strategiskt långsiktigt tillgänglighetsarbete i fokus.
Utredningens uppdrag att utreda en förstärkt vårdgaranti redovisas i slutbetänkandet i maj 2022, övriga deluppdrag slut- eller delredovisas i detta delbänkande.

2.3

Organisation och genomförande

2.3.1

Sekretariat

Arbetet i sekretariatet har letts av utredaren som till sitt förfogande
har haft fyra heltidstjänster fördelat på sex sekreterare på hel- eller
deltid, varav en huvudsekreterare. Sekretariatet har varit fullt bemannat sedan januari 2021. De utredningar och stödjande insatser som
genomförts av sekretariatet beskrivs i respektive kapitel.
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Delegation

Utredningen har haft en rådgivande delegation som har bistått utredningen med råd och synpunkter. Sedan utredningens start har
fem digitala delegationsmöten hållits, varav ett heldagsmöte. Utredningen har även haft digitalt möte med varje ledamot enskilt för
diskussion om utredningens arbete.
2.3.3

Expert- och sakkunniggrupp

Utredningens expert- och sakkunniggrupp har bestått av sakkunniga
från Finansdepartementet och Socialdepartementet samt experter
från Socialstyrelsen, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och
Inspektionen för vård och omsorg.
Utredningen har haft fyra digitala möten med expert- och sakkunniggruppen, varav ett heldagsmöte, för diskussioner, synpunkter
och råd.
2.3.4

Utredningens referensgrupper

Utredaren har tillsatt två rådgivande referensgrupper, en referensgrupp med företrädare för patient- och närståendeorganisationer
och en referensgrupp med företrädare för professionsorganisationer.
I referensgruppen med patient- och närståendeorganisationer ingår representanter för Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet HjärtLung, Svenska Diabetesförbundet, Reumatikerförbundet,
Neuroförbundet och Funktionsrätt Sverige.
I referensgruppen med företrädare för professionsorganisationer
ingår Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Kommunal, Svenska
Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.
Utredningen har haft tre digitala möten med respektive referensgrupp i nära anslutning till möten med delegation och expertgrupp.
Båda referensgrupperna har bistått med råd och information och
diskuterat utredningens iakttagelser och förslag.
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Genomförande

Utredningen har utöver arbetet inom utredningens organisation som
beskrivits ovan genomfört en stor mängd digitala möten. Dels i det
stödjande arbetet i enlighet med utredningens uppdrag, dels för insamling av underlag för analys, bedömningar och förslag som utredningen lämnar. Utredningen har även gjort kartläggningar och tagit
del av rapportering från olika aktörer.
Kontakter med regionerna i det stödjande arbetet
För utredningens arbete med att stödja regionerna i arbetet med att
ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet har regionerna utsett kontaktpersoner.
Utredningen har haft möten med varje enskild region då förutom
kontaktpersonen ofta fler representanter från regionen deltagit. Vid
de inledande mötena diskuterades regionens nulägesrapport 2019
samt hur arbetet med regional handlingsplan fortgick.
Utredningen har även haft möten med flera regioner samtidigt
för diskussion och erfarenhetsutbyte av pågående arbete med handlingsplanerna.
Efter analys och sammanställning av handlingsplanerna har utredningen haft möte med samtliga regioner för information och
diskussion om utredningens iakttagelser, bedömningar och förslag.
Utredningen planerar återkoppling till varje enskild region under
juni månad.
Vidare arbetar utredningen med att sprida goda exempel från regionernas arbete med tillgänglighet. Hittills har utredningen genomfört två möten om vardera tre goda exempel att lära av, se vidare
kapitel 5. Vid dessa möten har kontaktpersonerna även bjudit in flera
representanter från sin region.
Statliga utredningar
Utredningen har under arbetet haft möten med flera statliga utredningar för diskussion i utredningens olika uppdrag:
• Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (S 2019:05).
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• Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
• Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08)
• Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar (S 2020:13)
Kontakter med statliga myndigheter
Möten har hållits med följande statliga myndigheter för diskussioner
i utredningens olika deluppdrag
• Socialstyrelsen
• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
• Inspektionen för vård- och omsorgsanalys
• Folkhälsomyndigheten
• E-hälsomyndigheten
• Myndigheten för digital förvaltning
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nationella nätverk
Utredningen har deltagit i möten med följande nätverk vid SKR:
Regiondirektörernas nätverk, Hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverk, Universitetssjukhusdirektörernas nätverk, Tillgänglighetsnätverket, Nätverket för styrning och ledning inom psykiatrin, Första
linjenätverket och Vårdlotsar i samverkan.
Deltagarna i Vårdlotsar i samverkan har även besvarat en enkätundersökning om arbetet med vårdgarantin i sin region.
Övriga aktörer som utredningen haft kontakt med
• Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
• Inera och ansvariga för 1177 Vårdguiden på telefon i regionerna
• SOS Alarm i Sverige AB
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• Kunskapsstyrningsorganisationens nationella programområden
• Vision e-hälsa
• Sjukvårdsregionernas chefsgrupp
Därutöver har utredningen, träffat bland annat representanter för
såväl privat som offentligt drivna vårdgivare, enskilda vårdcentraler,
representanter för specialiserad vård, Svensk förening för allmänmedicin, Sjukhusläkarna, Svenska Läkaresällskapet, Linnéuniversitetet och Mälardalens högskola, personer kunniga i frågor om produktions- och kapacitetsplanering och Vårdföretagarna.
Övriga underlag för utredningens analys,
bedömningar och förslag
Vid sidan om utredningens många kontakter med berörda aktörer
har utredningen genomfört kartläggningar av webbaserad information och tagit del av flertal rapporter från statliga myndigheter,
SKR och andra aktörer, se referenslista.

2.4

Delbetänkandets upplägg

Först i delbetänkandet lämnas utredningens sammanfattning och
sammanfattning på lättläst svenska, varefter utredaren delar sina
tankar och reflektioner under rubriken Utredaren har ordet.
Därefter följer 12 numrerade kapitel där utredningens författningsförslag, uppdragets genomförande, gällande rätt samt ett
kapitel om utvecklingen av väntetider och insatser mot långa väntetider kommer först. Sedan innehåller delbetänkandet kapitel för vart
och ett av utredningens deluppdrag (se lista i inledningen av detta
kapitel). Delbetänkandet avslutas med kapitel om författningskommentarer, ikraftträdande och övergångsbestämmelser och slutligen
finansieringsförslag och konsekvensbeskrivning av de förslag som
utredningen lämnar. I inledningen till varje kapitel ges en kort beskrivning av innehållet i aktuellt kapitel för att underlätta läsningen.
I delbetänkandet lämnas också referenslista och bilagor i form av
utredningens direktiv, underlag för analys av regionala handlingsplaner, frågor i enkät till regionernas kontaktpersoner i det natio-
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nella vårdlotsnätverket, därefter en bilaga med fördjupad information om väntetider och en bilaga om sena avbokningar av planerade
operationer.
I utredningens bedömningar och förslag gällande innehåll i överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) är utredningens bedömningar och förslag underlag till regeringens förhandlingar med SKR.
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Utredningens uppdrag är brett och berör flera frågor, bland annat
frågor om vårdgaranti, valfrihet och hälso- och sjukvårdens informationslämnande. Som en del i att ge en bild av nuläget beskrivs i detta
kapitel vissa bestämmelser som är relevanta för de frågor som utredningen har arbetat med. Beskrivningen är av övergripande karaktär
och utgör ingen uttömmande redogörelse för gällande rätt på området. Utredningen har exempelvis valt att i detta kapitel inte behandla
frågan om patientens möjlighet att söka hälso- och sjukvård utanför
Sverige, eftersom den frågan inte adresseras i utredningens förslag och
bedömningar.

3.1

Allmänt om relevant lagstiftning, regionernas
ansvar och krav på tillgänglighet

Hälso- och sjukvårdsverksamhet är föremål för reglering i ett flertal
olika författningar. En central författning på området är hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Det är en målinriktad ramlag som
huvudsakligen innehåller bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Regioner och
kommuner har utifrån lagens utformning och den kommunala självstyrelsen givits ett visst utrymme att själva besluta om hälso- och
sjukvårdsverksamhetens närmare utformning.
Med hälso- och sjukvård avses, enligt 2 kap. 1 § HSL, åtgärder för
att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, sjuktransporter, och omhändertagande av avlidna. Enligt 3 kap.
1 § HSL är målet med hälso- och sjukvården en god hälsa och vård
på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för
alla människors lika värde och för den enskilda människans värdig-
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het. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges
företräde till vården.
I 5 kap. 1 § HSL anges att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska
bedrivas så att kraven på god vård uppfylls. Med god vård avses att
vården särskilt ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, att den ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet
och säkerhet, bygga på respekt för patientens självbestämmande och
integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och
sjukvårdspersonalen och att den ska vara lätt tillgänglig. Av 5 kap.
2 § HSL framgår att där det bedrivs hälso- och sjukvård, ska det
finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för
att god vård ska kunna ges. Kvaliteten i verksamheten ska, enligt
5 kap. 4 § HSL, systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
I 8 kap. HSL regleras regionens ansvar att erbjuda hälso- och
sjukvård. Regionen ska erbjuda god hälso- och sjukvård åt den som
är bosatt inom regionen, enligt 8 kap. 1 § HSL. Därutöver har regionen en skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård åt andra personer
under vissa förutsättningar. Exempelvis ska regionen erbjuda öppen
vård åt den som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och
sjukvård, enligt 8 kap. 3 § HSL.
I 7 kap. HSL finns bestämmelser om organisation, planering och
samverkan när det gäller den hälso- och sjukvård som regionen ansvarar för. Där anges bland annat, i 7 kap. 2 § HSL, att regionen ska
planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård
hos dem som omfattas av regionens ansvar och beakta den hälsooch sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare. Vidare stadgas bland
annat, i 7 kap. 2 a § HSL, att regionen ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen. Om det
är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl får vården koncentreras geografiskt. Regionen ska samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare i sin planering och utveckling av hälso- och
sjukvården, enligt 7 kap. 7 § HSL. Regionerna ska också, enligt
7 kap. 8 § HSL, samverka i frågor om hälso- och sjukvård som berör
flera regioner.
Det finns flera bestämmelser som på olika sätt berör tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Redan i det ovannämnda målet för hälsooch sjukvården berörs tillgänglighetsaspekter, eftersom målet innebär att vården ska vara tillgänglig för hela befolkningen på lika villkor
och att prioriteringar ska göras utifrån behov. Att hälso- och sjuk-
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vården ska vara lätt tillgänglig är också en del av kravet på god vård i
5 kap. 1 § HSL. 1 Vårdgivaren ska, enligt 3 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, planera, leda och kontrollera verksamheten
på ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls. Det
innebär alltså att kravet i PSL kopplas direkt till kravet på god vård i
HSL och att vårdgivaren bland annat har en skyldighet att planera,
leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet
på att vården är lätt tillgänglig upprätthålls. Med lätt tillgänglig avses
enligt förarbetena geografiska förhållanden och närhet, men det kan
även röra sig om andra förhållanden. Som exempel nämns öppethållande vid mottagningarna, jourtjänstgöring och hur förekomsten
av köer ser ut. 2 I senare förarbeten har regeringen framfört att vården
i första hand ska vara geografiskt nära men i allt större utsträckning
nära med hjälp av nya tekniska lösningar för till exempel kontakt och
bedömning.3 Enligt 2 kap. 2 § patientlagen (2014:821) ska patienten,
om det inte är uppenbart obehövligt, snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Därutöver handlar bestämmelserna om
vårdgarantin om tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Dessa beskrivs
nedan.

3.2

Vårdgaranti

Enligt 9 kap. 1 § HSL ska regionerna erbjuda vårdgaranti åt den som
är bosatt inom regionen eller i övrigt omfattas av regionens ansvar
enligt 8 kap. 1 eller 2 §§ HSL. Däremot omfattas inte de personer
som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård av
regionens vårdgaranti, enligt 8 kap. 3 § HSL. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får
1. kontakt med primärvården,
2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal inom primärvården,
3. besöka den specialiserade vården, och
4. planerad vård.
1
2
3

Detsamma stadgas i 2 kap. 1 § patientlagen (2014:821).
Prop. 1981/82:97 s. 57 och 117.
Prop. 2017/18:83 s. 23.
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I hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), HSF, anges tider för
hur länge en patient som längst ska behöva vänta på vård och behandling inom ramen för vårdgarantin. Enligt 6 kap. 1 § HSF ska den
enskilde få
1. kontakt med primärvården samma dag som den enskilde söker
kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti),
2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal inom primärvården inom tre dagar från det
att den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk
bedömning och en sådan inte kan göras när den enskilde först
söker kontakt (bedömningsgaranti inom primärvården),
3. besöka den specialiserade vården inom 90 dagar från det att remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från
det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade
vården (besöksgaranti inom den specialiserade vården), och
4. planerad vård inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat
att den enskilde ska få den aktuella vården (behandlingsgaranti).
Vårdgarantin reglerar alltså inom vilka tidsgränser patienten ska
erbjudas kontakt, bedömning, besök och planerad vård. Däremot
reglerar den exempelvis inte om vård alls ska ges, vilken vård som i så
fall ska ges eller hur lång tid utredning, diagnostisering, behandling
m.m. av patienten får ta.
Vid en bedömning av om besöksgarantin inom den specialiserade
vården eller behandlingsgarantin är uppfylld ska, enligt 6 kap. 2 §
HSF, inte sådan tid räknas då patienten
1. av medicinska skäl inte kan ges vård,
2. utnyttjat sin möjlighet att välja vård i en annan region enligt
9 kap. 1 § patientlagen, eller
3. frivilligt avstår från vård.
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Patienten anses enligt 6 kap. 2 § HSF frivilligt avstå från vård om
patienten har
1. informerats om vårdgarantin,
2. erbjudits vård i enlighet med vårdgarantin, och
3. meddelat vårdgivaren att han eller hon avstår från erbjudandet om
vård.
Om regionen inte uppfyller besöksgarantin inom den specialiserade
vården eller behandlingsgarantin ska regionen enligt 9 kap. 2 § HSL
se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra
kostnad för patienten. I skälen till förslaget till bestämmelsen anges
att regeringens bedömning var att skyldigheten att hjälpa patienten
att få vård hos en annan vårdgivare inom garanterad tid borde föras
in i lagstiftningen. 4 I propositionens författningskommentar anges
bland annat: ” Om det vid tiden för remissen till den specialiserade
vården eller beslutet om planerad vård är troligt att vårdgarantins
längsta godtagbara väntetider kommer att överskridas ska landstinget hjälpa till med att ordna besök eller behandling inom rätt tid
hos någon annan vårdgivare. Detsamma ska gälla om det först en tid
efter beslutet står klart att den längsta godtagbara väntetiden kommer att överskridas.” 5
I 9 kap. 3 § HSL anges att regionerna ska rapportera in uppgifter
om väntetider till en nationell databas. I 6 kap. 3 § HSF preciseras
kravet, genom att ange att regionerna har rapporteringsskyldighet om
väntetider till den nationella väntetidsdatabas som förs av Sveriges
Kommuner och Regioner. Socialstyrelsen får enligt samma paragraf
meddela ytterligare föreskrifter om regionernas rapporteringsskyldighet. Sådana föreskrifter har inte meddelats av Socialstyrelsen vid
denna tidpunkt.

4
5

Prop. 2009/10:67 s. 52.
Prop. 2009/10:67 s. 79.
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3.3

Vårdvalssystem och valfrihet

3.3.1

Vårdvalssystem inom primärvården

Obligatoriskt vårdvalssystem inom primärvården
2010 blev det obligatoriskt för regionerna (dåvarande ”landstingen”)
att införa vårdval i primärvården enligt 5 § i den dåvarande hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763). I dag följer av 7 kap. 3 § HSL att regionen ska organisera primärvården så att alla som omfattas av regionernas ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och
sjukvårdstjänster samt få tillgång till att välja en fast läkarkontakt
(vårdvalssystem). 6 Regionen får inte begränsa den enskildes val till
ett visst geografiskt område i regionen.
Enligt 7 kap. 3 § HSL gäller även att regionen ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl
för något annat. Ersättningen från regionen till utförare inom ett
vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare.
Inom annan hälso- och sjukvård än primärvård är det frivilligt för
regionerna att införa vårdvalssystem.
Lagen om valfrihetssystem ska tillämpas
När regionen beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV, tillämpas. Det anges i 7 kap.
3 § HSL. I LOV finns bland annat regler om hur regioner ska gå
tillväga när de beslutat att konkurrensutsätta hälso- och sjukvårdstjänster inom ramen för ett vårdvalssystem. Där anges bland annat
vissa upphandlingsrättsliga grundprinciper och skyldigheter i fråga
om annonsering av förfrågningsunderlaget. Lagen bygger på att det
inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde
ges i stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Alla leverantörer som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de
fastställda kraven godkänns, varefter kontrakt tecknas.
Enligt LOV, 9 kap. 2 §, finns ett krav på att tillhandahålla ett ickevalsalternativ. Det innebär i korthet att regionen i förväg ska bestäm6

Även i 6 kap. 3 § patientlagen anges att patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom den regionala primärvården.
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ma vad som gäller då den enskilde inte själv väljer utförare. Kravet
på ickevalsalternativ infördes med hänsyn till att valet av utförare är
svårt att göra och det finns människor som inte vill eller kan välja. 7
Ickevalsalternativet måste vara konkurrensneutralt.
Det är dock inte bara vårdgivare som deltagit i ett förfarande enligt den lagen som kan ingå i ett vårdvalssystem. Regionen kan under
vissa förutsättningar, som komplement till ett sådant förfarande,
teckna avtal med privata leverantörer efter upphandling av driften av
en verksamhet enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,
LOU. 8 Det kan exempelvis vara aktuellt i ett visst geografiskt område där ingen privat vårdgivare ansökt om att få etablera sig vid
förfarande enligt LOV. 9
En lagstadgad definition av primärvård, men regionen beslutar
om den närmare utformningen av vårdvalssystemet
Med primärvård avses från och med den 1 juli 2021, enligt 2 kap. 6 §
HSL, hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk
bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och
rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska
resurser eller någon annan särskild kompetens.
Från och med den 1 juli 2021 gäller också en bestämmelse om
primärvårdens grunduppdrag i 13 a kap. 1 § HSL. Genom bestämmelsen fastställs en minsta gemensam nivå för vad primärvården
i hela landet ska kunna erbjuda. Enligt bestämmelsen ska regioner
och kommuner inom ramen för verksamhet som utgör primärvård
särskilt
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att
tillgodose vanligt förekommande vårdbehov,
2. se till att vården är lätt tillgänglig,
3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens
behov som patientens individuella behov och förutsättningar,
7
8
9

Prop. 2008/09:29 s. 99.
Prop. 2008/09:74 s. 29.
Prop. 2008/09:74 s. 52.
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4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården, och
5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.
Utöver vad som framgår av ovan finns ingen lagstadgad definition av
primärvårdsuppdraget eller krav på vilket utbud som ska tillhandahållas inom primärvården. Regionen får alltså i egenskap av sjukvårdshuvudman besluta om den närmare utformningen av vårdvalssystem inom primärvården. Vad som exempelvis ingår i uppdraget
till primärvården, kravställningen till vårdgivarna och ersättningens
utformning kan alltså skilja sig åt mellan olika regioner.
3.3.2

Valfrihet i all regionfinansierad öppen
hälso- och sjukvård

Patienten ska få möjlighet att välja utförare av offentligt
finansierad öppen vård i hela landet
Enligt 9 kap. 1 § patientlagen ska en patient som omfattas av en regions
ansvar för hälso- och sjukvård få möjlighet att välja utförare av
offentligt finansierad öppen vård inom eller utom den egna regionen.
Denna möjlighet gäller enligt 1 kap. 2 § patientlagen endast hälso- och
sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region som huvudman.
Med öppen vård avses primärvård och specialiserad vård som inte
kräver intagning i vårdinrättning (jfr. 2 kap. 4 och 5 §§ HSL).
Möjligheten att välja utförare enligt 9 kap. 1 § patientlagen är
alltså begränsad till offentligt finansierad öppen vård. Det finns dock
en rekommendation i Riksavtalet för utomlänsvård om att patienten
ska ”erbjudas möjlighet att i andra landsting välja att få sin behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården, efter det att behovet har fastställts i hemlandstinget”. 10

10

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer, Sveriges kommuner och landsting, 2014.
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Regionen är skyldig att erbjuda öppen vård åt den
som omfattas av en annan regions ansvar
Regionens skyldighet att erbjuda öppen vård åt den som omfattas av
en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård följer av 8 kap. 3 §
HSL. Av samma paragraf följer att en patient som söker sådan vård
i en annan region inte omfattas av regionens vårdgaranti enligt 9 kap.
1 § HSL. Men i övrigt ska vården ges på samma villkor som gäller för
de egna invånarna. Det innebär exempelvis att regionen inte kan
prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i andra
regioner. Principen att den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården enligt 3 kap. 1 § HSL gäller både
regionens egna invånare och patienter från andra regioner. Att vården
i övrigt ska ges på samma villkor innebär exempelvis också att vårdregionens remisskrav, avgifter och taxor gäller för patienter från andra
regioner och att patienten ska ges möjlighet att välja behandlingsalternativ enligt 7 kap. 1 § patientlagen och möjlighet att få en ny
medicinsk bedömning i öppen vård enligt 8 kap. 1 § patientlagen.
Om en patient är bosatt i en region eller om patienten är kvarskriven där och stadigvarande vistas i regionen, är det enligt 8 kap.
3 § HSL den regionen (”hemregionen”) som ska svara för kostnaderna för den offentligt finansierade öppna vården som patienten får
i en annan region. Detta gäller dock inte om hemregionen ställer krav
på remiss för vården och dessa remissregler inte följs. Det betyder
att om patienten kommer från en region som kräver remiss till öppen
specialiserad vård, måste patienten ha en remiss även när han eller
hon vårdas inom den öppna specialiserade vården i en annan region
för att hemregionen ska bli betalningsskyldig för vården. Det har i
det avseendet ingen betydelse om vårdregionen ställer krav på remiss
eller inte. För det fall att vårdregionen ger vård utan att hemregionens remissregler följs, får vårdregionen stå för kostnaderna för vården enligt förarbetena. Det är enligt förarbetena en uppgift för
regionerna att reglera ersättningsfrågorna genom bl.a. överenskommelser om prislistor eller andra prisavtal. 11
Det finns inget krav på att en patient ska ersättas för merkostnader för t.ex. resor och uppehälle när den söker vård i en annan
region. En sådan ordning bedömdes enligt förarbetena kunna medföra orimliga konsekvenser. Exempelvis skulle kostnaderna för resor
11

Prop. 2013/14:106 s. 87 ff.
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och uppehälle i många fall kunna överstiga kostnaden för själva vårdinsatsen och det ansågs kunna innebära negativa konsekvenser för
den sjukvårdande verksamheten. 12

3.4

Informationskrav

I 3 kap. patientlagen finns bestämmelser om den information som
ska ges till patienter. Enligt 3 kap. 1 § patientlagen ska patienten få
information om
1. sitt hälsotillstånd,
2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling,
3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,
4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,
5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet,
6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
7. eftervård, och
8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.
Patienten ska också, enligt 3 kap. 2 § patientlagen få information om
1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt
vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård,
2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt,
3. vårdgarantin, och
4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i
ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) eller i Schweiz.
I 3 kap. 2 a och b §§ patientlagen regleras vissa ytterligare saker som
patienten ska få information om.
12

Prop. 2013/14:106 s. 89.
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Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället,
såvitt möjligt och det inte hindras av bestämmelser om sekretess
eller tystnadsplikt, lämnas till en närstående till honom eller henne,
enligt 3 kap. 4 och 5 §§ patientlagen. Informationen ska anpassas till
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra
individuella förutsättningar, enligt 3 kap. 6 § patientlagen. Den som
ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att
mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade
informationen och informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller
om han eller hon ber om det, enligt 3 kap. 7 § patientlagen.
När det gäller valfrihetssystem som inrättas enligt LOV finns det
även krav på information i LOV. Enligt 9 kap. 1 § LOV ska den upphandlande myndigheten till enskilda lämna information om samtliga
leverantörer som myndigheten tecknat kontrakt med inom ramen
för valfrihetssystemet. Det innebär alltså att huvudmannen har
ansvaret för att alla enskilda, dvs. exempelvis patienter och invånare,
oavsett fysisk eller psykisk kapacitet får en så fullgod information
som möjligt om vilka leverantörer hon eller han kan välja mellan. 13
Detta innebär att informationen måste anpassas till den individ som
ska välja. Informationen ska enligt 9 kap. 1 § LOV vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Motsvarande krav på
information om utförare när det gäller sådana utförare som upphandlats enligt LOU eller bedrivs i egen regi finns i 8 kap. 18 § kommunallagen (2017:725).
Det finns dessutom krav på att ge allmänheten insyn i verksamhet
som regioner genom avtal lämnar över till privata utförare i 10 kap.
3 och 9 §§ kommunallagen. 10 kap. 3 § kommunallagen avser helägda
kommunala eller regionala bolag, medan 10 kap. 9 § kommunallagen
handlar om insynskrav när kommunen eller regionen sluter avtal
med helt privata utförare. Utgångspunkten för insynskraven i dessa
bestämmelser är att allmänhetens möjligheter till insyn i kommunal
verksamhet inte bör vara beroende av på vilket sätt kommuner och
regioner väljer att organisera sin verksamhet. När det gäller hur långt
informationskravet sträcker sig regleras detta inte i detalj i lagen.
Däremot anges följande i propositionens författningskommentar till
10 kap. 9 § kommunallagen: ”Omfattningen av den information som
ska lämnas blir beroende av bl.a. den överlämnade verksamhetens
13

Prop. 2008/09:29 s. 145.
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art, hur många kommun- och landstingsmedlemmar som är beroende av verksamheten och hur mycket skattemedel som går till verksamheten. För att bestämma insynens omfattning ska det, vid avtalets utformning, göras en avvägning mellan å ena sidan den privata
utförarens intressen av exempelvis skydd för affärsmässiga förhållanden och å andra sidan allmänhetens intresse av hur verksamheten
utförs. Exempel på sådan information som det kan bli aktuellt för
kommunen eller landstinget att tillförsäkra sig är uppgifter om personalen och dess kompetens, utbildningsnivå och kapacitet, liksom
information om antalet anställda, antalet anställda omräknat till heltid, personalkontinuitet, brukarundersökningar samt den privata utförarens organisation och eventuella underleverantörer.” 14 Liknande
uttalanden görs i förhållande till 10 kap. 3 § kommunallagen. 15

3.5

Övergripande om krisberedskap
i hälso- och sjukvården

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att utreda och lämna
förslag på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning ska
kunna upprätthållas vid kraftigt ökade behov av sjukvårdsrådgivning
på grund av större kriser eller samhällsstörningar. Vad som gäller
inom hälso- och sjukvården i sådana situationer regleras i ett antal
olika författningar, och ansvaret inför och vid kriser och allvarliga
händelser är uppdelat på olika aktörer. Strukturen för krishantering
bygger bland annat på sektorsansvar och geografiskt områdesansvar
som syftar till att säkerställa samordningen inom olika geografiska
områden och sektorer. Nedan redogörs mycket övergripande för
delar av regelverket på området, främst för delar som rör arbetet inför och vid allvarliga händelser och kriser i fredstid och regionernas
ansvar kopplat till detta.
3.5.1

Tre grundprinciper för krishanteringsarbetet

Det svenska systemet för krishantering styrs i grunden av tre principer. Dessa är inte i sig definierade i lag, men har beskrivits utgöra
en bakgrund till dagens regelverk och olika aktörers uppdrag och
14
15

Prop. 2016/17:171 s. 421–422.
Prop. 2016/17:171 s. 419.
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mandat. 16 Enligt den så kallade ansvarsprincipen har den som har
ansvar för en verksamhet i normala situationer också motsvarande
verksamhetsansvar vid en kris. En annan princip är att en kris ska
hanteras där den inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga, den så kallade närhetsprincipen. Enligt den tredje principen,
den så kallade likhetsprincipen, ska förändringar i organisationen
inte göras i större utsträckning än vad som krävs av situationen. 17
Aktörerna ska också stödja och samverka med varandra, vilket ibland
brukar kallas för den utökade ansvarsprincipen. Att olika myndigheter ska samverka med varandra följer bland annat av 8 § förvaltningslagen (2017:900).
3.5.2

Regionernas ansvar

I lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, och
förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
FEH, finns bestämmelser om vilka åtgärder kommuner och regioner
ska vidta inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.
Bestämmelserna i LEH syftar, enligt 1 § LEH, bland annat till att
kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet
och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner
och regioner ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga
till civilt försvar. Med extraordinär händelse avses, enligt 1 kap. 4 §
LEH, en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning
i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en
kommun eller en region.
Enligt 2 kap. 1 § LEH ska kommuner och regioner analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en
risk- och sårbarhetsanalys. Kommuner och regioner ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.
16
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Gemensamma grunder för samverkan och
ledning vid samhällsstörningar, s. 24.
17
Prop. 2005/06:133 s. 51 f.
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Varje region ska, enligt 2 kap. 9 § LEH och 3 § FEH, hålla Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap underrättade om vilka förberedelser som vidtagits inför extraordinära händelser och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget. Vid extraordinära händelser ska regionerna lämna lägesrapporter och information
om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen
samt om vidtagna och planerade åtgärder till Socialstyrelsen och länsstyrelsen.
Kommuner och regioner får, enligt 4 kap. 1 § LEH, på begäran
lämna hjälp till andra kommuner och regioner som drabbats av en
extraordinär händelse i fredstid, med rätt till skälig ersättning av den
andra kommunen eller regionen.
Kommuner har ett geografiskt områdesansvar enligt 2 kap. 7 §
LEH. Det innebär att kommuner inom sitt geografiska område i
fråga om extraordinära händelser i fredstid ska verka för att olika
aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, de krishanteringsåtgärder som vidtas
av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. Regioner har inte ett sådant ansvar. I stället har länsstyrelserna det geografiska områdesansvaret i länet (se nedan).
Bestämmelser om regionernas ansvar och beredskap finns också
i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Regionen ska enligt 7 kap. 2 §
HSL planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Planeringen av den katastrofmedicinska beredskapen ska utgå från risk- och sårbarhetsanalysen som regionen ska
göra enligt 2 kap. 1 § LEH, vilket framgår av 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap.
Katastrofmedicinsk beredskap definieras som beredskap att
bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera följderna vid allvarlig
händelse, enligt 2 kap. 1 § SOSFS 2013:22. Allvarlig händelse definieras där som händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt.
Regionerna ska ta fram en katastrofmedicinsk beredskapsplan,
enligt 5 kap. 3 § SOSFS 2013:22. Av den ska det, enligt 5 kap. 4 §
SOSFS 2013:22, framgå hur nödvändiga funktioner i hälso- och
sjukvården ska larmas och aktiveras vid allvarlig händelse eller vid
risk för sådan händelse, vem som ska leda och samordna hälso- och
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sjukvården vid allvarlig händelse och vilka andra aktörer som regionen vid behov ska samverka med.
Föreskrifterna ställer också ett antal ytterligare krav på regionens
planering, bland annat på att regionen, enligt 5 kap. 5 § SOSFS
2013:22, ska planera för samverkan vid allvarlig händelse. Regionen
ska också, enligt 5 kap. 6 §, planera för hur nödvändiga funktioner
ska bemannas vid allvarlig händelse och vilka kvalifikationer personalen ska ha för att den katastrofmedicinska beredskapen ska upprätthållas. Regionen ska exempelvis också planera för hur behovet av
information till drabbade, allmänheten och företrädare för massmedia ska kunna tillgodoses vid allvarlig händelse eller vid risk för
sådan händelse, enligt 5 kap. 11 §. Informationsinsatserna ska samordnas dels i den egna organisationen, dels vid behov med myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå.
Av 4 kap. 1 § SOSFS 2013:22, framgår att varje region vid allvarlig
händelse eller vid risk för sådan händelse ska ha förmåga att larma
och aktivera de funktioner som är nödvändiga, leda och samordna
berörda hälso- och sjukvårdsverksamheter, genomföra sjukvårdsinsatser i ett skadeområde, utföra sjuktransporter och på vårdenhet
omhänderta drabbade samt samverka med andra aktörer på lokal,
regional och nationell nivå.
3.5.3

Vissa statliga myndigheters ansvar

Regeringen styr riket och är ansvarig inför riksdagen enligt 1 kap.
6 § regeringsformen (1974:152). Det kan alltså sägas att regeringen
har det geografiska områdesansvaret för hela landet. Regeringen ansvarar i första hand för strategiska frågor medan ansvaret för ledning
och samordning av operativa åtgärder av nationell karaktär delegerats till central myndighetsnivå.18
För statliga myndigheter är förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd
beredskap (krisberedskapsförordningen) central för ansvarsfördelningen inom ramen för krisberedskapsarbetet. Förordningen syftar,
enligt 1 §, till att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska
minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att
hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och inför och
18
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vid höjd beredskap. I förordningen finns föreskrifter som dels reglerar krisberedskapen, dels ansluter till vad som föreskrivs i lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap i fråga om civil
verksamhet.
Av förordningen framgår bland annat, enligt 5 §, att varje myndighet vars ansvarsområde berörs av en krissituation ska vidta de
åtgärder som behövs för att hantera konsekvenserna av denna. Myndigheterna ska samverka och stödja varandra vid en sådan krissituation. Varje myndighet ska också enligt 8 §, i syfte att stärka sin egen
och samhällets krisberedskap, analysera om det finns sådan sårbarhet
eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som
synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom
området.
Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet inom
länet, enligt 7 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion. I 4 § förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap anges att länsstyrelsen ska
vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska område samt före, under och efter en kris verka för samordning och
gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Enligt
samma paragraf ska länsstyrelserna bland annat ansvara för att en
samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer, stödja de
aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet när det gäller
planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning,
och upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna
användas som underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder. Varje länsstyrelse ska, enligt 6 § krisberedskapsförordningen, inom sitt geografiska område, i fråga om krissituationer vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som
exempelvis kommuner, regioner och näringsliv, och den nationella
nivån. Länsstyrelserna ska även verka för att regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs, nödvändig samverkan inom länet och
med närliggande län sker kontinuerligt, under en kris samordna
verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter, och att
informationen till allmänheten och företrädare för massmedia under
sådana förhållanden samordnas.
Utöver länsstyrelsernas geografiska områdesansvar, har vissa
andra myndigheter ett särskilt ansvar för krisberedskap. I krisberedskapsförordningens bilaga utpekas sex så kallade samverkansområ-
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den och myndigheter som ingår i dessa. Inom samverkansområdena
bedrivs planering för att främja en helhetssyn i planeringen för krisberedskap och höjd beredskap, enligt 7 § krisberedskapsförordningen. Inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård ingår
bland annat E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen,
kommuner och regioner.
Enligt 10 § krisberedskapsförordningen åligger det de myndigheter som har ett särskilt utpekat ansvar för krisberedskapen att bland
annat samverka med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig
myndighet, samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner,
regioner, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda, och att
beakta det samarbete som sker inom Europeiska unionen och internationella forum i frågor som rör samhällets krisberedskap. Under en
kris ska dessa myndigheter också hålla regeringen informerad om
händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade utvecklingen och
tillgängliga resurser inom respektive ansvarsområde samt om vidtagna
och planerade åtgärder.
Socialstyrelsens särskilda ansvar för krisberedskapsarbetet utpekas, utöver i bilagan till krisberedskapsförordningen, också i myndighetens instruktion. Enligt 8 § förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen, har Socialstyrelsen ett samlat ansvar
för att expertis utvecklas och upprätthålls samt att kunskap sprids om
katastrofmedicin och krisberedskap inom myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten ska också verka för att expertis inom dessa
områden står till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer.
Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett särskilt ansvar i krisberedskapsarbetet. Myndigheten ansvarar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den
utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret, enligt 1 §
förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Ansvaret avser åtgärder före, under
och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara. Myndigheten ska bland
annat utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och
kriser, vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder och arbeta med och verka för samordning
mellan berörda samhällsaktörer för att förebygga och hantera bland
annat olyckor och kriser. Enligt 7 § ska myndigheten stödja berörda
myndigheters samordning av åtgärder vid en kris eller vid höjd
beredskap. Myndigheten ska se till att berörda aktörer, när det gäller
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krishantering och civilt försvar, får tillfälle att samordna åtgärder och
samordna information till allmänhet och medier. Den ska också se
till att berörda aktörer får tillfälle att effektivt använda samhällets
samlade resurser och internationella förstärkningsresurser och samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och lägesbilder. Myndigheten ska ha förmåga att bistå
Regeringskansliet med underlag och information i samband med
allvarliga olyckor och kriser.
Det kan i sammanhanget nämnas att Utredningen om civilt försvar föreslår en ny struktur för de statliga myndigheternas arbete
med beredskap. Bland annat föreslås att samverkansområdena avvecklas och att statliga myndigheter i stället delas in i beredskapssektorer som organiseras med utgångspunkt i samhällsviktiga verksamheter och funktioner som är av särskild betydelse att upprätthålla
i fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. En myndighet i
varje beredskapssektor föreslås få ett mandat att inrikta och samordna arbetet inom sektorn. 19 I dag har ingen myndighet pekats ut
som ansvarig för den övergripande planeringen inom respektive
samverkansområde, utan de utpekade myndigheterna har enligt förarbetena ett gemensamt ansvar för att säkerställa planeringen inom
området. 20 Däremot har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt 7 § krisberedskapsförordningen ett ansvar att, i samverkan med de myndigheter som ingår i samverkansområdena, utveckla formerna för arbetet i samverkansområdena och även i övrigt
ansvar för att verka för samordning mellan berörda samhällsaktörer
enligt ovan.

3.6

Bestämmelser till skydd för
den personliga integriteten

Av utredningens direktiv följer att utredningen särskilt ska beakta
att skyddet för den personliga integriteten säkerställs. I sin konsekvensbeskrivning redogör utredningen för på vilket sätt detta har
beaktats och hur utredningens förslag berör den personliga integriteten. Här ges en övergripande beskrivning av det regelverk som
utredningen fäst särskild vikt vid i det avseendet.
19
20

Utredningen om civilt försvar, Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25).
Prop. 2001/02:158 s. 38.
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Skyddet för den personliga integriteten och rätten till respekt för
privatlivet skyddas både av internationella regelverk och av nationell
rätt. På internationell nivå kan bland annat Förenta nationernas
(FN:s) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna nämnas.
Den är inte formellt bindande, men ger till stora delar uttryck för
gällande sedvanerätt. Enligt förklaringens artikel 12 får ingen utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem
eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt
anseende, och var och en har rätt till lagens skydd mot sådana
ingripanden och angrepp. Inskränkningar är endast möjliga under
vissa förutsättningar, enligt artikel 29. Den personliga integriteten
berörs också i ett antal FN-konventioner. Exempelvis framgår av
artikel 16 i FN:s konvention om barnets rättigheter att barn har rätt
till lagens skydd mot godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt
privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens samt mot
olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.
Även artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) skyddar rätten till privat- och familjeliv. Enligt den
artikeln har var och en rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv,
sitt hem och sin korrespondens. Offentlig myndighet får inte ingripa
i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd,
till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller
moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.
Europakonvention gäller som lag i Sverige enligt lagen (1994:1219)
om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ingen lag eller föreskrift får meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen (2 kap. 19 § regeringsformen). Europarådets ministerkommitté har också antagit en konvention (nr 108) till skydd för enskilda
vid automatisk databehandling av personuppgifter (dataskyddskonventionen), som syftar till att skydda den enskildes rätt till integritet
och privatliv vid behandling av personuppgifter.
Vidare skyddar den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) bland annat individers rätt till
personlig integritet, främst genom artikel 3 om människans rätt till
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integritet, artikel 7 om respekt för privatlivet och familjelivet och
artikel 8 om skyddet för personuppgifter.
Ett centralt regelverk om behandling av personuppgifter är också
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar bland annat till att skydda fysiska personers
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd
för personuppgifter. Med personuppgift avses enligt artikel 4, varje
upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk
person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt
eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är
specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska,
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Vid behandling av personuppgifter gäller de grundläggande principerna enligt
artikel 5. Dessa är principer om laglighet, korrekthet och öppenhet,
ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, riktighet, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet samt ansvarsskyldighet. För
att behandling av personuppgifter ska vara tillåten måste det även
finnas en rättslig grund för behandlingen enligt artikel 6. Dessutom
innehåller dataskyddsförordningen ett antal ytterligare villkor och
krav på personuppgiftsbehandlingen, bland annat i fråga om känsliga
personuppgifter, den enskildes rättigheter, inbyggt dataskydd, dataskydd som standard och säkerhet i samband med personuppgiftsbehandlingen.
På nationell nivå är skyddet för den personliga integriteten reglerad i grundlag. Enligt målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § första
stycket regeringsformen ska den offentliga makten utövas med
respekt för bland annat den enskilda människans frihet. I fjärde
stycket samma paragraf anges att det allmänna ska värna om den
enskildes privat- och familjeliv. I 2 kap. 6 § regeringsformen finns en
grundlagsstadgad rätt till skydd mot bland annat påtvingat kroppsligt ingrepp och skydd för den personliga integriteten. Skyddet
enligt denna bestämmelse kan begränsas endast enligt den ordning
som föreskrivs i 2 kap. 20–22 §§ regeringsformen. Enligt 2 kap. 21 §
regeringsformen får begränsningar göras endast för att tillgodose
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ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till
det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt
att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av
folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på
grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.
Det finns också andra författningar på nationell nivå som syftar
till att skydda den personliga integriteten. Relevanta författningar
när det gäller behandling av personuppgifter är exempelvis lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen, och patientdatalagen (2008:355), som bland annat reglerar
vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården.
Skyddet för den personliga integriteten upprätthålls även av bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt, till exempel i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och PSL, som bland annat
innehåller bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt för uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden
inom hälso- och sjukvården.
Kraven på god vård innebär, enligt 5 kap. 1 § HSL, bland annat
att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och
integritet. Patientlagen syftar, enligt 1 kap. 1 §, bland annat till att
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
I lagen anges, i 4 kap. 1 §, att patientens självbestämmande och integritet ska respekteras och, i 10 kap. 1 §, att personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patientens och övriga registrerades integritet respekteras. Enligt 6 kap. 1 § PSL ska vården så långt
som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten, och
patienten ska visas omtanke och respekt.
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4

Väntetiderna i hälso- och
sjukvården – en svår utmaning

I detta kapitel redovisas utvecklingen av väntetider i vården och insatser som utförts av såväl staten som regionerna för att korta väntetiderna.

4.1

Utvecklingen av väntetider i vården går åt fel håll

Under 1960-talet rapporterade Socialstyrelsen för första gången om
långa väntetider inom vården. Genom åren har problemen med
väntetider och köer fortsatt trots omfattande insatser såväl av staten
som regionerna. Åtgärderna tycks inte ha fått några långsiktiga bestående resultat trots det omfattande arbetet som vården utfört.
4.1.1

Trots vårdgaranti försämras väntetiderna
i specialiserad vård

Utredningen har jämfört utvecklingen under åren 2012 till 2021 vad
avser första besök i specialiserad vård inom 90 dagar från det att
remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från
det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården.
Det är den längsta tid som den enskilde ska behöva vänta på första
besök i den specialiserade vården enligt vårdgarantin. Tiden regleras
i 6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), HSF. Utredningen kan konstatera att andelen patienter som erhållet sitt besök
inom den tiden har sjunkit för varje år, se figur 4.1.
Den 31 december 2019 väntade 293 561 patienter på första besök
i specialiserad vård (exklusive patientvald väntan) enligt Sveriges
Kommuners och Regioners (SKRs) väntetidsdatabas publicerat på
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vantetider.se. Av dessa hade 53 506 patienter väntat längre än
90 dagar. Den 31 december 2020 väntade 282 407 patienter på första
besök i specialiserad vård (exklusive patientvald väntan). Av dessa
hade 64 688 väntat längre än 90 dagar.
Figur 4.1

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på första besök i den
specialiserade vården
Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad,
2012–2021. Observera att y-axeln inte startar vid 0.
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* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021
inte är fullt jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av första
besöken inom specialiserad vår på sikt.
Not: Patientvalt och medicinskt orsakat väntande ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se.

Utredningen har på samma sätt jämfört utvecklingen under åren
2012 till och med 2021 vad avser operation eller annan åtgärd och
kan konstatera att även andelen patienter som erhållit detta inom
90 dagar har sjunkit för varje år, se figur 4.2. Enligt den författningsreglerade vårdgarantin ska den enskilde få planerad vård inom
90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat att den enskilde ska få
den aktuella vården. Det anges i 6 kap. 1 § HSF.
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Den 31 december 2019 väntade 123 651 patienter på operation
eller annan åtgärd i specialiserad vård (exklusive patientvald väntan)
enligt SKR:s väntetidsdatabas publicerat på vantetider.se. Av dessa
hade 33 476 väntat längre än 90 dagar. Den 31 december 2020 väntade 126 101 patienter på operation eller annan åtgärd i specialiserad
vård (exklusive patientvald väntan). Av dessa hade 51 047 väntat
längre än 90 dagar. Till detta kommer patientvald väntan (PPV-andel
patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns) som ökat från 5 procent år 2019 till 8 procent år 2020.
I avsnitten 4.1.4–4.1.5 har utredningen tittat närmre på väntetiderna
över 90 dagar i specialiserad vård.
Figur 4.2

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på operation eller
andra åtgärder i den specialiserade vården
Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad,
2012–2021. Observera att y-axeln inte startar vid 0.
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* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat
att fler vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 inte är fullt jämförbara med
tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av åtgärder inom specialiserad vård på
sikt.
Not: Patientvalt och medicinskt orsakat väntande ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se.
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Stora skillnader i regionernas väntetider

Det finns stora variationer mellan regionerna. Förutom att patienten
inte får vård inom den författningsreglerade tiden, är vården inte
heller jämlik över Sverige. Ett exempel är andelen patienter som erhållit knäprotesoperation inom 90 dagar. Andelen patienter som erhållit knäprotesoperation inom 90 dagar har försämrats genom åren.
Här redovisat i ”Vården i siffror” för åren 2016–2020 1.
Figur 4.3

Andel patienter som fått knäprotesoperation inom 90 dagar,
2016–2020
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Not: Avser måttet genomförda inom 90 dagar, det vill säga andelen av alla genomförda operationer som
gjorts med patienter som vid genomförandet hade väntat högst 90 dagar. Exklusive patientvald och
medicinskt orsakad väntan.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Hämtat från Vården i siffror.

År 2020 var andelen patienter som fått sin knäoperation inom
90 dagar 43,8 procent i riket, men siffran varierade stort mellan
regionerna. I Region Halland hade 86,7 procent fått operationen
utförd inom 90 dagar, i Region Dalarna 6,9 procent.
Ett annat exempel är barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som
länge haft bristande tillgänglighet. År 2009 kom regeringen och SKR
överens om en målsättning om en förstärkt vårdgaranti som skulle
uppfyllas av regionerna år 2011. Målsättningen är att barn och ung1

SKR. Väntetider i vården.
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domar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar på en fördjupad utredning eller behandling.
Socialstyrelsen redovisade utfallet 2010–2018 enligt figur 4.4 i
rapporten: Psykiatrisk vård och behandling till barn och unga, Öppna
jämförelser 2019.
Figur 4.4

Väntetid till första bedömning respektive fördjupad utredning
och behandling inom barn-och ungdomspsykiatri

Källa: Socialstyrelsen. 2020. Psykiatrisk vård och behandling till barn och unga, Öppna jämförelser 2019.
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Det är tydligt att målen för barn- och ungdomspsykiatrin inte har
nåtts. Bidragande till detta är att antalet barn och unga med psykisk
ohälsa har ökat genom åren. Socialstyrelsen redovisade för år 2016 att
10 procent av alla pojkar och 15 procent av alla flickor hade haft minst
ett vårdtillfälle inom slutenvården eller öppen specialistvård för någon
psykiatrisk diagnos eller minst ett läkemedelsuttag av psykofarmaka,
där förskrivningar inom primärvården ingick. 2 Utredningen har inte
funnit senare uppdaterade data för jämförelse men i en rapport från
SKR anges att mellan åren 2016–2019 ökade både antal individer och
antal besök inom barn- och ungdomspsykiatrin. Ungefär 10 procent
fler individer fick insatser inom barn- och ungdomspsykiatrin år 2019
jämfört med år 2016. Nationella data för första linjens vård saknas.
Variationerna mellan regionerna är mycket stora. 3
I överenskommelsen om kömiljard för år 2020 är kraven på barnoch ungdomspsykiatrin lägre än vid starten år 2009. För att kvalificera sig för prestationsmedel ska minst 72 procent av de genomförda
besöken, utredningarna respektive behandlingarna ha skett inom
30 dagar. Om regionen har fler än 20 barn eller ungdomar som väntar på besök, utredning respektive behandling ska regionen även
uppfylla kravet om att minst 72 procent av de väntande har väntat
högst 30 dagar.
Utredningen har i uppdrag att bedöma om målsättningen om
30 dagar till första bedömning och ytterligare 30 dagar till fördjupad
utredning och behandling inom BUP bör kvarstå och i så fall regleras
som en del av en differentierad vårdgaranti. Detta uppdrag ska redovisas i huvudbetänkandet i maj 2022.
4.1.3

Covid-19-pandemin ökar väntetiderna ytterligare

Under år 2020 drabbades Sverige av coronavirus och den 10 mars
2020 slog Folkhälsomyndigheten fast att det förelåg en samhällsspridning. Under våren 2020 genomgick Sverige det vi i efterhand
kallar den första vågen av covid-19-pandemin. Därefter avtog insjuknandet i covid-19 för att återigen öka från och med oktober 2020 när
den andra vågen startade.
2
Socialstyrelsen 2017. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – till och med
2016.
3
SKR.2020. Första linjen 2020 – Nulägesbeskrivning av hälso- och sjukvårdens första linje för
barn och ungas psykiska hälsa.
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Socialstyrelsen har redovisat utvecklingen av väntetider och vårdproduktion under den första och andra covid-19-vågen till och med
januari 2021 i en rapport i maj 2021 Analys av första och andra covid19-vågen – produktion, köer och väntetider i vården. Covid-19-pandemin har totalt sett lett till färre genomförda besök och behandlingar inom hälso- och sjukvården. Effekterna var som störst under
den första vågen, främst under april–maj 2020, men produktionen
ökade sedan från augusti 2020, både inom primärvården och den
specialiserade vården.
När det gäller den specialiserade vården hade samtliga regioner
återupptagit stora delar av sin normala operationsproduktion i mitten av oktober. Men sedan tog en andra smittspridningsvåg fart,
vilken medförde att vården på nytt behövde ställa om och ställa in
planerad vård.
Det har enligt Socialstyrelsen gjorts 14 procent, eller omkring
290 400, färre första besök i specialiserad vård under pandemins
första två vågor. Nedgången syns inom alla specialiteter men var som
störst inom öron-näsa-halssjukvård, ortopedi och barn- och ungdomsmedicin. I januari 2021 var antalet som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på ett första besök i specialiserad vård omkring
91 800. Antalet väntande var som störst för ögonsjukvård medan
andelen väntande var störst inom allergisjukvården, där drygt 5 av 10
väntat över 90 dagar.
Socialstyrelsens analys visar att antalet operationer minskade med
totalt 22 procent (100 897) under pandemins första och andra våg,
det vill säga mellan mars 2020 och januari 2021 jämfört med motsvarande period under åren 2019–2020 (underlaget hämtat från kvalitetsregistret SPOR, Svenskt Perioperativt register). När det gäller operationer eller andra åtgärder syns de största minskningarna inom områdena ortopedi, allmän kirurgi och ögonsjukvård, under perioden
mars-december 2020 (underlag hämtat från väntetidsdatabasen). Procentuellt minskade operationerna ungefär lika mycket i alla åldersgrupper (underlag hämtat från SPOR). För barn 0–17 år handlade det
om runt 9 700 färre operationer mellan mars 2020 och januari 2021.
I den åldersgruppen var det planerade operationer i munnen och svalget som minskade mest. Den största minskningen i antal operationer
hos äldre mer än 70 år gällde höftleds- och låroperationer.
Analysen visar också att det har blivit fler patienter som väntar
längre än vårdgarantins 90 dagar på en operation eller annan åtgärd.
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Totalt var det i januari 2021 nästan 55 700 personer som väntat
längre än 90 dagar på operationer och andra åtgärder inom specialiserad vård. Det innebär att omkring hälften av alla de som väntade
på en operation eller annan åtgärd i början av året 2021 fick vänta
längre än vårdgarantins gräns.
Ingen skillnad i andel kvinnor och män som väntat längre än
90 dagar
Socialstyrelsen gjorde också en jämförelse för december 2019 respektive december 2020 mellan kvinnor och män. Varken år 2019
eller år 2020 sågs några tydliga skillnader mellan kvinnor och män i
hur stor andel som fått vänta längre än 90 dagar. Kvinnor utgör trots
detta en större andel av de väntande, både vad gäller kortare och
längre väntetider, eftersom fler kvinnor än män besöker vården och
genomgår fler operationer eller andra åtgärder som täcks av vårdgarantin.
Väntetider över 90 dagar har ökat för flickor och pojkar
Nedan redovisas uppgifter från SKR:s väntetidsdatabas från 16 regioner och de verksamheter i dessa regioner som rapporterat information
där ålder ingår. Uppgifter saknas för fem regioner vilket innebär att
det totala antalet barn som väntar på vård i Sverige kan antas vara
högre än de uppgifter som lämnas här.
Över 8 500 barn och unga har väntat längre än 90 dagar
på första besök i specialiserad vård
Utredningen konstaterar att antalet barn och unga i åldern 0–19 år
som väntade på första besök i specialiserad vård totalt sett minskade
i december 2020 jämfört december 2019 men att de som har väntat
längre än 90 dagar ökade från 6 348 till 8 516. Exklusive patientvald
väntan och medicinskt orsakad väntan ökade antalet som väntat från
5 076 till 6 830. Det är fler pojkar än flickor som väntat längre än
90 dagar, men andel pojkar respektive andel flickor som väntat
längre än 90 dagar är jämn, 23 respektive 22 procent.
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Antal barn och unga i åldern 0–19 år som väntade på första
besök i specialiserad vård i december 2020 respektive 2019,
i 16 av 21 regioner
Procent anges i parentes

Totalt antal
väntande

Varav flickor
som väntat
mer än
90 dagar

Varav pojkar
Total antal
som väntat
pojkar och
mer än
flickor son
90 dagar väntat mer än
90 dagar

December 2020 totalt

34 229

December 2020
exklusive patientvald
väntan och medicinskt
orsakad väntan
December 2019 totalt

30 545

3 957
(24)
3 179
(22)

4 559
(25)
3 651
(23)

8 516
(25)
6 830
(22)

35 044

2 910
(18)

3 438
(19)

6 348
(18)

December 2019
exklusive patientvald
väntan och medicinskt
orsakad väntan

31 347

2 303
(16)

2 773
(17)

5 076
(16)

Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).

Över hälften väntade mer än 30 dagar på första besök till barnoch ungdomspsykiatrin, december 2020
För barn och unga som väntar på vård inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), där målsättningen om 30 dagar till första besök
gäller, har antalet och andelen som väntat längre än 30 dagar ökat
mellan december 2019 och december 2020.
I december 2020 var det över 50 procent av flickorna och pojkarna som hade väntat längre än 30 dagar och det var fler pojkar än
flickor som väntat. Det var 849 flickor (53 procent) och 1033 pojkar
(56 procent) som väntat mer än 30 dagar exklusive patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan.
I december 2019 var det 538 flickor (38 procent) och 827 pojkar
(44 procent) som väntat mer än 30 dagar till första besök, exklusive
patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan.
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Över hälften av de barn och unga som väntade på operation eller
annan åtgärd hade väntat mer än 90 dagar, december 2020
Utredningen har också undersökt väntan på operation eller annan
åtgärd i specialiserad vård, för barn och unga i åldern 0–19 år. Andelen flickor och pojkar som väntat längre än 90 dagar var högre i december 2020 jämfört med december 2019 och det var över 50 procent av dem som väntade på operation eller annan åtgärd som fått
vänta längre än 90 dagar på vård, inom de 16 regioner som ingår.
I december 2020 var det 1 374 flickor och 1 990 pojkar som väntat
längre än 90 dagar på operation eller annan åtgärd. Exklusive patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan var det 1 074 flickor respektive 1 602 pojkar som väntat längre än 90 dagar på operation eller
annan åtgärd, se tabell 4.2.
Tabell 4.2

Antal barn och unga i åldrarna 0–19 år som väntat på operation
eller annan åtgärd inom den specialiserade vården i december
2020 respektive 2019, i 16 av 21 regioner
Procent anges i parentes

Totalt antal
Varav flickor
Varav pojkar
väntande som väntat mer som väntat mer
än 90 dagar
än 90 dagar

Totalt antal
flickor och
pojkar som
väntat mer än
90 dagar

December 2020
totalt

6 261

1 374
(53)

1 990
(54)

3 364
(54)

December 2020
exklusive
patientvald väntan
och medicinskt
orsakad väntan

5 285

1 074
(49)

1 602
(52)

2 676
(51)

December 2019
totalt

6 000

December 2019
exklusive
patientvald väntan
och medicinskt
orsakad väntan

4 910

896
(37)
673
(33)

1 417
(40)
956
(33)

2 313
(39)
1 629
(33)

Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).
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Många har väntat i flera år på första besök

När väntetider redovisas av SKR publikt på vantetider.se framgår hur
många som väntat över 90 dagar till första besök och operation eller
annan åtgärd i specialiserad vård. Hur länge dessa patienter väntat
framgår dock inte. Utredningen har tagit del av de data som finns i
SKR:s väntetidsdatabas för samtliga regioner år 2019 och 2020, här
kallade aggregerade data. Dessa data möjliggör uppföljning av intervall t.o.m. 365 dagar, därefter enbart väntande mer än 366 dagar.
16 regioner har dessutom en längre tid rapporterat in mer detaljerade
data, här kallade detaljerade data. Av dessa framgår det exakta antalet
dagar som varje patient väntat. De fem regioner som saknas i underlaget är: Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne och Östergötland.
Av aggregerade data framgår att 31 december 2019 hade 62 672
patienter (inklusive patientvald väntan) väntat mer än 90 dagar på
sitt första besök i specialiserad vård. 31 december 2020 var antalet
76 992. Allt fler patienter väntade allt längre vilket figur 4.5 visar.
Figur 4.5

Antal patienter som hade väntat mer än 90 dagar för första
besök i den specialiserade vården, fördelat på olika tidsintervall,
december 2019 och 2020
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Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande
ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).
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Utredningen konstaterar att bland de som väntat mer än 180 dagar
31 december 2020 fanns det största antalet inom ögonsjukvård och
öron-näsa-halssjukvården. Bland regionerna fanns det största antalet
väntande i Västra Götalandsregionen, efterföljd av Region Skåne och
Region Norrbotten.
Tabell 4.3

Antal patienter som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på
första besök i den specialiserade vården i december 2020
De fem vårdområden och regioner där flest patienter fanns

Vårdområde

Ögonsjukvård
Öron-näsa-hals
Allmän kirurgi
Kvinnosjukvård
Ortopedi
Övriga

Antal Andel av alla
som väntat
patienter
över
180 dagar,
procent
8 779
25
5 321
15
3 280
9
3 183
9
3 145
9
12 118
34

Region

Västra Götaland
Skåne
Norrbotten
Stockholm
Västernorrland
Övriga

Antal
patienter

8 266
4 537
3 540
3 074
2 126
14 283

Andel av alla
som väntat
över
180 dagar,
procent
23
13
10
9
6
40

Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande
ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).

En fullständig lista över antalet väntande, mer än 180 dagar respektive mer än 1 år, till första besök 31 december 2020, inom de verksamhetsområden som då följdes upp i väntetidsdatabasen, samt inom
regionerna finns i bilaga 2.
Om man i stället redovisar verksamheter med högst andel av de
väntande som väntat mer än 180 dagar har allergisjukvården det
sämsta läget med 26 procent. Bland regionerna är det Norrbotten
där andelen är 32 procent, följd av Västernorrland, Värmland och
Gävleborg, se tabell 4.4.
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Andel patienter som hade väntat över 180 dagar (6 månader)
på första besök i den specialiserade vården december 2020
De fem vårdområden och regioner med störst andel patienter som
väntat över 180 dagar. Avser andel av alla patienter som väntade på
första besök inom vårdområdet respektive regionen.

Vårdområde

Antal
patienter

Allergisjukvård
Lungsjukvård
Spec. smärtmott.
Allmän internmedicin
Ögonsjukvård

838
933
422
1 125
8 779

Andel av
alla som
väntar
inom
vårdområdet,
procent
26
25
20
19
18

Region

Antal
patienter

Andel av
alla som
väntar
inom
regionen,
procent

3 540
2 126
1 827
1 960
751

32
22
21
21
19

Norrbotten
Västernorrland
Värmland
Gävleborg
Jämtland Härjedalen

Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande
ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).

I bilaga 2 redovisas också andelen väntande mer än 180 dagar respektive 1 år i december 2020.
Av det detaljerade underlaget framgår att 1 490 patienter (inklusive
patientvald och medicinskt orsakad väntan) hade väntat mer än 2 år
och 548 hade väntat mer än 3 år i december 2020. Det bör noteras att
underlaget endast är 16 regioner. Fördelning mellan kvinnor och män
och uppdelning i åldersintervall finns i bilaga 2.
4.1.5

Många väntar i flera år på operation/åtgärd

Av aggregerade data framgår att 31 december 2019 hade 40 198 patienter (inklusive patientvald väntan) väntat mer än 90 dagar på sin
operation eller åtgärd i specialiserad vård. 31 december 2020 var antalet 61 001. Allt fler patienter väntade allt längre vilket figur 4.6 visar.
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Antal patienter som hade väntat mer än 90 dagar
på operation eller annan åtgärd, fördelat på olika tidsintervall,
december 2019 och 2020
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Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande
ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).

Drygt 25 procent av alla väntande på operation eller annan åtgärd har
väntat mer än 180 dagar. Av de som väntat mer än 180 dagar
31 december 2020 återfanns de flesta inom ortopedi. Den region som
redovisade flest antal väntande mer än 180 dagar var Västra Götalandsregionen. I bilaga 2 redovisas antal och andel för väntande mer
än 180 dagar uppdelat per region och även per verksamhetsområde.
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Tabell 4.5
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Antal patienter som hade väntat över 180 dagar (6 månader)
på operation eller annan åtgärd i december 2020
De fem vårdområden och regioner där flest patienter fanns

Vårdområde

Ortopedi
Kirurgi
Öron, näsa, hals
Ögon
Handkirurgi
Övriga

Antal
patienter

9 378
5 930
4 272
3 293
3 105
11 054

Andel av
alla som
väntat över
180 dagar,
procent
25
16
12
9
8
30

Region

Västra Götaland
Skåne
Stockholm
Värmland
Dalarna
Övriga

Antal
patienter

7 826
5 719
3 021
2 487
2 213
15 766

Andel av
alla som
väntat över
180 dagar,
procent
21
15
8
7
6
43

Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande
ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).

Även för väntande mer än 1 år var antalet väntande högst för ortopedi och bland regionerna var det även här flest väntande i Västra
Götalandsregionen, efterföljt av Region Skåne och Region Stockholm. En fullständig lista över antalet väntande mer än 1 år till operation eller annan åtgärd 31 december 2020, inom de verksamhetsområden som då följdes upp i väntetidsdatabasen, samt inom regionerna
finns i bilaga 2.
Av detaljerade data från de 16 regioner som ingår framgår att antalet långväntare 2020 har försämrats påtagligt jämfört 2019.
I december 2020 hade 2 287 patienter väntat mer än 2 år på operation
eller annan åtgärd, varav 613 patienter hade väntat mer än 3 år. Fördelning mellan kvinnor och män och uppdelning i åldersintervall för
år 2020 finns i bilaga 2.
Av de som väntat allra längst utgörs cirka 20 procent av patientvalt väntande och 10 procent av medicinskt orsakad väntan men en
majoritet av patienterna har alltså inte själva valt eller har medicinsk
anledning att vänta på åtgärd.
Det bör noteras att underlaget för redovisningen inte innehåller
all vård utan ett urval. Utöver det som redovisas ovan finns det ytterligare patienter som väntar bland annat på utredningar, återbesök
och vissa behandlingar, sådant som antingen inte ingår i vårdgarantin
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eller behandlingar, operationer och åtgärder som inte finns med i
databasen. Till exempel registrerades före år 2021 inte besök och
åtgärder inom infektionssjukvård, geriatrik, habilitering och rehabilitering. Databasens innehåll har förändrats genom åren. En större
förändring har genomförts den 1 januari 2021 då automatiserad anmälan från regionerna ska ske för fler verksamhetsområdens besök
och åtgärder hos legitimerad personal.
4.1.6

Digitala besök i primärvården ökar kraftigt

Alla ska få kontakt med primärvården samma dag som de söker kontakt, enligt den nationella vårdgarantin (6 kap. 1 § HSF).
Mätning av telefontillgänglighet görs vår och höst. Hösten 2020
erhöll 87 procent kontakt med vårdcentralen samma dag enligt SKR:s
väntetidsdatabas. I mätningen deltog dock inte Region Stockholm,
inte heller Region Västerbotten. Genom åren 2012–2020 har tillgängligheten på de vårdcentraler som redovisat varit mellan 85 och 90 procent.
En del av den nationella vårdgaranti som infördes i författning
2010 (enligt förslag i prop. 2009/10:6) var att patient som sökte primärvården skulle erbjudas en läkartid inom 7 dagar, om vårdgivaren
hade bedömt att den enskilde behövde besöka läkare. Enligt SKR:s
databas erbjöds omkring 90 procent detta under åren 2012–2019.
Sedan 1 januari 2019 ska en person som kontaktar primärvården få
en medicinsk bedömning inom 3 dagar från det att den enskilde har
sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt att den
enskilde behöver få en medicinsk bedömning och en sådan inte kan
göras när den enskilde först söker kontakt (6 kap. 1 § HSF). Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom
primärvården. I december 2020 erhöll 83 procent bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 3 dagar enligt SKR:s väntetidsdatabas. 82 procent erhöll läkarbesök inom 3 dagar av de som bedömts ha ett behov av läkare.
Av Socialstyrelsens analys avseende första och andra covid-19vågen framgår att besöken i primärvården, bland annat på vårdcentraler, återhämtade sig bättre än besöken i specialiserad vård efter
den kraftiga nedgången våren 2020. I januari 2021 gjordes 9 procent
färre besök jämfört med januari 2020, men då har inte digitala besök

92

921
SOU 2021:59

Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en svår utmaning

hos privata vårdgivare kunnat räknas in. De digitala besöken i regionernas primärvård gick totalt upp med 278 procent, eller nästan
85 600 besök, januari 2020–januari 2021. Nybesöken har påverkats
mer än återbesöken under perioden vilket skulle kunna bero på att
nybesök oftare kräver ett fysiskt möte.
4.1.7

Längre väntan på akutmottagning

Tillgänglighet när det gäller väntetider är mer än vårdgarantins tider.
Utredningen har fokus på vårdgarantin och väntetider men vill ändå
lyfta fram vikten av insatser inom andra områden som rör tillgänglighet. Väntetider på akutmottagningar ingår till exempel inte i vårdgarantin. Den tid en patient tillbringar på en akutmottagning är ett
exempel på tillgänglighet. Under åren 2016–2019 förlängdes vistelsetiden på akutmottagningarna. Kvinnor vistades längre tid än män
och de som var 80 år och äldre längre tid än 19–79-åringar. Var
tionde patient 80 år eller äldre vistades år 2019 mer än 8 timmar och
41 minuter på akutmottagningen enligt Socialstyrelsens rapport
Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2019.
Figur 4.7

Vistelsetid på akutmottagningar åren 2016–2019

Källa: Socialstyrelsen. 2019. Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök.
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Lång väntan på information om prostatacancerdiagnos

Utredningstid till diagnos ingår inte heller i vårdgarantin. För cancervårdens standardiserade vårdförlopp har däremot tid från välgrundad misstanke till start av första behandling fastslagits och mål
för andelen som genomgår förloppet fastställts i överenskommelse
mellan staten och SKR.
De nationella kvalitetsregistren definierar olika indikatorer som
är viktiga för patientens tillgänglighet. Ett exempel hämtas här från
Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Väntan på besked om
en cancerdiagnos är psykologiskt påfrestande och väntetiden mellan
provtagning och svar på provet är därför en viktig kvalitetsaspekt i
cancervården. Vid misstänkt prostatacancer tas ett vävnadsprov
(biopsi), som undersöks avseende tumörförändringar. Resultatet av
undersökningen erhålls genom ett PAD-svar (patologisk anatomisk
diagnos). Kvalitetsregistret följer upp andelen män som fått PADsvar med cancerdiagnos inom 11 dagar efter utförd prostatacancerbiopsi. Registret har satt gränsen 40 procent för god måluppfyllelse
och 80 procent för mycket hög måluppfyllelse. Under åren 2016–
2019 låg andelen män som fått information inom 11 dagar konstant
på cirka 10 procent 4. Uppdelat per region sågs stora skillnader, här
illustrerat från NPCR:s statistik för 2019.

4

Nationella prostatacancerregistret NPCR, statistik på incanet.se.
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Figur 4.8
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Andel män som fått PAD-svar om prostatacancerdiagnos inom
11 dagar efter utförd biopsi 2019
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Källa: Nationella prostatacancerregistret (NPCR), npcr.se. Data hämtat 2021-05-11.

4.1.9

Befolkningens syn på väntetider

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning
med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och
uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Under 2020 besvarades
undersökningen av drygt 50 000 invånare i samtliga regioner. Det
bör noteras att undersökningen gjordes hösten 2020 efter genomgången första covid-19-våg. 57 procent hade själva besökt vården
som patient under de sex månader som föregick undersökningen.
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56 procent instämde helt eller delvis i att väntetiderna till besök
och behandling på sjukhus är rimliga. År 2019 var motsvarande andel
48 procent. Störst andel positivt inställda invånare fanns i Region
Kalmar län med 74 procent, medan lägst andel fanns i Region Västernorrland med 47 procent. Äldre invånare ansåg i högre utsträckning
än yngre att väntetiderna för besök och behandling på sjukhus är
rimliga. Närmare tre av fyra invånare över 80 år var positivt inställda
i frågan, medan motsvarande andel bland de mellan 18–29 år var
47 procent. Skillnaden i uppfattning var mycket liten mellan olika
grupper sett till födelseland.
71 procent instämde helt eller delvis i att väntetiderna är rimliga till
hälso- och vårdcentraler. År 2019 var motsvarande andel 62 procent.
Region Kalmar län hade störst andel invånare som instämde, 86 procent. Lägst andel återfanns i Region Västernorrland där 63 procent
instämde helt eller delvis. Personer som upplevde sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt eller mycket dåligt upplevde i lägre grad att väntetiderna till hälso- och vårdcentraler är rimliga. Skillnaden mellan
grupperna var stor, de som upplevde sitt hälsotillstånd som bra eller
mycket bra instämde till 73 procent medan de med dåligt eller mycket
dåligt hälsotillstånd instämde till 57 procent.

4.2

Omfattande nationella insatser

Långa väntetider, liksom bristande tillgänglighet i bred bemärkelse,
har sedan lång tid tillbaka varit ett problem i svensk hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen rapporterade redan på 1960-talet om långa väntetider till vården. Under 1980-talet uppmärksammades väntetiderna till
vården i medierna efter att Socialstyrelsen år 1981 publicerat en rapport om att långa väntetider var den vanligaste orsaken till klagomål.
År 1987 avsattes första gången statliga medel till Socialstyrelsen med
målet att korta köer. Landstingen (nuvarande regionerna) kunde söka
medel för att korta köer till kranskärls-, höftleds- och gråstarroperationer. År 1990 gav staten fortsatta stimulansmedel via Dagmar 50 för
att förbättra tillgängligheten. Ett nationellt samordnat arbete mellan
landstingen startade och väntetider började mätas. Behovet av en
nationell väntelista lyftes men landstingen ville först pröva ett ökat
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samarbete mellan specialiteterna över landstingsgränserna. Det fanns
betydande skillnader i väntetid emellan landstingen 5.
4.2.1

Vårdgarantins start och utveckling

År 1992 infördes den första vårdgarantin i Sverige. Staten och dåvarande Landstingsförbundet kom överens om gränser för väntetid till
besök och behandling inom delar av hälso- och sjukvården. Garantin
satte ett tak på väntetiderna till behandling för tolv diagnoser varav
tio gällde operationer inom planerad specialiserad vård. Garantin
innebar att patienter som omfattades skulle erbjudas behandlingen
inom tre månader eller vård hos en annan vårdgivare. Garantin
understöddes av en särskild satsning på 500 miljoner kronor första
året men följdes av återkommande årliga satsningar. Efter initiala
framgångar återgick dock väntetiderna snart till nivåerna före reformen och vårdgarantins urval av de tolv behandlingarna fick kritik
för att vara oetisk.
Den avtalsbaserade garantin ändrades och utvidgades i flera omgångar. Bland annat utvidgades garantin till att omfatta första
bedömning i primärvården och i den specialiserade vården 1996. År
1997 togs den ursprungliga vårdgarantin från 1992 bort men den nyligen införda besöksgarantin behölls. I en överenskommelse mellan
staten och dåvarande Landstingsförbundet beslutades 2005 om tidsgränserna 0-7-90-90.
Ett nationellt samordningsprojekt Vårdgaranti 05 startades med
syftet att ge stöd till landstingens (nuvarande regionernas) arbete.
Landstingen tillfördes ett årligt resurstillskott om 500–750 miljoner
kronor per år under åren 2005–2007 för införandet av vårdgarantin
(proposition 2004/05:1). Initialt förbättrades väntetiderna men det
var stora variationer mellan landstingen och olika specialiteter. År
2008 fattades beslut om en särskild satsning kallad Kömiljarden med
en prestationsbaserad miljard per år att fördela till landstingen 6.
Mot bakgrund av att väntetiderna inte hade förbättrats i önskad
omfattning lagstiftades vårdgarantin den 1 juli 2010 (enligt förslag i
prop. 2009/10:67) i den dåvarande hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763). Det infördes en bestämmelse som innebär att det ska
5

Sveriges Kommuner och Regioner. 2016. Väntetider och vårdgarantier – vad är det som är så
svårt?
SKR. 2016.Väntetider och vårdgarantier-vad är det som är så svårt?
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finnas en vårdgaranti och att den ska gälla för första kontakt med
primärvården (tillgänglighetsgarantin), första besök hos läkare i primärvården (besöksgaranti inom primärvården), besök i den specialiserade vården (besöksgaranti inom den specialiserade vården) samt
för planerad vård (behandlingsgarantin). Tidsgränserna för vårdgarantin angavs i den då gällande förordningen (2010:349) om vårdgaranti.
I propositionen om lagstadgad vårdgaranti uttrycktes förhoppningen att vårdgarantireformen skulle:
– stärka patientens ställning,
– öka tillgängligheten till hälso-och sjukvården, och
– korta väntetiderna till besök och behandling.
En lagstadgad vårdgaranti förväntades även tydliggöra landstingens
skyldighet, förenkla utkrävande av politiskt ansvar samt förtydliga
vårdgarantins ställning i förhållande till övrig lagstiftning.
De första åren efter vårdgarantin och kömiljardens införande
kortades väntetiderna i den specialiserade vården. Det fanns dock
tecken på undanträngningseffekter och diskussioner fördes om att
tider till undersökningar och utredningar saknades liksom uppföljning av återbesök. Det var också svårt att särskilja effekten av lagstadgandet av vårdgarantin från kömiljarden. Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys konstaterade att kömiljardens fokus på delar i
vårdkedjan inte främjade helhetslösningar för ökad tillgänglighet 7.
Det bedömdes också finnas en risk att externa incitament som
ersättningssystem skulle kunna konkurrera ut interna incitament
som yrkesstolthet.
Vårdgarantin i primärvården förstärktes den 1 januari 2019(enligt
förslag i prop. 2017/18:83) så att en patient numer ska få
• komma i kontakt med regionens primärvård samma dag som
patienten söker kontakt (benämnd tillgänglighetsgaranti),
• en medicinsk bedömning inom tre dagar från det att den enskilde
har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt
att den enskilde behöver få en medicinsk bedömning och en sådan
inte kan göras när den enskilde först söker kontakt, av legitime-

7

Myndigheten för vårdanalys. 2014. Låt den rätte komma in s. 18.
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rad hälso- och sjukvårdspersonal (benämnd bedömningsgaranti
inom primärvården).
Den nationella och lagstadgade vårdgarantin har därmed vidgats till
0-3-90-90 dagar. Men väntetiderna är alltjämt långa.

4.3

Nationell väntetidsuppföljning

Genom Dagmaröverenskommelsen 1998 fick Landstingsförbundet
ansvar för arbetet med att utveckla en nationell väntetidsuppföljning
och databas. Projektet Väntetider i vården genomfördes under åren
1998–2004. Det byggdes upp runt ett nätverk från landstingen med
ett centralt samordnande sekretariat för databasen och en tillhörande webbplats – www.vantetider.se Under år 2000 genomfördes
den första nationella mätningen inom specialiserad vård och år 2002
gjordes första uppföljningen i primärvården. Databasen och redovisningarna från den har sedan starten utgått från väntetidsgarantin.
Under åren 2009–2014 låg redovisningarna via databasen till grund
för utbetalning av medel till följd av överenskommelserna om kömiljard.
Sedan år 2012 har SKR arbetat med att redovisa allt fler ledtider i
vården bland annat inom diagnostik som bild- och funktionsmedicin
och patologi. År 2015 tillkom ansvaret för att mäta cancervårdens
standardiserade vårdförlopp (SVF).
Under år 2019 tillkom till följd av den förstärkta vårdgarantin,
uppföljning av alla typer av besök till samtliga personalkategorier
inom primärvården. Diagnos och åtgärdskoder infördes.
Genom överenskommelse mellan staten och SKR år 2019 fick
också SKR uppdraget att utveckla uppföljningen i specialiserad vård
så att alla kontakter inklusive utredningar och återbesök redovisas.
Under pandemin 2020 har digitala besök blivit vardag och följs nu
upp via väntetidsdatabasen. Under år 2021 ska alla besök och väntande inom såväl primärvård som specialiserad vård rapporteras enligt
den utvecklade modellen för uppföljning. Databasen är i dag den
främsta källan till information om väntetider i vården.
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Regionernas förbättringsarbete

Landstingen (nuvarande regionerna) har genom åren genomfört
omfattande lokala och regionala projekt för att komma tillrätta med
tillgängligheten. SKR pekar framförallt på vårdgarantireformen 2005
som en nationell kraftsamling som skapade förändringstryck. Rensa
och uppdatera väntelistor och planeringslistor, utveckla produktions- och kapacitetsplanering, samordna schemaläggning och göra
den mer långsiktig är exempel på återkommande arbete genom åren.
I Väntetider och vårdgarantier – Vad är det som är så svårt? Sammanfattade SKR 2016 erfarenheterna av tillgänglighetsarbetet. I rapporten konstateras att det inte finns några enkla genvägar utan det
handlar om ett uthålligt uppföljnings- och förbättringsarbete med
ett engagerat och uthålligt ledarskap. SKR föreslog följande för det
fortsatt arbetet:
1. Fokus på patienten
– Utveckla samordnad schemaläggning för samtliga medarbetare.
– Inför direktbokning och utveckla digital kommunikation och
konsultation för patienterna.
– Ompröva rutiner för besök, uppföljning och fördelning av
arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier.
2. Tillgänglig trygghet
– Sträva efter kontinuitet och medarbetare som är tillgängliga och
tar ett helhetsansvar för patienten, ger snabba besked och skapar
delaktighet inför beslut och behandling.
3. Lärande ledning och kunskapsbaserade stödsystem
– Sätt måldatum baserade på vårdprogram tillsammans med patienterna.
– Fråga efter resultat och kommunicera resultaten.
En vägledning med tips och råd för förbättringsarbete för ökad tillgänglighet Tillgänglig vård – Vägledande strategier och koncept för
hållbar utveckling, gavs ut av SKR 2017. I inledningen konstateras att
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Tillgänglighet är en av de viktigaste kvalitetsindikatorerna för hälso- och
sjukvård. Det handlar om möjligheter att nå hälso- och sjukvården oavsett ålder, sjukdom eller personliga förutsättningar. Tillgänglighet
handlar också om att vården ges i rimlig tid men även utifrån fysiska
förutsättningar, miljö. Tillgänglighet handlar även om tillgång till information och en plan för fortsatt vård. Det finns i dag en bred erfarenhet
kring strategier och koncept som fungerar väl för att skapa en långsiktigt god tillgänglighet.

Den bild som SKR ger stärks också av både Socialstyrelsens och
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapportering på området.
SKR sammanfattade strategier och koncept i figur 4.9.
I skriften skrivs följande:
En strategisk plan bör utgå från en analys av nuläget och dess konsekvenser och innehålla tydliga steg som visar vägen framåt. En nulägesanalys gör det enklare att identifiera verksamheter som behöver delta
för att lösa problemet och initiera strategiska förbättringsarbeten på ledningsnivå. Utifrån nuläget bör planen också beskriva ambitionsnivån
med tydligt definierade mål och fastställda viktiga indikatorer som kommer att följas, inklusive uppföljningskriterier för eventuella process- eller
delmål. Strukturerna för avstämning och analys kan sedan bidra till ett
kontinuerligt lärande från det pågående arbetet.

I enlighet med ovanstående tog regeringen och regionerna beslut om
ett strategiskt arbete för att öka tillgängligheten i överenskommelsen om en ny kömiljard 2019.
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Strategier och koncept för förbättrad tillgänglighet enligt SKR

Källa: SKR.2017. Tillgänglig vård – Vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling.
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Överenskommelser mellan staten och SKR

För att stimulera landstingens arbete med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården understöddes vårdgarantin under
åren 2009–2014 av en särskild satsning i form av årliga överenskommelser mellan staten och SKR som kom att kallas kömiljarden.
Kömiljarden infördes således redan innan vårdgarantin lagstadgades.
Kömiljarden innebar initialt att en miljard kronor fördelades årligen
mellan landstingen på prestationsbasis utifrån hur landstingen mötte
tidsgränserna för vårdgarantin inom den specialiserade vården.
I budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1) anges att den dåvarande modellen för tillgänglighetssatsningar inte gett avsedd effekt.
Trots betydande satsningar från regeringen och landstingen i många
år fanns fortfarande stora brister i tillgängligheten till hälso- och
sjukvården och väntetiderna varierade kraftigt mellan olika landsting.
Införandet av kömiljarden syftade till att förbättra tillgängligheten till vården genom att ytterligare stärka landstingens incitament att erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser (prop.
2008/09:1). Regeringens ambition var att genom kömiljarden stimulera ett långsiktigt hållbart effektiviserings- och kvalitetsarbete för
att skapa bestående förbättringar av tillgängligheten. Det var också
ett led i regeringens pågående arbete för att stärka patientens
ställning, skapa ökad valfrihet samt att förbättra möjligheterna till
att mäta och öppet jämföra vårdens resultat, mer om kömiljarden
finns i kapitel 9.
Från och med år 2015 slöts överenskommelser som inte var prestationsbaserade. 2015 års överenskommelse hade ett bredare fokus
på tillgänglighet i allmänhet snarare än på väntetider specifikt och
inkluderade även samordning och patientcentrering. Totalt nästan
en miljard kronor skulle fördelas utifrån befolkningsstorlek till åtgärder baserade på aktuella utvecklingsbehov i de enskilda landstingen. För att ta del av medlen måste landstingen presentera handlingsplaner där det bland annat angavs vilka åtgärder som planerades
genomföras. Dessutom måste landstingen fortsätta att rapportera
till den nationella väntetidsdatabasen för att ta del av medel.
Efter valet år 2018 ingick regeringen med Socialdemokraterna
och Miljöpartiet en överenskommelse med Liberalerna och Centerpartiet, det så kallade Januariavtalet, som bland annat specificerade
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att en ny uppdaterad kömiljard skulle införas omfattande hela vårdkedjan och med särskild hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov.
År 2019 slöt regeringen och SKR den första överenskommelsen
om en ny kömiljard, mer om den nya uppdaterade kömiljarden finns
i kapitel 9.
Genom åren har staten också satsat medel för tillgänglighet
genom andra överenskommelser. Till exempel har regeringen och
SKL sedan år 2007 även ingått överenskommelser om särskilda årliga
tillgänglighetssatsningar för barn och unga med psykisk ohälsa.
Sedan år 2015 har regeringen och SKR ingått överenskommelser om
cancervård för att införa standardiserade vårdförlopp med målet att
förkorta tiden från misstanke på cancer till start av behandling. Inom
överenskommelser gällande God och nära vård, under åren 2019–
2021, är en grundläggande del tillgänglighet i primärvården.

4.4

Myndigheterna om väntetider och vårdgaranti

4.4.1

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys lämnade år 2015 rapporten Varierande väntan på vård, 2015:5. Uppdraget hade varit att
– följa upp i vilken utsträckning som tidsgränserna i den nationella
vårdgarantin följs,
– analysera varför långa väntetider uppstår och vilka centrala
utmaningar och hinder det finns för att uppnå rimliga väntetider
för patienter i hela landet,
– belysa eventuella undanträngningseffekter i den specialiserade
vården till följd av vårdgarantin,
– beskriva vårdgivarnas och vårdpersonalens information till patienter om vårdgarantin, och
– analysera om informationen skapar förutsättningar för en jämlik
och jämställd vård.
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Rapporten visade att:
• Vårdgarantin följdes 2014 för omkring 90 procent av patienterna,
men det fanns betydande skillnader mellan och inom landsting
samt vårdområden. Dessutom berodde hur snabbt man fick vård
på när på året man behövde den.
• Vårdgarantin är möjlig att förena med medicinska prioriteringar
och behöver inte leda till undanträngning. Myndighetens bedömning var att professionerna i stor utsträckning förmådde att
balansera vårdgarantin och medicinska prioriteringar.
• Landstingen (nuvarande regionerna) gav i många fall otillräcklig
information och bristande stöd till patienter som inte fick vård
inom vårdgarantins gränser. Vård- och omsorgsanalys rekommenderade regeringen att i samverkan med landstingen utveckla
en nationell standard för information kring vårdgarantin.
Myndigheten konstaterade också att till följd av sin breda ansats riktar
sig vårdgarantin i första hand till patienter med relativt sett mindre
medicinska behov och den utgör en viktig grund för den offentligt
finansierade vårdens legitimitet. Vårdgarantin har dessutom fyllt ett
viktigt syfte genom att verka som ett förändringstryck på sjukvården.
Vårdgarantin är dock i sin nuvarande form inte en heltäckande
tillgänglighetsreform. Tillgänglighetsarbetet behöver inkludera ytterligare aspekter i tillägg till vad som i dag ingår i vårdgarantin. Därtill
behövs andra reformer för att förbättra tillgängligheten, särskilt vad
gäller mål om förbättrad samordning, kontinuitet och kortare väntetider för patienter med svårare eller flera och komplexa sjukdomar.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rekommenderade
landstingen att fortsätta och påskynda arbetet med att hitta nya och
effektivare arbetssätt, särskilt vad gäller läkarnas tidsanvändning.
År 2017 redovisade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i
rapporten Löftesfri garanti? 2017:6, att tillgängligheten mätt i vårdgarantins fyra delar fortsatt att försämras. Det var dessutom fortsatt
stora skillnader mellan regionerna.
• Allt fler patienter stod på väntelistorna till specialistvård allt
längre tid år 2016 jämfört med tidigare år. Mellan åren 2012 och
2016 ökade antalet patienter som hade väntat mer än 90 dagar på
nybesök inom den specialiserade vården från drygt 27 000 till
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nära 68 000. Antalet som hade väntat mer än 90 dagar på operation eller annan behandling ökade från knappt 17 000 till nära
35 000.
• Antalet som väntat väsentligt längre än vårdgarantins gränser, sex
månader eller mer, ökade också, från 7 000 till nära 24 000 för
nybesök och från 5 000 till drygt 14 000 för operation eller andra
behandlingar.
• Myndigheten konstaterade också att väntetidsdatabasens uppföljning sannolikt underskattade problemen med uppfyllande av
vårdgarantin.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rekommenderade regionerna att tydligt prioritera ett långsiktigt, systematiskt och kontinuerligt tillgänglighetsarbete, oberoende av statliga satsningar och
stimulansmedel. Så här skrev myndigheten:
För att uppnå balans mellan antalet patienter och antal genomförda
vårdinsatser bör landstingen utveckla sin produktions- och kapacitetsplanering och utveckla metoder för att på förhand kunna bedöma
förändringar i antalet patienter som är i behov av vård. Förbättrade
arbetssätt, bland annat en mer långsiktig och kontinuerlig schemaläggning av läkare samt en mer välfungerande planering av verksamheten,
kan också göra stor skillnad. Det finns inte någon enskild nationell
lösning på problemen med långa väntetider, utan landstingen behöver
anpassa sina åtgärder efter lokala förutsättningar, utmaningar och
brister. Viktiga insatser kan göras inom ramarna för befintliga resurser
både vad gäller bemanning och ekonomi.

Myndigheten rådde också regionerna att analysera förutsättningarna
för tillgänglighet gemensamt och föra dialog med staten om strategiska åtgärder samt samarbeta kring medicinska revisioner utförda
av professionerna.
Rekommendationer till regeringen gällde att ge förutsättningar
för regionernas långsiktiga arbete, bättre uppföljning ur patientperspektiv, utveckla patientregistret, utökad tillsyn av tillgänglighetsarbetet och se över vårdgarantins innehåll.
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Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har haft flera regeringsuppdrag inom området tillgänglighet sedan år 2009. Uppdragen har haft olika fokus, såsom att
utvärdera vårdgaranti och kömiljard, följa upp väntetider i hälso- och
sjukvården och att utveckla uppföljningen av tillgängligheten.
I samband med genomförandet av den nationella cancerstrategin
år 2010, utvecklade Socialstyrelsen en modell för att följa väntetider
från remiss till behandling.
Det långsiktiga målet är att denna modell ska vara generisk, det
vill säga kunna tillämpas för all vård. För att modellen ska kunna
implementeras krävs en utveckling av regionernas vårdinformationssystem som gör det möjligt att koppla samman faktiska vårdhändelser i ett vårdförlopp i syfte att kunna följas upp och analyseras.
Därför har det sedan år 2015 pågått ett arbete vid myndigheten för
att utreda och utveckla förutsättningarna för att följa patientens väg
genom vården. Arbetet pågår fortfarande och är kompletterat med
ett arbete kring nationellt kodverk för kontaktorsak som påbörjats
under år 2018.
År 2019 lämnade Socialstyrelsen rapporten Uppföljning av hälsooch sjukvårdens tillgänglighet – Väntetider i akutsjukvården och fyra
tematiska analyser. En studie av fyra regioner som gjorts inom ramen
för uppdraget pekade på betydelsen av att ledningen förmår skapa
ett gemensamt förhållningssätt till väntetider i hela organisationen.
Studien visade också att tydliga regelverk och stödfunktioner är
viktiga för att omsätta mål och visioner till handling. En sådan stödfunktion är de nationella väntetidsmätningarna, som uppfattades av
regionerna som tillräckliga och tillförlitliga underlag för att följa
utvecklingen. För att kunna få ett bättre grepp om sambanden mellan väntetider, resurser och produktion efterfrågade regionerna mer
stöd för analyser av de data som samlas in.
Socialstyrelsen pekade också på att det är av vikt att uppföljning
av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet breddas till att inkludera fler
aspekter än väntetider. Området bör i framtiden omfatta så väl
patient- som systemperspektiv.
Socialstyrelsen utger årligen statistik avseende väntetider från
landets akutmottagningar, se tidigare exempel i detta kapitel.

107

936
Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en svår utmaning

SOU 2021:59

Socialstyrelsen har i maj 2021 publicerat rapporten Analys av
första och andra covid-19-vågen – produktion, köer och väntetider i
vården, se tidigare avsnitt i detta kapitel.
4.4.3

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Rapporten I väntan på vårdplats – Om patientsäkerhet på akutmottagningar – Nationell tillsyn inom hälso- och sjukvård publicerades av
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) år 2018. Rapporten byggde på en nationell tillsyn av 64 somatiska akutmottagningar under år
2017. Huvudsyftet med tillsynen var att ge en nationell bild av hur
patientsäkerheten såg ut för patienter som vårdas kvar på akutmottagningar i väntan på att transporteras till en vårdavdelning. Bland de
områden som ingick i granskningen fanns uppskattade väntetider
samt orsaker till att väntetid uppstod.
IVO bedömde att patientsäkerheten såg förhållandevis god ut i
landet för patienter som vårdas kvar på akutmottagningen i väntan
på en vårdplats. Drygt hälften av akutmottagningarna hade sällan
problem med långa väntetider. Merparten av de akutmottagningar
där det i större utsträckning förekom att patienter vårdades kvar en
längre tid i väntan på vårdplats, hade vidtagit åtgärder för att minska
risken för vårdskador. Vid 51 av de 64 tillsynade verksamheterna bedömde IVO att vården, när det gällde de områden som granskningen
avsåg, uppfyllde de krav på god vård som lagen ställer.
IVO:s tillsyn har genom åren avsett patientsäkerhet. Regeringen
har i oktober 2020 gett IVO i Uppdrag att beskriva risker med bristande
tillgänglighet och lämna förslag på tillsyn (S2020/07838). IVO ska enligt uppdraget lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin
tillsyn utifrån de risker som bristande tillgänglighet i hälso- och sjukvården kan medföra för patientsäkerheten samt andra konsekvenser ur
ett patientperspektiv. Vidare ska IVO beskriva de rättsliga förutsättningarna som myndigheten har att bedriva tillsyn utifrån olika aspekter
av tillgänglighet, som kötider och den nationella vårdgarantin.
IVO ska också analysera om myndigheten har tillräckliga rättsliga
möjligheter för att agera, till exempel i form av vite eller sanktioner,
när det gäller sin tillsyn inom tillgänglighetsområdet. Av IVO:s analys ska det framgå i vilka situationer myndigheten i så fall skulle
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kunna ålägga huvudmän vite eller sanktioner i de fall då vårdgarantin
inte uppfylls. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.
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5

Regionala handlingsplaner
för ökad tillgänglighet

Kapitlet inleds med utredningens uppdrag, sedan beskrivs strategiskt utvecklingsarbete enligt överenskommelser mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) varefter följer en beskrivning av utredningens arbete med att stödja regionernas framtagande
av regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet. Därefter följer
utredningens analys av handlingsplanerna, återkoppling till regionerna och slutligen utredningens bedömningar och förslag.

5.1

Utredningens uppdrag

Regeringen påtalar i direktivet till utredningen att ytterst är det
regionerna som ansvarar för vården och därmed för tillgängligheten
och för att patienter får vård i rimlig tid. En förutsättning för att
regionernas tillgänglighetsarbete ska få genomslag i verksamheterna
och komma patienterna till del är att förtroendevalda inom regioner,
tjänstemän, offentliga och privata vårdgivare, liksom andra berörda
aktörer, såväl inom som mellan regionerna, arbetar samordnat.
Vidare att regionerna måste fortsätta ta ansvar för och prioritera
kontinuerligt, brett och långsiktigt tillgänglighetsarbete. Utmaningarna är än större på grund av utbrottet av covid-19, som påverkar
planerad vård som skjutits på framtiden samt skapat nya behov.
I direktivet uppges att regeringen kan stödja regionerna genom
att skapa goda förutsättning för deras tillgänglighetsarbete. Det kan
bland annat innebära att man från nationellt håll bistår regionerna
genom att stödja samarbeten och samordna dialoger. Goda arbetssätt och metoder för förbättrad tillgänglighet kan på så sätt spridas
mellan regionerna. Samtidigt är det angeläget att insatser från nationellt håll stödjer redan pågående utvecklingsarbete i regionerna. Det
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inkluderar arbetet inom ramen för överenskommelser mellan staten
och SKR.
I direktivet anger regeringen att det inte finns en enskild nationell
lösning på problemen utan åtgärder behöver anpassas efter lokala
förutsättningar, behov och utmaningar.
Enligt statens och SKR:s överenskommelse om en ny uppdaterad
kömiljard år 2019 och fortsatta överenskommelser åren 2020–2021
ska regionerna ta fram regional nulägesrapport och regional handlingsplan för tillgängligheten i den egna regionen. I handlingsplanen
ska regionen bland annat redogöra för regionens målsättningar när
det gäller väntetider till hälso- och sjukvården.
Utredningens uppgift är att:
– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner med regionala målsättningar för ökad tillgänglighet,
– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna,
stödja utvecklingen av ökad tillgänglighet till vård och stöd för
barn och unga med psykisk ohälsa,
– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna,
stödja regionerna i deras arbete för att säkerställa tillgängligheten
såväl under som efter utbrottet av covid-19,
– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna och
handlingsplanerna som stöd för regionerna och som information
till regeringen,
– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder
som anges i de regionala handlingsplanerna, och
– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nödvändiga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården med
fokus på kortare väntetider.

5.2

Strategiskt utvecklingsarbete

De överenskommelser som slutits mellan regeringen och SKR under
åren 2019–2021 gällande kömiljard bygger bland annat på ett
strategiskt utvecklingsarbete. I detta kapitel redogörs för utvecklingsarbetet som har sin tyngdpunkt i framtagandet av regionala
handlingsplaner.
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Överenskommelsen 2019

I juni 2019 ingick regeringen och SKR en överenskommelse om en
ny uppdaterad kömiljard. I överenskommelsen beskrivs att arbetet
inom överenskommelser ska bli mer strategiskt och långsiktigt och
bygga på en samsyn kring utmaningarna hälso- och sjukvården står
inför. Arbetet bör i ökad utsträckning utgå från regionala behov,
förutsättningar och utmaningar. Ett samlat grepp om tillgänglighetsområdet behöver tas. Överenskommelsen om en ny uppdaterad kömiljard syftade till att ge ny förnyad kraft i tillgänglighetsarbetet. En
del av överenskommelsen var att regionerna skulle lämna in en
nulägesrapport hösten 2019 som skulle ligga till grund för en regional handlingsplan år 2020.
5.2.2

Överenskommelser 2020

I överenskommelsen för år 2020 skrivs förutom ovanstående att
uppföljningen i högre grad ska fokusera på resultat och måluppfyllelse, mindre på process.
En del i överenskommelsen är ett strategiskt utvecklingsarbete
inom tillgänglighetsområdet. Samtliga regioner ska ta fram en
regional handlingsplan med regionala målsättningar för väntetider
och vårdköer. Handlingsplanen ska innehålla en beskrivning av hur
regionen arbetar och strategiskt avser att arbeta för att förbättra
tillgängligheten. Det ska framgå vilka egna insatser och åtgärder som
regionen anser krävs för att uppnå en hållbar och förbättrad tillgänglighet, med kortare väntetider och minskade vårdköer. Detta gäller
både direkta åtgärder och indirekta förändringar med hjälp av till
exempel digitala verktyg och förändrade arbetssätt. I handlingsplanen ska insatser kopplade till barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) belysas särskilt.
Handlingsplanen ska även omfatta en aktuell nulägesanalys kring
de förutsättningar, insatser, behov och utmaningar som präglar den
egna regionen när det gäller tillgänglighet till vård.
Regionen ska i handlingsplanen särskilt redogöra för:
– hur 2020 års stimulansmedel används för att minska väntetiderna
inom barn- och ungdomspsykiatrin,
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– hur regionen arbetar och strategiskt avser att arbeta för att patienter med kroniska sjukdomar ska få vård efter behov och i rimlig
tid,
– hur regionen utbyter erfarenheter och drar lärdom av andra regioners tillgänglighetsarbete,
– hur regionen säkerställer att rapporteringen av data till den nationella väntetidsdatabasen sker enligt framtagna riktlinjer och
regelverk, med särskilt fokus på rapporteringen av återbesök, och
– hur regionen kontinuerligt säkerställer att regionens väntelistor
enbart innehåller patienter med aktuellt vårdbehov.
Den regionala handlingsplanen skulle vara inlämnad den 30 september 2020. I början av året 2020 drabbades dock Sverige av det
coronavirus som efterhand ledde till en pandemi. Regeringen och
SKR slöt då en tilläggsöverenskommelse som bland annat innebar
att redovisningsdatum för regionala handlingsplaner senarelades till
den 31 mars 2021. Därmed infördes att handlingsplanen även skulle
redogöra för:
– hur tilldelade medel inom överenskommelsen har eller kommer
att användas av regionen för att öka tillgängligheten inom hälsooch sjukvården, och
– hur situationen med covid-19 har påverkat regionens tillgänglighetsarbete och vilka tillgänglighetsutmaningar det medför framöver, samt hur regionen kommer att arbeta med att säkerställa
tillgängligheten framöver.
5.2.3

Överenskommelse 2021

Överenskommelsen år 2021 präglas av covid-19-pandemin. Det
framgår att regionerna ska, utöver det som beskrivits i tidigare överenskommelser, redogöra för regionens insatser för att hantera uppdämda vårdbehov som uppstått som en konsekvens av utbrottet av
covid-19. Regionen ska beskriva hur de uppdämda vårdbehoven
påverkar de totala väntetiderna i regionen och hur man utifrån detta
säkerställer omhändertagande i rimlig tid även för de som har väntat
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längre än 90 dagar till besök och operation eller annan åtgärd inom
den specialiserade vården.
För att stödja regionerna i framtagandet och genomförandet av
handlingsplanerna ska utredningen föra en dialog med regionerna.
För att följa upp regionernas arbete med de insatser och åtgärder
som regionerna redogör för i handlingsplanen ska regionerna inkomma med en nulägesrapport senast den 15 oktober 2021.

5.3

Utredningens stöd till regionernas framtagande

5.3.1

Begreppet att stödja

Begreppet stödja för en statlig utredning har ingen tydlig definition.
I direktivet står att stödja kan bland annat innebära att man bistår
regionerna genom att stödja samarbeten och samordna dialoger.
Goda arbetssätt och metoder för förbättrad tillgänglighet kan på så
sätt spridas mellan regionerna. Det är angeläget att insatser från
nationellt håll stödjer redan pågående utvecklingsarbete i regionerna.
Delegationens råd
Vid den rådgivande delegationens möte i november 2020 diskuterades frågan om vilket stöd regionerna kan ges. I diskussionen framfördes att utredningen kan:
– följa regionernas arbete genom att ställa frågor som manar till
eftertanke – hur ser regionens mål ut? Vad vill regionen uppnå på
kort respektive lång sikt? Finns koppling till de aktiviteter som
föreslås? Vad är kortsiktiga och vad är långsiktiga insatser? Finns
det logik i arbetet?
– bidra med ensade data så att alla har samma bild av tillgänglighetsläget,
– föra dialog med regionerna om vilket stöd staten kan bidra med,
och
– jämföra och återkoppla efter att ha tagit del av flera handlingsplaner.
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Synpunkter från regionernas tjänstemannaledningar
Frågan om vilket stöd regionerna önskar för sitt arbete med regionala handlingsplaner diskuterades vid möte med regionernas tjänstemannaledningar den 29 respektive 30 oktober 2020. Vid regiondirektörernas möte framfördes att utredningen borde ha kontakt
med varje region för fortsatt diskussion. Hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverk avvisade frågan om stöd och ansåg att staten inte
bör stödja arbetet med regionala handlingsplaner genom en statlig
utredning. Statens uppgifter är enligt sammanfattning vid mötet
”lagstiftning, nationell statistik och nationell nomenklatur”. Under
mötet framkom tveksamheter kring värdet av regionala handlingsplaner och risk för att handlingsplanen blir ”ett administrativt överbygge utan värde” påtalades. Några framförde att regionerna behöver stöd att hantera digitala regelverk generellt men framförallt
gällande digifysisk vård.
5.3.2

Underlag inför dialog och analys

Utredningen sökte tidigt samverkan med SKR för att gemensamt ta
fram en mall för den regionala handlingsplanen. SKR valde dock att
tillsammans med endast regionerna ta fram mallen för regionernas
handlingsplaner. Utredningen bedömde då att i begreppet stödja
ligger att göra känt vad utredningen avser att följa upp i analysen av
de färdiga regionala handlingsplanerna. Utredningen tog därför fram
ett underlag innehållande de frågor som enligt överenskommelserna
ska besvaras i den regionala handlingsplanen men även frågor kring
hur planen tagits fram och ledning och styrning av tillgänglighetsarbetet. Underlaget finns i bilaga 4.
5.3.3

Kontaktpersoner i varje region

För att föra dialog med regionerna har utredningen erhållit en kontaktperson i varje region. Det är regionen själv som utsett kontaktpersonen, oftast genom hälso- och sjukvårdsdirektören. Kontaktpersonerna har olika bakgrund men samtliga har uppdrag avseende
framtagande av den regionala handlingsplanen. En del är tillgänglighetssamordnare, en del är vårdlotsar eller liknande och deltar i SKR:s
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nätverk av olika slag. En del har bakgrund inom verksamhetsutveckling medan andra är kopplade till regionens ekonomistyrning som
exempelvis controller.
5.3.4

Dialog kring nulägesrapport

Utredningen har under perioden januari–februari 2021 fört en inledande dialog med samtliga kontaktpersoner. Flera regioner har
deltagit med en grupp medarbetare med utgångspunkt från arbetet
med tillgänglighet där ibland hälso- och sjukvårdsdirektören deltagit, ibland övergripande linjechefer eller ansvariga för olika delar
av tillgängligheten, tex omställningen till nära vård eller cancerarbetets standardiserade vårdförlopp.
Dialogen vid detta inledande möte utgick från den nulägesrapport
som regionen lämnade hösten 2019 och diskussionen handlade om
utvecklingen efter hösten 2019. Många regioner hade påbörjat
arbetet som skulle resultera i regional handlingsplan men avbrutit
arbetet när covid-19-pandemin slog till. De ansvariga för nulägesrapport och handlingsplan hade i många fall fått nya arbetsuppgifter
gällande covid-19-arbetet och det framkom tydligt att arbetet med
handlingsplan på flera ställen återupptogs vid årsskiftet.
Diskussionen vid mötet handlade också om uppläggning av
handlingsplanearbetet. Inför mötet fick samtliga kontaktpersoner ta
del av underlaget för utredningens kommande analys. Kontaktpersonerna fick även ett underlag bestående av regionens läge, i förhållande till vårdgarantins tidsgränser, jämfört med övriga regioner
inom aktuell samverkansregion. Därtill lämnade utredningen ett utdrag ur det nationella kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt Register
(SPOR) som visade antalet sena avbokningar till operation på såväl
region- som sjukhusnivå. Avsikten med det senare underlaget var att
möjligen identifiera ett förbättringsområde inför arbete med de
uppdämda vårdbehoven till följd av covid-19-pandemin. År 2019
gjordes över 21 000 sena ombokningar eller strykningar i hela landet,
det vill säga operationen av- eller ombokades klockan 17 dagen före
operationen eller senare.
Alla gavs möjlighet att komma med synpunkter till utredningen
avseende statens arbete med tillgänglighet.
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Sammanfattningsvis utvecklades diskussionen efterhand som allt
fler möten ordnades; från att initialt handla om nulägesrapporten till
att i de sista dialogerna vara betydligt bredare och mer omfattande
med fler personer närvarande.
5.3.5

Spridning av goda exempel

Under utredningens första månader identifierades flera goda exempel på väl utfört tillgänglighetsarbete. Utredningen anordnade därför ett digitalt seminarium med tre goda exempel i mars 2021.
1. Digital specialistkonsult mellan Borgholms vårdcentral och
ortopedkliniken i Oskarshamn i Region Kalmar län. 1 Patienter
med ortopediska oklara åkommor där ortopedisk rådgivning
behövs, träffar direkt digitalt en ortoped tillsammans med sin
primärvårdsläkare. Införandet minskar kraftigt antalet remisser
till ortopeden samtidigt som patienten i de flesta fall får omedelbar handläggning med utredning eller behandling utan väntetid
(15–20 procent får remiss för fortsatt handläggning på ortopedkliniken). Samtidigt som primärvårdsläkaren också fortbildas
minskar administrationen av remisser vid den ortopediska kliniken. Arbetssättet beskrivs mer i kapitel 7.
2. Kortare väntan för barn och unga i behov av BUP i Region
Dalarna. 2 I november 2019 var siffrorna för vård vid BUP sämst i
landet. En behovsplan togs fram och ett rapportverktyg utvecklades. Veckovis uppföljning infördes. Under år 2020 arbetade
verksamheten koncentrerat med produktionsplanering och uppföljning. Vid slutet av året 2020 var köerna halverade och 94 procent fick sitt första besök inom 30 dagar.
3. Regional operationsplanering i spåren av covid-19-pandemin
i Region Östergötland 3. En ny regional operationsplaneringsgrupp inrättades under pandemin med målet att nyttja samtliga
operationsavdelningar optimalt. Arbetet har lett till samverkan
mellan sjukhusen och över specialitetsgränser. Resurserna har

1
2
3

Åke Åkesson, verksamhetschef Borgholms hälsocentral, Region Kalmar län.
Åsa Linnea Sköld, Produktionsansvarig, Region Dalarna.
Jessica Frisk, Vårddirektör, Region Östergötland.
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nyttjats bättre och horisontella medicinska prioriteringar har
utvecklats.
I maj 2021 anordnades seminarium nummer två. Vid detta seminarium presenterades ytterligare tre exempel:
1. Med produktionsplanering, tät uppföljning och samverkan så
tog vi oss an motsvarande en årsproduktion av cellprovskallelser
under pandemihösten 2020 – sex månader senare var vi i balans!
Region Sörmland 4 Efter första pandemivågen och med en ryggsäck av ett halvårs framflyttade kallelser satte regionen hösten
2020 målet att alla skulle kallas till screening före 31 mars 2021.
En produktionsplan med uppföljning varje vecka infördes. Extra
mottagningar och samverkan med privata vårdgivare infördes.
Planeringshorisonten förlängdes. Målet nåddes och en grund för
tätare samarbete i regionen lades.
2. Tillgänglighetsveckor – att fokusera på kärnverksamheten.
Region Gävleborg. 5 Kraftigt ökade köer inom psykiatrins öppenvård ledde till tillgänglighetsveckor med fokus på kärnverksamheten. Icke nödvändiga möten ställdes in, fler deltog i kliniskt
arbete, samarbete mellan enheter utvecklades, väntelistor städades. Medarbetarna bidrog med förbättringsförslag. Enheternas
resultat varierade men det totala antalet besök var i november
2020 det högsta uppmätta under åren 2018–2020.
3. Produktionsplanering på barn- och ungdomskliniken. Region
Kronoberg.6 Kliniken har arbetat med produktionsplanering sedan
år 2017. Schemaläggning sker tre månader framåt och väntelista är
bytt mot planeringslista med målet att patienten ska erhålla tid i
handen två månader framåt. Arbetsbelastningen har blivit jämnare
och förväntningarna på medarbetarna tydliga. Omfattande verksamhetsutveckling har skett och samverkan mellan regionens två
sjukhus förbättrats. Andelen väntande patienter inom 90 dagar har
sedan år 2018 konstant varit omkring 90 procent.
Utredningen avser att fortsätta sprida goda exempel på tillgänglighetsarbete med påvisat resultat.
4
5
6

Magnus Svensson och Pernilla Erita, båda verksamhetsutvecklare, Region Sörmland.
Ywette Persson, bitr. verksamhetschef och Thomas Drost, enhetschef, Region Gävleborg.
Gunilla Liljenberg, verksamhetsutvecklare, Region Kronoberg.
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Dialog under framtagandet av handlingsplaner

Under mars 2021 hölls digitala möten för uppföljning av regionernas
arbete med handlingsplanen. Vid varje möte deltog 2–4 regioner.
Dialogen utgick från följande frågor:
• Vad har ni valt för regionala mål?
• Vilka är de viktigaste insatserna för att nå målen och hur har ni
strukturerat upplägget av dem?
• Vad har fungerat väl i arbetet och vad har varit utmaningar?
• Frågor och medskick till utredningen som framkommit under
arbetet med planen?
• Goda exempel ni funnit under arbetets gång?
Under mötet utbyttes erfarenheter mellan de regioner som deltog.
Det framkom att
– större tydlighet behövs kring att sätta mätbara mål och när
uppföljning av dessa ska ske,
– nationella insatser med arbetsgrupper eller nätverk bör hållas
ihop på ett bättre sätt, idag blir det många olika grupper att delta
i eller kartläggningar som ska besvaras,
– frågorna för regionala handlingsplanen är lite bredare med frågor
kring kroniska sjukdomar, nära vård och BUP vilket krävt samarbete med nya grupperingar internt i regionen för att få
helhetsbild vilket har upplevts bra,
– många regioner arbetar aktivt med produktions- och kapacitetsplanering och dessutom flera med framtagandet av verktyg för
produktions- och kapacitetsplanering,
– flera beskriver pågående arbete med att finna alternativa vårdgivare och önskar en sammanställning av dessa med visad ledig
kapacitet, och
– återkopplingen från privata vårdgivare till ansvarig region måste
förbättras avseende vilken vård som getts patienten.
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Den största utmaningen i framtagandet av regional handlingsplan
har varit att få fokus på arbetet samtidigt som covid-19-pandemin
pågått parallellt.
Det allra viktigaste och mest återkommande medskicket vid uppföljningen var att LÅNGSIKTIGHET i arbetet med ökad tillgänglighet krävs. Det är svårt att bedriva ett långsiktigt arbete som bygger
på uppgifter i ettåriga överenskommelser mellan staten och regionerna. Samsyn och flerårsplanering är viktigt. En handlingsplan ska
användas annars har den inget berättigande. Att regionens arbete
granskas genom till exempel platsbesök med feedback på pågående
arbete skulle upplevas positivt.
Utredningen konstaterar att de telefon- och videomöten som utredningen haft med kontaktpersoner, arbetsgrupper och många
enskilda medarbetare i regionerna har varit lärorika och givande. Utredningen har bemötts med stort intresse och har fått ta del av synpunkter och förslag kring det fortsatta tillgänglighetsarbetet.

5.4

Analys av regionala handlingsplaner

Utredningen redogör inledningsvis i denna del för övergripande
iakttagelser. Därefter följer utredningens analys av regionernas handlingsplaner där utredningen valt att utgå från det som rör regionens
arbete framåt med styrning och ledning, mål och åtgärder inom olika
områden. Planerna innehåller i övrigt bland annat besvarade frågor
kring hur ekonomiska medel använts mot bakgrund av överenskommelsen, dessa frågor berör inte utredningen.
Utredningen har i sammanställningen och analysen av de regionala handlingsplanerna även gjort en kortare sammanställning av
iakttagelser från respektive regions handlingsplan men detta underlag redovisas enbart till aktuell region och återges inte i betänkandet.
I underlaget till respektive region lyfts också det som utredningen
uppfattat är goda exempel, oklarheter eller behov av kompletteringar. Dessa underlag presenteras vid videomöte med respektive
region i juni 2021 då också arbetet framåt diskuteras.
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Övergripande iakttagelser

Utredningen har uppmärksammat att det generellt finns ett stort
intresse för frågor om tillgänglighet som uppstått i samband med
covid-19-pandemin. Inte minst har frågan om uppskjuten vård fått
stor uppmärksamhet vilket kan leda till större fokus på tillgänglighetsarbetet. Covid-19-pandemin har påverkat regionernas arbete med
handlingsplaner på flera sätt. Arbetet som påbörjades före pandemin
fick oftast ett abrupt avbrott ihop med pandemins start. Utredningens bild är att arbetet återupptogs vid årsskiftet 2020–2021 och
har pågått intensivt under årets första månader. Men covid-19pandemin har också medfört att diskussioner har startat kring horisontella prioriteringar, oftast med Socialstyrelsens underlag Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära
förhållanden, 2020, respektive Nationella principer för prioritering av
rutinsjukvård under covid-19-pandemin – kunskapsstöd för att utveckla
regionala och lokala riktlinjer, 2020, som utgångspunkt. Bland annat
har användningen av operationsresurser fördelats mellan olika verksamhetsområden med hjälp av dessa diskussioner. Däremot har ingen
region i handlingsplanerna refererat till Socialstyrelsens lista med
”icke-göra” – om vård som inte bör erbjudas, framtagen till stöd för
arbetet med uppdämda vårdbehov år 2020. Här listas de mest aktuella
rekommendationerna med prioriteten ”icke-göra” från Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 7
Utredningen noterar att handlingsplanerna har olika utseende
och olika innehåll. En del handlingsplaner beskriver arbetet med
utgångspunkt från framför allt vårdgarantins tidsgränser. Andra beskriver ett bredare arbete och definierar flera tillgänglighetsmål.
Ibland ger handlingsplanen intrycket av att vara enbart ett svar på
krav i en överenskommelse medan regionen för sin egen verksamhet
använder andra mål och andra dokument. Utredningen anser att
detta är olyckligt av flera skäl. Den regionala handlingsplanen kan då
uppfattas som en administrativ produkt utan värde, som inte går att
använda i regionens arbete när den borde vara intressant och lättförståelig för vårdens medarbetare. Den mall för handlingsplanen
som SKR och regionerna tagit fram riskerar att förstärka bilden av
ett svar på en överenskommelse. Frågorna styrs också i många fall
mot mer verksamhetsberättelse än verksamhetsplan och frågorna
7

Socialstyrelsen. 2020. Icke-göra i Socialstyrelsens nationella riktlinjer – vård som inte bör erbjudas.
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leder till flera upprepningar i svaren. Utredningen har dock funnit
några goda exempel där den regionala handlingsplanen verkligen är
regionens egen handlingsplan och inte bara ett svar på en överenskommelse.
I en del handlingsplaner framgår det hur planen har tagits fram
men oftast inte. Det framgår inte om patienter har deltagit i arbetet
med handlingsplanen och inte heller om de fackliga grupperingarna
har tagit del av planen. Utredningen saknar sådana beskrivningar.
5.4.2

Styrning, ledning och uppföljning

Det finns flera regionala handlingsplaner där det framkommer att
regionen har ett stort engagemang och ger arbetet med tillgänglighet
en hög prioritet på både politisk nivå, tjänstemannanivå och i verksamheterna. De visar en tydlig röd tråd från regionens övergripande
mål och strategier beslutade av regionfullmäktige till beslut om verksamhetsplan eller budget som grund för handlingsplanen. Det förekommer exempel där en politiskt sammansatt grupp för dialog med
verksamhets-, medborgar- och patientföreträdare om tillgänglighet.
Ansvaret för den regionala handlingsplanen ligger oftast på hälsooch sjukvårdsförvaltningen och handlingsplanen är oftast beslutad
av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Ibland har planen även tydlig struktur med tydligt uttryckta mål
med åtgärder för att nå målen, vilken verksamhet som är ansvarig för
genomförandet av åtgärden och när arbetet ska rapporteras, oftast i
ordinarie delårs- och helårsrapporter. Det finns också beskrivningar
av regelbunden, ofta månadsvis, uppföljning av väntetidsläget i verksamheterna, på tjänstemannanivå och ibland i hälso- och sjukvårdsnämnden eller motsvarande. Även regelbunden uppföljning av andra
målsättningar av betydelse för tillgänglighet som följsamhet till
riktlinjer, måldatum och vårdförlopp förekommer. Utredningen
bedömer att det är angeläget att arbetet med planen och läget avseende tillgänglighet regelbundet följs upp på alla nivåer.
Samtidigt som ovanstående tyder på ett stort engagemang för
arbetet för bättre tillgänglighet, kan utredningen inte säga att de
regioner som i sin regionala handlingsplan inte beskrivit regionens
arbete med tillgänglighet, och den röda tråden från politik till verksamhet, saknar ett engagemang i arbetet för ökad tillgänglighet. Det
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kan spegla att regionen har sitt tillgänglighetsarbete vid sidan om den
handlingsplan som har lämnats till följd av en överenskommelse.
Men utredningen menar att det är synd, en regional handlingsplan
som ges prioritet och som tagits fram i samverkan mellan berörda
aktörer i regionen med tydliga mål och åtgärder för att nå målen,
med utpekat ansvar och uppföljning kan ge goda effekter på medarbetarengagemang i arbetet för ökad tillgänglighet i regionen.
Få redovisar tidplan för handlingsplanen och hur planen i sin helhet ska följas upp, men det förekommer.
Utredningen bedömer att flertalet handlingsplaner kan utvecklas
med en tydligare struktur med beskrivning av hur arbetet styrs och
leds, vilka som deltagit i framtagandet, samt beskrivning av tidplan
för handlingsplanen. Att förändra tillgängligheten kräver medarbetarengagemang och utredningen anser att handlingsplanen ska vara
så utformad att den kan göras känd bland medarbetarna i regionen
och ansvaret för genomförandet preciserat så att medarbetarna vet
vilken verksamhet som gör vad och vilka förväntningar som finns.
5.4.3

Regionala mål

Det är stor skillnad på de regionala handlingsplanerna när det gäller
mål för ökad tillgänglighet. Det förkommer handlingsplaner som har
regionens övergripande strategier och mål för utveckling av hälsooch sjukvården som utgångspunkt för arbetet med tillgänglighet,
eller strategin för omställningen till en god och nära vård. Utredningen bedömer att en utgångspunkt i regionens övergripande strategier är positivt, det ger en röd tråd och ett helhetsperspektiv på
arbetet med tillgänglighet. Handlingsplanen ska vara regionens handlingsplan för tillgänglighet det vill säga de mål regionen har i andra
dokument ska överensstämma med handlingsplanen.
I många handlingsplaner uppges vårdgarantins gränser vara målen,
men det förekommer handlingsplaner med flera målområden, från
övergripande målsättningar från regionens övergripande strategier till
målsättningar som är mer åtgärdsinriktade. Det förekommer mål för
fler delar av vårdkedjan, akutvård, införande av vårdförlopp och
effektivare flöden. Utredningen bedömer att målen i de regionala
handlingsplanerna är relevanta för arbetet med ökad tillgänglighet.
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De flesta som uttrycker mål gällande vårdgarantin har som målsättning att uppnå de nivåer som återges som krav i överenskommelsen mellan staten och SKR. Få uppger att de ska uppfylla lagens
krav om att alla patienter ska ges vård inom vårdgarantins gränser,
men det förekommer.
Utredningen har också uppmärksammat att regioner som valt att
ha skarpare krav än de tidsgränser som anges för den lagstadgade
vårdgarantin ofta har bättre resultat avseende tillgänglighet än de
som inte har skarpare krav. Det kan möjligen tala för att den riktning
man har för sitt arbete har betydelse för resultaten. Men alla som har
regionala skarpare målsättningar än vårdgarantin har inte utgått från
dem i sin regionala handlingsplan.
Få regioner har tidsatta mål. Det menar utredningen behöver
utvecklas. Tidsatta mål på kort och längre sikt gör det lättare att följa
upp planen och arbetet för ökad tillgänglighet och skapar också en
förståelse för vart man ska till när. Utredningens bedömning är att
regionerna behöver sätta tydliga mätbara och tidsatta mål.
Regionerna har också olika bredd i sitt arbete, en del är strikt
knutna till väntetider och vårdgarantins gränser, andra har bredare
angreppsätt och mål. Ett par regioner har enbart uppgett mål inom
barn- och ungdomspsykiatrin. Det förekommer också planer med
enbart övergripande mål, mer som en ambitionsbeskrivning, eller
planer där mål saknas. Men de handlingsplaner som saknar mål eller
har få mål innehåller åtgärder för ökad tillgänglighet och har även i
sina nulägesbeskrivningar fler utmaningar än vad som återspeglas
i de få målen.
Utredningens bedömning är att de mål som sätts måste utgå från
de utmaningar som regionen har. Detta har varit en anledning till att
handlingsplanen ska innehålla regionala mål istället för ett önskemål
om gemensamma nationella mål. Efterlever regionen vårdgarantins
gränser och har god tillgänglighet i övrigt kan det verka som att det
saknas behov av mål och handlingsplan, men utredningen ser utifrån
nulägesbeskrivningar i både nulägesrapport och beskrivningar i
handlingsplanen att regionerna har utmaningar inom flera områden.
Flera regioner kan behöva utveckla sitt arbete med mål utifrån beskrivna utmaningar. I nulägesrapporter lyfts ofta utmaningar som
kompetensförsörjning och den ekonomiska situationen, men det är
inte lika framträdande i handlingsplanerna.
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Åtgärder för att nå målen

Regionerna har angelägna åtgärder inom flera områden som till exempel förbättrade flöden, digitalisering och produktions- och kapacitetsplanering. Även organisationsförändringar beskrivs som en åtgärd för
att öka tillgängligheten.
Det finns exempel där handlingsplanen tydligt angett mål, vilken
åtgärd som ska genomföras för att nå målet och vilken verksamhet
som är ansvarig för åtgärden samt rapporteringsdatum. Det tydliggör förväntningarna för dem som ska genomföra åtgärden och det
gör också planen mer levande. Det saknas dock i de flesta handlingsplaner. Utredningens bedömning är att regionala handlingsplaner
kan tjäna på att ha en sådan tydlig struktur och uppföljning.
Regionerna lyfter fram arbetet för att hålla väntelistor aktuella,
regelbunden uppföljning, ansvariga personer och rutiner för rapportering till SKR:s väntetidsdatabas. Samtidigt som regionerna beskriver arbetet med uppdaterade väntelistor är det få regioner, men
det förekommer, som beskriver hur de hjälper patienter som väntat
länge på vård, långväntarna. Utredningens bedömning är att regionerna behöver öka ansträngningarna att hjälpa de patienter som
väntat längre än vårdgarantins gränser.
Andra åtgärder gäller införande av patientkontrakt, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, och implementering av personcentrerad
vård. I några planer framgår samverkan med patientrepresentanter i
vissa åtgärder.
Det är få handlingsplaner, men det förekommer, som har åtgärder
för jämlik hälsa och åtgärder för att förebygga sjukdom. Att arbeta
hälsofrämjande kan på sikt bidra till minskad belastning på hälsooch sjukvården. En region med utökat områdesansvar i primärvården beskriver att man ska skapa en bild av hur närområdet ser ut,
områdesprofiler för hälsa, riskfaktorer och livsvillkor. Med det som
grund ska riktat arbete genomföras i samverkan med kommun och
andra aktörer som civilsamhället. Verksamheterna i hälso- och sjukvården har i uppdrag att identifiera, analysera och reducera eventuella skillnader utifrån jämlik vård och hälsa. Utredningens bedömning är att en sådan inriktning kan bidra till att på sikt minska inflöde
av patienter till vården men också skapa goda förutsättningar för
individanpassat bemötande vilket är en viktig tillgänglighetsfråga.
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Några planer innehåller insatser för förbättrad kompetensförsörjning.
Andra exempel på åtgärder gäller tillgänglighetsveckor, förlängda
öppettider, upphandling av vård från privata vårdgivare inom områden med långa väntetider, aktiv slussning av patienter genom vårdlots eller motsvarande funktion eller enhet.
Få planer innehåller åtgärder för att öka möjligheten att ge patienter tid i handen.
Få planer innehåller särskilda informationsinsatser för personal,
patienter eller invånare. En plan innehåller informationsinsats om
egenvård. Utredningen anser att informationsinsatser förutom om
egenvård, skulle kunna innehålla information om vårdgarantin och
patientens valmöjligheter.
Utredningens bedömning är att handlingsplanerna visar olika
ambitionsnivåer, men sammantaget lyfts många viktiga insatser som
kan korta väntetider och bidra till en bättre tillgänglighet. De utmaningar som lyfts fram i regionens nulägesrapport framträder inte alltid som mål eller åtgärder i handlingsplanen. Det kan bero på att
utmaningarna ändrats sedan nulägesrapporten lämnades år 2019.
Åtgärder för tillgänglighet i omställningen till god och nära vård
I överenskommelsen mellan staten och SKR uppges inte något krav
om att arbetet med regionala handlingsplaner ska innehålla tillgänglighet i omställningen till en god och nära vård. Ett skäl till det är att
det finns en särskild överenskommelse avseende omställningen till
nära vård som ställer krav om regionala redogörelser för den verksamhet som bedrivits för arbetet med omställningen. Utredningen
har i arbetet med att analysera nulägesrapporter och handlingsplaner
för ökad tillgänglighet dock uppmärksammat att flera regioner har lyft
fram vikten av omställningen till en god och nära vård för arbetet med
tillgänglighet, se kapitel 7. Det finns regionala handlingsplaner som
tar sin utgångspunkt i arbetet med god och nära vård.
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Vård och stöd för kroniskt sjuka och äldre
En region anger att produktions- och kapacitetsplanering ska ske för
personer med kroniska sjukdomar. Arbetet för att kunna följa återbesök inom måldatum per diagnos vid kronisk sjukdom beskrivs.
I en annan plan finns åtgärden att utreda möjligheten att använda
Adjusted Clinical Groups-systemets 8 definitioner av kroniskt sjuka
personer kopplat till gemensamt vårdregister dit vårdkontakter
rapporteras från alla vårdgivare som regionen har avtal med. Det
förväntas ge ett standardiserat förfarande för att identifiera och följa
upp personer med kroniska sjukdomar och tillstånd. Uppgifter i
systemet skulle även kunna aggregeras och följas på befolkningsnivå.
På sikt ska man även kunna följa väntetider för olika patientgrupper
och följsamhet till åtgärder i respektive vårdprogram.
Flera handlingsplaner innehåller åtgärder för egenmonitorering.
Det finns även exempel med dokumenterad överenskommelse om
av vad patienten respektive vården ska göra.
En åtgärd som finns i flera planer gäller olika former av specialmottagningar. Särskilda mottagningar för äldre med komplexa behov, eller sjuksköterskemottagningar för astma – KOL och diabetes.
Glesbygdsmottagning, levnadsvanemottagning och dialysmottagning är andra exempel. Det förekommer även utveckling av team
runt patienter med kroniska sjukdomar, även mobila team. Förstärkt
bedömningsstöd i primärvården, med målet att förhindra onödiga
inläggningar, genom tidiga insatser av sjuksköterska och läkare och
en väg in där hemtjänsten får ett särskilt telefonnummer till sjuksköterskan är exempel på ytterligare insatser.
Inom ramen för kunskapsstyrningsarbetet finns flera insatser
som exempelvis införande av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp och fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp inom
cancerområdet. Uppföljning av ledtider uppges som en viktig del i
arbetet med kroniskt sjuka patienter i flera handlingsplaner.
I några planer ingår samarbete mellan specialiserad vård, primärvård, psykiatri och kommunal hälso- och sjukvård. Exempel finns
där personer med patienterfarenhet deltar i utvecklingsarbete, forskning och personcentrerad vård. Exempel finns också som gäller inte8

Johns Hopkins ACG Case-Mix system är en statistiskt säker, diagnosbaserad metodologi
som ger sjukvårdsföreträdarna möjlighet att beskriva och förutse en populations tidigare och
framtida sjukvårdsutnyttjande samt deras kostnader.
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grering av samordnad individuell plan (SIP), Min vårdplan cancer
och rehabiliteringsplan i patientkontrakt.
En plan innehåller åtgärden patient- och närståendeutbildning
enligt modellen Lära och bemästra. Ett exempel finns också om mottagaranpassad samhällsinformation för äldre om tjänster, vad man
själv kan tänka på och planera för samt kontaktvägar.
Åtgärder inom psykisk ohälsa gäller hälsocentraler med kompetens att genomföra digitala behandlingar, internetbaserad kognitiv
behandlingsterapi (iKBT), utvecklingsarbete för digitala ingångar
och snabb kontakt för bedömning och rådgivning. En åtgärd som ett
par handlingsplaner innehåller är införande av självvald inläggning
inom psykiatrisk slutenvård.
Utredningens bedömning är att det finns ett fokus på tillgänglighet för kroniskt sjuka och äldre. Utvecklingen av produktionsoch kapacitetsplanering, införande av personcentrerade vårdförlopp,
införande av digital specialistkonsultation, självvald inläggning och
bättre samverkan mellan olika aktörer liksom införande av fast vårdkontakt och digitaliseringens möjligheter tas till vara för att öka
tillgängligheten för kroniskt sjuka.
Vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa
Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) beskrivs av flera regioner vara
under omorganisation. Det beskrivs omorganisationer på olika nivåer, exempelvis ny organisation för styrning och ledning, sammanslagning av vårdverksamheter eller att gå från att erbjuda vården
i egen regi till att upphandla delar av vården. I stort sett alla regioner
nämner arbete med att skapa en väg in för barn och unga med
psykisk ohälsa eller sjukdomstillstånd. Andra åtgärder och insatser
är att skapa en för regionen gemensam remissbedömningsenhet för
att prioritera och bedöma remisser mer likvärdigt och kunna erbjuda
barn och unga vård på rätt vårdnivå snabbare.
Flera förändrar arbetssätten inom BUP genom att standardisera
vårdflöden. Utredningen anser att det är viktigt att arbeta med hela
vårdkedjan så att vården blir sömlös för barn och unga, från primärvårdens första linjevård för förebyggande av psykisk ohälsa och vård
av lätta symtom, till den specialiserade vården inom BUP för svårare
symtom. Utredningen anser även att det är av vikt att den speciali-
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serade vårdens kompetenser kan stötta primärvården och elevhälsan
så att primärvårdens och elevhälsans kunskap om psykisk ohälsa
ökar. Därmed stärks förutsättningarna för ett gott omhändertagande av barn och unga med lätt psykisk ohälsa.
Flera regioner nämner också produktions- och kapacitetsstyrning som ett sätt att förändra sina arbetssätt och öka tillgängligheten
inom BUP.
Bristen på kompetens och svårigheten att rekrytera är genomgående för BUP och regionerna har använt de statliga medlen till att
antingen anställa eller upphandla mer vård för målgruppen. Det är
framfört allt utredningar som nämns som föremål för upphandling
inom BUP.
Utredningen bedömer att regionerna har flera insatser som kan
ge positiva effekter på tillgängligheten, och det är bra att regionerna
förbättrar sina arbetssätt. Utredningen noterar också att upphandling av utredning sällan åtföljs av upphandling av behandling, vilket
kan innebära att barn och unga igen riskerar att få vänta alltför länge
på vård och att vården upplevs fragmentiserad. Det innebär också en
risk för bristande kontinuitet för barn och unga.
Produktions- och kapacitetsplanering sprids till fler områden
Många regionala handlingsplaner innehåller åtgärder för produktions- och kapacitetsplanering (PoK), ofta inom operationsverksamheten men det förekommer flera som planerar sprida PoK till
fler områden inom specialiserad vård, primärvård, för kroniska
sjukdomar och BUP. Även åtgärder inom PoK för regiongemensam
och sjukvårdsregional samverkan förekommer. Arbetsdelning inom
och mellan regioner lyfts fram.
Många planer har fokus på ökad digitalisering
Det snabba införandet och erfarenheterna av digitala vårdmöten och
digitala tjänster under pandemin tas tillvara och fortsätter att utvecklas. Det är inte bara något som krävts för hantering av pandemin
och utmaningarna inom tillgänglighet utan uppges även bygga på
förväntningar från patienter och allmänhet.
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Det finns nya digitala verktyg beskrivna i handlingsplanerna men
inom detta område finns samverkan mellan regionerna sällan beskriven. Utredningens bedömning är att regionerna kan samverka mer
om digitala lösningar för effektiv användning av resurser och mer
jämlik vård.
Digitala tjänster som njurskola, artrosskola och formulärtjänster
på 1177.se för bättre förberedda besök beskrivs. Nya vårdinformationsstöd, införande av E-remisser, digitalisering av arbetet med
personcentrerade vårdförlopp, digitalisering av inrapportering till
kvalitetsregister och utveckling av it-stödsystem för produktionsoch kapacitetsplanering är andra exempel. En region har åtgärder för
att kravställa digital kompetens hos vårdgivarna, anpassa ersättningsmodeller som stödjer digifysisk vård och webbplatsen jobbadigifysiskt.se för stöd till mer digifysiskt arbetssätt.
Digitala tjänster införs som webb-tidbokning eller ökning av
tider i webb-tidbokningen, sms-påminnelse, distansmonitorering,
digitala vård-appar, incheckning via mobil med ankomstregistrering
och betalning vid vårdbesök.
I en regions handlingsplan beskrivs införande av konceptet digitala mottagningar som primärvården-online, ungdomsmottagningonline, barnmorskemottagning-online, barn- och familjehälsovårdspsykologer-online samt dietist-online.
Digitala konsultationer mellan primärvård och specialiserad vård
utvecklas. Flera planer innehåller införande av digital specialistkonsultation i primärvården. Utredningen har i flera sammanhang
lyft detta arbetssätt som gott exempel som i hög utsträckning kan
minska antalet remisser till specialiserad vård. Väntetiden för första
besök i specialistvården kan i bästa fall reduceras till noll dagar.
Arbetssättet medför också att de patienter som behöver remitteras
kommer snabbare till den specialiserade vården. Dessutom sker kunskapsöverföring mellan primärvården och den specialiserade vården
under konsultationen.
Utredningens bedömning är att pandemin har medfört att vårdens digitalisering snabbt går framåt och många nya insatser redovisas i handlingsplanerna. Utredningen stöder att digital specialistkonsult införs för fler verksamhetsområden samtidigt som det är
viktigt att uppföljning och utvärdering genomförs.
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Åtgärder för tillgänglighet till följd av covid-19-pandemin
Flertalet regioner hade stora utmaningar när det gäller tillgänglighet
även innan covid-19-pandemin. Pandemin har inneburit att läget försämrats. Men det finns regioner som menar att pandemin gett positiva erfarenheter som tas tillvara i arbetet med tillgänglighet och den
uppskjutna vården. De flesta uppger att det snabba införandet av
digitala vårdmöten under pandemin ska fortsätta och utvecklas.
Det finns också exempel där regionen uppger att de lärt sig
mycket av att på kort tid ställa om verksamheten för att klara en kris.
Den erfarenheten och kraften kan användas även i arbetet med ökad
tillgänglighet. Det förekommer även regioner som menar att pandemin inte fått så stor påverkan som befarat, att man sedan hösten
2020 i hög utsträckning klarat att hålla den planerade vården igång
och även betat av en del av den initialt uppskjutna vården såsom
screeningverksamhet. Ett par regioner har ambitionen att de ska
hantera uppskjuten vård inom ett år eller något längre tid. Störst
utmaning med uppskjuten vård ses inom operationsverksamheten.
Men flera menar att även primärvården blir hårt belastad på grund av
arbetet med vaccinering. En region uppger att de skapat en särskild
parallell organisation för arbetet med vaccination för att undvika
belastningen på primärvården.
Planeringen för hantering av uppskjuten vård är i hög grad densamma som regionernas planering för ökad tillgänglighet generellt.
Flera regioner beskriver arbete för en ökad produktion genom
regionövergripande planering- och produktionsstyrning och nyttjande av befintliga avtal med andra vårdgivare samt även nya upphandlingar som en följd av särskilda ekonomiska medel från staten.
Särskilda produktionsveckor och helg- och kvällsmottagningar planeras. Tillgängligheten förbättras för patienter med långtidseffekter av
covid-19 med uppstart av postcovid-19-mottagning. Inom screeningverksamheten finns exempel på att HPV självtest ska ersätta de flesta
fysiska screeningbesöken även efter pandemin.
Ökad sjukvårdregional samverkan planeras, till exempel samarbete kring fördelning av patienter, styrning av vård till olika enheter
och samarbete om kompetensförsörjning har påbörjats. Utredningens bedömning är att det är en positiv utveckling som kan bidra i
arbetet med ökad tillgänglighet och effektiv resursanvändning.
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Utredningen uppfattar att regionerna i sina planer i hög utsträckning har samma åtgärder för hantering av uppskjuten vård som för
hantering av de sedan tidigare långa väntetiderna.
Det är få regioner som lyfter särskilda åtgärder för att omhänderta
långväntarna.
Totalt sett är det många åtgärder som planeras och som beskrivits
här, men det ser olika ut för regionerna. Åtgärder som uppges i
handlingsplanerna är relevanta för att öka tillgängligheten. Om de
konsekvent genomförs bedömer utredningen att de kommer att
korta väntetiderna.
Nyttjande av goda exempel och samverkan
De flesta regioner uppger att goda exempel sprids genom befintliga
nätverk på nationell nivå, till exempel nätverket Vårdlotsar i samverkan, inom den nationella kunskapsstyrningsorganisationens programområden och nätverk på sjukvårdsregional eller regional nivå
till exempel mellan tillgänglighetssamordnare. Men få uppger i sina
planer vilka exempel de tagit tillvara för sin regions handlingsplan.
En region uppger exemplet benchmarkingprojekt som hämtats som
inspiration från en annan region.
I de flesta planer uppges också att nätverken har betydelse för
samverkan i arbetet med tillgänglighet och för erfarenhetsutbyte.

5.5

Återkoppling till regioner

Utredningen har den 25 maj 2021 samlat alla kontaktpersoner i regionerna vid digitalt möte och givit information om övergripande iakttagelser vid analysen av de regionala handlingsplanerna. Vid mötet
visades flera goda exempel från regionernas handlingsplaner. Utredningen redovisade de slutsatser som dragits av analysen och som redogörs för nedan under utredningens bedömning och förslag.
För varje region har, som tidigare beskrivits, ett kortare sammanfattande underlag gjorts av den regionala handlingsplanen med observationer, frågor och kommentarer från utredningen. Underlaget erhåller kontaktpersonerna inför den muntliga återkoppling som ges
till respektive region vid ett digitalt möte under juni månad.
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Utredningens bedömningar och förslag

De bedömningar och förslag som utredningen här lämnar, grundar
sig på en samlad bild från utredningens arbete med att stödja regionerna vad gäller regionala handlingsplaner men även det samlade
arbetet som beskrivs i kapitel 2.
5.6.1

Långsiktighet med årshjul

Bedömning: Regeringen och regionerna bör gemensamt planera
för ett långsiktigt tillgänglighetsarbete. Arbetet bör omfatta
årliga regionala handlingsplaner och årliga uppföljningar. Ett årshjul som i största möjliga mån tillfredsställer såväl statens som
regioners behov av tidsmässig planeringscykel bör eftersträvas.
Skälen för utredningens bedömning: Utredningen bedömer att det
finns stort stöd bland vårdens professioner för ett långsiktigt strategiskt tillgänglighetsarbete omfattande fler tillgänglighetsaspekter än
vårdgarantins gränser. Många har framfört till utredningen att benämningen kömiljard borde bytas mot tillgänglighetsmiljard. Begreppet
kömiljard används alltjämt trots att namnet på överenskommelsen
numer är Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Utredningen vill
framhålla vikten av att vårdens professioner blir verkligt delaktiga i
att komma tillrätta med bristerna i tillgängligheten. Då måste arbetet
präglas av långsiktighet och samverkan mellan stat och regioner. Årliga överenskommelser med stora förändringar ger en ryckighet i
arbetet som inte gynnar det långsiktiga tillgänglighetsarbetet. Tillfälliga ekonomiska satsningar riskerar att leda till prioriteringar som
kanske inte är gynnsamma för det långsiktiga arbetet.
Med en långsiktighet i arbetet minskar risken att de regionala
handlingsplanerna blir ett administrativt svar på en överenskommelse
för att få tilldelning av medel. Planen kan istället bli regionens ordinarie tillgänglighetsplan, framtagen i dialog med verksamheterna,
patient- och närståenderepresentanter och fackliga organisationer.
Med ett årshjul som följer regionernas ordinarie planeringsarbete
går arbetet också hand i hand med regionens övergripande verksamhets- och budgetplanering. Utredningen menar att det ökar möjligheten att det tillgänglighetsarbete som stöds genom överenskom-
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melser blir en del av ordinarie arbete med en tydlig struktur och förutsägbarhet som gynnar ett kontinuerligt arbete för ökad tillgänglighet och kortare väntetider. Genom att handlingsplanen kan vara
långsiktig och uppdateras årligen minskas det administrativa arbete
som vanligtvis följer av årliga överenskommelser.
5.6.2

Samordna tillgänglighetskrivningar

Bedömning: Alla överenskommelser mellan staten och SKR, där
tillgänglighet i hälso- och sjukvården finns med, bör från och med
år 2022 samordnas i sina delar om tillgänglighet med överenskommelsen som för år 2021 benämns Ökad tillgänglighet i hälsooch sjukvården.
Skälen för utredningens bedömning: Utredningen har uppmärksammat att handlingsplanerna för ökad tillgänglighet är olika, men har i
hög utsträckning det gemensamt att vårdgarantin och väntetiderna
som finns i den specialiserade vården är utgångspunkt, vilken beror
på kopplingen till överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälsooch sjukvården 2020. Men tillgänglighet omfattar så mycket mer än
vårdgaranti och väntetider. Idag finns tillgänglighetsaspekter även i
andra överenskommelser, exempelvis överenskommelser om nära
vård, cancer och psykisk hälsa samt en överenskommelse om sammanhållen, jämlik och säker vård innehållande bland annat personcentrerade vårdförlopp. För den enskilde medarbetaren är det
svårt, för att inte säga omöjligt, att förstå vilka handlingsplaner som
finns tillsammans med staten. För regionerna ger det merarbete att
hantera ett flertal överenskommelser. Utredningen bedömer också
att detta kan vara grunden till att en del regioner ser handlingsplanen
som svar på en överenskommelse medan regionens egen handlingsplan är ett annat dokument framtagen i en annan process.
Utredningen har övervägt om tillgänglighet kan brytas ur helt ur
andra överenskommelser och samlas i en tillgänglighetsöverenskommelse men funnit att nya stuprör då riskerar att skapas och att det är
viktigt att tillgänglighet är en del av ett samlat kvalitetsarbete inom
ett vårdområde. Däremot bör skrivningarna om tillgänglighet i andra
överenskommelser samordnas med överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården så att det är likalydande innehåll.
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Det ger förutsättning för en regional handlingsplan omfattande alla
tillgänglighetsaspekter och minskar risken för dubbelarbete för
regionerna och blir tydligare för medarbetarna. Det kan också leda
till ett sammanhållet tillgänglighetsarbete med större helhetsperspektiv. Det finns bland årets regionala handlingsplaner exempel på
handlingsplaner som tar ett större grepp, de ansluter också till regionens övergripande strategier.
5.6.3

Utformning av regional handlingsplan

Bedömning: Den regionala handlingsplanen för ökad tillgänglighet bör, genom statens överenskommelse med SKR, utvecklas
till att vara varje enskild regions handlingsplan för tillgänglighet
och utgå från mätbara och tidsatta mål med insatser för att nå
målen och beskrivning av hur regionen avser att följa upp insatserna.
Skälen för utredningens bedömning: De regionala handlingsplaner
som i mars 2021 inlämnats som en del i det strategiska arbetet i
överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020
har olika utseende och innehåll. Utredningen har uppfattat att en del
regioner ser handlingsplanen som ett svar på ingången överenskommelse mot erhållna medel. I regionens interna arbete utgår man
troligtvis istället från andra dokument. Utredningen anser att den
regionala handlingsplanen då blir en administrativ pålaga som inte
blir förståelig och användbar för medarbetarna. Överenskommelser
om handlingsplaner som sedan inte är regionens naturliga arbetsdokument kräver onödigt administrativt arbete.
Ett aktivt medarbetarengagemang är enligt utredningens bedömning en förutsättning för att komma tillrätta med tillgängligheten.
En del i det engagemanget är att känna sig delaktig i regionens planerade arbete. För delaktighet krävs både att vara en del i det grundläggande tillgänglighetsarbetet och även att få ta del av och känna till
övergripande planer i regionen. Utredningens referensgrupper har
särskilt uttalat vikten av medarbetarnas engagemang och delaktighet
i det strategiska tillgänglighetsarbetet.
Den regionala handlingsplanen bör utvecklas till att bli just regionens ordinarie handlingsplan för ökad tillgänglighet med brett
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perspektiv, inte endast fokuserad på vårdgaranti och väntetider. De
regionala målen bör vara tidsatta och mätbara och överensstämma
med de mål som regionen internt fastlägger i olika styrdokument.
Det kan vara en fördel att ha mål på både kort och lång sikt exempelvis ett och flera år. Insatser till följd av målen bör ingå och för det
interna arbetet är det en fördel om ansvariga enheter preciseras.
I handlingsplanen bör preciseras hur uppföljning ska ske. Handlingsplanen bör också kunna uppdateras årligen och följer den det
årshjul som utredningen föreslår, som anpassats till regionernas
ordinarie planeringscykel, så kan planen för ökad tillgänglighet bli
en mer naturlig del i regionens ordinarie arbete utan alltför mycket
administrativt arbete.
Det strategiska tillgänglighetsarbetet finns som en del i statens
överenskommelser med SKR gällande tillgänglighet. I frågor som rör
årshjul, regionala handlingsplaner och uppföljning är varje regions
delaktighet en förutsättning för gemensam syn och långsiktighet.
5.6.4

Kommitté för tillgänglighetsdialog

Bedömning Statens uppföljning av det gemensamma strategiska
tillgänglighetsarbetet, genom överenskommelse med SKR, bör
bland annat bestå av en årlig rapport från regionen gällande om
insatserna i den regionala handlingsplanen för tillgänglighet har
genomförts och hur resultatet är i förhållande till regionens mål.
Förslag: Regeringen ska tillsätta en kommitté för regelbunden
återkommande uppföljning och dialog med varje region kring
regionens tillgänglighetsläge och resultat i förhållande till den
regionala handlingsplanen. Dialogen ska ske vid platsbesök.
Målet ska vara att genom dialogen stimulera utveckling och förändringsarbete för bättre tillgänglighet. Kommittén för tillgänglighetsdialog ska också vara en del av en utökad statlig uppföljning. Kommitténs ledamöter utses av regeringen efter samråd
med regionerna.
Skälen för utredningens bedömning och förslag: Staten bör ta ett större
ansvar för uppföljning, analys och utvärdering inom tillgänglighetsområdet. Utredningen föreslår därför att regeringen ska tillsätta en
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kommitté för regelbunden återkommande uppföljning och dialog
med varje region kring regionens tillgänglighetsläge och resultat i
förhållande till den regionala handlingsplanen.
I dag genomför Socialstyrelsen uppföljning och analys av tillgänglighet och väntetider, liksom utvärdering av följsamhet till nationella
riktlinjer. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomför uppföljning med utgångspunkt från patient-, brukar- och medborgarperspektivet. Utredningen menar att regeringens uppdrag till myndigheter gällande uppföljning av tillgänglighetsarbetet ska fortsätta.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys föreslog i sin rapport
2019:2 Med örat mot marken, Förslag på nationell uppföljning av
hälso- och sjukvården att den nationella uppföljningen borde förtydligas genom att ta fram en regelbunden, långsiktig och systematisk
plan för när olika delar ska göras, till vilket syfte och vem som gör
det. Delar som skulle kunna ingå utöver indikatorbaserad uppföljning och samråd mellan regeringen och regionerna var bland annat
fördjupade tematiska analyser och uppföljning av enskilda satsningar
och reformer.
Utredningen menar att tillgänglighetsområdet är ett område där
en regelbunden, långsiktig och systematisk plan för uppföljningen
bör finnas. Regeringen behöver stärka uppföljningen, analysen och
utvärderingen av tillgänglighet samt genom tillgänglighetsdialog
stödja regionernas arbete med genomförande av regionala handlingsplaner och stimulera till lärande och utveckling. En del i en långsiktig
plan menar utredningen därför är att regeringen tillsätter en kommitté för tillgänglighetsdialog.
Myndigheten för vårdanalys (nuvarande Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys) föreslog i sin rapport Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft, 2014:10, en utformning av en återkommande hälsooch sjukvårdsdialog mellan Socialdepartementet och dåvarande
landstingen. Myndigheten konstaterar att staten, landstingen och
kommunerna har trots de olika rollerna ett gemensamt ansvar för
hälso- och sjukvårdens utveckling och flera av de stora utmaningarna
behöver mötas med gemensamma initiativ. Utredningen menar att
tillgänglighet är en utmaning som behöver omhändertas gemensamt.
Den utformning som myndigheten föreslog kan användas för tillgänglighetsdialog. Tre faser kan identifieras:
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• Förberedande fas
• Dialog i region
• Nationell dialog
I den första förberedande fasen tas fakta fram med hjälp av data från
exempelvis SKR:s väntetidsdatabas, Socialstyrelsens patientregister
(PAR), Nationella kvalitetsregister, Nationell patientenkät och
andra enkäter med patienternas egna bedömningar. Även intervjuer
kan vara en form av underlag. Regionernas årliga handlingsplaner
och rapporter samt myndigheternas rapporter utgör också underlag.
I den andra och viktigaste fasen sker dialog på plats i enskild
region för att skapa en gemensam bild av regionens läge, måluppfyllnad och utmaningar. Förbättringsområden identifieras i regionen
och även för statens kommande arbete. Dialogen på plats ska vara
upplagd på ett sätt som medför lärande och inspiration för fortsatt
förändringsarbete. Patient- och närståendeföreträdare, bör förutom
verksamhetsföreträdare delta i denna del som planeras och genomförs i samverkan med respektive region.
I den tredje fasen sker summerande nationell dialog om strategiska
och övergripande prioriteringar för såväl staten som regionerna.
Kommitténs ledamöter ska utses av regeringen efter samråd med
regionerna. I kommittén kan exempelvis ingå linjechef med erfarenhet av väntetidsarbete, kunnig på produktions- och kapacitetsplanering, kliniskt verksam representant med erfarenhet av arbete i nationellt programområde och kunnig i regional organisation, styrningsoch ledningsfrågor. Första arbetsuppgiften för kommittén bör vara
att planera arbetsformerna.
Forskning visar att det är viktigt att uppföljningen utformas så
att den skapar ökat intresse för lärande och starkare drivkrafter till
förändring. Det är också viktigt att återkopplingen sker från en
grupp som de som följs upp har förtroende för. Utifrån forskning
och betydelsen av professionella drivkrafter rekommenderas även att
uppföljningen inklusive jämförelser är transparenta, också gentemot
befolkningen. Om möjligt ska ingå att följa upp patienters erfarenheter och upplevelser av vården ur ett tillgänglighetsperspektiv 9.
I kapitel 9 om utveckling av kömiljarden beskriver utredningen
denna tillgänglighetsdialog som en kompletterande insats.
9

Fritt från Vården är värd en bättre styrning, SNS 2020, Anders Anell.
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6

Effektivt resursutnyttjande
och kortare väntetider genom
information om patienters
valmöjligheter

Detta kapitel inleds med utredningens uppdrag och arbetssätt,
bestämmelser om vårdgaranti och valmöjligheter, regionernas införda
vårdlotsar eller motsvarande funktioner samt information om väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata på 1177 Vårdguiden. Därefter följer avsnitt om information om vårdgarantin och patienters
valmöjligheter samt en jämförelse av produktiviteten mellan länder
och en beskrivning av den norska modellen för vårdgarantin. Kapitlet
avslutas med utredningens beskrivning av problembilden följt av
utredningens bedömningar och förslag.

6.1

Utredningens uppdrag

I utredningens direktiv konstateras att svensk hälso- och sjukvård
håller hög medicinsk kvalitet, men har långa väntetider liksom bristande tillgänglighet i bred bemärkelse och att detta varit ett problem
sedan lång tid tillbaka. Tillgänglighet handlar enligt direktivet om
balansen mellan invånarnas behov av vård och vårdens kapacitet och
resurser att möta dessa. En tillgänglig vård innebär att vården är lätt
att komma i kontakt med och att insatser ges inom rimlig tid. Vidare
anges att det ytterst är regionerna som ansvarar för vården och därmed för tillgängligheten och för att patienter får vård i rimlig tid. En
central del i arbetet för att öka tillgängligheten är en väl utvecklad
och fungerande samverkan mellan alla berörda aktörer. Skillnader i
väntetid både inom och mellan regioner, samt mellan olika vårdgivare
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inom samma specialistområde pekar, enligt utredningsdirektivet, på
att det finns möjlighet att korta patientens väntetid om vårdgivarnas
och regionernas samlade kapacitet används mer effektivt.
Mot denna bakgrund har utredningen givits i uppdrag att stödja
ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider. Uppdraget
innebär att
– informera berörda aktörer om patienters möjlighet att få vård hos
andra vårdgivare, både i hemregionen och i andra regioner,
– lämna förslag på åtgärder som, inom ramen för gällande lagstiftning och med hänsyn till regionernas behov av långsiktiga planeringsförutsättningar för att kunna säkra en stabilitet i vårdutbudet,
kan underlätta för patienter att få vård hos någon annan vårdgivare med kortare väntetider, såväl inom den egna regionen som
i andra regioner, i syfte att verka för ett mer effektivt utnyttjande
av den samlade vårdkapaciteten,
– lämna förslag på insatser som stärker samarbetet mellan regionerna,
– följa och stödja arbetet med att tillgängliggöra information om
väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata på 1177 Vårdguidens webbplats, och
– verka för att information och förslag på insatser görs tillgängliga för
alla patientgrupper, oberoende av eventuell funktionsnedsättning.
Direktivet finns i sin helhet i bilaga 1.

6.2

Utredningens arbetssätt

Utredningen har under hösten 2020 och våren 2021 gjort en kartläggning av regelverk, information, initiativ och pågående utvecklingsarbete beträffande vårdgarantin och patienters valmöjligheter samt
sammanställt information om arbetet med att hitta och jämföra vård.
Utredningen har också inhämtat underlag genom ett stort antal
möten med olika berörda aktörer; utredningens kontaktpersoner i
regionerna, myndigheter, organisationer, privata och offentliga verksamhetsledningar, SKR:s nationella nätverk med flera.
En enkätundersökning om vårdgarantin och patientens valmöjligheter har genomförts.
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Mot bakgrund av resultatet av detta arbete har ett antal iakttagelser gjorts. Vissa av dessa iakttagelser har motiverat utredningen att
lämna bedömningar och förslag.

6.3

Om författningsförslag inom detta deluppdrag

I detta delbetänkande redovisar utredningen bedömningar när det
gäller åtgärder som kan underlätta för patienter att få vård hos annan
vårdgivare med kortare väntetider, såväl inom den egna regionen
som i andra regioner, i syfte att verka för ett mer effektivt utnyttjande av den samlade vårdkapaciteten. Dessa bedömningar aktualiserar behovet av författningsändringar. Dock, som framgått ska
förslag på detta område enligt direktivet vara inom ramen för gällande lagstiftning. Denna formulering begränsar enligt utredningen
möjligheterna att lämna ändamålsenliga och verkningsfulla förslag
på området. Det finns visserligen andra uppdrag i utredningsdirektivet som inte givits motsvarande begränsning och som också
tar sikte på att underlätta för patienter att få vård inom vårdgarantins
gränser. Det är emellertid tveksamt om alla de författningsförslag
som kan föranledas av utredningens bedömningar i detta kapitel kan
lämnas med stöd av dessa andra uppdrag. Utredningen avser att
lämna de författningsförslag som bedöms möjliga inom ramen för
dessa uppdrag och i enlighet med vad utredningen bedömer som
nödvändigt utifrån bedömningarna i detta kapitel.

6.4

Bestämmelser om vårdgaranti och valmöjligheter

Gällande bestämmelser om vårdgaranti och patienters valmöjligheter beskrivs i kapitel 3 Gällande rätt. Här görs en kort sammanfattning, som en introduktion till kapitlet och de bedömningar som
utredningen lämnar.
6.4.1

Regionen är skyldig att erbjuda vårdgaranti

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ska regionerna
erbjuda vårdgaranti åt den som är bosatt inom regionen eller i övrigt
omfattas av regionens ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 § HSL. Det föl143
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jer av 9 kap. 1 § HSL. I 2 kap. 3 § patientlagen finns en hänvisning
till denna bestämmelse. I hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80),
HSF, anges tider för hur länge en patient som längst ska behöva vänta
på vård och behandling inom ramen för de områden vårdgarantin
omfattar. Enligt 6 kap. 1 § HSF ska den enskilde få
1. kontakt med primärvården samma dag som den enskilde söker
kontakt med primärvården, (tillgänglighetsgaranti)
2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal inom primärvården inom tre dagar från det
att den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om
vårdgivaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk
bedömning och en sådan inte kan göras när den enskilde först
söker kontakt, (bedömningsgaranti inom primärvården)
3. besöka den specialiserade vården inom 90 dagar från det att
remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig,
från det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade
vården, (besöksgaranti inom den specialiserade vården) och
4. planerad vård inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat
att den enskilde ska få den aktuella vården, (behandlingsgaranti).
Vårdgarantin reglerar alltså inom vilka tidsgränser patienten ska erbjudas kontakt, bedömning, besök och planerad vård. Däremot reglerar den exempelvis inte om vård alls ska ges, vilken vård som i så fall
ska ges eller hur lång tid som utredning, diagnostik och behandling
av patienten får ta. Tidsgränserna omnämns ofta 0-3-90-90.
6.4.2

Vårdvalssystem är obligatoriskt inom primärvården

Enligt 7 kap. 3 § HSL ska regionen organisera primärvården så att alla
som omfattas av regionernas ansvar för hälso- och sjukvård kan välja
utförare av hälso- och sjukvårdstjänst samt få tillgång till att välja en
fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Inom annan hälso- och sjukvård
än primärvård är det frivilligt för regionerna att införa vårdvalssystem.
År 2020 fanns totalt 40 valfrihetssystem inom primärvården och
65 valfrihetssystem inom öppen specialiserad vård och delar av
slutenvården. Region Stockholm har störst antal valfrihetssystem,
39 införda vårdval, Region Uppsala och Region Skåne har vardera
144

973
SOU 2021:59

Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information …

11 vårdval. Fem regioner; Gotland, Blekinge, Dalarna, Gävleborg
och Västerbotten har enbart infört valfrihetssystem inom det obligatoriska området primärvård. 1
6.4.3

Patienter kan välja utförare av öppen vård i hela landet

Enligt 9 kap. 1 § patientlagen (2013:821) ska en patient som omfattas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård få möjlighet att välja
utförare av offentligt finansierad öppen vård inom eller utom den
egna regionen. Med öppen vård avses primärvård och specialiserad
vård som inte kräver intagning på vårdinrättning (se 2 kap. 4 och 5 §§
HSL). Möjligheten att välja utförare är alltså begränsad till offentligt
finansierad öppen vård. Det finns dock en rekommendation i Riksavtalet för utomlänsvård om att patienten ska erbjudas möjlighet att
i andra landsting välja att få sin behandling i sluten vård vid sjukhus
inom länssjukvården, efter det att behovet har fastställts i hemlandstinget. 2
6.4.4

Hemregionen svarar för kostnaderna, förutsatt
att hemregionens remisskrav följs

Om en patient är bosatt i en region eller om patienten är kvarskriven 3
där och stadigvarande vistas i regionen, är det den regionen, hemregionen, som ska svara för kostnaderna för den offentligt finansierade
öppna vården som patienten får i en annan region, vårdregionen.
Detta gäller dock inte om hemregionen ställer krav på remiss för
vården och dessa remissregler inte följs. Det följer av 8 kap. 3 § andra
stycket HSL.

1

www.skr.se/download/18.438a2da8174729859c6b06e3/1600194793873/Beslutsl%C3%A4g
e-v%C3%A5rdval-Regioner-juni-2020.pdf.
2
SKL. 2014. Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer, Sveriges kommuner och landsting.
3
Kvarskrivning fungerar i princip som ett skydd för bostadsadressen på så sätt att den verkliga
bostadsadressen inte syns i folkbokföringen. Bestämmelser om kvarskrivning finns i 16–17 a §§
folkbokföringslagen (1991:481).
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Vårdlotsar och andra stödfunktioner

I samtliga regioner finns i dag olika stödfunktioner. Det kan vara vårdlots, väntetidssamordnare, vårdvägvisare, vårdgarantiservice, vårdsluss
eller motsvarande funktioner. De har olika uppdrag. Det kan vara att
informera patienter om vårdgarantin och valmöjligheter, eller hjälpa
patienter att få vård inom vårdgarantins tidsgränser och ibland även
hjälpa vårdgivare med patienter som de inte kan ge vård inom vårdgarantins tidsgränser. Vårdlots eller motsvarande funktion används
i dag i 10 regioner.
Det är enligt SKR:s uppdragsbeskrivning ofta regionens samordnande vårdlots eller motsvarande funktion som representerar sin region i SKR:s nätverk Vårdlotsar i samverkan (hädanefter benämnt
vårdlotsnätverket). Enligt en uppdragsbeskrivning för vårdlotsnätverket ska regionerna och SKR i samverkan:
• Identifiera de viktigaste områden för samverkan och samarbete
med syfte att minimera ”vårdskulden” och säkerställa att vårdgarantin kan upprätthållas.
• Ge förutsättningar för att dela och förmedla information om
status för aktuellt läge i regionen för att ge underlag till en samlad
nationell överblick.
• Samverka och beskriva regionernas behov och eventuell ledig
kapacitet att erbjuda andra.
• Initiera informationsmaterial till patienter och vården.
• Ge förutsättningar för erfarenhetsutbyte för arbetssätt och insatser mellan regionerna.
• Stödja utvecklingen av system för såväl administration som teknik med syfte att ge en nationell överblick av regionernas behov
och eventuell ledig kapacitet att ta emot patienter från andra
regioner. 4

4

SKR. 2021. Vårdlotsar i samverkan.
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Utredningens dialog och diskussion
med vårdlotsnätverket

Utredningen har haft dialoger och diskussioner med vårdlotsnätverket. I diskussionen ställdes inledningsvis frågan om vårdlotsarna
inom ramen för själva nätverket hjälper patienter eller patientgrupper att få vård inom vårdgarantins gränser. Så var inte fallet. Det
finns dock exempel på sjukvårdsregional samverkan där man hjälper
patienter.
En annan fråga gällde vad nätverket anser fungerar bra inom regionerna när det gäller att uppfylla vårdgarantins tidsgränser. Exempel
gavs på vad de menar fungerar bra i arbetet i regionerna:
– inom regionen finns listor på alla som köar per verksamhetsområde och diagnos vilket underlättar vårdlotsens arbete,
– det finns flera exempel i regionerna där man har en central vårdlotsfunktion som hjälper patienter,
– regionala vårdlotsnätverk förekommer eller bildas inom några
regioner,
– regionerna kan använda varandras avtal, och
– information lämnas via 1177 till patienter, anhöriga, beslutsfattare
och verksamheterna.
På frågan om svårigheter och utmaningar lyftes:
– att det inte finns en samlad plats med information om vem som
har avtal med vem och hur avtalen ser ut, vilket skulle kunnat
nyttjas för att hjälpa patienten med vårdgarantin,
– information om ledig kapacitet på vantetider.se är inte uppdaterad
och stämmer därför inte, och
– att alla regioner har en produktionsplanering utifrån sitt eget flöde.
Detta menar vårdlotsarna sammantaget försvårar möjligheterna att
lotsa patienter i offentligt finansierad vård.
Det kan enligt nätverket finnas en risk att föra över för mycket
produktion till privata vårdgivare som därmed kan växa och rekrytera personal från den offentliga vården. Enligt nätverket ska först
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och främst den offentliga vårdens kapacitet användas. En utmaning
som lyfts är att regionerna behöver vara attraktiva arbetsgivare.
De menar också att privata vårdgivare kan ha svårt att ta emot
svårt sjuka patienter även om det gäller en enkel åtgärd. Ytterligare
en utmaning gäller att de vårdgivare man slussat patienten till vill
göra en egen bedömning och det är inte resurseffektivt. En annan
svårighet som man ser framåt är att omhänderta uppskjuten vård
med efter arbetet med covid-19-pandemin redan trött personal.
I diskussionen med vårdlotsnätverket lyftes också frågan om vilka
förändringar de anser bör göras för att fler patienter ska bli hjälpta
att få vård inom vårdgarantins gränser. Ett register med information
om vårdgivare och avtalsvillkor togs upp som ett behov.
En enkätundersökning
Utredningens dialog och diskussion med vårdlotsnätverket i mötesform följdes upp med en enkätundersökning för att inhämta ytterligare uppgifter om hur regionerna arbetar med stöd till patienter i
syfte att kunna erbjuda vård inom vårdgarantin, se Bilaga 5. Enkäten
ställdes till regionernas deltagare i vårdlotsnätverket. Enkäten genomfördes första kvartalet 2021 och besvarades av 20 av regionernas deltagare i nätverket.
Ett antal frågor i enkäten rörde regionens rutiner när det gäller
information till patienterna om vårdgarantin och om vårdval. Frågor
rörde också regionens praktiska arbete med patienter som inte kan
ges vård inom vårdgarantins gränser. Enkäten innehöll även ett antal
mer öppna frågor om vilket stöd som regionerna skulle behöva samt
om och i så fall vad regionen skulle önska ytterligare för att lösa sitt
uppdrag.
Resultat av enkäten
När det gäller frågan om patienten själv tar kontakt för att åberopa
vårdgarantin anger en majoritet av de svarande regionerna att så ofta
är fallet och att patienten förväntas ta initiativ till kontakt. Samtidigt
påpekas att kontakter i båda riktningar förekommer. Ett vanligt förfarande är att i en remissbekräftelse informera om vårdgarantin och
om möjligheten för patienten att kontakta den aktuella mottag-
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ningen, operationsplaneraren, regionens vårdlots eller motsvarande
funktion om patienten vill ha hjälp med att få vård inom vårdgarantins gräns. Det förekommer också i flera regioner att verksamheter i samband med översyn av väntelistor kontaktar patienter med
en förfrågan om de önskar flytta sin remiss, det vill säga välja en
annan vårdgivare.
På frågan om till vem patienten ska vända sig, ger regionerna
varierande svar. Det förekommer att patienter ska vända sig till vårdlotsar, vårdgarantienheter eller motsvarande funktioner, men huvudprincipen i de flesta regioner är att patienten i första hand uppmanas
att vända sig direkt till den remitterande mottagningen eller enheten.
I enkäten preciseras en följdfråga om vem eller vilken funktion i
regionen som tar kontakt med patienten när tiden för vårdgarantin
riskerar att gå ut och vid vilken tidpunkt under garantiperioden som
detta sker. Av enkätsvaren att döma saknar de flesta regioner en
samordnad och enhetligt fastställd rutin för detta. Det varierar också
ofta inom en region på så vis att vissa verksamheter och mottagningar har rutiner att kontakta patienten med information om att
vårdgarantin inte kommer kunna hållas, medan det inom andra verksamheter i samma region är upp till patienten att ta kontakt och
åberopa vårdgarantin. Flera svarande anger dock att de påbörjat ett
arbete med enhetliga rutiner.
När det gäller allmän information om vårdgarantin och patientens rättigheter uppger en majoritet av de svarande att informationskanalerna är kallelser och remissbekräftelser, regionspecifika delar av
1177.se samt affischer och broschyrer på mottagningarna. Det är
också möjligt för patienter att vända sig till vårdlotsar och motsvarande funktioner eller att muntlig information av vårdenhet ges.
Svaren på de mer öppet ställda frågorna om hur befintliga resurser
bättre kan nyttjas och vad regionen saknar för att kunna lösa sitt
uppdrag, indikerar ett behov av ett regiongemensamt och nationellt
utvecklingsarbete. En nationell databas med samtliga vårdgivare/
enheter, särskilt privata vårdgivare som har avtal med någon region är
ett önskemål, uppdaterad information om tillgänglig kapacitet på
vantetider.se är ett annat. Möjlighet att kunna se prognosticerade
väntetider inom den egna regionen samt i andra regioner, liksom
regiongemensam produktionsplanering lyfts som viktiga utvecklingsområden. Flera regioner pekar på behovet av samordning och enhet-
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liga rutiner för samtliga verksamheter och mottagningar inom regionen, exempelvis beträffande remisshantering och väntelistor.
En sammanställning av vårdavtal
Vårdlotsnätverket har bistått utredningen med en sammanställning
av gällande vårdavtal i regionerna. Utredningen formulerade följande
tre frågor till nätverket:
• Inom vilka vårdområden i specialiserad vård har regionen upphandlat vård?
• Inom vilka vårdområden har upphandling gjorts enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, och hur många utförare finns inom varje vårdområde?
• Inom vilka vårdområden har upphandling gjorts enligt lagen
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV, och hur många utförare
finns inom varje vårdområde?
Resultatet av sammanställningen visar betydande variationer mellan
regionerna när det gäller avtalsformer och vårdområden. Något entydigt mönster framträder inte. Vårdvalssystem (LOV) tillämpas,
utöver för primärvård som är obligatoriskt, exempelvis för ögonsjukvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, fysioterapi och
medicinsk fotvård.
LOU-upphandlade vårdområden finns i princip inom alla medicinska specialiteter, men vanliga vårdområden där regionerna ingått
avtal med privata vårdgivare är ortopedi, dagkirurgi, öron-, näsa- och
halssjukdomar, urologi och gynekologi. Digitala vårdtjänster som
distansgranskning av radiologiska undersökningar och telepsykiatri
är andra exempel där privata vårdgivare upphandlats. LOU-upphandlingar är även vanligt förekommande för neuropsykiatriska undersökningar.
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Väntetider och kvalitets- och
patientnöjdhetsdata på 1177 Vårdguiden

Utredningen har i uppdrag att följa och stödja arbetet med
information om väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata på
1177 Vårdguiden. Arbetet som drivs av SKR och Inera är ännu i sin
linda. Utredningen har därför endast kunnat följa, och inte i någon
egentlig mening stödja, arbetet genom medverkan i möten med SKR,
Inera och Socialdepartementet samt genom dialog med tjänstemän
på Socialdepartementet.
I överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2020
mellan staten och SKR ingick att SKR och Inera skulle genomföra
en förstudie gällande vilken information om väntetider och kvalitetsoch patientnöjdhetsdata som skulle kunna tillgängliggöras på 1177.se.
Syftet var att allmänheten och patienter ska kunna jämföra kvalitet,
tillgänglighet och patientnöjdhet mellan olika vårdgivare. I förstudien skulle även redogöras för förutsättningar avseende långsiktig
förvaltning, datakvalitet och ekonomiska förutsättningar för att utveckla den beskrivna tjänsten. 5 I enlighet med överenskommelsen
redovisade SKR och Inera i september 2020 förstudierapporten Hitta
och jämför vård på 1177.se. 6
Inom ramen för förstudien har SKR och Inera genomfört intervjuer och på andra sätt inhämtat underlag och synpunkter från ett
antal regioner. SKR och Inera konstaterar att patienter i dag är mer
pålästa och samhällsmedvetna än tidigare och att detta ställer nya och
högre krav på vården. Att inte känna till, eller kunna påverka, vilken
väntetid som gäller för ens kontakter med vården kan enligt SKR och
Inera vara en frustrerande och maktlös upplevelse. Vidare konstateras att flera utredningar från olika aktörer har belyst invånarnas
behov av information för att fatta kvalificerade beslut. Behovet av att
visa kvalitetsindikatorer för invånarna har ofta kopplats till vårdvalsfrågan, och invånarnas behov av information för att fatta beslut om
val. Men för att patienter och invånare ska kunna tillgodogöra sig
resultaten menar SKR och Inera att det krävs funktionella och tydliga kommunikationskanaler och presentationsformer, liksom förstärkt tolkning och analys av data. För att nå detta bör mer av den
5

Regeringskansliet, Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner. 2019. Ökad
tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2020.
Sveriges Kommuner och Regioner. 2020. Hitta och jämför vård på 1177.se.
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data om kvalitet, väntetider och patientnöjdhet som redan samlas in
också tillgängliggöras på ett sätt som är lättare för invånare att ta del av.
SKR och Inera redovisar i bedömningen att det behövs en ny
teknisk lösning för en ny jämförelsetjänst inom 1177 Vårdguiden
och Hitta och Jämför Vård.
I förstudien beskrivs att den tidigare tjänsten Hitta och jämför
Vård inte användes i den utsträckning som förväntades. Tjänstens
placering på webbplatsen, att de indikatorer som redovisades inte
upplevdes som intressanta av invånare och patienter samt kvalitetsbrister i delar av dåvarande datakällor kan enligt SKR och Inera ha
spelat roll. I en målgruppsanalys som genomfördes år 2017 var slutsatsen att det fanns en osäkerhet om behovet av kvalitetsinformation
och att en stor utmaning är att skapa en tydlig process för urval av
indikatorer och tillhörande beskrivning eller presentation.
I förstudien konstateras det att den tjänst som avses kräver en
långsiktig förvaltning och kontinuerlig utveckling som i sin tur
kräver ett gemensamt beslut från regionerna att långsiktigt ansvara
för utveckling och förvaltning. SKR och Inera uppskattade kostnaderna till 15–16 miljoner kronor som en engångsvis utvecklingskostnad och därefter drygt 3 miljoner kronor per år i driftskostnader.
Förstudien följdes i mars år 2021 upp av en ansökan från SKR
till regeringen avseende ett uppdrag innehållande genomförande
av en fördjupad behovsanalys och kravspecifikation. SKR ansökte
om 5,2 miljoner kronor för den fördjupade behovsanalysen och
kravspecifikationen och föreslog att arbetet skulle redovisas till
Socialdepartementet senast den 31 augusti 2021. Regeringen fattade
den 11 mars 2021 beslut om att bevilja ansökan. 7

6.7

Information om vårdgarantin och patienters
valmöjligheter

6.7.1

Information till invånare och patienter

Utredningen har kartlagt vilken information som invånare och patienter kan ta del av när det gäller vårdgarantin respektive valmöjligheter att välja vårdgivare. Vidare har information om regionala vårdgarantier granskats, liksom var information om vårdgarantin finns
7

Regeringbeslut Dnr S2021/02255 Ansökan om medel för en fördjupad behovsanalys och kravspecifikation för en jämförelsetjänst.
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för vårdpersonal. Utredningen har också kartlagt lagstiftningen inom
området och eventuella överenskommelser, regionernas remissregler
samt funktionen vårdlotsar eller motsvarande i regionerna.
Vid granskningen har utredningen använt den information som
finns publicerad på nätet och då främst 1177.se, uppgifterna hämtades i februari 2021. Skälet till valet av 1177.se är att en webbplats
är lätt att hålla aktuell och uppdaterad till skillnad från tryckt material och att det är regionerna som själva ansvarar för webbplatsen
med information om vård och behandling samt att 1177.se är regionernas gemensamma informationsplats för invånarna. Utredningen
är medveten om att det utöver denna information även informeras
på andra sätt.
Via sökfunktionen på 1177.se är det möjligt att nå information
om vårdgaranti under Så fungerar vården/Lagar och bestämmelser/Vårdgaranti. Utredningen kan dock konstatera att informationen om vårdgarantin inte finns lätt tillgänglig, till exempel på webbplatsens startsida. Det är inte heller lätt att hitta mer detaljerad
information om hur regionen eller vårdenheten agerar för att hålla
tiden eller hur patienten kan gå tillväga för att få hjälp med vårdgarantin. Det finns dessutom skillnader mellan regionerna. Även om
det i den nationella informationen framgår att det är regionens ansvar att erbjuda vård hos annan vårdgivare, så uppges i regional information att patienten själv kan ta kontakt med den vårdgivare där
hen står i kö. För invånare är det lättast att hitta informationen om
vårdgarantin på 1177.se genom att använda sökfunktionen. Den som
söker information behöver dock veta att det finns en vårdgaranti.
När personen väl kommit till sidan med information om vårdgarantin så finns en nationell information med kompletterande
regional information. I inledningen beskrivs att vårdgarantin anger
hur länge en person som längst ska behöva vänta på att få kontakt
med vården och hur länge patienten som längst ska behöva vänta på
att få den vård som patienten behöver. Vidare anges:
När du kontaktar vården görs en bedömning av vilket behov av vård
som du har och hur du kan få hjälp. Utifrån bedömningen kan du erbjudas till exempel ett besök eller så kan du bli hänvisad till en annan sorts
vårdmottagning, som passar bättre. Du kan också få råd om vad du kan
göra själv.
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Efter denna inledning följer fem rubriker, dessa är:
1. Vårdgarantin
2. Du kan få vård på en annan mottagning
3. Vårdgarantin gäller bara i din region
4. När gäller inte vårdgarantin?
5. Väntetider i vården
Nedan beskrivs vilken information som ges under respektive rubrik
för dig som invånare och patient.
1. Vårdgarantin
Under fyra punktsatser beskrivs vad som gäller enligt vårdgarantin.
Där får du följande information:
Kontakt med primärvården samma dag
Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med till exempel en vårdcentral. Kontakten kan ske till exempel genom telefonsamtal, ett besök
eller ett videosamtal.
Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad
vårdpersonal
Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad
sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska
bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut. Den medicinska bedömningen
kan göras vid ett fysiskt besök eller genom till exempel ett videosamtal.
Besök på en specialistmottagning inom 90 dagar
Du ska få en tid för ett första besök på en specialistmottagning inom
90 dagar, om du har fått en remiss för det. Till vissa specialistmottagningar kan du söka själv, utan remiss från en läkare. Då gäller samma tidsgräns. Ibland kan specialistmottagningen i stället välja att hänvisa dig till
någon annan vårdmottagning.
Behandling påbörjad inom 90 dagar
Du ska få tid för behandling inom 90 dagar, räknat från det att läkaren
tillsammans med dig beslutade om behandling. En behandling kan till
exempel vara en operation.
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Regionerna kan ha andra tidsgränser än vad som gäller enligt vårdgarantin. Tidsgränserna kan vara kortare men de kan inte vara längre.

Under respektive regions tillägg på 1177.se framgår om regionen har
en kortare tidsgräns än vårdgarantins. Dessa tidsgränser är regionens
målsättning snarare än en garanti.
2. Du kan få vård på en annan mottagning
Som besökare på webbplatsen ges du också information om möjligheterna att få vård på en annan mottagning:
Om din mottagning inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vårdgarantin ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan. Du kan inte välja
vilken mottagning du ska hänvisas till om du ska använda dig av vårdgarantin. Du kan tacka nej till erbjudande om vård på en annan mottagning. Då avstår du från vårdgarantin. Det kan göra att du får vänta
längre på vård. Kontakta mottagningen där du väntar på vård om du
ångrar dig och vill ha vård på en annan mottagning. Då börjar vårdgarantin räknas om på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig.
Du kan få ersättning för de extra kostnader du kan få om du blir hänvisad
till en annan mottagning. Det gäller till exempel vissa resor. Kontakta
din region för att få veta vad som gäller för dig.

Är du patient ska du få information om vårdgarantin. Patienten uppmanas att fråga om vårdgarantin på mottagningen där hen väntar på
att få vård.
Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder
det kan bli för dig beroende på vilka val du gör. I vissa regioner finns det
också ett väntetidskansli eller liknande som du kan kontakta.

3. Vårdgarantin gäller bara i din region
Du som besöker webbplatsen ges information om att vårdgarantin
bara gäller i din region, men det uppges också att det finns undantag,
här hänvisas du som patient att själv fråga vårdpersonalen om vad
som gäller i din region.
Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du som
väljer att söka vård i en annan region är inte garanterad att få vård inom
någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du ska få vård är ditt behov
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av vård. Den person som har störst behov får vård först, oavsett var
personen är folkbokförd. Några regioner har särskilda överenskommelser. Det gör att vårdgarantin kan gälla även i andra regioner än där
du bor. Fråga vårdpersonalen för att få veta om det är så i din region.

4. När gäller inte vårdgarantin?
Du som besöker webbplatsen får också veta när vårdgarantin inte
gäller. Att vårdgarantin inte gäller för exempelvis följande situationer:
– återbesök,
– om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser,
– medicinsk service, till exempel laboratorieundersökningar,
– utredningar och undersökningar som till exempel röntgen, provtagningar och tester, (undantag Region Halland där röntgen och
provtagning omfattas av den regionala vårdgarantin),
– när du ska få ett hjälpmedel, med undantag för utprovning av hörapparater,
– om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finansieras med skattemedel eller som saknar avtal med en region.
Dessutom har Västra Götalandsregionen information om att vårdgarantin inte gäller för vaccinationer, intyg och hälsoundersökningar,
besök på mödravårdscentral (MVC) och barnavårdscentral (BVC).
5. Väntetider i vården
I anslutning till information om vårdgarantin på webbplatsen 1177.se
ges du som besöker webbplatsen också information om var det går
att hitta information om väntetider samt uppföljning av vårdgarantin. Under rubriken Väntetider i vården hänvisas du till SKR:s webbplats om väntetider i vården.
Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgarantin och väntetider. På webbplatsen kan du se väntetider inom alla regioner i Sverige.
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Remissregler
Under fliken om remisser informeras om att patienten kan behöva
få vård på en annan mottagning än den som patienten först hade
kontakt med. Då kan det behövas en remiss. Det är ett besked från
mottagningen om att patienten behöver en mer specialiserad undersökning eller vård. Information finns också om att patienten i vissa
situationer själv kan skriva en egenanmälan eller egen vårdbegäran.
Därefter följer utförligare information om remiss, remiss till annan
region, att det finns olika remissregler i olika delar av landet med
mera. De remissregler som uppges visas i tabell 6.1.
Tabell 6.1

Remissregler i regionerna enligt den information invånare har
tillgång till på 1177.se
Alla regioner kräver remiss för medicinsk service, det redovisas inte
i tabellen

Region
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Härjedalen
Jönköpings
län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm

Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten

Remissregler
Psykoterapi, neuropsykiatrisk utredning
Barnmedicin för barn över två års ålder, neuropsykiatrisk utredning,
kognitiv utredning
Neuropsykiatrisk utredning
Smärtbehandling av specialistläkare
Öppen specialiserad ögonsjukvård för personer över 18 år och äldre
Neuropsykiatrisk utredning
Logoped, obstetriskt ultraljud, medicinsk fotvård, huddiatermi, planerad
specialiserad rehabilitering, specialistmottagning för ME/CFS,
specialiserad hudsjukvård, specialiserad kirurgi i öppenvård,
specialiserad öron-, näsa-, halssjukvård, besök på öron-, näsa-,
halssjukvård på akuten KS Solna med undantag för omedelbar vård
Neuropsykiatrisk utredning
Psykoterapibehandling, neuropsykiatrisk utredning, kognitiv utredning
Barn- och ungdomspsykiatri, hudmottagning, besök på
habiliteringscentrum
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Västernorrland
Västra
Götaland
Örebro län

Östergötland

SOU 2021:59

Remissregler
Neuropsykiatrisk utredning
Neuropsykiatrisk utredning, utredning av könsdysfori, remiss från
elevhälsan eller specialistläkare för skolbarn som ska besöka logoped för
dyslexibedömning. Vid språkstörning och dyskalkyli krävs även
psykologbedömning
-

Källa: 1177.se, februari år 2021.

Remissreglerna skiljer stort mellan regionerna, från de som inte har
remissregler, utöver för medicinsk service som alla har, till den
region som har flest med tio remisskrav. De som inte har remisskrav till
specialiserad öppenvård tillämpar dock egenremiss eller vårdbegäran.
Egenanmälan eller vårdbegäran
Där det inte finns särskilda remisskrav kan enskilda mottagningar ha
krav om egenanmälan. På 1177.se anges följande information om egenanmälan:
I många regioner går det att beställa tid direkt hos en specialiserad läkare
utan att ha en remiss. En del mottagningar vill då att du skriver en så
kallad egenanmälan. Det kallas också vårdbegäran.

Vidare anges att vissa regioner har särskilda blanketter som ska fyllas
i för en egenanmälan eller att det går att göra i inloggat läge på
1177.se (1177 Vårdguidens e-tjänster). I Region Stockholm finns ett
tillägg på webbplatsen som ytterligare beskriver vad som bör ingå
när man skriver en egenanmälan.
Personen som tittar på din egenanmälan gör sedan en bedömning och du
får en kallelse till mottagningen om hen tycker att du behöver det. En
egenanmälan för vård i ett annan region kan du bara skriva om det inte
finns krav på remiss vare sig där du vill få vård eller i din egen region.
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Information om målsättning inom barnoch ungdomspsykiatrin (BUP)
Det saknas allmän information på 1177.se om målsättningen att
inom 30 dagar få vård och utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Under information om vårdgarantin upplyser tre regioner dock om förväntad maximal väntetid för barn och ungdomar vid
psykisk ohälsa, det är Region Gävleborg, Region Kronoberg och
Västra Götalandsregionen.
Ungdomsmottagningen på nätet – UMO
UMO är en ungdomsmottagning på nätet som fungerar som komplement till de traditionella ungdomsmottagningarna. Verksamheten vänder sig till unga mellan 13 och 25 år. Där finns texter, filmer, bildspel och annat material med information om sex, hälsa och
relationer. Där finns även en anonym frågetjänst där ungdomar får
svar inom en vecka. Webbplatsen UMO.se ger ingen information
om vårdgaranti eller väntetider, men det finns information om vart
man kan vända sig om man mår mycket dåligt. Den information som
finns om psykisk ohälsa finns under fliken Att må dåligt. Där finns
under huvudrubriken Om du mår dåligt information om att må dåligt, hur det kan kännas, att berätta för någon, tips samt sök hjälp
om du mår mycket dåligt.
Du ska söka hjälp om du mår dåligt länge eller om du mår mycket dåligt.
Kontakta till exempel en ungdomsmottagning, en vårdcentral eller
barn- och ungdomspsykiatrin (bup). Du kan få hjälp av skolsköterskan
eller skolkuratorn om du går i skolan. Ring 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning om du eller någon annan mår väldigt dåligt och vill
ha hjälp så fort som möjligt. Ring telefonnummer 1177 för att få veta
var du ska söka hjälp. Be någon du känner att hjälpa dig att kontakta
vården om du behöver.

Det finns också länkar till organisationer som kan ge stöd. Under
fliken Att ta hjälp finns en länk med information om rättigheter och
lagar. Information om tillgänglighet och vårdgarantin saknas.
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Information om valmöjligheter
Utredningen har undersökt vilken information som regioner lämnar
på 1177.se om vilka utförare som finns. När man går in på 1177.se
finns en meny Hitta vård överst på sidan. Där kan invånaren hitta
adresser och kontaktuppgifter till mottagningar. Det är möjligt att
söka på plats, vårdtyp, namn och utbud. I ett första steg får invånaren
en lista över mottagningar med kontaktuppgifter och om mottagningen har e-tjänster. I ett andra steg finns information om öppettider, prisinformation, information om verksamheten och relaterade
mottagningar med mera. Under fliken Om oss ges information om
mottagningen. Det kan till exempel ges information om vilka kompetenser som finns eller hur ett besök går till. Vilken information
som ges om utförarna skiljer sig mellan utförare.
6.7.2

Information till vårdpersonal

I utredningens kontakter med regionerna om arbetet med regional
handlingsplan framkommer att kunskapen om vårdgarantin och
regionens hantering av vårdgarantin kan behöva öka i vården, bland
annat mot bakgrund av personalomsättning. Även om regionen själv
arbetar med det kan det behövas kunskapshöjande insatser, till
exempel kortare webbutbildningar, även från andra aktörer. När
vårdgarantin infördes genomfördes kommunikationsinsatser av dåvarande landstingen och SKL.
Utredningen har inte gjort någon heltäckande systematisk kartläggning av vilken information riktad till vården som finns i regionerna. Vid en enkel sökning efter nationell information riktad till
vården om vårdgarantin har utredningen noterat att övergripande
information för vårdpersonal om vårdgarantin finns i vårdhandboken 8 samt på SKR:s webbplats om väntetider 9. På den senare finns
information om vårdgarantin. Ledig kapacitet visar om det finns
möjlighet att ta emot patienter från andra vårdgivare samt en preliminär uppskattning av hur lång tid patienten får vänta. Uppgifterna gäller för ett urval av åtgärder, och informationen ska inte

8
www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/patientens-rattsligastallning/nationella-vardgarantin/.
9
www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/.
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vara äldre än 6 veckor. Ofta saknas flera regioners uppgifter och över
13 veckors väntan preciseras inte.

6.8

Den norska modellen för vårdgaranti

De nordiska länderna har delvis olika modeller och principer för
vårdgarantier och patienters valmöjligheter i vården. Utredningen
har valt att i detta delbetänkande särskilt studera den modell som
tillämpas i Norge, eftersom den avviker från övriga länder genom en
reglerad tidsfrist för återkoppling till patienten och en mer flexibel
garanti för när behandlingen ska inledas. Utredningen avser att till
slutbetänkandet i utredningens uppdrag om att utreda en utökad
vårdgaranti redovisa flera länders system.
6.8.1

Det norska sjukvårdssystemet

I början av 2000-talet genomfördes en omfattande sjukvårdsreform
i Norge som bland annat innebar att staten övertog ägaransvaret för
sjukhusen från den regionala nivån, fylkena. Reformen innebar också
att statligt ägda och regionalt förlagda hälsoföretag inrättades, helseforetak, med ansvaret att erbjuda specialiserad vård till sina respektive invånare. 10
Vidare infördes en fastläkarreform för primärvården som innebar
ett kommunalt huvudmannaskap men med privatpraktiserande
läkare. Kommunerna ersätts av staten för ordnandet av denna del av
hälso- och sjukvården, men medlen är inte öronmärkta och därmed
kan kommunerna i princip fritt fastställa sin egen budget för hälsooch sjukvården. 11
6.8.2

Kommunerna tillhandahåller primärvård i Norge

Kommunerna tillhandahåller primärvård avtalsbaserat via allmänläkare
som bedriver sin egen verksamhet, fastleger. Vanligtvis registrerar man
sig hos en läkare och alla kan aktivt välja sin egen läkare.
10
Vårdanalys. 2014. Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem Erfarenheter från Danmark,
Norge, England och Nederländerna.
11
www.helsedirektoratet.no/tema/lover-og-forskrifter/, uttag 2021-05-03.
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I Norge ska patienter erbjudas en första konsultation av sin fasta
läkarkontakt inom fem arbetsdagar. När det gäller tillgänglighet via
telefon ska 80 procent av alla samtal besvaras inom två minuter. Att
få sitt behov av nödvändig hälsovård tillgodosett, är en individuell
rättighet som den enskilde kan göra gällande mot kommunen.
Kommunernas åligganden som sjukvårdshuvudmän sanktioneras
bland annat genom lagen om patienters rättigheter, även kallad patienträttighetslagen. Invånarna kan med stöd av denna lag få till stånd en
prövning hos Helsetilsynet i fylket av husläkarens åtgärder; till exempel bristande uppföljning, medicinering eller diagnostiska åtgärder.
Det kan också handla om problem med att få tid hos husläkaren,
bristande telefontillgänglighet och service i allmänhet. Avgörande
vid prövningen av klagomål är kommunhälsovårdslagens krav att
patienten ska få nödvändig hälsovård i den kommun där han eller
hon bor eller tillfälligt uppehåller sig.
Det centrala ordet är nödvändig. Häri ligger en rätt till rimlig
standard, det vill säga den miniminivå som är medicinskt försvarbar.
Tillsynsmyndigheten kan inte rikta krav på fullgörelse mot den
enskilde läkaren eller annan vårdpersonal om man finner att patienten inte fått hälsovård till rimlig standard, utan det är kommunen
som har uppfyllelseplikt. Helsetilsynet i fylket kan initiera ärende
hos Statens helsetilsyn som har vissa påtryckningsmöjligheter, bland
annat böter. 12
6.8.3

Specialisthälsovården i Norge

Cirka 12–15 procent av patienterna som besöker sin fastläkare i kommunen har behov av bedömning och/eller behandling av specialisthälsovården.
År 2015 gjordes flera ändringar i bestämmelserna för att förenkla
reglerna och stärka patienternas rättigheter. Tidsfristen för bedömning av remisser till specialisthälsovården förkortades till maximalt
10 arbetsdagar jämfört med de tidigare 30 arbetsdagarna. Krav infördes på att patienter ska få information om när bedömning eller
behandling ska inledas. Specialisthälsovården är skyldig att meddela
den nationella myndigheten Helfo om en tidsfristöverträdelse skett.
En tidsfristöverträdelse bör meddelas så snart det är övervägande
12

www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/, uttag 2021-05-03.
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troligt att den kommer att inträffa. Helfo ansvarar då för att hitta en
annan vårdgivare till en patient vars ursprungliga vårdgivare överskridit tidsfristen. Den ursprungliga vårdgivaren är skyldig att betala
för behandlingen. Tidsfristen innebär att patienter ska få en bedömning av sitt vårdbehov inom 10 dagar efter att remissen mottagits av
specialisthälsovården samt tid till behandling om behov finns. Det
norska systemet innebär således att vårdgivaren är skyldig att inom
10 arbetsdagar förbinda sig att påbörja behandling vid en viss angiven
tidpunkt. Hur lång tid det får gå mellan den första vårdkontakten
och behandlingens påbörjande är emellertid inte reglerat i lag. 13

6.9

En jämförelse tyder på att produktiviteten
är lägre i Sverige än i jämförbara länder

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har gett ut rapporten
Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv (2019:8) 14. I rapporten ges en jämförelse av
sjukhussektorn i ett antal västeuropeiska länder med likartad
ekonomisk standard och likartade levnadsvillkor och hälsoläge.
Gemensamt för samtliga ingående länder är en allmän tillgång till
sjukvårdstjänster och en i huvudsak offentlig finansiering. Länderna
spenderar ungefär lika mycket resurser inom hälso- och sjukvården.
Sverige ligger nära genomsnittet, men det uppges att statistiken är
ny och därför bör tolkas med försiktighet. I rapporten framgår att
svensk sjukvård uppvisar medicinska resultat i världsklass och ligger
långt fram när det gäller införandet av ny medicinsk teknologi, vilket
visar på att det inte råder brist på resurser.
Tillgången på personal och utrustning uppges i rapporter vara god
inom svensk sjukvård. Beträffande personal handlar behoven om
ändamålsenlig specialisering och ett bättre utnyttjande av humankapitalet inom vården. Sverige har dock i internationell jämförelse
en låg andel allmänläkare samtidigt som sjukhusläkarna nationellt
utgör en stor och ökande andel av läkarkåren. Såväl arbetsproduktiviteten som sjukvårdens totalproduktivitet är lägre i Sverige än i
13

Helsedirektoratett. 2017. Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.2019. Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om
svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv, professor Claes Rehnberg.
14
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andra länder i de internationella jämförelsestudier som redovisats i
rapporten.
De brister som kan ses inom svensk sjukhusvård är, enligt
rapporten, låg produktivitet och långa väntetider för planerad ickeakut behandling. Den internationella trenden mot minskade antal
vårdplatser inom sjukhusvården har gått längre i Sverige än i andra
länder. Detta förklaras både av en medveten strävan mot behandlingar i öppenvård och kortare vårdtider, men även av problem med
att rekrytera personal och därmed hålla planerade vårdplatser öppna.
Den höga beläggningsgraden i Sverige indikerar ett större problem
med bristande antal vårdplatser, vilket kan förorsaka problem för
patientflöden, väntetider och behandlingsprocesser inom sjukhusen.
I rapporten lämnas bland annat rekommendationer om:
– en nationell kraftsamling för utveckling av ersättningssystem och
incitamentsstruktur,
– att professionen involveras i direkta förhandlingar om ersättningssystemens utformning,
– att utbudet utvecklas genom alternativa vårdgivare i samverkan
med akutsjukhusen,
– samordning och ett gemensamt informationssystem mellan akutsjukhus och primärvård,
– incitament till såväl vårdgivare som patienter så att kontinuitet
prioriteras, speciellt för kroniker,
– att möjligheterna och incitamenten för läkare och annan personal
verksamma utanför sjukhus att medverka i jour och planerad vård
vid sjukhusen inom specialiteter med kapacitetsbrist och långa
väntetider stärks, samt
– ett statligt ansvar för utveckling av styrinstrument och kontinuerlig
uppföljning av effektivitet och fördelning av sjukvårdens resurser.

6.10

Problembild

Utredningen kan konstatera att problemanalyser, slutsatser och åtgärdsförslag har redovisats i ett flertal myndighetsrapporter, betänkanden från statliga utredningar och i rapporter från SKR under
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senare år. Den problembild och de möjliga förbättringsområden som
utredningen lyfter i detta avsnitt är därför sannolikt varken nya eller
obekanta för berörda aktörer. De lyfter vissa frågor som utredningen
bedömer som särskilt viktiga och har formulerats mot bakgrund av
de kontakter, dialoger och kartläggningar som utredningen gjort
under hösten 2020 och våren 2021.
6.10.1

Vårdgarantin ses som målsättning och inte som lagkrav

Som framgår av kapitel 3 om gällande rätt är bestämmelserna om
vårdgaranti i hälso- och sjukvårdslagen, hälso- och sjukvårdsförordningen och patientlagen tydligt formulerade och lämnar i princip
inte något utrymme för regionerna att inte uppfylla åtagandet att ge
vård inom de tidsgränser som lagstiftningen anger. Samtidigt har
regionerna i årtionden, långt innan vårdgarantin infördes, haft utmaningar med långa väntetider till vård. Covid-19-pandemin har
ytterligare försvårat regionernas förutsättningar att erbjuda vård i
tid, se kapitel 4.
Utredningens samlade bild är att regionerna ser och hanterar
vårdgarantins tidsgränser som en målsättning och inte som det lagkrav som det formellt sett är. Det har möjligen även påverkats av
överenskommelser mellan staten och SKR om ersättning vid nivåer
där bara en viss andel av patienterna ska ha erbjudits vård inom
vårdgarantins gränser för att regionen ska erhålla ersättning.
Vårdgarantin är en yttersta gräns för hur länge en patient ska
behöva vänta på vård. Det finns samtidigt regioner som har skarpare
tidsgränser än de lagstadgade. Detta är också regioner med förhållandevis god tillgänglighet och det är möjligt att regionens egna
skarpare vårdgaranti kan ha bidragit till detta.
För arbetet med tillgänglighet har samtliga sex dimensioner av
god vård som Socialstyrelsen formulerat betydelse. Dimensionerna
är säker, individanpassad, kunskapsbaserad, jämlik, tillgänglig och
effektiv vård. 15 Dimensionen tillgänglig innebär att hälso- och sjukvården ska verka för att vården är tillgänglig och ges i rimlig tid.
Ingen ska behöva vänta oskälig tid på den vård som hen har behov av.

15
Se exempelvis Socialstyrelsen. 2019. Öppna jämförelser 2018. En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat.
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När det gäller dimensionen att ingen ska behöva vänta oskälig tid
på den vård som hen har behov av så spelar vårdgarantins tidsgränser
en stor roll. Tidsgränserna är tilltagna så att de ska vara den bortre
gränsen för hur länge en patient som längst ska behöva vänta på vård.
Att regionerna inte förmår att erbjuda alla patienter rätt vård i tid,
det vill säga inom ramen för medicinsk indikation, nationella riktlinjer, vårdprogram och vårdförlopp men ytterst inom vårdgarantins
gränser är ett komplext problem som dessutom under åren 2020 och
2021 ökat på grund av covid-19-pandemin.
Det finns enligt utredningen anledning att diskutera synen på
vårdgarantins tidsgränser och hur den påverkar tidpunkten för när
åtgärder vidtas och hur rutinerna vid patientkontakter ser ut. Det
kan behövas en kulturförändring och nya arbetssätt i vården. Utredningen erfar att en relativt vanligt förekommande ordning är den
som innebär att åtgärder vidtas först när en tidsgräns inom vårdgarantin är på väg att löpa ut eller har löpt ut. Att detta leder till
längre väntetider än nödvändigt är uppenbart. Om regionerna agerar
så snart de bedömer att en tidsgräns riskerar att överskridas, skulle
patientens väntetid kunna bli kortare. Detta aktualiserar frågan om
regionens respektive den enskilde patientens ansvar när det gäller att
agera vid långa väntetider.
6.10.2

Otydlighet i kraven om regionernas ansvar

Utredningens enkätundersökning till regionernas vårdlotsar och
motsvarande funktioner samt övriga dialoger med regionerna ger
bilden av viss otydlighet avseende kraven när det gäller ansvaret för
att vårdgarantins tidsgränser hålls och om så inte är fallet att åtgärder
vidtas i tid. I nuvarande lagstiftning finns ett uttryckligt krav på att
regionen ska se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare.
Om regionen inte uppfyller besöksgarantin inom den specialiserade
vården eller behandlingsgarantin ska regionen enligt 9 kap. 2 § HSL
se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten. Bestämmelsen ställer inte något krav på patienten
att påkalla detta, utan det är regionen som ska se till att skyldigheten
uppfylls. Utredningens slutsats är att 9 kap. 2 § HSL alltså torde
kräva ett förutseende från regionens sida, så att åtgärder kan vidtas i
tid och patienten kan få sin vård inom vårdgarantins tidsgräns. Såvitt
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utredningen erfar är det emellertid inte ovanligt att patienten själv
förväntas initiera en sådan process. Patienten informeras i regel om
vårdgarantin vid vårdmötet eller i samband med remissbekräftelsen
och uppmanas att ta kontakt med vårdenheten vid önskemål om att
välja en annan vårdgivare. Det kan diskuteras om denna rutin är i
enlighet med lagstiftarens intention när det gäller kravet på regionen
att ansvara för att initiera ett ärende om val av annan vårdgivare. Ett
förtydligande i lagstiftningen om att det är regionen och inte patienten själv som har huvudansvaret skulle sannolikt leda till en ökad
tillämpning av patienters valmöjligheter och därmed bidra till effektivare resursanvändning och kortare köer. Det kan sannolikt också
innebära att regionen behöver ha en lång framförhållning i sin planering och schemaläggning för att i god tid kunna förutse om vårdgarantin kan hållas eller inte.
Regionen har det övergripande ansvaret för att organisera verksamheten så att kravet på fullgod information till patienten om vårdgarantin blir möjlig. 16 Erbjudandet kan avse såväl andra vårdgivare
inom regionen, som vårdgivare utanför regionen. 17 Men nuvarande
lydelse i HSL är enligt utredningens bedömning inte tillräckligt
tydlig utan öppen för tolkningar. I formuleringen Om regionen inte
uppfyller besöksgarantin inom den specialiserade vården eller behandlingsgarantin ska regionen se till att patienten får vård hos en annan
vårdgivare kan orden om regionen inte uppfyller besöksgarantin tolkas
som att det är först när regionen inte uppfyller vårdgarantin som
åtgärder ska vidtas. Att kostnadsfrågan hanteras i samma mening
som frågan om att erbjuda patienten vård hos en annan vårdgivare
bidrar också till att meningen blir svårläst, bedömer utredningen.
6.10.3

Det behövs regiongemensamma begrepp
för stödjande funktioner

Alla regioner har i dag någon form av stödjande funktion med uppdrag att hjälpa patienter och verksamheter med frågor kopplade till
vårdgarantin och väntetider till vård men även avseende information
om vårdval. I cirka hälften av regionerna benämns funktionen vårdlots eller liknande och är placerad på regionkontor eller sjukhus.
16
Prop. 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad
medicinsk bedömning, s. 50.
17
Ibid, s. 52
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Exempel på andra begrepp som förekommer är väntetidskoordinator
och väntetidssamordnare, utredningen har uppfattat att de ofta är
närmare verksamheterna. I flera regioner beskrivs funktionen mer i
termer av en administrativ enhet, exempelvis vårdgarantikansli, hälsovalsenhet eller vårdgaranti- och valfrihetsservice. Med stöd av SKR
finns i dag såväl ett vårdlotsnätverk som ett tillgänglighetsnätverk
som samlar personer med nämnda funktioner i regionerna. Under
hösten 2020 inrättades även en samordningsfunktion inom SKR för
regionernas vårdlotsar eller motsvarande funktioner under namnet
Projekt Hänvisning. Syftet med projektet är att säkerställa att vård
kan ges till patienter som riskerar eller redan har väntat för länge på
vård till följd av covid-19. 18
Utredningen har övervägt om det vore motiverat att i lagstiftning
reglera att det i varje region ska finnas en funktion, som benämns på
samma sätt i samtliga regioner, för att ge patienter och verksamheter
stöd i vårdgaranti-, vårdvals- och väntetidsfrågor. Att i princip samma funktioner inte har en rad olika benämningar skulle sannolikt
underlätta för patienter som på eget initiativ vill söka vård i en annan
region. Mot bakgrund av regionernas självstyre samt skiftande förutsättningar kan det emellertid diskuteras om en sådan nationell
styrning av regionernas sätt att organisera sin verksamhet verkligen
skulle gagna deras arbete för att öka tillgängligheten och korta vårdköerna. Dessutom bedömer utredningen att det redan finns författningsreglerade funktioner med uppgift att stödja patienten med
samordningen av olika insatser. Här kan exempelvis fast vårdkontakt
och fast läkarkontakt nämnas. Därtill kan läggas att utvecklingen för
en mer nära vård på sikt kan innebära att regionerna ser behov av att
arbetet med att stödja patienten i ärenden som rör vårdgarantin och
tillgänglighet bör skötas av primärvården. Den kommunala självstyrelsen ger i detta avseende en möjlighet för regionerna att anpassa
verksamheten till regionala och lokala förutsättningar, vilket sannolikt är resurseffektivt och bidrar till legitimitet hos regionens invånare.
Det bör också i sammanhanget påpekas att målsättningen på sikt bör
vara att tillgängligheten är så god att vårdlotsar och andra motsvarande funktioner inte behövs.
Utredningens samlade bedömning är mot denna bakgrund att det
inte är lämpligt att i lag reglera hur de stödjande funktionerna för
vårdgaranti och valfrihet ska benämnas, än mindre hur regionerna
18

Information från SKR 2021-04-21.
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väljer att organisera den aktuella verksamheten. Utifrån ett patientperspektiv bör dock påpekas att det vore önskvärt om den information som respektive region tillhandahåller om sina vårdlotsar, väntetidssamordnare eller motsvarande funktioner följer en gemensamt
överenskommen struktur med samma benämningar så att alla
patienter oavsett hemregion lätt kan förstå vilken funktion som
hanterar frågorna i varje region för att hitta nödvändiga kontaktuppgifter med mera.
Avseende att underlätta för patienterna att välja vård i annan
region, så har utredningen uppmärksammat de olika remissregler som
finns i regionerna. Regionerna kan även undersöka möjligheten att
ensa remissregler så det blir lättare för patienten att förstå vad som
gäller när man söker vård i annan region. Utredningen menar att det
ska vara lätt att vara patient.
6.10.4

Samlad information om gällande vårdavtal saknas

Regionerna har olika organisation för hantering av vårdgarantin.
Utredningen har uppfattat att vårdlotsarna eller vårdgivaren i första
hand undersöker möjligheten inom egna regionens verksamheter, i
andra hand regionens egna avtal och i tredje hand undersöker de
möjligheterna i andra regioner.
De som ska hjälpa patienten till alternativ vårdgivare (vårdlots
eller motsvarande alternativt vårdgivaren) känner ofta till regionens
egna avtal, men inte avtal i andra regioner. Det är vanligt att andra
regioners vård i egen regi inte kan ta emot utomlänspatienter på
grund av egna långa väntetider, då är hemregionen hänvisad till andra
regioners avtal med privata vårdgivare. När det är aktuellt att hitta
alternativ vårdgivare i andra regioner innebär arbetet att leta, googla
och ringa runt, ibland har de arbetat upp en kontaktlista, ofta är det
svårt att hitta alternativ till patienten. I hög utsträckning är arbetet
personberoende, kunskapen om alternativ kan vara sådan vårdlotsar
eller motsvarande funktion fått genom mun till mun-kunskap och
det saknas ett sätt att få en samlad överblick över möjligheterna till
alternativa vårdgivare som patienten kan erbjudas tid hos i andra
regioner.
Regionerna ska utforma sina upphandlingar och avtal med privata
vårdgivare så att patientlagens möjlighet att söka offentligt finansierad
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öppen vård i hela landet uppfylls, vilket i princip innebär att avtalen
bör vara öppna för att användas för vård av patienter från andra
regioner. Det varierar dock i vilken mån detta uppfylls. Exempelvis
förekommer äldre avtal som inte möjliggör vård av patienter från
andra regioner.
Av de samtal som utredningen har haft med olika aktörer och i
den enkätundersökning som utredningen har genomfört har det
framkommit att regionerna har behov av aktuell information om
gällande vårdavtal i andra regioner och kapacitet hos dessa vårdgivare. Den information som efterfrågas är bland annat information
om vilka vårdgivare regionerna har avtal med och information om
vårdutbudet hos dessa, villkoren för avtalens tillämpning, ledig kapacitet samt hur lång väntetiden är hos de olika vårdgivarna.
Utredningen bedömer att sådan information bland annat skulle
kunna effektivisera regionernas arbete för att fullgöra sin skyldighet
att erbjuda vård hos annan vårdgivare inom vårdgarantin när den inte
kan uppfyllas inom regionen. Det har gjorts vissa försök från regionernas sida att åstadkomma en samlad information på detta område
bland annat genom att hålla ett register uppdaterat, men det har visat
sig vara svårt. Önskemålet om ett register och den nytta som ett
register skulle kunna bidra till i arbetet med att hjälpa patienter till
vård hos annan vårdgivare när vårdgarantin inte kan hållas, motiverar
enligt utredningen nya initiativ.
6.10.5

Otillräcklig information om vårdgaranti
och valmöjligheter

Det finns ett lagreglerat ansvar, enligt 3 kap. 2 § patientlagen, att bland
annat informera patienterna om vårdgarantin och rådande valmöjligheter. Informationen ska, enligt 3 kap. 6 § patientlagen, anpassas till
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och
andra individuella förutsättningar. Enligt 3 kap 7 § första stycket
patientlagen ska den som ger informationen så långt som möjligt
försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.
Nyttan av att vara välinformerad om valmöjligheter i vården är
givetvis tydligast inför eller i samband med kontakter med hälsooch sjukvården, det vill säga när en person agerar i egenskap av patient. Det kan emellertid vara motiverat med bredare kunskaps170
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höjande informationsinsatser som tar sikte på allmänheten i vid
mening, oavsett om de som tar del av informationen för tillfället är
patienter eller inte. I princip alla människor är vid enstaka tillfällen,
eller återkommande, själva patienter eller nära anhöriga till patienter.
Utredningens kartläggning av den information som ges till allmänheten och patienter indikerar att det finns vissa hinder och utmaningar när det gäller allas möjligheter att lätt hitta relevant information på regionernas främsta informationskanal 1177.se. Det går
att söka information om vårdgarantin och vilka rättigheter och möjligheter som finns att välja vårdgivare, men det förutsätter att den
som söker informationen är bekant med själva begreppet vårdgaranti. Det är inte heller lätt att hitta mer detaljerad information om
hur regionen eller vårdenheten agerar för att hålla tiden eller hur
patienten kan gå tillväga för att få hjälp med vårdgarantin om inte
patienten erbjudits tid inom vårdgarantins gränser. Dessutom
finns stora variationer mellan regionerna när det gäller hur informationen presenteras samt viss otydlighet om ansvaret. När det gäller
barn- och ungdomspsykiatrin saknas, med undantag för viss information om väntetider i några regioner, i princip helt information om
målsättningen om 30 dagar för första besök, fördjupad utredning
och behandling. Informationen saknas även på UMO och Youmo.
I den nationella informationen framgår att det är regionens ansvar att erbjuda vård hos annan vårdgivare, men i regional information uppges att patienten själv kan ta kontakt med den vårdgivare där
patienten står i kö för att få hjälp med vårdgarantin.
Det är något lättare att hitta information när det gäller patientens
valmöjligheter, men även där krävs vissa förkunskaper. Även om
informationen delvis är tillgänglighetsanpassad är förutsättningarna
att ta del av information generellt sett sämre för personer med kognitiva eller andra funktionsnedsättningar.
Andra målgrupper för riktade informationsinsatser är vårdens
professioner, verksamhetsledningar och beslutsfattare. För vårdpersonal finns övergripande nationell information om vårdgarantin på
SKR:s sida Väntetider i Sverige. Viss information ges också på
vardhandboken.se.
Ökad kunskap om vilka rättigheter och möjligheter patienter har
när det gäller att välja vårdgivare, kan bidra till ett förbättrat förhållningssätt och kultur i vården. Det kan bland annat handla om en
successiv förflyttning från ett organisations- och produktions-
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perspektiv som utgår från den egna regionens kapacitet, till ett
perspektiv där det överordnade målet är att erbjuda patienten rätt
vård i tid, oavsett om det sker inom eller utanför regionen.
Flera kontaktpersoner lyfter, i dialoger med utredningen, fram
behovet av återkommande informationsinsatser till både allmänhet
och vårdens aktörer. Kunskapsnivån behöver generellt höjas och det
har framkommit att information kan behöva komma från flera
aktörer och på olika sätt.
Även utredningens referensgrupper med patient- och närståendeorganisationer respektive professionsorganisationer har påtalat ett
stort behov av riktade informationsinsatser och kunskapshöjande
åtgärder för både olika patientgrupper och vårdprofessioner.
Patient- och närståendeorganisationerna påtalar särskilt vikten av att
informationen är anpassad för olika grupper.
Patientriksdagen 19, som samlar patientorganisationer, politiker
och andra beslutsfattare till en årlig riksdag som styrs av patientföreträdare har resulterat i rekommendationer om bland annat en
patientcentrerad patientutbildning där patientorganisationernas kunskap tas tillvara i partnerskap med vården. Utbildningarna ska öka
förmågan att hantera sin sjukdom, bidra till bättre egenvård och öka
den generella kunskapen om patientlagen, exempelvis om rätten att
söka vård i annan region , enligt Patientriksdagens rapport år 2020.
Sammanfattningsvis är det utredningens bild att kunskapen om
vårdgarantin och patientens valmöjligheter bör öka. Nuvarande information är otillräcklig och brister i flera avseenden och är sammantaget otillräcklig.
6.10.6

Viktigt att besked om tid inte dröjer

Utredningen har i kartläggningen av hur regionerna agerar uppmärksammat att enbart en region har en tydlig tidsfrist för hur länge en
patient ska behöva vänta på besked om tid eller information om
vårdgarantin. I andra regioner förekommer det att patienter får vänta
länge på besked.

19

Anordnas av Rådsgruppen för Patientriksdagen bestående av Astma- och Allergiförbundet,
Blodcancerförbundet, Bröstcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Neuro, Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet och Riksförbundet HjärtLung i samarbete med Novartis.
Den första patientriksdagen hölls 2019 och är årligt återkommande.
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Det är utredningens samlade bedömning att erfarenheterna från
framför allt Norge, när det gäller vårdgarantier och patienters valmöjligheter, bör tas tillvara i arbetet med att utveckla det svenska
systemet för ökad tillgänglighet för patienterna. Särskilt i fråga om
att lämna besked i den specialiserade vården senast inom 10 dagar
avseende tid för nästa steg för patienten. Att lämna besked om tid
inom 10 arbetsdagar kräver långsiktig planering och schemaläggning,
det ger också längre tid för vården att hitta tid hos annan vårdgivare
om vårdgarantins gränser inte kan hållas.

6.11

Bedömningar och förslag

6.11.1

Regionen bör agera i god tid

Bedömning: Det är angeläget att regionen inte inväntar tidpunkten då patientens vårdgaranti överskridits innan åtgärder vidtas,
utan agerar så snart det finns skäl att misstänka att vårdgarantin
inte kommer kunna uppfyllas. Det är också av stor vikt att regionens rutiner inte utgår från att patienten förväntas att själv initiera ett ärende om att söka annan vårdgivare om misstanke föreligger om att vårdgarantin inte kommer att kunna uppfyllas.
Bedömning: Utredningen bedömer att det finns behov av författningsändringar kring dessa frågor.
Skälen för utredningens bedömning: I dag regleras regionens skyldighet att se till att patienten får vård hos annan vårdgivare under vissa
förutsättningar i 9 kap. 2 § HSL. Där anges att om regionen inte
uppfyller besöksgarantin inom den specialiserade vården eller behandlingsgarantin, ska regionen se till att patienten får vård hos en
annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten. Utredningens
kartläggning och analys av hur bestämmelsen tillämpas pekar på ett
behov av att tydliggöra regionens ansvar när det gäller vårdgarantin.
För det första visar utredningens kartläggning att en majoritet av
regionerna tillämpar en rutin som innebär att det är patienten själv
som förväntas ta kontakt med ansvarig vårdenhet, vårdlots eller motsvarande för att efterfråga vård hos annan vårdgivare. Regionerna
saknar ofta planerad tidpunkt för hantering av vårdgarantins skyl-
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dighet att ordna vård hos annan vårdgivare, och det är inte ovanligt
att det dröjer till vårdgarantins yttersta gräns innan regionen hjälper
patienten till alternativ vårdgivare, vilket innebär att det är för sent
för att ordna tid hos annan vårdgivare inom vårdgarantins gräns. Det
kan således beskrivas som att regionen lägger huvudansvaret på
patienten. Utifrån vad som framgår av förarbeten till bestämmelsen
kan denna tolkning diskuteras. Utredningen bedömer att 9 kap. 2 §
HSL kräver förutseende och tidigt agerande från regionens sida för
att tillse att patienten får tid för besök och behandling inom tidsgränserna. Utredningen har övervägt om detta skulle behöva förtydligas i lagstiftningen och har kommit till slutsatsen att ett förtydligande vore önskvärt.
Ett vanligt förfarande är att patienten i samband med vårdbesöket
eller remissbekräftelsen informeras om vad vårdgarantin innebär och
vart patienten kan vända sig med eventuella frågor eller önskemål om
att nyttja sin möjlighet att välja vårdgivare. En sådan ordning ger
enligt utredningens uppfattning ett otillräckligt stöd till patienten
som därmed inte ges förutsättningar att erhålla vård inom vårdgarantins gränser på det sätt som lagstiftaren avsett. Utredningen bedömer därför att det behöver framgå tydligare att det är regionens
skyldighet att se till att patienten får vård inom vårdgarantins tidsgränser, även om vården behöver ges av vårdgivare i annan region.
När regionen lägger ansvaret på patienten riskerar också vården att
bli ojämlik. Det finns patienter som av olika skäl inte har förmågan
att ta till sig informationen, inte förstår hur de kan agera eller saknar
modet att göra det. Det kan till exempel handla om språksvårigheter,
funktionsnedsättningar eller oförmåga till handling. En känsla av att
inte vilja vara till besvär är ett skäl som kan påverka exempelvis äldre
patienters agerande. Det leder till en ojämlik vård när bara de resursstarka individer som förstår och förmår att nyttja sina möjligheter,
har nytta av vårdgarantin. Att regionen och inte patienten har
ansvaret att initiera ett ärende om att välja annan vårdgivare har således ett egenvärde, oavsett hur det påverkar väntetider och resurseffektivitet i regionen eller nationellt.
För det andra är det utredningens bedömning att en ökad tillämpning av patienters möjligheter att välja vård i andra delar av regionen
eller i en annan region innebär ett bättre kapacitetsutnyttjande som
därmed ger positiva effekter på tillgänglighet och väntetider. Om
ledig kapacitet i andra delar av regionen eller i andra regioner kan
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nyttjas utan att andra patienters väntetider påverkas negativt, bör det
ha en positiv effekt på väntetiderna totalt sett och därmed ge en mer
tillgänglig vård.
Utredningen anser att det är viktigt att regioner förmår att ligga
steget före och agera i god tid innan vårdgarantins tidsfrist går ut.
Att tolka vårdgarantin så att patienten först får vänta exempelvis
90 dagar och först därefter kontaktas, kan inte anses vara i enlighet
med lagstiftarens intention med bestämmelsen. Det är angeläget att
regionen inte inväntar tidpunkten då patientens vårdgaranti överskridits innan åtgärder vidtas, utan agerar så snart det finns skäl att
misstänka att vårdgarantin inte kommer kunna uppfyllas.
Det är också av stor vikt att regionens rutiner inte utgår från att
patienten förväntas att själv initiera ett ärende om att söka annan
vårdgivare om misstanke föreligger om att vårdgarantin inte kommer att kunna uppfyllas. Som framgått visar utredningens kartläggningar och dialoger att regionen genom de rutiner som tillämpas i
praktiken lägger detta ansvar på patienten. Referensgruppen för
patient- och närståendeorganisationer menar att det är bra att det
finns exempelvis vårdlotsar som patienten kan vända sig till, men att
ansvaret att erbjuda vård inom vårdgarantins gränser måste vila på
vårdgivaren och regionen. Utredningen delar den bilden. Enligt kontaktpersoner i regionerna upplevs det också svårt för vårdgivare att
släppa ifrån sig sina patienter till en annan vårdgivare. En anledning
kan vara ekonomiska skäl, men organisationer och regionföreträdare
som utredningen talat med menar att det behövs en kulturförändring
och ny syn på tillgänglighet. Det är viktigt med geografisk och organisatorisk närhet men vård i tid är för många patienter viktigare.
Utredningen delar den bilden och bedömer att regionens skyldighet
att se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare ska fullgöras
inom vårdgarantins tidsgräns.
Sammanfattningsvis är det utredningens uppfattning att det är
angeläget att regionen inte inväntar tidpunkten då patientens vårdgaranti överskridits innan åtgärder vidtas, utan agerar så snart det
finns skäl att misstänka att vårdgarantin inte kommer kunna uppfyllas. Det är också av stor vikt att regionens rutiner inte utgår från
att patienten förväntas att själv initiera ett ärende om att söka annan
vårdgivare om misstanke föreligger om att vårdgarantin inte kommer att kunna uppfyllas. Det finns behov av författningsändringar
kring dessa frågor.
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Regionen bör utan längre dröjsmål erbjuda tid i dialog
med patienten eller lämna besked om att vårdgarantin
inte kan uppfyllas

Bedömning: Patienten bör erbjudas att vara delaktig vid tidsbokning. Ett erbjudande om tid bör i möjligaste mån ges med
beaktande av patientens individuella förutsättningar, livssituation
och andra aktuella omständigheter.
Bedömning: Ett erbjudande om tid eller ett besked om att vårdgarantin inte kan uppfyllas bör kunna ges till patienten utan
längre dröjsmål. En tidsgräns på 14 dagar bör införas från det att
remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig,
från det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade
vården. Tidsgränsen bör gälla såväl besöksgarantin som behandlingsgarantin.
Bedömning: Utredningen bedömer att det finns behov av
författningsändringar kring dessa frågor.
Skälen för utredningens bedömning: En central aspekt av frågan om
tillgänglighet handlar om hur snart efter en vårdkontakt eller ett
remissutfärdande som patienten bör erbjudas tid, samt hur delaktig
patienten har erbjudits att vara i valet av tid. I dag regleras inte i detalj
på vilket sätt ett erbjudande om vård ska ges eller vad som konstituerar ett meddelande om att avstå från vård enligt 6 kap. 2 § HSF.
Mot bakgrund av utredningens kartläggning samt dialoger med företrädare för bland annat regioner och patientorganisationer är det utredningens bedömning att en tidsgräns för erbjudande om tid bör
övervägas.
Att kort efter att en remiss utfärdats få en återkoppling och ett
besked om när första besök kommer att ske eller behandlingen kan
påbörjas är av stort värde för patienten. Ovissheten om huruvida det
kommer dröja dagar, veckor, månader eller till och med år innan en
kallelse kommer, skapar för många stress och oro. Oavsett om det är
lång väntetid till första besöket eller den aktuella behandlingen eller
inte, är det rimligt att regionen utan onödigt dröjsmål kan erbjuda
patienten en tid. Det förutsätter en lång framförhållning i produktions- och kapacitetsplanering och schemaläggning. Det handlar
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också om att åstadkomma en stärkt ställning och respekt för patienten, och en personcentrerad vård.
Utredningens bild är att tidbokning sker på olika sätt i olika
regioner. Regionerna skickar ofta en tid till patienten utan att patienten haft möjlighet att påverka tiden. Det förekommer också avbokningar som möjligen skulle kunnat undvikas om patienten varit mer
delaktig i bokningen. I vissa regioner finns det inget utrymme för
patienten att vara delaktig i beslutet om vilken tid som bokas för
besöket eller den planerade vården. Utredningens bedömning är att
rutinerna i detta avseende skulle behöva förändras så att tidbokning
i normalfallet fungerar så att vården erbjuder patienten möjligheten
att komma överens om tid så att patientens individuella förutsättningar, livssituation och de aktuella omständigheterna kan beaktas.
Målsättningen bör vara att tidsbokningen så långt möjligt ses som en
ömsesidig överenskommelse mellan vården och patienten, även om
vårdens möjligheter att tillmötesgå patientens önskemål självfallet
kan begränsas av olika skäl. Utgångspunkten bör dock vara patientens behov och önskemål.
Det finns exempel på verksamheter där patienterna erbjuds att
själva boka tid. Ett sådant exempel som beskrivits för utredningen
kommer från en mottagning där patienten erbjuds att boka tid i en
digital tidbok, efter att inledningsvis ha besvarat ett antal frågor. Om
en patient baserat på de inledande frågorna inte bedöms uppfylla alla
kriterier för att få boka själv, skapas ett ärende hos en sjuksköterska
som kontaktar patienten och bokar in en tid. Utredningen har också
uppmärksammats på att webbtidboken på 1177.se i dag används i allt
högre utsträckning.
Utredningen anser att en modell liknande den i Norge, som beskrivits ovan, med ett krav på vården att återkoppla till patienten
kort efter det att remissen har utfärdats, skulle innebära en stor förbättring för patienterna och innebära att vården uppfattades som
mer tillgänglig. Det skulle sannolikt också bidra till att regionen, om
man har svårt att uppfylla vårdgarantin, blir mer aktiv i ett tidigare
skede för att hitta andra vårdgivare. Det bör i sammanhanget påpekas att även ett snabbt besked om att vårdgarantin inte kommer
kunna uppfyllas, är mer positivt för patienten än inget besked alls.
Regionen bör kunna återkoppla till patienten utan längre dröjsmål.
Vilken tidsfrist som är rimlig kan diskuteras, men de cirka två veckor
som tillämpas i Norge förefaller vara en rimlig tidsperiod. Om det
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ska uttryckas som 10 arbetsdagar eller 12–14 kalenderdagar har
mindre betydelse. Med tanke på att vården bedrivs samtliga veckodagar har utredningen landat i att 14 dagar skulle kunna vara en
lämplig tidsfrist. Det finns också exempel i Sverige där 14 dagar redan används. Region Halland lämnar svar i remissbekräftelse om tid
eller att vårdgarantin inte kan hållas och vilka alternativ som patienten kan välja mellan, inom 14 dagar.
Utredningens bedömning är således sammanfattningsvis att ett
erbjudande om tid eller ett besked om att vårdgarantin inte kan
uppfyllas, bör kunna ges till patienten utan onödigt dröjsmål. En
tidsgräns på 14 dagar från det att remiss har utfärdats eller, om någon
remiss inte är nödvändig, från det att den enskilde har sökt kontakt
med den specialiserade vården, bör införas. Tidsgränsen bör gälla
såväl besöksgarantin som behandlingsgarantin. Utredningen bedömer att det finns behov av författningsändringar kring dessa frågor.
6.11.3

Utökat informationskrav om vårdgarantin

Bedömning: Regionen bör ha en skyldighet att informera patienten om vårdgarantins villkor i olika avseenden. Informationen
bör bland annat omfatta villkor vid vård i annan region, vid aveller ombokning och när patienten på eget initiativ bokar vård.
Bedömning: Utredningen bedömer att det finns behov av författningsändringar kring dessa frågor.
Skälen för utredningens bedömning: Utredningens bild är att det kan
vara svårt för patienter att fullt ut förstå innebörden av nuvarande
bestämmelser om vårdgarantin, remisskrav och valmöjligheter. Det
kan handla om huruvida vårdgarantin endast gäller i hemregionen
eller även i annan region. Frågor kan uppkomma hos patienten om
vårdgarantin gäller om patienten själv hittar alternativ vårdgivare när
hemregionen talat om att vård inte kan ges inom vårdgarantins gräns,
men även i en situation då vårdgivaren eller vårdlotsen uppmuntrar
patienten att själv hitta alternativ. Omfattas patienten av regionens
vårdgaranti om regionen ordnar tid i annan region, förlorar patienten
sin plats i kön då och vilka regler gäller vid om- eller avbokning av
erbjuden tid, är andra exempel på frågor som kan uppkomma hos
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patienter. Andra frågor patienten kan ställa gäller remissregler, det
är svårt att förstå vad som gäller när man söker vård i annan region,
om det är hemregionens remissregler, vårdregionens remissregler
eller både och.
Utredningens övergripande och principiella utgångspunkt är att
det ska vara lätt att vara patient. Det kan diskuteras om regionens
informationsplikt skulle behöva förtydligas avseende vårdgarantin.
Mot den bakgrunden har utredningen övervägt om det vore lämpligt
att förtydliga vad som avses med att ha utnyttjat sin möjlighet att
välja vård i en annan region enligt 9 kap. 1 § patientlagen. Detta
bland annat mot bakgrund av uppgifter om att det förekommer att
regioner uppmuntrar patienter att söka vård i en annan region, enligt
9 kap. 1 § patientlagen, då vårdgarantin inte kan hållas. Då kan patienten uppfatta att det är svårt att förstå vad som gäller och om patienten omfattas av någon regions vårdgaranti. Det finns dock vissa
svårigheter med detta. Regionen behöver fortsatt kunna informera
om möjligheten för patienten att söka vård enligt 9 kap. 1 § patientlagen och det uppkommer vissa svårigheter när det gäller att skilja på
uppmuntran eller liknande och information. Ett alternativ som
åtminstone delvis skulle adressera problematiken skulle kunna vara
att ställa ett mer ändamålsenligt krav på den information som vården
ska ge patienten.
Utredningens sammanfattande bedömning är att det är svårt för
patienten att förstå villkoren för vårdgaranti, remissregler och valmöjligheter. Vårdgivare ska redan i dag lämna patienten information
om vårdgarantin, enligt 3 kap. 2 § patientlagen, men kravet är allmänt hållet och det är inte tydligt vilken typ av information som ska
lämnas om vårdgarantin. Utredningen anser att det finns behov av
att förstärka regionernas informationsskyldighet. Utredningen bedömer att det finns behov av författningsändringar kring dessa frågor.
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Utred förutsättningarna för ett nationellt vårdsöksystem

Förslag: Regeringen ska tillsätta en utredning med uppdrag att
utreda förutsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem
genom att komplettera, uppdatera och tillgängliggöra information
som möjliggör för regionerna att i realtid söka ledig kapacitet i hela
landet för vård till väntande patienter och få information om
villkoren för nyttjande av den vården. Utredningen ska igenomförandet av uppdraget särskilt beakta pågående projekt och utvecklingsarbete på området. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med relevanta aktörer.
Skälen för utredningens förslag: I dag rapporteras olika uppgifter om
vårdgivare, hälso- och sjukvårdens produktion och kapacitet löpande
till bland annat SKR:s väntetidsdatabas, Inspektionen för vård och
omsorgs (IVO:s) vårdgivarregister och Socialstyrelsens patientregister (PAR). När det gäller SKR:s och myndigheternas olika
register finns problematiken med olika koder och system för inhämtning av information. Socialstyrelsens register innehåller inte
heller prognoser utan enbart uppgifter om vad som är utfört, inte
vad som kan utföras. Registrens ändamål är inte heller att vara en
servicefunktion för regionerna i arbetet med att hitta alternativa
vårdgivare. Behovet av en enhetlig nationell vårdgivardatabas så som
regionerna efterfrågar för arbetet med att erbjuda vård inom vårdgarantins gränser har funnits länge. Enligt uppgifter till utredningen
finns i det i dag förutsättningar att kunna få till stånd detta genom
utveckling av IVO:s befintliga vårdgivarregister, som bland annat
uppdateras dagligen mot Bolagsverket. Det skulle emellertid kräva
författningsändringar, bland annat avseende registrets ändamål.
Ett annat utvecklingsarbete som rör förutsättningarna att nyttja
befintlig information i tillgänglighetsarbetet är projektet Gemensam
informationsmodell för verksamhet och organisation (GIMVO). E-hälsomyndigheten har initierat en förstudie om hantering av grundläggande gemensam information om verksamheter och organisationer
inom vård, omsorg och apotek. Målet är att skapa en gemensam
nationell förvaltning av en hållbar och harmoniserad beskrivning av
organisation och verksamhet. Ett av syftena med projektet är att
skapa förutsättningar för vårdgivare att hitta, hänvisa och remittera
patienter till olika utförare av vård både inom den egna och andra
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regioner. Utredningen kan konstatera att detta är en målsättning
som i hög grad tangerar det som utredningen ser skulle behövas för
att förbättra tillgänglighetsarbetet.
En annat område med viss anknytning till frågan om nationella
databaser för vårdinformation är det som Myndigheten för digital
förvaltning (DIGG) ansvarar för. Myndigheten har till uppgift att
samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen
av offentlig förvaltning för att göra den mer ändamålsenlig och effektiv. DIGG leder bland annat ett arbete för att etablera en sektorsövergripande hållbar digital infrastruktur som ska möjliggöra ett
effektivt och säkert utbyte av information inom och med det
offentliga.
En information som i dag inte inhämtas på ett strukturerat och
nationellt enhetligt sätt är villkoren för en region att nyttja vård från
olika vårdgivare. Det gäller bland annat vårdavtal med privata vårdgivare, men även de villkor som fastställts för vårdgivare i egen regi.
Vårdlotsarna och motsvarande funktioner, har framfört till utredningen att det finns ett stort behov av register över vilka avtal och
villkor för nyttjande som finns, såväl inom den egna regionen som i
andra regioner. De som ska hjälpa patienten till alternativ vårdgivare
känner ofta till regionens egna avtal, men inte avtal i andra regioner.
Det är vanligt att andra regioners vård i egen regi inte kan ta emot
utomlänspatienter på grund av egna långa väntetider och då är hemregionen hänvisad till andra regioners avtal med privata vårdgivare.
När det är aktuellt att hitta alternativ vårdgivare i andra regioner
innebär arbetet att leta, googla och ringa runt. Ibland har de arbetat
upp en kontaktlista, ofta är det svårt att hitta alternativ till patienten.
I hög utsträckning är arbetet personberoende, kunskapen om alternativ kan vara sådan de fått genom informella kontakter och det
saknas ett sätt att få en samlad överblick över möjligheterna till alternativa vårdgivare som patienten kan erbjudas tid hos i andra regioner
i hela landet.
I utredningens kontakter med regionerna har många efterlyst en
gemensam databas med alla regioners avtal för att underlätta sökningen av alternativa vårdgivare till patienter som hemregionen inte
kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser. Detta är information som kräver kontinuerlig uppdatering och kvalitetssäkring,
eftersom vårdgivaravtal kan upphöra eller villkor förändras. Att föra
ett register över gällande avtal är ett omfattande och resurskrävande
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arbete för regionerna. Samtidigt är det avgörande för möjligheterna
att söka vård att det finns aktuell kunskap om vilka vårdgivare som
kan erbjuda vården. Utredningen bedömer att sådan information
bland annat skulle kunna underlätta för regionerna att fullgöra sin
skyldighet att erbjuda vård hos annan vårdgivare inom vårdgarantin
enligt 9 kap. 2 § HSL, om regionen inte uppfyller besöksgarantin
eller behandlingsgarantin inom den specialiserade vården. Det har
gjorts vissa försök från regionernas sida att åstadkomma en samlad
information på detta område, men det har visat sig vara svårt bland
annat att hålla informationen uppdaterad.
Utredningens sammanfattande bedömning är att SKR:s väntetidsdatabas, 1177.se, IVO:s vårdgivarregister och Socialstyrelsens patientregister (PAR) i princip innehåller de nödvändiga grunddata som
skulle behövas, eller som kan utvecklas med sådan data för att
möjliggöra sökning av ledig vårdkapacitet i en eller flera regioner för
en specifik behandling för en enskild patient. Skälen till att detta inte
är möjligt i dag är dels att uppgifterna i vissa av databaserna uppdateras ofullständigt eller inte tillräckligt frekvent, dels att databaserna hanteras av olika aktörer och bygger på delvis olika kodverk.
En ytterligare aspekt är att till exempel PAR i dag är begränsat till
vad vården har utfört inte kan utföra. Databaserna har också andra
syften och ändamål än att erbjuda sökbar information om ledig kapacitet. Förutsättningarna att uppdatera, kvalitetssäkra och tillgängliggöra informationen behöver förbättras. Det krävs sannolikt även
författningsändringar på flera områden.
Mot denna bakgrund föreslår utredningen att regeringen tillsätter
en utredning för att utreda förutsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem som möjliggör för regionerna att i realtid söka
ledig kapacitet för vård till väntande patienter i hela landet och samtidigt få information om de villkor som gäller för nyttjande av den
vården. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg,
Myndigheten för digital förvaltning, Vårdföretagarna, regionerna,
SKR samt Inera. Utredningsarbetet ska beakta pågående projekt på
området, däribland Gemensam informationsmodell för verksamhet
och organisation (GIMVO) samt SKR:s och Ineras arbete med information om väntetider och kvalitets- och kundnöjdhetsdata på 1177.se.
Fördelarna med att utveckla nya samt komplettera, uppdatera och
tillgängliggöra befintliga databaser i syfte att möjliggöra sökning av
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ledig vårdkapacitet i realtid och villkor för nyttjande av den vården,
måste ställas mot de ökade kostnader och den ökade administration
som detta skulle innebära för såväl staten som för regionerna. Utredningen kan konstatera att det arbete som regionerna förlitar sig på
i dag inte är effektivt och tar onödiga resurser i anspråk, det innebär
också att den lediga kapacitet som kan finnas inte används och
väntan blir onödigt lång för patienten. Utredningens förslag bygger
på antagandet att det i dag finns outnyttjad vårdkapacitet som mer
effektivt skulle kunna tas tillvara om den var enkelt sökbar på nationell nivå. Om det blir enklare för regionerna att hitta ledig kapacitet
kan fler patienter snabbare erbjudas vård, vilket kan bidra till kortare
väntetider och mer jämlik vård. Förhållandet mellan utbud och efterfrågan av vård är dock inte statiskt, utan påverkas av vilka incitament
som finns för olika aktörer att redovisa ledig kapacitet och vilken
ledig kapacitet som faktiskt finns. Privata vårdgivare har sannolikt
starkare incitament att redovisa ledig kapacitet än offentliga vårdgivare. För områden med LOV-avtal kan det också innebära att fler
vårdenheter bildas inom områden med stor efterfrågan. Detta kan få
systempåverkande dynamiska effekter. Att skicka patienter till en
annan region kan medföra ökad administration och ökade kostnader
för regionen jämfört med om regionens vårdenheter själva kan
erbjuda vård inom vårdgarantin men är nödvändigt då vårdgarantin
inte kan hållas. Så länge långa väntetider förekommer är sannolikt
nyttan av ett nationellt söksystem stort men när regionen kan ge sina
patienter vård inom vårdgarantin blir nyttan mindre. En sådan
databas kan dock dessutom ge underlag för nationell överblick och
analys av kapaciteten i landet.
Mot bakgrund av komplexiteten i att beräkna hur stor del av vårdens kapacitet som i dag är outnyttjad samt vilka dynamiska effekter
på utbud och efterfrågan som ett nationellt vårdsöksystem skulle
leda till, går det inte att med säkerhet slå fast att systemet skulle vara
kostnadseffektivt för staten och regionerna, men det ska sättas i
relation till det arbetssätt som används i dag som inte är effektivt.
Därför bör en viktig initial uppgift för en kommande utredning på
området vara att analysera och bedöma förutsättningarna att skapa
ett nationellt vårdsöksystem baserat på nya, kompletterade och
uppdaterade databaser utifrån aspekter som kostnader, patientnytta
och effektivitetsvinster.
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Information och andra kunskapshöjande insatser
om patientens valmöjligheter

Förslag: Socialstyrelsen ska ges ett flerårigt uppdrag att ansvara
för kontinuerliga kunskapshöjande insatser för invånare, olika
patientgrupper, hälso- och sjukvårdens professioner och vårdens
aktörer i övrigt. Målsättningen med insatserna ska vara att höja
kunskapen om vårdgarantin och patientens valmöjligheter och på
detta sätt stimulera en ökad tillämpning av nuvarande bestämmelser. Socialstyrelsen ska samverka med patient- och närståendeföreträdare, professionsföreträdare och Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys.
Förslag: Det bör övervägas om ansvaret för kunskapshöjande
insatser om vårdgarantier och patientens valmöjligheter på sikt
bör ingå i Socialstyrelsens instruktion.
Förslag: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ges i uppdrag att återkommande utvärdera insatserna och följa upp kunskapen om vårdgarantin och patientens valmöjligheter genom
kännedomsundersökningar hos befolkningen, patientgrupper
och hälso- och sjukvårdens professioner, efter samråd med Socialstyrelsen.
Skälen för utredningens förslag: Regeringen skriver i utredningens
direktiv att kunskapen om rådande valmöjligheter inte sällan är låg
bland såväl verksamhetsledning och vårdpersonal som bland patienter. Det innebär enligt regeringen en ökad risk för att patienter väntar onödigt länge på vård. Med ökad kunskap om möjligheterna att
välja vård kan tillämpningen av befintlig lagstiftning öka, vilket antas
bidra till resurseffektivitet och kortare väntetider. Mot den bakgrunden har utredningen fått i uppdrag att informera berörda aktörer om patienters möjlighet att få vård hos andra vårdgivare, både i
hemregionen och i andra regioner.
Nyttan av att vara välinformerad om valmöjligheter i vården är
givetvis tydligast inför eller i samband med kontakter med hälsooch sjukvården, det vill säga när en person agerar i egenskap av patient. Det kan emellertid vara motiverat att höja det allmänna kunskapsläget, oavsett om de som tar del av informationen för tillfället
184

1013
SOU 2021:59

Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information …

är patienter eller inte. En anpassning till olika målgrupper måste
göras för att kunskapshöjande insatser ska upplevas som relevanta
och begripliga.
Utredningens kartläggning av den information som ges till såväl
invånare som vårdens medarbetare indikerar att det finns vissa hinder och utmaningar när det gäller allas möjligheter att lätt hitta relevant information, se tidigare i detta kapitel.
Det är något lättare att hitta information när det gäller patientens
valmöjligheter, men även där krävs vissa förkunskaper. Även om informationen delvis är tillgänglighetsanpassad är förutsättningarna
att ta del av information generellt sett sämre för personer med kognitiva eller andra funktionsnedsättningar.
Andra målgrupper för riktade kunskapshöjande insatser är hälsooch sjukvårdens professioner och vårdens aktörer i övrigt. Ökad
kunskap om vårdens skyldigheter avseende vårdgarantin och vilka
rättigheter och möjligheter patienter har när det gäller att välja vårdgivare, kan bidra till ett förändrat förhållningssätt och en förändrad
kultur i hälso- och sjukvården. Det kan bland annat handla om en
successiv förflyttning från ett organisations- och produktionsperspektiv som utgår från den egna regionens kapacitet, till ett perspektiv där det överordnade målet är att erbjuda patienten rätt hälso- och
sjukvård i tid, oavsett om det sker inom eller utanför regionen.
Flera kontaktpersoner lyfter i dialoger med utredningen fram
behovet av återkommande informationsinsatser till både invånare
och hälso- och sjukvårdens aktörer. Kunskapsnivån behöver generellt höjas genom informationsspridning men även behovet av kortare webbutbildningar lyfts fram.
Även utredningens referensgrupper med patient- och närståendeorganisationer respektive professionsorganisationer har påtalat ett
stort behov av riktade informationsinsatser och kunskapshöjande
åtgärder för både olika patientgrupper och hälso- och sjukvårdsprofessioner. Därtill har Patientriksdagen lyft fram rekommendationer om utbildning för patientgrupper om bland annat patientlagen.
Som framgår av avsnitt 6.10.5 i detta kapitel delar utredningen i
allt väsentligt regeringens bedömning att kunskapen om patienters
valmöjligheter, såväl bland allmänheten som bland hälso- och sjukvårdens medarbetare och ledningar, skulle behöva öka. Ökad kunskap om vilka möjligheter som finns att välja vårdgivare kan leda till
fler aktiva val och därmed bidra till resurseffektivitet och kortare
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väntetider. En kunskapshöjning är ett led i arbetet med kulturförändring, förbättringsarbete och personcentrering i vården.
Utredningen anser således att det finns behov av systematiska
och långsiktiga nationella kunskapshöjande insatser i olika former
och kanaler som kan komplettera samt underlätta tillgängligheten till
befintlig information, däribland den som finns på 1177 Vårdguiden.
Utredningens uppfattning är att de kunskapshöjande insatserna även
kan inkludera information om fast läkarkontakt och fast vårdkontakt.
Det informationsuppdrag som utredningen givits i direktivet är
så omfattande och resurskrävande att det inte är möjligt för en
utredning med ett kort tidsbegränsat uppdrag att genomföra det på
ett sätt som ger bestående positiva effekter. Information vid ett tillfälle ger begränsat värde eftersom förändringar gällande vårdgarantin
och valmöjligheter kan komma framöver. För att insatser om att höja
det allmänna kunskapsläget ska bli framgångsrika och få genomslag
måste de bedrivas systematiskt och långsiktigt, vilket inte minst
kräver betydande ekonomiska resurser. Vidare behöver insatserna
utformas och utföras av en nationell aktör, lämpligen en statlig myndighet, med kompetens och erfarenhet av liknande arbete. Utredningen har övervägt vilken myndighet som skulle kunna vara lämpad
för ett sådant uppdrag. Utredningen kan konstatera att Socialstyrelsen är den myndighet som har störst erfarenhet av att informera allmänheten i frågor inom vård och omsorg. Ett flerårigt
informationsuppdrag inom fallprevention, ett uppdrag att informera
i samband med ny reglering kring att klaga på vården och ett flerårigt
uppdrag att genomföra en informationssatsning riktad till gravida
och nyförlösta kvinnor är några exempel. Ett annat exempel är det
uppdrag Socialstyrelsen fick år 2016 om att inrätta ett nationellt
donationsfrämjande centrum. Nationellt Donationscentrum ansvarar
för nationell samordning, ger stöd till hälso- och sjukvården, sprider
kunskap om donations- och transplantationsområdet till både profession och allmänhet samt underlättar för fler att göra sin vilja till
donation känd. Uppdraget ingår i Socialstyrelsens instruktion och är
därmed en reguljär uppgift för myndigheten. Dessa exempel illustrerar enligt utredningen hur en permanent struktur och organisation
för information och kunskapshöjande insatser om valmöjligheter
och vårdgaranti till såväl allmänhet som profession och ledningsfunktioner skulle kunna se ut.
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Med ökad tillämpning av nuvarande skyldigheter kan befintlig
kapacitet nyttjas bättre och väntetiderna till hälso- och sjukvården
kortas. Enligt utredningen är kunskap och kännedom om patienters
valmöjligheter en förutsättning för att bestämmelserna ska kunna
tillämpas på det sätt och i den omfattning som avsetts. Att patienter
agerar baserat på kunskap om sina möjligheter, men också av att
regionen ges ett aktivt stöd och uppmuntras att välja en annan vårdgivare, kan ha stor betydelse för vårdflöden och därmed väntetider.
Välinformerade patienter och kunniga hälso- och sjukvårdsprofessioner och verksamhetschefer är en grundförutsättning för detta.
Utredningen föreslår mot denna bakgrund att Socialstyrelsen ges
ett flerårigt uppdrag att ansvara för kontinuerliga kunskapshöjande
insatser. Målsättningen med insatserna ska vara att höja kunskapen
om patientens valmöjligheter och på detta sätt stimulera en ökad
tillämpning av nuvarande bestämmelser. I uppdraget föreslås ingå att
under ett antal år utveckla och genomföra, nämnda kunskapshöjande
insatser. Uppdraget behöver inledas med analys- och strategiarbete.
Eventuellt kan en undersökning om nuläget och målgruppernas behov
behöva genomföras.
Myndigheten behöver ta fram information i relevanta format,
anpassade för olika målgrupper såsom olika patientgrupper samt
anpassade till olika funktionsnedsättningar.
Utredningens referensgrupp med patient- och närståendeorganisationer lyfter fram vikten av att sådana kunskapshöjande insatser är
anpassade till olika patientgrupper. Referensgruppen menar att många
av de som har svårt att ha kontakt med vården, har svårt att ta till sig
information och komma ihåg den. Informationen ska vara enkel,
tydlig och med bildstöd samt inte innehålla för många vidarehänvisningar.
Socialstyrelsen bör genomföra arbetet i samverkan med företrädare för patient- och närståendeorganisationer, tillsammans med
kunskapsstyrningens nationella programområden och i samråd med
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
Mot bakgrund av att detta inte är ett tillfälligt informationsbehov
om en ny reform eller lagändring, utan snarare att betrakta som
grundläggande systemkunskap, bör det på sikt övervägas om ansvaret för informationsinsatser om vårdgarantier och patientens valmöjligheter ska ingå i Socialstyrelsens instruktion och därmed vara
en reguljär uppgift för myndigheten.
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För att ta reda på om genomförda insatser ger avsedd effekt och
för att justera och utveckla insatserna, behöver kontinuerliga mätningar genomföras. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bör
därför samtidigt ges i uppdrag att genomföra kännedomsundersökningar både bland allmänheten, patientgrupper och vårdens professioner och ledningar. En baslinjemätning bör göras som grund för
att sedan följas med uppföljande mätningar vartannat eller vart tredje
år. Uppdraget ska, utöverkännedomsundersökningarna, även avse
att utvärdera befintliga insatser och lämna utvärdering av insatser
och förbättringsförslag på området. Ett sådant uppdrag ligger väl i
linje med myndighetens instruktionsenliga uppdrag att kontinuerligt utvärdera sådan information om vården och omsorgen som
lämnas till den enskilde, i fråga om informationens innehåll, kvalitet,
ändamålsenlighet och tillgänglighet, med tillägg för vårdens aktörer.
Myndigheten bör genomföra uppdrag i samråd med Socialstyrelsen,
representanter för patient- och närståendeorganisationer och professionsorganisationer.
6.11.6

Regiongemensam pilotverksamhet

Förslag: Regeringen ska under 5 år stimulera ett regiongemensamt
utvecklings- och förbättringsarbete genom pilotverksamheter
inom olika områden för ökad kapacitet och effektivitet i hälso- och
sjukvården. Möjliga områden för regiongemensam pilotverksamhet kan vara produktions- och kapacitetsplanering och samordnade upphandlingar. Finansiering av samt övriga förutsättningar
och villkor för pilotverksamheterna kan anges i en överenskommelse mellan staten och SKR eller genom att Socialstyrelsen ges i
uppdrag att fördela medel.
Skälen för utredningen förslag: I några regioner bedrivs i dag regionspecifika eller regiongemensamma pilotprojekt inom områden med
koppling till tillgänglighet, resurseffektivitet och kortare väntetider.
Att stimulera och driva ett utvecklings- och förbättringsarbete
genom olika typer av pilotverksamheter kan vara ändamålsenligt och
framgångsrikt om det görs på ett sätt som möjliggör att erfarenheter
och kunskap tillvaratas och sprids till fler verksamheter. För att undvika att projektet bara blir en tillfällig ambitionshöjning eller prio-
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ritering under några år krävs tydliga mål och strategier för hur resultat ska implementeras och få långsiktigt genomslag i den ordinarie
verksamheten. Mot bakgrund av utredningens uppdrag att lämna
förslag på insatser som stärker samarbetet mellan regionerna föreslår
utredningen att regiongemensamma pilotverksamheter stimuleras.
Pilotverksamheterna kan bedrivas gemensamt av två eller flera regioner, inom eller mellan sjukvårdsregioner som väljer att inleda ett
samarbete. Pilotverksamheterna bör vara fleråriga, och ha tydliga
strukturer för kunskaps- och erfarenhetsspridning.
Närmare villkor samt medel för pilotverksamheterna skulle kunna
ingå som en del i en kommande överenskommelse mellan staten och
SKR om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, i kapitel 9
beskrivs ett sådant upplägg. Ett alternativ kan vara att Socialstyrelsen
ges i uppdrag att fördela medlen. Utredningen har valt att inte ta
ställning till vilken modell som är lämpligast för att nå avsedda effekter. Oavsett vilken modell som regeringen väljer, är det dock angeläget
att på lämpligt sätt knyta följeforskning till verksamheterna.
Nedan redovisas exempel på utvecklingsområden som utredningen
vill lyfta fram som särskilt strategiskt intressanta för att förbättra
tillgängligheten.
Gemensam produktions- och kapacitetsplanering
Frågan om hälso- och sjukvårdens produktivitet är central i diskussionen om tillgänglighet och väntetider. Expertgruppen för studier i
offentlig ekonomi (ESO), publicerade år 2019 en rapport i ämnet,
som tidigare redovisats. 20 Enligt rapporten har tidigare studier som
analyserat relationen mellan resursinsats och prestationer, mätt som
arbetsproduktivitet och sjukhusens totalproduktivitet, visat en klart
lägre nivå för svensk sjukvård i allmänhet och sjukhusvården i synnerhet. Enligt rapporten kan en sannolik förklaring till problemet
med köer och väntetider i Sverige vara den låga produktiviteten. En
bidragande orsak kan vara den höga beläggningsgraden inom svensk
sjukhusvård vilket indikerar en brist på antal vårdplatser. Detta kan
i sin tur leda till problem med patientflöden och behandlingsprocesser inom sjukhusen. 21
20
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.2019. Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om
svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv, professor Claes Rehnberg
21
Ibid.
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Det är bland annat mot den bakgrunden som frågan om regionernas produktions- och kapacitetstyrning (PKS) eller produktionsoch kapacitetsplanering (PoK) är central. Kapacitet kan i detta sammanhang definieras som maximalt möjlig vårdproduktion under en
given tidsperiod med en given resurs.
Konsekvenserna av bristande produktions- och kapacitetsplanering är främst en försämrad tillgänglighet och risker för patientsäkerheten, men innebär även en arbetssituation med hårdare arbetsbelastning och lite utrymme för utveckling. Detta kan göra arbetsplatser i
vården mindre attraktiva och medföra kompetensförsörjningsproblem.
Utredningen menar att det i arbetet med PoK främst handlar om
kulturförändring. Kapacitet är en funktion av bland annat våra resurser, arbetssätt, organisation, planering, attityder och ledarskap. I ett
sådant arbete behöver man exempelvis ställa sig följande frågor:
• Hur arbetar vi med kulturen kring produktion och effektivitet?
• Har vi balans mellan inflöde och produktion?
• Har vi en plan att beta av våra väntelistor? Hur länge sträcker sig
planen och när avser vi att uppnå våra mål?
• Vad har vi för tidshorisont på våra produktionsplaner?
• Har leveranssäkerheten, rätt vård i rätt tid för rätt patientgrupp,
förbättrats?
• Vilka åtgärder och förändrade arbetssätt har vi tillämpat för att
öka produktiviteten och effektiviteten?
• Vilka nya åtgärder vi har tillämpat för att styra schemat efter
kärnverksamheten och produktionsplanen? 22
Den typen av frågor kan även användas för resultatuppföljning.
Utredningen har i arbetet med att stödja framtagandet av regionala
handlingsplaner för ökad tillgänglighet noterat att flera regioner
lyfter fram behov och åtgärder rörande PoK inom flera områden. En
del regioner uppger att arbete med PoK pågått i flera år särskilt inom
operationsverksamheten. Det finns en ambition att sprida arbetssättet till fler områden inom specialiserad vård och primärvård, det
märks i de regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet som
22

Myrna Palmgren, kontakt i maj 2021.
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regionerna lämnat i mars 2021, se kapitel 5. Vikten av it-stöd som
mäter olika parametrar och som därmed kan underlätta scheman
framhålls. I dialoger med regionföreträdare har påtalats att införande
av ett strukturerat arbete med PoK kan möta motstånd i den kliniska
vardagen därför att det kan var svårt för medarbetare att se nyttan.
Det är därför viktigt att utgå från kärnverksamheten, tydligt kvantifiera behoven och visa hur arbetet ger konkreta positiva effekter för
patienter och medarbetare. Utgångspunkten bör vara att schemalägga utifrån patienternas behov och om personalen inte räcker till,
möta upp med systematiskt innovations- och förbättringsarbete tillsammans med medarbetarna. Det är också viktigt att den högsta
ledningen i regionen tydliggör syftet, stödjer arbetet och följer upp
resultaten.
En central fråga när det gäller PoK är att analysera behoven i befolkningen och olika patientkategoriers vårdbehov och vårdkonsumtion.
Arbetet med PoK måste därför alltid inkludera en behovsanalys.
I huvudsak handlar det om att skapa balans mellan inflöde och
utflöde. Utredningen har uppmärksammat några grundläggande frågor för arbetet med PoK som redovisas nedan, men för genomförande kan regionerna behöva både ett utvecklat metodstöd och
stöd i implementering. I samtal med kontaktpersoner i regionerna
och andra aktörer har några aspekter lyfts fram som särskilt viktiga i
arbetet med PoK.
En annan aspekt handlar om vad som styr schemaläggningen i
vården. I betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:02) konstateras att
bemanningen inom hälso- och sjukvården i dag inte utgår från en
planering av vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska
göra det. Den vanliga beskrivningen är att den i stället utgår från tillgänglig personal och baseras på individuella önskemål. Det innebär
att schemaläggningen kommer först, sedan ser man hur behoven av
resurser kan mötas utifrån schemat, tillgängliga resurser styr vilken
vård som tillhandahålls. 23
Att tydligare än i dag utgå från kärnverksamheten och patienternas behov vid schemaläggning kan innebära ett perspektivskifte och
en kulturförändring som kan vara väl motiverad. Samtidigt bör
påpekas att personalen i hälso- och sjukvården är hårt ansträngd, i
synnerhet under pandemiåren 2020 och 2021. En god arbetsmiljö
och arbetsvillkor som innebär delaktighet och möjligheter att på23

SOU 2016:02 Effektiv vård.
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verka exempelvis schemaläggning, är helt centralt. Vid samtal med
enheter som produktions- och kapacitetsplanerat framkommer att
ett initialt ifrågasättande har efterhand ändrats till god arbetsmiljö
där medarbetarna uppskattat att veta vad som förväntas av den enskilde
varje dag och en hållbar långsiktig planering även för den enskilde.
Det har framförts till utredningen att det är viktigt att kärnverksamheten är utgångspunkten vid schemaläggningen. Med kärnverksamheten avses i det här sammanhanget vård och behandling. Nödvändig administration planeras samlat så att kärnverksamheten kan
verka koncentrerat. För hantering av vårdgarantin och långa väntetider kan också en organisering som skiljer planerad vård från akut
vård vara av stor betydelse.
I diskussion med regionerna framkommer att arbetet med PoK
kommit igång och sker i olika utsträckning. En del regioner efterlyser metodstöd för arbetet och att det är särskilt viktigt att regionerna arbetar på samma eller kompatibla sätt med detta för att kunna
samverka om PoK.
Utredningen bedömer att fortsatt utveckling av strukturerade
arbetssätt med PoK behövs och att det kan ske i samverkan mellan
regioner för att bidra till en bättre användning av befintliga resurser
och en effektiv vård. Det kan inledningsvis genomföras som pilotverksamhet till exempel i några samverkansregioner eller genom
andra regiongemensamma initiativ. Ett hinder för samverkan kan
vara de IT-stöd som regionerna använder, medel bör därför även kunna
användas för investeringar som kan underlätta samverkan om PoK.
Arbete med gemensam PoK bör följas av följeforskning som kan
initieras av ingående regioner inom ramen för det stöd som ges.
Samordnade upphandlingar inom områden med långa väntetider
Utöver gemensam produktions- och kapacitetsplanering kan det
enligt utredningen vara motiverat att främja ett samarbete inom vissa
andra områden med strategisk betydelse för tillgänglighet och kortare väntetider. Ett sådant område är upphandlingar. Flera regioner
vittnar om att det inom vissa medicinska områden kan vara svårt att
hitta alternativa vårdgivare till patienter som regionen inte kan
erbjuda vård inom vårdgarantins gränser. Förklaringen är ofta att det
råder generell brist på en specifik medicinsk kompetens och kapa-
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citet som inte enbart gäller en enskild region, utan flera regioner,
delar av landet eller nationellt. Ett sätt att effektivisera administrationen och öka tillgängligheten inom dessa områden skulle kunna vara
att samverka kring upphandlingar. Upphandlande regioner kan samordna upphandlingar med varandra för att till exempel dra nytta av
varandras upphandlingsresurser och därigenom effektivisera inköpsarbetet. Upphandlande regioner kan också samverka med varandra för
att genomföra tillfälliga gemensamma upphandlingar. Denna typ av
samordning används vanligen när flera upphandlande organisationer
har ett tillfälligt likartat behov som ska tillgodoses genom en offentlig
upphandling. På så sätt kan de gemensamma resurserna användas på
ett mer effektivt sätt. 24 Det skulle även kunna handla om samordnad
upphandling i form av samarbeten mellan regioner vid traditionell
upphandling enligt LOU. Även inrättande av gemensamma valfrihetssystem skulle kunna vara ett exempel på samarbetsformer som under
vissa förutsättningar skulle kunna öka tillgängligheten.

24
www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/samordning/samordnadupphandling/, uttag 2021-04-28.
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7

Stödja utvecklingen av en nära
och tillgänglig vård

I kapitlet redovisas bakgrunden till och arbetet med hälso- och sjukvårdens omställning till en nära och tillgänglig vård tillsammans med
exempel på insatser som utredningen anser stärker primärvården och
ökar tillgängligheten, kontinuiteten och delaktigheten i vården.

7.1

Utredningens uppdrag

Enligt direktivet är utvecklingen av en mer nära vård med fokus på
primärvården är en prioriterad fråga för regeringen. Med en tillgänglig primärvård, dit befolkningen vänder sig i första hand kan
akutsjukvården och annan specialiserad vård avlastas vilket kan leda
till en ökad tillgänglighet även i den specialiserade vården.
Utvecklingsarbetet med omställningen till en god och nära vård
har påbörjats och pågår med olika omfattning i kommuner och
regioner. Utbrottet av covid-19 har påverkat arbetets inriktning
eftersom hälso- och sjukvården behövt anpassa verksamheter utifrån
det mer akuta behov som uppstått. För att stärka utvecklingen av en
god och nära vård har regeringen beslutat om årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för åren 2019, 2020
och 2021.
Regeringen har, enligt utredningens direktiv, för avsikt att fortsätta stödja utvecklingen av en mer nära vård för att arbetet ska kunna
fortgå med kraft och intensitet utifrån regionala nulägesanalyser och
handlingsplaner. Utvecklingen är beroende av beslut som stöder det
lokala arbetet och av välfungerande samverkan mellan olika aktörer
på alla nivåer.
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Delegationens uppdrag enligt direktivet är att:
– följa arbetet i regioner och kommuner vad gäller utvecklingen av
en mer nära vård, med fokus på primärvården,
– föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för hur regeringen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen
av den nära vården, med fokus på primärvården, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
Deluppdraget slutredovisas i huvudbetänkandet i maj 2022.

7.2

Omställningen till en god och nära vård

I följande avsnitt beskrivs bakgrund till den pågående omställningen
i regioner och kommuner. Flera statliga utredningar, i huvudsak följande två, har lagt grunden för omställning till en god och nära vård:
– En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälsooch sjukvården (S 2013:14) och
– Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01).
Regeringen har överlämnat två propositioner 1, till följd av förslag
från utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, med
förslag till författningsändringar som riksdagen därefter fattat beslut
om. Regioner och kommuner arbetar nu med att ställa om hälso- och
sjukvården till en mer nära vård. Regeringen stödjer arbetet genom
årliga överenskommelser med SKR där medel dedikerats till regioner
och kommuner för omställningen och myndigheter har fått i uppdrag att stödja och följa upp omställningen.

1
Prop. 2017/18:83. Styrande principer för hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti i
primärvården och Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform.
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7.2.1

Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård

Utredningen om Samordnad utveckling för god
och nära vård och regeringens och riksdagens beslut

På uppdrag av regeringen tillsattes i mars 2017 en statlig utredning 2
i syfte att stödja landstingen (numera regionerna), berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus
på primärvården.
Uppdraget hade sitt ursprung i förslagen i slutbetänkandet,
Effektiv vård 3. Att hälso- och sjukvårdens resurser inte används tillräckligt effektivt och att en utbyggnad av primärvården är nödvändig
för att möta nuvarande och kommande behov, bland annat utifrån ett
demografiskt perspektiv, framhölls i slutbetänkandet. Utredningen
Samordnad utveckling för god och nära vård har under sin fyraåriga
utredningsperiod fått tre tilläggsdirektiv 4 och överlämnat fem betänkanden, som beskrivs nedan, till regeringen. Sista betänkandet
överlämnades i januari 2021.
Första delbetänkandet – En gemensam färdplan och målbild
Det första delbetänkandet 5 överlämnades i juni 2017 och innehöll
förslag till nya styrande principer för hälso- och sjukvården. Här presenterades även första versionen av en målbild och en 10-årig färdplan för hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård.
I detta delbetänkande föreslogs en förändrad vårdgaranti för regionernas primärvård.
Propositionen Styrande principer för hälso- och sjukvården och en
förstärkt vårdgaranti i primärvården (Prop. 2017/18:83) grundas på
första delbetänkandet från utredningen. Propositionen antogs av riksdagen i januari 2018 och lagändringarna innebar att vården från och
med den 1 januari 2019 ska ges nära befolkningen men i vissa fall får
koncentreras geografiskt, enligt 7 kap. 2 a § hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), HSL. I och med beslutet utvidgades den andra punkten i
vårdgarantin (9 kap. 1 § 2 HSL) från att gälla för läkarbesök till att
2

Dir. 2017:24 Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med
fokus på primärvården.
SOU 2016:2. Effektiv vård.
4
Dir. 2017:97 Samordnad utveckling för god och nära vård.
Dir. 2018:90 Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård.
Dir. 2019:49 Tilläggsdirektiv till utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård.
5
SOU 2017:53. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild
3
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garantera den enskilde en medicinsk bedömning av läkare eller annan
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården (bedömningsgaranti inom primärvården). Regeringens avsikt med den lagändring som föreslogs var att skapa bättre förutsättningar för att
patientens behov ska styra vilken yrkesgrupp hon eller han får träffa
och att primärvårdens olika kompetenser ska användas för att på bästa sätt möta patienternas behov.
I samband med ovannämnda lagändring gjordes en ändring i
6 kap. 1 § 2 hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80). Enligt den
ska en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal inom primärvården ges inom tre dagar från
det att den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk bedömning och en sådan inte kan göras när den enskilde först söker kontakt.
Andra delbetänkandet – En primärvårdsreform
Det andra delbetänkandet6 överlämnades i juni 2018. I detta delbetänkande presenterades en fördjupad målbild och färdplan för vårdens
omställning med förslag på hur primärvårdens roll kan stärkas. Den
personcentrerade vården betonas liksom vikten av att arbeta med
hälsa och förebyggande arbete i hälso- och sjukvården.
Att inkludera kommunala verksamheter, samverka mellan olika
vårdaktörer och öka patientens delaktighet i vården lyftes som avgörande för att kunna göra primärvården till navet. För att klara av
framtidens utmaningar med ökat vårdbehov behövs en större kulturförändring inom hela hälso- och sjukvården med fokus på personcentrering och interprofessionella arbetssätt. För att tydliggöra primärvårdens uppdrag och skapa förutsättningar för en stärkt primärvård
med en ökad närhet till patienten lämnade utredningen författningsförslag om definitionen av primärvårdens uppdrag. I delbetänkandet
föreslogs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om patientansvar för
fast läkarkontakt i primärvården. I delbetänkandet lämnades bedömningar om hur omställningen regelbundet skulle kunna följas upp av
myndigheter.

6

SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform.

198

1027
SOU 2021:59

Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård

I propositionen Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en
primärvårdsreform (Prop. 2019/20:164) som grundas på utredningens
andra delbetänkande, presenterar regeringen målbilden 7 för hälsooch sjukvårdens omställning:
Hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är navet i vården
och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
Målet med omställningen av hälso-och sjukvården bör vara att patienten
får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet bör också
vara att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser
och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska
kunna uppnås.

Ny bestämmelse om primärvårdens uppdrag
Till följd av utredningens förslag träder den 1 juli 2021 en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen i kraft om vad som ska ingå i
primärvårdens grunduppdrag. Bestämmelsen innebär att regioner
och kommuner inom verksamhet som utgör primärvård särskilt ska:
– tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att
tillgodose vanligt förekommande vårdbehov,
– se till att vården är lätt tillgänglig,
– tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens
behov som patientens individuella behov och förutsättningar,
– samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården, samt
– möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.
Avseende förslagen om fast läkarkontakt i primärvården har regeringen valt att ge i uppdrag till Socialstyrelsen att utforma ett nationellt stöd så att de patienter som har behov av en namngiven fast
läkarkontakt i primärvården också kan få det. Ett nationellt stöd ska
även tas fram för verksamhetschefer och vårdgivare för lämplig fördelning av patientansvar på funktionen fast läkarkontakt. 8

7

Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 32.
Regeringsbeslut. S2020/03319/FS. Insatser för att stödja omställningen i hälso- och sjukvården
till en god och nära vård.

8
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För den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården anser
regeringen att uppföljningen av omställningen till en god och nära
vård är viktig. Uppföljningen behöver likt omställningen ske långsiktigt, i flera steg och i samverkan mellan olika aktörer, med möjlighet till justeringar över tid. Regeringen gav år 2019 Socialstyrelsen i
uppdrag att i nära samverkan med SKR, regioner och kommuner, följa
utvecklingen av omställningen och utveckla uppföljningen över tid.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fick år 2020 i uppdrag att
utvärdera omställningen ur ett system- och patientperspektiv. (Beskrivning av respektive myndighetsuppdrag finns i avsnitt 7.2.4 och 7.2.5).
Regeringen har för avsikt att löpande samverka och samråda med
olika aktörer och vid behov justera målbilden och färdplanen för omställningen till en god och nära vård.
Tredje delbetänkandet – Vård i samverkan
I juni 2019 tog regeringen emot utredningens tredje delbetänkande 9.
Detta innehöll analys och bakgrundstexter till de två tidigare betänkandena. I detta delbetänkande lämnades inga författningsförslag.
Huvudbetänkandet – En reform för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem
I april 2020 tog regeringen emot utredningens huvudbetänkande 10.
Betänkandet innehöll förslag på strukturella förändringar av hälsooch sjukvårdssystemet i sin helhet, med fokus på samverkan mellan
region och kommun och förslag kring följande områden
– hur samverkan kan stödjas mellan huvudmännen, mellan utförare
och utifrån den enskilde individen,
– stärkt stöd för patienten med individuell plan och patientkontrakt,
– hur utbildning i primärvården kan stärkas och bedömningar av hur
forskningens roll kan främjas i primärvården,

9

SOU 2019:29. God och nära vård – Vård i samverkan.
SOU 2020:19. God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

10
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– översyn av beskrivningssystemen (hur olika vårdkontakter ska beskrivas och rapporteras) i hälso- och sjukvården för att underlätta
för omställningen till en god och nära vård, samt
– hur verksamheter som drivs enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
(den så kallade nationella taxan) bättre kan integreras i framtidens
hälso- och sjukvårdssystem.
Framgångsfaktorer och hinder för omställningen lyftes i betänkandet.
Som framgångsfaktorer för omställningen lyftes:
• Personcentrering och involvering av invånare och patienter i hälsooch sjukvårdens utveckling
• Interprofessionellt lärande och arbetssätt
• Fungerande samverkan och samordning för ett sammanhängande
hälso- och sjukvårdssystem
• Prehospital och mobil vård som en integrerad del i vårdkedjan
• Samordnad styrning av kompetensförsörjning
• Logistiklösningar och infrastruktur
• Forskning, utveckling och utbildning som stödjer omställningen
• Digitalisering utifrån patienternas och invånarnas behov
• Samverkan med aktörer utanför vård och omsorg
Identifierade hinder för omställningsarbetet är:
• Bristande uthållighet, helhetsperspektiv och systemkunskap
• Stor variation i uttolkning och implementering av befintliga regelverk
• Ekonomiska utmaningar för kommuner och regioner
• Bristande inkludering av medarbetarna, utmaningar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling
• Investeringsbehov i vårdens byggnader och infrastruktur
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• Bristande tillgång till kvalitetssäkrade data och kunskap om primärvårdsnivån
• Bristande arbete med ledarskapsfrågor samt regelverk och arbetssätt som utesluter de mest behövande
Betänkandet har remitterats, och förslagen bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
Femte delbetänkandet – Rätt stöd till psykisk hälsa
I januari 2021 tog regeringen emot femte och sista betänkandet från
utredningen 11. Betänkandet innehåller bland annat ett förslag till
ändring av 13 a kap. 1 § HSL, om primärvårdens grunduppdrag. Det
föreslogs att det av 13 a kap. 1 § 1 HSL ska framgå att regioner och
kommuner, inom ramen för verksamhet som utgör primärvård, särskilt ska tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för
att tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov.
Betänkandet har remitterats och remissvaren ska inkomma till Regeringskansliet den 30 september 2021.
Årliga överenskommelser mellan staten och SKR
Som en följd av den statliga utredningen Samordnad utveckling för
god och nära vård har regeringen och SKR tecknat årliga överenskommelser för att stödja utvecklingen mot en mer nära och tillgänglig
vård för åren 2019, 2020 och 2021. För dessa tre års överenskommelser har regeringen avsatt sammanlagt cirka 15 miljarder kronor för
att stödja omställningen i regioner och kommuner.
7.2.2

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård
för barn och unga

I december 2019 fick en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och
unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna genomföras.
11
SOU 2021:6. Samordnad utveckling för god och nära vård, God och nära vård – Rätt stöd till
psykisk hälsa.
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Utredningen tog namnet Utredningen om en sammanhållen god och
nära vård för barn och unga (S 2019:05). Syftet med uppdraget är att
uppnå en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet samt att genom insatser i den nära vården avlasta barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
I utredningens uppdrag ingår bland annat att bedöma hur barn
och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas stöd i högre
utsträckning än vad som görs i dag. Utredningen ska även föreslå hur
en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa
kan utformas. Uppföljningen ska stödja det hälsofrämjande arbetet
för barn och unga både på individuell och nationell nivå. Enligt direktivet ska utredningen i dialog med företrädare för regioner och kommuner ta fram ett underlag som regeringen kan använda i utformningen av en överenskommelse som syftar till att uppnå målet om en
köfri barn-och ungdomspsykiatri 12.
I delbetänkandet 13 som lämnades till regeringen den 4 maj 2021
föreslogs bland annat att hälso- och sjukvårdens ansvar för det hälsofrämjande arbetet ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen. Ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga ska tas fram och implementeras i hälso- och sjukvården. Hälsovårdsprogrammet ska bidra
till att barn och ungas hälsa och utveckling kontinuerligt följs upp
på ett likvärdigt sätt och med kvalitet under hela uppväxten. Det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska vara i fokus och utgöra
grunden för att tidigt upptäcka barns och ungas behov och för att
kunna samordna insatser inom vård och omsorg.
Vidare föreslogs att lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn
och unga ska skärpas. Förslag lämnades även på ett tydligare krav på
samverkan mellan regionen och huvudmän inom skolväsendet. Utredningen lämnade också rekommendationer i form av sex steg som
visar hur barn och unga med psykisk ohälsa kan få ett mer ändamålsenligt och tidigt stöd och hur de olika vårdnivåerna kan samspela för
en mer effektiv vård. Med förslagen i delbetänkandet vill utredningen bidra till att minska fragmentiseringen och glappen i hälsooch sjukvården för barn och unga. Delbetänkandet har skickats på
remiss. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete den 1 oktober 2021.

12
13

Dir. 2019:93 En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
SOU 2021:34 Börja med barnen! – En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
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Samsjuklighetsutredningen

I juni 2020 fattade regeringen beslut om att en särskild utredare skulle
få i uppdrag att föreslå hur samordnade insatser kan säkerställas när
det gäller vård, behandling och stöd för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan
psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. 14 Enligt direktivet ska
utredaren bland annat:
– analysera och lämna förslag på hur samverkan för personer med
samsjuklighet kan förbättras mellan huvudmännen och mellan
verksamheter med samma huvudman,
– se över ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och lämna förslag på hur ansvaret för personer med samsjuklighet kan samlas hos
en huvudman,
– belysa frågor som rör samverkan mellan hälso- och sjukvård och
socialtjänst och andra aktörer vars uppdrag berör personer med
samsjuklighet och
– analysera för- och nackdelar med en gemensam lagstiftning för
personer som vårdas utan samtycke enligt lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård LPT.
Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för att erbjuda personer med denna form av samsjuklighet en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg samt tillgång till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser som den enskilde
är i behov av. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.
7.2.4

Socialstyrelsens uppdrag gällande omställningen
till en nära vård

Socialstyrelsen arbetar med många insatser för att stödja omställningen till en god och nära vård. 15 I detta avsnitt presenteras de uppdrag som bedöms som mest relevanta för utredningens uppdrag om
14
Dir. 2020:68 Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.
15
Socialstyrelsen. 2021. Insatser under 2020 för att främja omställningen till en god och nära vård.
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att följa arbetet i regioner och kommuner vad det gäller utvecklingen
av en mer nära vård med fokus på primärvårdens tillgänglighet.
I enlighet med en ändring i Socialstyrelsens regleringsbrev 16 i maj
2019 skulle myndigheten i november 2019 redovisa en Strategisk plan
för att stödja en god och nära vård 17. Socialstyrelsen skulle i uppdraget
analysera vilka insatser myndigheten skulle kunna genomföra för att
stödja landstingen och kommunerna i den långsiktiga omställningen
med fokus på primärvården. Analysen skulle utgöra en grund för en
strategisk flerårig plan för myndighetens arbete.
I juli 2019 fick Socialstyrelsen Uppdrag angående uppföljning av
primärvård och uppföljning av omställningen till en mer nära vård 18.
Uppdraget bestod av tre delar, där den första avser nationell insamling av registeruppgifter från primärvården, den andra att på aggregerad
nivå inhämta resultat för utvalda indikatorer i syfte att följa omställningen och den tredje avser uppföljning av regionernas och kommunernas omställningsarbete.
I april 2020 beslutade regeringen om ett nytt samlat uppdrag till
Socialstyrelsen, Uppdrag att genomföra insatser för att stödja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. Det nya uppdraget lades samman med och kompletterade uppdraget om att följa
upp omställningen till god och nära vård från 2019 19. Uppdraget ska
fortsatt genomföras i enlighet med den strategiska plan som myndigheten har och stödja den målbild och den färdplan som presenterats av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård.
Uppdraget ska delredovisas årligen 31 mars och slutredovisas i sin
helhet till Socialdepartementet den 31 mars 2023. Utöver dessa redovisningspunkter finns särskilda tidpunkter för redovisning av de olika
deluppdragen (se tabell 7.1 med sammanställning av redovisningar).

16

Regeringsbeslut S2019/02110/FS. Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen. 2019. Grund för strategisk plan för att stödja en god och nära vård.
Regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppföljning av omställningen till en mer nära vård.
19
Regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppföljning av omställningen till en mer nära vård och Regeringsbeslut S2020/03319/FS. Insatser för
att stödja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård.
17
18
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Uppdragen angående uppföljning av primärvård och
uppföljning av omställningen till en mer nära vård
Deluppdrag I – nationell insamling av registeruppgifter
från primärvården
Deluppdraget handlade om att utreda möjligheter till nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. Socialstyrelsen lämnade
sin slutrapport i februari 2021 20. Myndigheten har bland annat utrett
de juridiska förutsättningarna för sådan insamling. Olika intressenters behov av information har tagits i beaktande där fokus har legat
på nationella behov av uppföljning, analys- respektive statistikverksamhet. Socialstyrelsen föreslår att följande uppgifter från primärvården ska ingå i ett utvidgat nationellt patientregister:
• patientens personnummer, kön och födelseår
• folkbokföringsort
• födelseort
• datum och tid för primärvårdskontakt
• form av primärvårdskontakt
• planerad vårdkontakt
• remiss och remitterande vårdenhet
• utförande vårdenhet
• diagnos
• yttre orsak till sjukdom eller skada
• funktionstillstånd
• åtgärd
• läkemedel
• yrkeskategori.

20
Socialstyrelsen. 2021. Uppföljningen av primärvård och omställningen till en mer nära vård –
Deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården.
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Uppgiftsskyldigheten föreslås gälla personal som utför självständigt
hälso- och sjukvårds- samt omsorgsarbete i primärvården för verksamheter i såväl offentlig som privat regi. Så väl fysiska som digitala
vårdkontakter omfattas av förslaget.
Deluppdrag II – indikatorer för uppföljning av omställningen till
en god och nära vård
Deluppdraget handlar om att analysera möjligheterna att inhämta resultat på aggregerad nivå från regioner och kommuner i syfte att följa
omställningen samt att ge förslag på indikatorer anpassade för att
kunna följa omställningen. I juni 2020 21 lämnade myndigheten en delredovisning av uppdraget. Den innehåller förslag på uppföljningsområden samt ett första förslag på indikatorer. Fyra uppföljningsområden föreslogs:
1. Förutsättningar för god och nära vård, som inkluderar exempelvis bemanning, kompetensutveckling, ekonomiska resurser och e-hälsa.
2. Nära vård – var sker vården? som inkluderar mått och indikatorer
som belyser omfattningen och fördelningen av olika insatser
inom hälso- och sjukvårdssystemet exempelvis andel vård som utförs av primärvården, vårdkonsumtion och läkemedelsförskrivning.
3. God och nära vård – fokus på primärvård är tänkt att spegla resultat för invånare och patienter och inkluderar exempelvis personcentrering, kontinuitet och medicinsk kvalitet.
4. Systemeffekter är tänkt att spegla hur vården fungerar som helhet
och inkluderar exempelvis förtroende för hälso- och sjukvården,
tillgänglighet i den specialiserade vården och omfattningen av påverkbar specialiserad vård.
Merparten av de föreslagna indikatorerna går att följa via befintliga
och tillgängliga datakällor. Socialstyrelsen lyfter även i denna rapport att bristen på uppgifter från primärvården på nationell nivå
innebär en begränsning vad det gäller möjligheten att följa effekterna
av omställningen till en god och nära vård. Det saknas även förut21
Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård – ett förslag på indikatorer .
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sättningar för att på ett tillfredställande sätt följa patientgruppers
samlade vårdkonsumtion eller vårdförlopp.
Rapporten är tänkt att utgöra en utgångspunkt för det fortsatta
arbetet med att utveckla indikatorer för uppföljning av omställningen
till en god och nära vård i dialog med regioner, kommuner och företrädare för hälso- och sjukvårdens professioner och patienter. Deluppdraget redovisas den 30 augusti 2021 och den 30 augusti 2022.
Deluppdrag III – uppföljning av omställningen till en god och nära vård
Detta deluppdrag handlar om att följa upp och rapportera hur omställningen till en mer nära vård i regioner och kommuner utvecklas
utifrån överenskommelserna mellan regeringen och SKR om God
och nära vård.
I augusti 2020 lämnade Socialstyrelsen den första uppföljningsrapporten om det omställningsarbete som pågår i regioner och kommuner 22. I rapporten framkom att samtliga regioner påbörjat arbetet
med omställningen men att de prioriterade olika utvecklingsinsatser
och arbetade på olika sätt. Alla regioner arbetade med att tydliggöra
och konkretisera inriktningen. Såväl regioner som kommuner uttryckte att en mer nära vård är nödvändig för att hantera framtida
demografiska och ekonomiska utmaningar i hälso- och sjukvården.
Uppföljningen visade att nästan alla regioner under 2019 eller början
av 2020 hade arbetat fram en målbild eller strategi för omställningen
till en mer nära vård. Utveckling av digitala lösningar sågs som en av
de viktigaste delarna för att klara framtida utmaningar i hälso- och
sjukvården. Även kompetensförsörjningen lyftes som central i arbetet med omställningen. Regionerna arbetade med olika åtgärder för
att förbättra tillgängligheten och för att uppfylla vårdgarantin i primärvården. För att öka attraktiviteten som arbetsgivare, förbättra
arbetsmiljön och stärka ledarskapet vidtog regioner och kommuner
olika åtgärder.
Regionerna var även i ett inledande arbete med att se över hur
omställningen och åtgärder skulle kunna följas upp på ett strukturerat sätt lokalt. Flera regioner lyfte problematiken med att det
saknas data för att kunna följa vårdflöden i den kommunala hälsooch sjukvården.
22

Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård.
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Nästa redovisning av uppdraget är den 30 augusti 2021 och bygger på regionernas och kommunernas redovisningar av genomförda
insatser i överenskommelsen om God och nära vård för 2020. Deluppdraget redovisas sedan den 30 augusti 2022 och slutredovisas den
30 augusti 2023. Socialstyrelsen redovisar detta deluppdrag tillsammans med deluppdrag II (beskrivet ovan).
Att stärka den kommunala hälso- och sjukvården
Socialstyrelsen arbetar inom ramen för sitt stödjande uppdrag med
att stärka den kommunala hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har
bland annat:
– analyserat förutsättningarna för att ta fram kunskapsstöd för
kommunal hälso- och sjukvård med stöd av nationella riktlinjer,
– arbetat för att förbättra uppföljningen av den kommunala hälsooch sjukvården, exempelvis utvecklat indikatorer för öppna jämförelser och regelbundet publicera öppna jämförelser för den kommunala hälso- och sjukvården
– analyserat förutsättningarna för att inhämta uppgifter från privata
vårdgivare,
– stöttat i samordningen av vård och omsorg genom att exempelvis
öka kunskapen i kommunerna om uppdraget som huvudman för
hälso- och sjukvård, identifierat behov av stöd i kommunikationen mellan vårdgivare och påbörjat arbete med att ta fram ett
sådant stöd.
Flera rapporter planeras under år 2021.
Uppföljning av och stöd till fast läkarkontakt
Inom ramen för uppdraget att följa omställningen till nära vård ska
Socialstyrelsen följa och stödja regionernas arbete med fast läkarkontakt och föreslå hur utvecklingen av fast läkarkontakt till fler
patienter kan följas upp på nationell nivå.
I december 2020 presenterades rapporten Att följa utvecklingen av
fast läkarkontakt. En kartläggning av hur regionerna arbetat med fast
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läkarkontakt visade att både tolkningen av begreppet och arbetet med
fast läkarkontakt var olika i regionerna. Det fanns en överlappning mellan fast läkarkontakt och fast vårdkontakt. Socialstyrelsen gjorde bedömningen att det finns ett behov av att informera om vad fast läkarkontakt i primärvården är och hur det förhåller sig till fast vårdkontakt.
I de flesta regioners system skulle det vara tekniskt möjligt att
dokumentera listning på namngiven läkare, men uppgifterna bedömdes inte vara heltäckande och/eller av bristfällig kvalitet. Det konstaterades ett behov av informatikarbete för att möjliggöra enhetlig
dokumentation av fast läkarkontakt och jämförbarhet vid uppföljning. Ett sådant arbete behöver beakta regionernas åtagande om att
definiera uppdrag, ansvar och befogenheter för fast läkarkontakt
utifrån lokala behov och förutsättningar enligt överenskommelsen
om God och nära vård 2020. Socialstyrelsen lämnade förslag på hur
myndigheten skulle kunna följa upp utvecklingen av antal och andel
patienter med fast läkarkontakt utifrån de data som finns tillgängliga
i dagsläget. Uppföljningen bedöms kunna utvecklas till fler regioner
när de systemtekniska och begreppsmässiga förutsättningarna för
dokumentation av fast läkarkontakt utvecklats. Registerbaserad
uppföljning av fast läkarkontakt behöver enligt myndigheten analyseras tillsammans med andra uppgifter på området som exempelvis
väntetider, fasta vårdkontakter, patientrapporterade, verksamhetsoch professionsrapporterade uppgifter.
Myndigheten ska ta fram ett nationellt stöd så att de patienter
som har behov av en namngiven fast läkarkontakt i primärvården
också kan få det. Särskilt fokus ska ligga på patienter med omfattande och komplexa vårdbehov. Dessutom ingår det i uppdraget att
ta fram ett nationellt stöd för verksamhetschefer och vårdgivare för
lämplig fördelning av patientansvar på funktionen fast läkarkontakt.
Uppdraget ska redovisas den 30 juni 2021.
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Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har uppdrag
gällande system- och patientperspektiv

Myndigheten har fått Uppdrag att utvärdera omställningen i hälsooch sjukvården till en god och nära vård 23. Myndigheten ska utvärdera
omställningen till god och nära vård ur ett system- och patientperspektiv. Utvärderingen ska ha sin utgångspunkt i de mål som regeringen fastställt för omställningen: ökad tillgänglighet, delaktighet
och kontinuitet. Hur den nära vården utvecklas och hur omställningen påverkar vården för olika grupper, med ett särskilt fokus på
utvecklingen i glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden, ska
belysas.
I en första delrapport från myndigheten lyfts att en majoritet av
befolkningen uppger att de har en ordinarie vårdcentral, men bara en
av tre svarande har en fast kontakt på sin vårdcentral. Det saknas fast
kontakt trots att behov finns och andelen med fast kontakt skiljer
sig mellan olika grupper i befolkningen. Personer med omfattande
vårdbehov har oftare fast kontakt. Utifrån den nulägesbild av befolkningens erfarenheter och uppfattningar om fast vårdkontakt och fast
läkarkontakt dras slutsatsen att fasta kontakter kan bidra till målen
för vårdens omställning; högre tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. 24
En andra delrapport ska presenteras den 1 oktober 2021 med
redovisning av patienters upplevelser av tillgänglighet, delaktighet
och kontinuitet. Den 31 mars 2023 ska uppdraget slutrapporteras.
7.2.6

Överenskommelserna om God och nära vård mellan
regeringen och SKR

Som en följd av den statliga utredningen om en samordnad utveckling för god och nära vård har regeringen och SKR tecknat årliga
överenskommelser för åren 2019, 2020 och 2021. Regeringen har för
dessa tre års överenskommelser avsatt sammanlagt cirka 15 miljarder
kronor.

23
Regeringsbeslut S2020/03220/FS. Uppdrag att utvärdera omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård.
24
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Fast kontakt i primärvården.
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Överenskommelsen om God och nära vård 2019
För 2019 omfattade överenskommelsen 25 cirka 2,4 miljarder kronor
och innehöll tre utvecklingsområden:
– omställning till en god och nära vård,
– förbättra och utveckla tillgängligheten till primärvården samt patientkontrakt och
– främja samordning, samverkan och ökad delaktighet.
Nulägesrapporter som lämnades av regionerna i oktober 2019 beskrev
hur regionerna arbetat med omställningen och vilka möjligheter och
utmaningar som identifierats. En sammanställning 26 av nulägesrapporterna har gjorts av Socialstyrelsen (sammanfattat i avsnitt 7.2.4).
Överenskommelsen om God och nära vård 2020
Överenskommelsen 27 för 2020 omfattade cirka 6,2 miljarder kronor
och var en sammanslagning av tre tidigare överenskommelser mellan
regeringen och SKR.28 Överenskommelsen innehöll fyra övergripande områden:
– utveckling av den nära vården med fokus på primärvården,
– ökad tillgänglighet i barnhälsovården,
– goda förutsättningar för vårdens medarbetare, samt
– insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025.
För att regionerna skulle få ta del av medlen skulle regionerna
fortsatt göra insatser som stödjer omställningen, vårdens relationsskapande och en ökad kontinuitet i vården samt göra insatser som
25

Regeringsbeslut S2019/02858/FS. Godkännande av överenskommelsen om God och nära
vård – en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården 2019.
26
Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård – Utvecklingen i
regioner och kommuner och uppföljning av överenskommelsen En investering för utvecklade
förutsättningar för vårdens medarbetare.
27
Regeringsbeslut S2020/00440/FS. Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om
God och nära vård 2020 – en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården.
28
De överenskommelser som lades samman var God och nära vård en omställning av hälso-och
sjukvården med fokus på primärvården, Insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården samt
En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare.
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stödjer en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. En delredovisning av genomförda insatser skulle lämnats till Socialstyrelsen den
30 september 2020, men på grund av den pågående covid-19pandemin beslutade regeringen i april 2020 att ändra datum för regionernas slutredovisning till den 31 mars 2021.
Socialstyrelsen ska följa upp och rapportera hur omställningen till
en mer nära vård i regioner och kommuner utvecklas utifrån överenskommelsen och delredovisar uppdraget den 30 augusti 2021 (se
avsnitt 7.2.4).
Överenskommelsen om God och nära vård 2021
För 2021 omfattar överenskommelsen 29 cirka 6,8 miljarder kronor,
varav 1 miljard kronor riktas till kommunerna. Överenskommelsen
innehåller fyra olika utvecklingsområden:
– utveckling av den nära vården med primärvården som nav,
– goda förutsättningar för vårdens medarbetare,
– insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025, samt
– en förstärkning av ambulanssjukvården.
Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav bygger
huvudsakligen vidare på inriktningen i överenskommelsen för 2020.
Regionerna ska arbeta inom de tre nationella målen för omställningen; stöd till att förbättra och utveckla tillgänglighet i primärvården, stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i vården samt
delaktighet och medskapande i hälso- och sjukvården.
För att ta del av medlen ska regionerna redovisa vilka insatser som
gjorts för att stärka såväl den digitala som fysiska tillgängligheten i
primärvården samt utarbeta handlingsplaner för hur en större andel
patienter ska få en fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i vården.
Regionerna ska även fortsätta införandet av patientkontrakt och
upprätta handlingsplaner för implementering, uppföljning och utvärdering av patientkontrakt. Samverkan med den kommunala hälsooch sjukvården ska beskrivas i handlingsplanerna som lämnas till
Socialstyrelsen den 1 september 2021. Därutöver ska regionerna läm29

Regeringsbeslut S2021/00820/FS Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om
God och nära vård 2021.
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na delredovisning för arbete inom hela överenskommelsen till Socialstyrelsen senast den 30 september 2021 och slutredovisning senast
den 31 mars 2022.
SKR ska lämna en delrapport den 30 september 2021 om verksamheten som bedrivits första halvåret 2021, samt redogöra för
eventuella hinder och utmaningar för att nå ambitionerna och målen
med överenskommelsens insatser. En verksamhetsrapport som redogör för SKR:s genomförande år 2021 ska lämnas den 31 mars 2022.
7.2.7

SKR:s roll i att stödja regioners och kommuners
omställning till en god och nära vård

SKR har en central roll i att stödja regionernas och kommunernas
arbete i omställningen och ska utveckla stöd i nära samverkan med
regioner och kommuner samt myndigheter. Stödet ska utgå från regionala och lokala behov och förutsättningar enligt överenskommelsen.
SKR har i sin stödjande roll bland annat arbetat med att sprida
goda exempel, stödja införandet av patientkontrakt, utveckla kvalitetsdata i primärvården för lärande och förbättring, erbjuda ledarskapsstöd för politiker och tjänstepersoner och bygga upp en arena
för samskapande av nya arbetssätt i en lärande miljö med ett experimenterande förhållningssätt.
SKR lyfte i sin rapport över arbetet 202030 pandemins effekter på
omställningen till nära vård, där både kommuner och regioner menar
att pandemin medfört att samverkan har förstärkts liksom utvecklingen av mobila vårdlösningar och digitala tjänster. De nya arbetssätten och förbättringarna, som ligger i linje med omställningen till
en nära vård, måste enligt kommuner och regioner finnas kvar även
efter pandemin som en del i att utnyttja resurserna mer effektivt.
I slutet av 2020 präglades regionernas och kommunernas arbete av
planering för vaccination mot covid-19. God samverkan och gemensam planering mellan regionerna och kommunerna lyftes som avgörande för att påbörja vaccineringen mot covid-19 och följa den nationella prioriteringsordningen.

30

SKR. 2021. Rapport av överenskommelsen, God och nära vård 2020 – En omställning av hälsooch sjukvården med fokus på primärvården.
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Utvecklingen av digitala läkarbesök

Digitaliseringen i vården har pågått länge och inom flera olika delar
av vården. Svensk hälso- och sjukvård anses ligga långt framme jämfört
med andra länder när det gäller användning av videobesök till läkare.
Utvecklingen av digitala vårdtjänster, i stort, har skett och sker hos
både offentliga och privata aktörer i vården. En aktör som erbjöd
digitala läkarbesök, grundades år 2013. Till en början erbjöds framför
allt recept online som en privatfinansierad tjänst. Efterhand utvecklades tjänsterna till digitala läkarbesök och flera aktörer tillkom. 31
Patientlagen (2014:821) trädde i kraft den 1 januari 2015. Enligt
9 kap. 1 § har en patient som omfattas av en regions ansvar möjlighet
att var som helst i landet välja utförare av offentligt finansierad
primärvård och specialiserad öppen vård, som en region ansvarar för.
Vårdgivare inom primärvårdens vårdval kunde därmed ta emot
patienter från hela Sverige och de digitala läkarbesöken gjordes tillgängliga för hela befolkningen inom ramen för den offentligt finansierade vården. 32
Utbredningen av digitala läkarbesök kan ses som ett resultat av
att tillgängligheten till primärvården inte motsvarat befolkningens
förväntningar på tillgänglighet tillsammans med ett regelverk som ger
patienten rätt att fritt söka vårdgivare och primärvård i hela landet. 33
Befolkningens kännedom om att kunna göra digitala läkarbesök
hos de privata aktörer som erbjuder digitala vårdtjänster har ökat
med tiden. År 2018 var 4,6 procent av alla läkarbesök i primärvården
gjorda via privata digitala utomlänskontakter och regionernas sammanlagda kostnad för de cirka 500 000 digitala utomlänskontakterna
uppgick till 263 miljoner kronor samma år. En digital läkarkontakt
ersattes till en början med 2 000 kronor per besök i enlighet med
Riksavtalet för utomlänsvård. Ersättningen för digitala vårdkontakter
justerades av SKR år 2019 och en digital läkarkontakt ersätts nu med
500 kronor 34. Att regionernas primärvårdsaktörer i egen regi utvecklats digitalt och i större utsträckning nu erbjuder videobesök och fler
digitala vårdtjänster beskrivs delvis som en effekt av framväxten av

31

SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet.
Ibid.
33
Anell, A och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). 2020. Vården är värd en bättre
styrning.
34
SKR. 2019. Meddelande från styrelsen – Utvecklingen av digitala vårdtjänster.
32
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befolkningens nyttjande av de privata aktörernas digitala vårdtjänster,
covid-19-pandemin och behovet av att ställa om till en mer nära vård.
Den snabba utvecklingen av digitala vårdtjänster har skapat debatt och diskussion om för- och nackdelar med digitala läkarbesök.
Farhågor som lyfts med utvecklingen är att de digitala vårdbesöken
inte skulle vara förenliga med riktlinjer för prioriteringar, att de skulle
kunna strida mot läkaretiken och medföra en risk för att vårdens resurser inte går till patienterna med störst behov 35. Fördelarna som
lyfts med de digitala vårdkontakterna är att de kan
– öka tillgängligheten i primärvården,
– minska smittorisken som annars är påtaglig i ett väntrum,
– överbrygga hinder för kontakt med vården som exempelvis geografiska avstånd,
– underlätta för personer som har många kontakter med vården,
– vara vägen in för personer som annars inte hade velat söka vård 36.
Det behövs mer kunskap om när och hur digitala vårdbesök är lämpliga och effektiva. Det råder avsaknad av evidens om kostnadseffektivitet, nytta och risker med medicinska bedömningar och diagnostik via digitala vårdbesök jämfört med fysiska läkarbesök i primärvården 37. Det saknas också kunskap om nätläkarvården avlastar den
traditionella vården eller ej 38. Motstridiga resultat finns gällande
tesen att nätläkarverksamhetens utveckling skapar en ökad efterfrågan
på vård 39. För att kunna avgöra om det sker en överkonsumtion av
vård eller inte i och med nätläkarverksamhetens utveckling behöver
man veta och jämföra vilka som kontaktar vården och för vilka besvär. Data på området är begränsad. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys lyfter avsaknad av forskning på området, att det behöver
tas fram en samlad nationell statistik över användningen av digitala

35

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2020. Tre perspektiv på digitala vårdbesök – befolkningens, patienternas och vårdpersonalens uppfattningar
36
Ibid.
37
Region Örebro län. 2018. Medicinsk bedömning och diagnostik av nytillkomna symtom via
digitala vårdbesök Rapport 2018:13.
38
Anell, A och Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS). 2020. Vården är värd en bättre
styrning.
39
ESO-rapport 2018:6. Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården.
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vårdformer och att det behövs mer kunskap om hur patienter värderar eller uppfattar den digitala utvecklingen i vården. 40

7.4

Utredningen följer utvecklingen av en nära
och tillgänglig vård, med fokus på primärvården

I följande avsnitt beskrivs vad som framkommit i möten, i regionernas nulägesrapporter och regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet om omställningen till en god och nära vård. Det är angeläget
att insatser från nationellt håll stödjer redan pågående utvecklingsarbete. Regeringens intention är att omställningen till en nära vård
med en stärkt primärvård ska kunna bidra till följande tre centrala mål;
– tillgängligheten till primärvården ska öka,
– en mer delaktig patient och en personcentrerad vård samt,
– kontinuiteten i primärvården ska öka. 41
Utredningen har försökt att identifiera nyckelområden i arbetet med
att följa omställningen till en nära vård och förbättrad tillgänglighet
i primärvården. För att identifiera nyckelområden har utredningen
haft möten med och lyssnat på företrädare med både erfarenhet av
och kunskap om primärvårdens arbete. Utredningen har utgått ifrån
dessa möten samt regeringens intention med en stärkt primärvård
och anser att tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet är nyckelområden att följa och lyfta insatser och goda exempel inom. Att
patienten ska uppleva en hög tillgänglighet till vården, vara delaktig
och få kontinuitet i sin vård innebär att vården behöver arbeta målmedvetet för en god samordning och samverkan mellan olika vårdgivare och huvudmän. Att vården arbetar ur ett hälsofrämjande och
förebyggande perspektiv ser utredningen som nödvändigt för att på
sikt förbättra hälsan i befolkningen och samtidigt minska belastningen på hälso- och sjukvårdsystemet och använda vårdens resurser
mer effektivt.
Utredningen har för avsikt att följa omställningen, identifiera och
sprida konkreta insatser inom nyckelområdena samt i slutbetänkan40

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2020. Tre perspektiv på digitala vårdbesök –
befolkningens, patienternas och vårdpersonalens uppfattningar.
Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 17.

41
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det föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för hur
regeringen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen
av den nära vården, med fokus på primärvården.
7.4.1

Möten med berörda aktörer

Vid utredningens möten har utredningen efterfrågat vilka insatser
som är viktiga för tillgängligheten i primärvården och omställningen
till nära vård, om och hur de kan se att primärvården hittills påverkats eller stärkts av omställningen, vad utredningen skulle kunna
göra för att stödja en förbättrad tillgänglighet i primärvården samt
vilket statligt stöd som de ser behövs för att stärka primärvården.
Företrädare för primärvården och allmänmedicin
Utredningen har haft möten med företrädare för styrelsen för
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM), företrädare för Nationella primärvårdsrådet samt verksamhetschefer eller annan företrädare från fyra vårdcentraler där man har god tillgänglighet och
arbetat systematiskt med fast läkarkontakt.
Samarbetet mellan primärvården och den specialiserade vården
upplevs och utrycktes som bättre nu än förr. Något av det viktigaste
med omställningen till en nära vård är att frågan om primärvården
som nav inte blir en primärvårdsfråga. Nära vård är en angelägenhet
för hela vården. Primärvårdens medarbetare måste känna av satsningen i praktiken. Den specialiserade vården behöver exempelvis
prioritera konsultativt stöd till primärvården och känna ett ansvar
för att vara med och utveckla primärvården om primärvården ska
stärkas. För att primärvården ska kunna göra så mycket som möjligt
av patientens utredning och behandling behövs arbetssätt där primärvård och specialiserad vård arbetar tillsammans med patienten.
Kontinuitet i primärvården beskrivs som att patienten har någon
i primärvården som tar ansvar och samordnar. Bristande kontinuitet
i primärvården kopplas ofta samman med bristande resurser, men
det handlar också om att primärvården inte har rätt arbetssätt.
Representanter från vårdcentraler som jobbar systematiskt med
fast läkarkontakt och har en god tillgänglighet menar att förutsättningen för att primärvården ska kunna ge en god vård på rätt vård-
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nivå utifrån patientens behov är att varje patient har en fast läkarkontakt. En fast läkarkontakt som tar helhetsansvar för både hälsa
och sjukdom och tillsammans med patienten planerar och gör bedömningar av det vårdbehov som är bäst lämpat för patienten. För
att kunna ta detta helhetsansvar måste primärvårdens kärnverksamhet prioriteras högre. Kärnverksamheten i primärvården är patientmötet och relationen med patienten enligt företrädarna. Med rätt
kompetens och bemanning, där teamet på vårdcentralen lär känna
patienterna kan primärvården vara den samordnande funktionen för
patienten.
En förklaring till att fast läkarkontakt och fast vårdkontakt inte
fått genomslag är att det saknas både en riktig målbild och en tydlig
definition av vad det är. Eftersom uppdraget som fast vårdkontakt
handlar om att samordna patientens alla behov så behöver en fast
vårdkontakt ha reell sjukvårdskompetens och förstå det medicinska
behovet.
Den digitala utvecklingen och de digitala arbetssätten uppfattas
som positiva, men samtliga ser risker med att den digitala kontakten
ersätter fysisk kontakt. Alla medicinska utredningar går inte att göra
patientsäkra utan att träffa patienten fysiskt. När vården känner patienten väl, ansågs de digitala mötena kunna stödja kontinuiteten
och göra tillgängligheten bättre.
De lyfter att omställningen behöver utvärderas och följas upp.
Att utvärdering och forskning på omställningen görs med olika vetenskapliga logiker och inte bara utifrån den medicinska forskningens angreppsätt lyfts som positivt av Nationellt Primärvårdsråd.
En upplevelse är att det nationella utredningsarbetet gällande
hälso- och sjukvård ofta är på en mycket hög abstraktionsnivå, där
det lätt glöms bort att både patientkontrakt, vårdgaranti, tillgänglighet
och delaktighet faller tillbaka till professionen och till patientmötet.
De upplever att de pengar som hittills satsats på omställningen
till nära vård inte tydligt har nått enskilda vårdcentraler. Det behövs
långsiktiga ekonomiska medel för rekrytering. Omställningsarbetet
har också delvis avstannat i samband med covid-19-pandemin.
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Delegationen, expertgruppen och referensgrupper
Delegationen menar att omställningen till nära vård är en förutsättning för att förbättra tillgängligheten. I samtliga grupper har diskuterats vad utredningen kan göra för att stödja omställningen. Grupperna konstaterar att omställningen pågår i regioner och kommuner,
med uppdrag till SKR och statliga myndigheter och det påbörjade
arbetet måste fullföljas. Att lyfta goda exempel på hur det går i regioner och kommuner med omställningen kan ses som ett stöd. Att
ställa frågor som uppmuntrar till eftertänksamhet i regionerna om
processer och hur olika aktiviteter hänger samman med varandra kan
vara en del i att stödja.
De områden som lyfts som viktiga för att omställningen till nära
vård ska lyckas är bland annat:
– samverkan mellan primärvården och den specialiserade vården,
– samverkan mellan region och kommun,
– fast vårdkontakt,
– med patienten överenskommen tid,
– utveckla och utvärdera digitala arbetssätt,
– personcentrering för ökad delaktighet.
I utredningens referensgrupp med patient- och närståendeorganisationer uttrycks det att:
Samordningen – det är det som gör att vården blir tillgänglig och nära.
När vårdkontakterna minskar och man får vård ur ett helhetsperspektiv,
då är det tillgängligt och nära.

För att lyckas med detta krävs ett bättre samspel och en utvecklad
kommunikation mellan vården och patienten så att patienter (och
närstående) kan få en bättre förståelse för både sjukdom och vård.
Företrädare för patienter och närstående lyfter att vården behöver
utbildningsinsatser för att förändra sitt synsätt på patienterna och
börja arbeta mer personcentrerat.
Referensgruppen med professionsorganisationer är eniga om att
omställningen till nära vård är en förutsättning för att kunna påverka
tillgänglighet, kontinuitet och patienternas trygghet med vården.
Gruppen anser att omställningen är pudelns kärna för att komma

220

1049
SOU 2021:59

Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård

tillrätta med tillgängligheten. Omställningen måste göras gemensamt
och goda exempel som digital specialistkonsultation behöver spridas.
Ska primärvården vara navet, så räcker inte de allmänläkare som
finns nu, utan referensgruppen menar att cirka 1 250 nya allmänläkare
behövs i primärvårdens verksamheter. För att uppnå kontinuitet behövs en maxlistning per läkare tillsammans med att det finns ett team
av olika professioner runt patienten.
Digitalisering går snabbt, och det finns behov av att utbilda personalen för att det ska bli säkert för patienten. Även att vårdpersonal
behöver vara med i utvecklingen och framtagandet av nya digitala
arbetssätt och verktyg för en ökad förståelse lyfts. Vikten av randomiserade studier påtalas av gruppen.
Medskick till utredningen i övriga möten
Att alla aktörer kommer behöva jobba brett och under lång tid för
att genomföra omställningen till en nära vård är viktigt för att lyckas.
Det är viktigt att hålla i och implementera det som fungerar i hela
Sverige.
I flera möten lyftes och diskuterades utvecklingen av nya digitala
arbetssätt och verktyg inom välfärdssektorn som ett område i stort
behov av utvärdering, uppföljning och forskningsstöd. Flertalet anser att det saknas forskning som belyser evidens, användbarheten ur
patient- och medarbetarperspektiv, dess kostnadseffektivitet eller
patientsäkerhet.
7.4.2

Nulägesrapporter och handlingsplaner inom ramen
för överenskommelse för tillgänglighet

I de flesta regionala nulägesrapporter för tillgänglighet som lämnades i oktober 2019 fanns omställningen till en nära vård med. För vissa
regioner beskrevs omställningen som förutsättningen för att kunna
öka tillgängligheten i vården, för andra regioner beskrevs nära vård
snarare som ett separat fokus eller arbetsområde, eller så nämndes
inte omställningen till nära vård alls i nulägesrapporten. Detta kan
förklaras av att regionerna för överenskommelsen om en God och nära
vård 2019 lämnade specifika nulägesrapporter vid samma tidpunkt.
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I stort sett alla regioner beskrev dock i sina nulägesrapporter för
tillgänglighet konkreta åtgärder och insatser för att öka tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet i vården. Både planerade och pågående utvecklingsarbeten beskrevs. Exempel på insatser som beskrevs var:
– införande av fast vårdkontakt inom olika vårdområden så som
hjärtsviktssköterska, flimmersköterska, njursviktskoordinator och
samordnande sjuksköterska i primärvården,
– samverkan om vårdinsatser i patientens hem mellan kommun och
region i så kallade mobila team, exempelvis mobil geriatrik för
sköra äldre,
– inrättande och vidmakthållande av kommun- och regiongemensamma mottagningar, exempelvis integrerad mottagning för barn
och ungas psykiska hälsa och ungdomsmottagning,
– utökade möjligheter att erbjuda kommunikation och stöd till patienter på distans så som exempelvis öppen webb-tidbokning,
– utökad användning av digitala arbetssätt för bättre samverkan och
teamarbete mellan primärvården och den specialiserade vården,
– utökade öppettider på vårdcentraler (kvällar och helger),
– förflyttning av arbetsuppgifter, bland annat från läkare till sjuksköterska för att öka kapaciteten och tillgängligheten.
Nulägesrapporterna lämnades innan covid-19-pandemin drabbat samhället och hälso- och sjukvården.
I kapitel 5 om regionala handlingsplaner beskrivs insatser som
regionerna angivit för att öka tillgängligheten i primärvården. I handlingsplanerna för tillgänglighet beskriver de flesta regionerna att omställningen till nära vård fått en ordentlig skjuts framåt i och med
pandemin, någon region nämner dock att omställningsarbetet tappat
fart i styrningen. Att vården behövde finnas tillgänglig på andra sätt
än genom det traditionella fysiska mötet med patienten blev påtagligt i och med covid-19-pandemin. Regionerna beskriver att pandemin gav kraft till en snabb utveckling av flera olika digitala verktyg
och arbetssätt inom både primärvård och specialiserad vård så som
exempelvis distansmonitorering, egen provtagning och patientens
möjlighet att själv boka eller omboka sin tid via webb-tidbokning.
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Insatser för ökad personcentrering och införande av patientkontrakt beskrivs av flera regioner som en del i tillgänglighetsarbetet.
För att förbättra tillgängligheten beskriver flera regioner projekt och
insatser för att stärka samverkan mellan kommun och region. I möten med kontaktpersoner påtalar flera regioner att även samarbetet
och samverkan med kommunerna blivit bättre i och med covid-19pandemin.

7.5

Insatser för nyckelområden

I följande avsnitt beskrivs insatser och goda exempel som utredningen anser bidrar till tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet.
Det är viktigt att insatser och åtgärder som görs bidrar till de tre
nyckelområdena och att det finns uppföljning eller utvärdering som
visar om och hur insatsen eller åtgärden påverkat tillgängligheten,
kontinuiteten och delaktigheten. För att kunna fatta välgrundade beslut om eventuell implementering av pilotprojekt eller utvecklingsarbeten behöver resurser avsättas för utvärdering och uppföljning.
Det pågår omfattande uppdrag hos Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys med att utveckla uppföljningen
och att utvärdera omställningen till en nära vård (se avsnitt 7.2.4 och
7.2.5 om myndigheternas uppdrag). Eftersom omställningen delvis
kräver nya arbetssätt i vården krävs även förändrade sätt att följa upp
och utvärdera vården på för att kunna säga något om omställningens
effekter.
Många insatser och åtgärder som exemplifieras har ännu inte
utvärderats eller följts upp, delvis för att omställningen på flera
områden är i sin linda delvis för att arbete med covid-19-pandemin
har prioriterats hos berörda aktörer.
7.5.1

Patientkontrakt stärker delaktighet och personcentrering

En god samordning är av vikt för patienternas upplevelse av kontinuitet, delaktighet och tillgänglighet 42. Kontinuitet i primärvården
handlar om att patienten har någon i primärvården som tar ansvar
och samordnar. När patienten vet och förstår sitt nästa steg i vård
42
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2016. Samordnad vård och omsorg – En analys
av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem.
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och behandling är det lättare att vara delaktig och påverka sin vård.
Med en god samordning ökar förutsättningarna för en mer personcentrerad vård där patientens ställning stärks. 43 Genom att utgå från
individens behov, preferenser och resurser i alla delar av patientens
vårdprocess blir vården personcentrerad. Synsättet behöver finnas
inför, under, mellan och efter ett möte eller en kontakt med vården.
Det kan exempelvis handla om att använda enkla och anpassade
vägar för kontakt med vården, att beslut om vård och behandling tas
gemensamt mellan patient och vårdpersonal och att stöd ges till patientens egenvård. Personcentrering innebär även att i utformningen
av hälso- och sjukvården tillvarata patienters och närståendes erfarenheter och kunskaper om vårdmötet. 44
Patientkontrakt ska införas av regionerna. Patientkontraktet,
som vården och patienten utformar tillsammans, ska ge en tydlig bild
av vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem patienten kan vända sig till. Patientkontrakt ska bidra till att:
– stärka den egna kraften hos patienter att nyttja sina egna resurser,
– skapa tillitsfulla och goda relationer mellan patient och vårdgivare,
– patienten vet sitt nästa steg och vart hen vänder sig när kontakt
med vården behövs,
– säkerställa att samverkan och samordning kring planer och insatser hänger ihop och ge en gemensam överblick, som utgår från
patientens berättelse och vad som är viktigt för patienten, och
– värna både patientens och vårdens tid. 45
SKR stödjer regionernas arbete med att utveckla och införa patientkontrakt. Den 1 september 2021 ska regionerna upprättat handlingsplaner för implementering, uppföljning och utvärdering av patientkontrakt.
Utredningen anser att det är av stor vikt att vården samordnas så
att patienten har en tydlig bild av vad som ska ske i vårdkontakterna,
när det ska ske och vem patienten kan vända sig till. Utredningen
43
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2018. En beskrivning av olika dimensioner av
personcentrering ur patientens perspektiv.
44
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2018. Från mottagare till medskapare – Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård.
45
SKR:s hemsida https://skr.se/skr/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvard
naravard/patientkontrakt.28918.htm (uttag: 2021-04-30).
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stödjer att patientkontrakt behöver vara mer konkret än ett handslag, det behöver finnas skriftligt och fungera som ett samordnande
paraply för patientens utredning, behandling, rehabilitering, uppföljning och egenvård för en eller flera sjukdomar.
Min vårdplan i cancervården
Ett i dag befintligt och utvecklat arbete med patientens individuella
vårdplan inom cancervården heter Min vårdplan cancer. Tillsammans
med patienter utvecklades och fastställdes 2013 en mall för vad Min
vårdplan cancer skulle innehålla. Regionala versioner av Min vårdplan har använts i varierande utsträckning. Från och med slutet av år
2020 finns nationella versioner av Min vårdplan cancer för olika
diagnosgrupper. Min vårdplan cancer syftar till att skapa delaktighet,
trygghet och förståelse hos patienter och närstående. Vårdplanen tas
alltid fram tillsammans med patienten och ska göra vården överblickbar samt tydliggöra vem som gör vad för patienten.
Planen innehåller både fördjupad och individanpassad information
om utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning. Vårdplanen innehåller även patientens inbokade tider och kontaktuppgifter
till bland annat läkare, kontaktsjuksköterska och andra viktiga stödfunktioner. Min vårdplan erbjuds analogt på papper eller i digital
form via 1177 Vårdguiden. I den digitala vårdplanen kan formulär
besvaras och det finns även en meddelandefunktion där patienten
kan skriva frågor direkt till kontaktsjuksköterskan.
Min vårdplan cancer kan ses som en grundläggande del i ett patientkontrakt för patienter med cancer. Den ger information och stöd
till patienter och närstående baserat på deras förutsättningar och
behov och är ett sätt att öka patientens delaktighet och trygghet i
vården.
Samordnad individuell plan, SIP
En av de största utmaningarna för vården och omsorgen är att skapa
en fungerande samordning mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En bristande samordning leder ofta till en försämrad upplevelse för den enskilde, uteblivna insatser och risk för sämre kvalitet
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i vård och omsorg, något som i sin tur ger både sämre livskvalitet för
den enskilde och ökade kostnader för vård och omsorg. 46
När den enskilde har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska regionen, enligt 16 kap. 4 § HSL,
tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan (en så
kallad samordnad individuell planering, förkortad SIP). Planen ska
upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den behövs för
att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde
samtycker till det. Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans
med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet
med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig
det. Motsvarande ansvar för SIP för socialtjänsten finns i 2 kap. 7 §
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Det finns också bestämmelser om
SIP i 4 kap. 1–3 §§ lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård. Bestämmelser om SIP infördes i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018.
Syftet med den samordnade individuella planen är dels att säkerställa samarbete mellan personal i kommun och region så att individens
samlade behov av socialtjänst och hälso- och sjukvård tillgodoses,
dels att den enskildes vård och omsorgsinsatser vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård samordnas. Planen ska fokusera på individens behov, upprättas tillsammans med den det berör, tydliggöra
vem som gör vad och när och definiera vem som har det övergripande
ansvaret för planen. 47
Att vård- och omsorgsverksamheterna inte nöjer sig med att ha
upprättat en plan, utan att den samordnade individuella planen ses
som och används som ett verktyg för samarbete och samverkan av
alla berörda parter är viktigt ur ett patient-, brukar- och närståendeperspektiv. För att SIP ska fungera optimalt för patienter, brukare
och anhöriga behöver SIP erbjudas individen tidigt och inte när problemen blivit stora. Företrädare för patienter, brukare och närstående menar att:
Det viktigaste är ju inte själva planen, utan det alla professionella gör för
att huvudpersonen ska få sina behov tillgodosedda – det som sker mellan möten.
46
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2016. Samordnad vård och omsorg – En analys
av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem.
47
Prop. 2008/09:193. Vissa psykiatrifrågor m.m., s. 23–24.
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Det finns en stor variation mellan hur regioner arbetat och infört
SIP 48. Det är viktigt att följa upp arbetet med SIP, få fram uppgifter
om hur många individer som har en SIP och framfört allt få reda på
hur den samordnade individuella planen fungerar och upplevs för
patienter, brukare och närstående. Det saknas i dag lagstöd för insamling av individbaserade data över verksamhets- och huvudmannaskapsgränser, vilket gör det svårt att på nationell nivå följa upp
SIP-arbetets process och kvalitet. Olika system för huvudmännens
uppföljning finns dock. Hälso- och sjukvården kan använda Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ) för att registrera antal upprättade
samordnade individuella planer. I Rutinkollen kan både regionala och
kommunala verksamheter följa upp sina rutiner för SIP. I SIPkollen, en webbaserad enkät, kan individer som har en individuell
samordnad plan anonymt ta ställning till olika påståenden om upplevelsen av att få en SIP. Det finns även olika former av utvärderingsrapporter som följt upp SIP-arbetet. 49
Nationell punktmätning har genomförts hösten 2019 och hösten
2020 för att ta reda på hur patienterna upplevt vårdprocessen vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Knappt 800 personer telefonintervjuades veckan efter utskrivning från sjukhus. Av de intervjuade uppgav 30 procent att de hade en skriftlig vårdplan. Majoriteten upplevde att de varit delaktiga i planering av vården, att hänsyn
tagits till deras egna önskemål och de kände sig trygga med sin vård
och omsorg. 50
7.5.2

Digitalisering kan stärka tillgänglighet och delaktighet

Enligt Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården kommer innovativa lösningar och nya arbetssätt att behövas för
att möta kraven på sjukvården från en växande och åldrande befolkning. Att ta till vara digitaliseringens möjligheter inom hälso- och
sjukvården kommer att vara avgörande för att möta befolkningens
och patienternas förväntningar på vården 51. En ökad digitalisering
48
Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Uppföljning och
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018
Slutrapport.
49
SKR. 2020. Att stärka samverkan med hjälp av SIP.
50
Webbkollens hemsida www.webkollen.com (uttag 2021-05-18) och SKR:s presentation om
Nationell punktmätning – Mätning hösten 2019 & 2020.
51
ESO-rapport 2018:6. Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården.
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ökar tillgängligheten och patientens ställning stärks. Vägen framåt för
att öka tillgängligheten är att integrera digitala verktyg i den traditionella vården. Förväntningarna på att vården ska erbjuda såväl fysisk
som digital tillgänglighet har funnits redan innan covid-19-pandemin52.
Att behovet av digital tillgänglighet ökat under pandemin märks i
hälso- och sjukvården precis som i övriga samhället.
Regionerna beskriver i sina handlingsplaner för ökad tillgänglighet olika utvecklingsinsatser exempelvis utveckling av olika former
av distanskontakter så som video, chatt, webbformulär, sms och webbtidbokning. Antalet genomförda vårdkontakter via video och telefon har ökat liksom användandet av digitala stödprogram för vård
och behandling.
Även en ökning i användandet av 1177 Vårdguidens e-tjänster
syns. I oktober 2020 gjordes mer än 10 miljoner inloggningar, vilket
är en ökning med nära 100 procent jämfört med samma tid året innan. Det är e-tjänsterna där invånarna kan göra sina egna vårdärenden som ökat mest. 53
Utredningen bedömer att digitaliseringen i hälso- och sjukvården
behöver fortsätta utvecklas för att öka tillgängligheten och stärka
patientens ställning. Utredningen ser dock ett stort behov av att
forskningen stärks på området för att värdera riskerna och samtidigt
på bästa sätt ta vara på digitaliseringens goda effekter för patienter,
vårdens medarbetare och hälso- och sjukvårdssystemet i stort.
7.5.3

Samverkan mellan primärvård och specialiserad vård
stärker tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet

När den specialiserade vården medverkar i primärvården med kompetens och resurser ökar förutsättningarna för att primärvården blir
mer tillgänglig och den vårdverksamhet som patienterna och befolkningen vänder sig till i första hand 54.Med god samverkan och högt
förtroende mellan primärvården och den specialiserade vården kan
tillgängligheten öka och patientens ställning stärkas. Insatser och
utvecklingsarbeten pågår i regioner för att testa olika arbetsformer
med specialistkonsultationer i primärvården.
52

SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet.
Ineras hemsida www.inera.se/nyheter/nyheter/covid-19-pandemin-okar-anvandandet-av-1177stjanster-pa-natet-med-100-procent/ (uttag 2021-05-21).
54
SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform.
53
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Utredningen anser att stora vinster finns att göra i såväl tillgänglighet som delaktighet och kontinuitet när samverkan mellan primärvård och specialiserad vård sker. Utredningen avser att fortsätta
sprida goda exempel på detta.
Digital specialistkonsult mellan primärvård och ortopedklinik
Sedan våren 2020 pågår ett pilotprojekt i Region Kalmar län där primärvården och ortopedkliniker samverkar.
En specialist i ortopedi finns tillgänglig för konsultuppdrag via
ett videokonferenssystem. Konsulten är hela tiden uppkopplad och
finns tillgänglig för primärvårdsläkare måndag till torsdag klockan
09.00–16.00 och på fredagar klockan 09.00–14.00. Ingen tidsbokning
krävs. När primärvårdsläkaren har behov av ortopedisk konsultation
går primärvårdsläkaren och patienten till ett förberett undersökningsrum med videokonferensutrustning och kopplar upp sig till ortopedkonsulten som svarar direkt eller så snart hen blir ledig. Ett trepartssamtal mellan primärvårdsläkare, specialistkonsult och patient påbörjas.
I samtalet kommer man överens om patientens fortsatta vård och
behandling. Primärvårdsläkaren ansvarar för att verkställa överenskomna beslut och fortsätter att vara patientansvarig läkare och
sköter även eventuellt behov av uppföljning. Dokumentation sker i
både primärvården och på ortopedkliniken.
Deltagande i den första piloten var Oskarshamns ortopedklinik
och Borgholms hälsocentral. Verksamheten har skalats upp och flera
hälsocentraler är med i projektet. Ytterligare hälsocentraler arbetar
med förberedelser för att implementera arbetssättet 55.
Ännu har ingen utvärdering eller uppföljning presenterats
officiellt men en sammanställning har gjorts inom pilotprojektet.
Sammanställningen visar att i 75 till 80 procent av de första 400 konsultationerna som gjorts har problemställningen lösts. I resterande
konsultationer har en remiss till ortopedspecialistmottagning rekommenderats. Remissen har då varit väl underbyggd och kommit
till rätt enhet.
I sammanställning från pilotprojektet beskrivs att arbetssättet innebär att den specialiserade vården både kommer nära patienten och
stärker primärvården. Patientens ställning stärks genom en ökad del55

Eriksson D. 2021. Sammanställning Direktkonsult ortoped.
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aktighet i sin vård och vårdprocess. Patienten behöver inte vänta på
en remiss eller en tid, inte heller resa till ortopeden för en bedömning.
Eventuell behandling kan påbörjas på en gång. För primärvården
ökar kunskapen om ortopediska besvär vilket leder till bättre remisser och därmed bättre nyttjande av den specialiserade vårdens resurser. Något som i sin tur också upplevs öka tillgängligheten till den
specialiserade vården 56. Pilotprojektet kommer att utvärderas hälsoekonomiskt av forskare från Uppsala universitet.
Teledermatoskopisk bedömning – mellan primärvård
och hudsjukvård
Teledermatoskopisk bedömning i primärvården innebär att primärvården får stöd från hudspecialister med att bedöma hudförändringar och misstänkta hudtumörer hos patienter. Primärvårdsläkare
fotograferar hudförändringen eller misstänkta hudtumören (vanligt
foto samt dermatoskopifoto). Fotografierna skickas digitalt för bedömning av hudläkare. Förändringen bedöms som ofarlig eller så ges
bedömningen att patienten bör remitteras till hudläkare för mer
exakt bedömning eller till kirurg som kan operera.
Fördelarna med detta arbetssätt är att patienterna får snabbare
återkoppling och slipper operation av ofarliga förändringar. Det skapas en större tilltro till primärvårdsläkarens bedömning när den görs
tillsammans med hudspecialisternas konsultation 57. Patienten behöver inte ett besök på specialistmottagning för en första bedömning.
Primärvården kan med detta arbetssätt säkra diagnostiken. Många
hudförändringar är ofarliga. Genom införande av teledermatoskopisk bedömning i primärvården remitteras färre men rätt patienter
till hudkliniken, något som kan öka tillgängligheten. Teledermatoskopisk bedömning leder också till lärande eftersom primärvården
får återkoppling på sina bedömningar. Hudkliniken får bättre remissunderlag med teledermatoskopisk bedömning, vilket möjliggör snabbare handläggning vid fall med stark misstanke om cancer. Arbetssättet innebär även ett minskat antal kirurgiska ingrepp och för
patologin färre godartade vävnadsprover och bättre frågeställningar.
56

Ibid.
Regionala Cancercentrum i samverkan. 2018. Tidig upptäckt av hudcancer med teledermatoskopi – Förslag till fortsatt utveckling.
57
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I stort sett alla regioner har beslutat om breddinförande av teledermatoskopisk bedömning av hudförändringar i primärvården. Hur
regionerna arbetar med breddinförandet skiljer sig åt liksom hur
långt de kommit 58.
Virtuella hälsorum i glesbygd i norr
I ett Virtuellt hälsorum kan patienter via videolänk koppla upp sig
mot en läkare eller annan vårdpersonal. Enklare provtagning som
blodtryck och blodvärden kan utföras på plats. I de rum som är bemannade viss tid finns även möjlighet för omläggningar, suturtagning samt venösa blodprover. Första hälsorummet invigdes 2013
i Västerbotten och ytterligare rum har upprättats i Västerbotten,
Jämtland-Härjedalen och Norrbotten. Numera har hälsorummen
döpts om till Samhällsrum eftersom även andra, till exempel kommunerna använder dem för kommunikation med medborgarna. För
att stödja patienterna som känt sig osäkra har mentorer fått utbildning för att hjälpa till med tekniken, och även hemtjänstpersonal har
funnits som en resurs. De virtuella samhällsrummen utgör en viktig
konkret resurs för befolkningen och vården i glest befolkade områden. Förebyggande och hälsofrämjande vårdinsatser och omsorg
kan underlättas med hjälp av fjärrteknik och distanslösningar i samverkan mellan hälso- och sjukvården inom regionerna och kommunerna.
Eftersom det inte funnits tillräckliga patientvolymer har det inte
gjorts några studier med slutsatser kring arbetssättet. En intressant
första iakttagelse är att det verkar som att patienter som använt digital vård i hälsorum upplever sig ha större kontroll över sin egen hälsa
än en jämförelsegrupp. Slutsatsen bör värderas med försiktighet utifrån att patientgruppen är begränsad.
Det finns en ambition att installera mer avancerad teknik i samhällsrummen för att kunna göra mer diagnostik och det finns samarbete med universitet för att utveckla ny teknik så att patienter
själva kan klara mer av provtagning på distans.

58
Regionala Cancercentrum i samverkan. 2021. Teledermatoskopi i Sverige – En inventering av
beslut att införa, pilotstudier och breddinförande i landets 21 regioner.
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Samverkan mellan kommunal och regional vård
stärker tillgänglighet och kontinuitet

Personer med en komplex sjukdomsbild och behov av insatser från
flera aktörer möter ofta en splittrad vård och omsorg. Varje aktör
arbetar för sig själv och saknar fullständig information om patientens
hälsotillstånd, behov och tidigare behandlingar. Detta leder till risk
för brister och misstag och till otrygghet hos både patient och vårdoch omsorgspersonal. Bristerna kan handla om felaktig läkemedelsanvändning, onödiga akuta besök på sjukhus och undvikbara slutenvårdstillfällen. 59
Hälso- och sjukvård är ett delat ansvar mellan regioner och kommuner. Det delade ansvaret innebär också delat ansvar för att
beskriva och samordna hälso- och sjukvårdssystemet på ett tydligt
sätt för både patienter och medarbetare. Samverkan mellan olika
vårdgivare och huvudmän är en förutsättning för att kunna erbjuda
en sammanhållen, samordnad och personcentrerad vård. 60
Att samverkan sker på olika nivåer ser utredningen som viktigt
för att patienter och brukare som har behov av både regionens och
kommunens vård och omsorg ska erbjudas en trygg och kvalitativ
vård som utgår från individens sjukdomar, symptom samt vård- och
omsorgsbehov. Det är också viktigt för att skapa goda arbetsmiljöer.
Södra Älvsborgs Närsjukvårdsteam vid Borås Sjukhus
– mobil närvård för äldre patienter med flera sjukdomar
För att säkerställa samordnade insatser och ta ett gemensamt ansvar
över huvudmannagränserna finns i Västra Götalandsregionen sex
vårdsamverkansområden med representanter från kommunen, regionala primärvården och sjukhusvården. I regionen pågår ett omfattande utvecklingsarbete och breddinförande av Mobil närvård, där
kommunen ansvarar för basverksamheten och dygnet-runt funktionen och regionen finns nära till hands med specialistteam och hemsjukvårdsläkare. Vården utgår alltid från patientens behov och ges i
hemmet. Målgruppen för den mobila närvården är äldre patienter

59
60

SOU 2016:2. Effektiv vård.
SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform.
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med flera sjukdomar som befinner sig i ett instabilt skede med upprepade vårdkontakter. 61
Närsjukvårdsteamet vid Borås sjukhus utgår från lokaler på sjukhuset men utför alla vårdinsatser hemma hos patienten i samverkan
med den kommunala hemsjukvården. I dag har teamet cirka 20 medarbetare med olika kompetenser, så som läkare, sjuksköterskor,
kurator, dietist och apotekare. Teamet har ungefär 50 till 60 patienter inskrivna samtidigt.
För vård av teamet krävs remiss från legitimerad person. Många
gånger är det sjuksköterska i kommunens hemsjukvård som skickar
en remiss till närsjukvårdsteamet när de gör bedömningen att personen befinner sig i ett instabilt skede och har ett utökat behov av vård
och behandling. Hemsjukvårdens sjuksköterskor känner oftast patienten väl och kan göra en välgrundad bedömning av individens sjukdomstillstånd, mående och vårdbehov. Patienter som är bosatta i
vård- och omsorgsboende kan dock inte remitteras till närsjukvårdsteamet. När patienten skrivs in till närsjukvårdsteamet tar teamet
över det medicinska ansvaret och det finns därmed en för patienten
självklar läkarkontakt som ansvarar för den övergripande vården och
ett team som samverkar kring en gemensam vårdplan.
Arbetet tillsammans med patienten, närstående och kommunens
vård och omsorg är intensivt i början. Det handlar framför allt om
att genom hembesök lära känna patienten för att förstå problematiken samt samordna vården för patienten hos olika vårdgivare och mottagningar utifrån patientens vilja och livssituation för att skapa ökad
trygghet och livskvalitet. Därutöver går teamet igenom läkemedelslistor, upprättar vård- och behandlingsplaner, genomför planerade
och akuta hembesök, finns tillgängliga för telefonrådgivning och
löser tillsammans med hemsjukvården olika sociala och medicinska
problem. Med teamets kännedom om patienten kan avancerad vård
ges via telefon när hemsjukvården är på plats i patientens hem. Om
patienten skulle behöva akut vård på sjukhuset har närsjukvårdsteamet inläggningsrätt och kan kontakta vårdplatskoordinatorn på
sjukhusets avdelning direkt i stället för att patienten ska behöva besöka akuten först.
Patientgruppen som skrivs in till närsjukvårdsteamet är multisjuka
äldre över 75 år, med en komplex sjukdomsbild och behov av omfat61
Norén D. 2019. Att samverka med närsjukvårdsteam – Kartläggning av frågeställningar och
praktiska tillämpningar för att utveckla samverkan.
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tande vård- och omsorg. Patienterna är inskrivna hos teamet i genomsnitt 4 till 6 månader. När patienten ska skrivas ut från teamet görs
det på ett möte tillsammans med patienten, närstående samt läkare
och sjuksköterskor från både vårdcentralen och närsjukvårdsteamet.
50–60 procent av patienterna som skrivs in i närsjukvårdsteamet dör
under tiden de är inskrivna i teamet.
Patienter som är inskrivna i närsjukvårdsteam uppger att de får
den vård som de behöver i hemmet, att de får vara med och bestämma om vården och att de får tillräckligt med information. De känner
sig även trygga med att få vård i hemmet och de upplever att läkare
och sjuksköterskor samarbetar bra. Många av patienterna menar att
om de inte hade fått hembesök av närsjukvårdsteamen så hade de
förmodligen åkt till sjukhuset. För patienterna suddas gränserna
mellan sjukhusvård och vård i hemmet ut. 62
I samtal som utredningen haft med representanter för närsjukvårdsteamet vid Södra Älvsborgs sjukhus så beskrivs att samverkan med
kommunen fungerar mycket bra eftersom det finns ett ömsesidigt
förtroende för varandras uppdrag och kompetenser där alla ser varandra som lika mycket värda. En tradition av god samverkan mellan
kommunerna och regionen i Södra Älvsborg förklaras som en anledning till att det varit lätt med samverkan för närsjukvårdsteamet
redan från start. De utredningen pratat med beskriver även att vården har blivit mer effektiv tack vare enklare kommunikationsvägar
och närhet mellan olika professioner. Med en ökad samordning och
kontinuitet skapas framfört allt en bättre förståelse för patientens
verkliga behov. Även ökade förutsättningar för snabbare hantering
av frågor och problem lyfts som positiva effekter av att arbeta med
närsjukvårdsteam liksom att kunna arbeta mer förebyggande och
proaktivt med patienten. För de patientfall som man kunnat hämta
ut data för, verkar det som att patienterna klarat sig bra efter sin tid
i teamet. Patienterna behövde inte lika mycket vård från andra vårdinstanser som innan sin tid i närsjukvårdsteamet.
Att vårdkonsumtionen minskat för patienter som varit inskrivna
i närsjukvårdsteam stöds av den utvärdering som gjorts av närsjukvårdsteamen. Vid en jämförelse av vårdkonsumtion av specialistvård
6 månader före och 6 månader efter inskrivning i mobilt hemsjukvårdsteam sågs en minskning med 50 procent. Trots svårigheter att
62

Norén D och Segerberg A. 2019. Mobil närvård Västra Götaland – Följeutvärderingen. Slutrapport april 2019.
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mäta vårdkonsumtion för denna patientgrupp som helhet går det att
se denna, relativt sett nya, vårdforms potential att effektivisera
hälso- och sjukvårdens resursanvändning. 63 En kostnadsberäkning
som gjorts på cirka 90 patienter i målgruppen kroniskt sviktande
visar att arbetet inom närsjukvårdsteamet innebär en minskad vårdkonsumtion för akutmottagningsbesök och slutenvårdsdygn som
motsvarar cirka 16–24 miljoner kronor årligen. 64
7.5.5

Utvecklingsprojekt tillsammans med patienterna
stärker delaktighet

När patienter, närstående och befolkningen är med och påverkar hur
vården utformas skapas en vård som är bättre anpassad efter det
behov och den målgrupp den är till för. Att ta vara på patienternas
erfarenheter och behov för att utveckla vården ökar förutsättningarna
för en bättre personcentreringen i vården och med det stärks också
patientens ställning. 65
SKR har tillsammans med Experio Lab 66 Sverige, Karlstads Universitet, Linköpings Universitet och Helsingborgs stad tagit initiativ
till en arena för lärande och experimenterande, Hälsolabb. Arenan
ska stödja regioner och kommuner i omställningen till nära vård med
utgångspunkt i invånares, patienters och brukares behov. Här används tjänstedesign som metod, vilket kan beskrivas som ett arbetssätt för medskapande där användaren ses som expert på sina egna
erfarenheter. Patienter, närstående och medarbetare behöver involveras i hela processen från utforskande och idé till testandet av nya
lösningar. 67
Utredningen anser att det är viktigt att på alla sätt involvera patienter och närstående i utvecklingen av den nära vården. Det stärker
patienternas delaktighet och ansvarstagande för sin egen vård och
kan därmed på sikt frigöra resurser som kan användas till att öka
tillgängligheten generellt i vården.
63

Ibid.
Power-pointpresentation. Närsjukvårdsteam vid Södra Älvsborgs sjukhus – Exempel med
kostnadsberäkningar. Nära vård – nya sätt att mäta ändamålsenlighet och systemeffekter.
65
SBU. 2017. Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården En sammanställning av vetenskapliga
utvärderingar av metoder som kan påverka patientens förutsättningar för delaktighet.
66
Experio Lab Sverige är en samverkan mellan olika regioner som vill utveckla sin förmåga till
användardriven utveckling med tjänstedesign som metod och förhållningssätt.
67
Westling K. 2020. Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till
Nära vård – En lägesrapport.
64
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Hurmårdu.nu ett utvecklingsprojekt med tjänstedesign
För barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa är det många
gånger svårt att hitta rätt vårdnivå. För att bättre möta upp behovet av
stöd vid lätt till medelsvår psykisk ohälsa utvecklades i Region Värmland Första linjen unga. Genom att möta de tidiga behoven vill man
förebygga att barn och unga utvecklar en allvarligare sjukdomsbild.68
För att underlätta för unga att ta kontakt med första linjen unga
i ett tidigt skede utvecklade Region Värmland i samarbete med Experiolab webbtjänsten Hurmårdu.nu. Webbtjänsten har tagits fram i en
medskapande process mellan unga och medarbetare i första linjen i
Karlstadsområdet. Utvecklingsprojektet startade våren 2015 för att
svara upp mot ungas behov av tidiga, förebyggande insatser och för
att öka kunskap om psykisk ohälsa och sänka trösklarna till att söka
hjälp i ett tidigt skede. Under arbetets gång framkom det att vården
behövde möta unga på ett annat sätt och ta vara på de digitala verktygen. Webbtjänsten har testats i mindre skala. Den riktade sig i
början till unga i Karlstadsområdet men har sedan vidareutvecklats
tillsammans med unga och medarbetare i regionen.
Från och med hösten 2021 kan webbtjänsten användas av alla
unga som bor i Region Värmland för att kontakta vården och
uttrycka sitt mående vid lättare psykisk ohälsa. Den som besöker
webbsidan får besvara några frågor som hjälper att beskriva mående
och vad den unga vill ta upp med vården. I slutet av frågorna kan den
svarande välja om svaren ska skickas till vården eller ej. Om svaren
skickas in så kontaktar Första linjen unga den unga så fort de kan,
oftast nästa arbetsdag.
Det finns ännu ingen utvärdering eller uppföljning av webbtjänstens resultat eller effekter men i samtal med representant för
Hurmårdu.nu framgår att tjänsten upplevs ha ett stort värde för de
unga. Den gör det lättare och tryggare att ta en första kontakt och
medarbetarna på Första linjen unga ser webbtjänsten som en värdefull samtalsguide som hjälper till att i mötet fokusera på det som är
värdefullt för individen. Majoriteten av de som söker via webbtjänsten söker för lättare psykisk ohälsa så som oro, ångest och nedstämdhet och till viss del stress och sömn. De som söker vård via
Hurmårdu.nu får cirka 5–7 besök på primärvårdsnivå hos Första
linjen unga. Cirka 17 procent av de som söker Första linjen unga är i
68

Region Värmland. 2018. Slutrapport – Hurmårdu.nu – pilot.
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behov av specialiserad vård. I samtalet framgår att både Barn och
ungdomspsykiatrin (BUP) och skolans elevhälsa upplever att de fått
en mindre belastning, men det saknas data eller uppföljning på detta.
Representanten uppger dock att de kan se att en större andel barn
och unga söker själva till Första linjen unga, utan att gå via andra så
som exempelvis Elevhälsan, BUP, förälder eller närstående.

7.6

Fortsatt behov av samordning

I följande avsnitt beskrivs fortsatt samordningsbehov av arbetet som
görs inom ramen för omställningen till nära vård.
Vikten av att regeringen och myndigheterna samordnar sig och
sina insatser riktade till regioner och kommuner lyfts i flera olika
möten som utredningen haft. Det upplevs inte alltid lätt att veta vilka
myndigheter som har vilket uppdrag eller när olika redovisningar
kommer presenteras. Under åren 2021, 2022 och 2023 ska olika rapporter och redovisningar som berör omställningen till nära vård lämnas in till regeringen och Socialstyrelsen, (presenteras i tabell 7.1).
Att ställa om hälso- och sjukvården till en mer nära vård där
primärvården är navet kommer att ta tid. I en stor förändringsresa
som denna är det viktigt att det finns en samsyn mellan olika berörda
aktörer kring mål och färdplan, som håller över tid. Ska regioners
och kommuners liksom statliga myndigheters samlade arbete för en
mer nära och tillgänglig vård kunna ge effekter på tillgänglighet,
kontinuitet och delaktighet är det viktigt med kunskap och förståelse om varandras olika uppdrag och hur de hänger samman. Med en
nationell samordning av uppdrag och arbete, som tydligt kan beskriva hur de olika uppdragen förhåller sig till varandra och som tydliggör vilka resultat, erfarenheter och slutsatser som uppdragen genererat, menar utredningen att möjligheten ökar för att regeringen ska
kunna fortsätta stödja omställningen så att den går i en gemensam
riktning mot en mer nära och tillgänglig vård. Nedan redovisas en
ögonblicksbild av de uppdrag som för närvarande pågår.
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Tabell 7.1
Datum

Kommande redovisningar om omställningen till nära vård
Uppdrag som redovisas

2021-06-30 Delbetänkande

2021-06-30 Stöd för arbetet med fast läkarkontakt
2021-08-30 Uppföljning av omställningen till god och
nära vård i kommuner och regioner inkl.
utveckling av indikatorer för att följa
omställningen
2021-09-01 Handlingsplan för hur målen om fast
vårdkontakt och fast läkarkontakt ska uppnås
2021-09-30 Delredovisning inom ramen för
överenskommelsen om god och nära vård
2021
2021-09-30 Delrapport för överenskommelsen om en God
och nära vård 2021
2021-10-01 Slutbetänkande

2021-10-01 Delredovisning av uppdrag att utvärdera
omställningen i hälso- och sjukvården till en
god och nära vård
2021-10-15 Nulägesrapporter inom ramen för
överenskommelsen om ökad tillgänglighet i
hälso- och sjukvården 2021
2021-11-30 Slutbetänkande
2022-03-31 Delredovisning av det samlade uppdraget att
främja omställningen till en god och nära
vård
2022-03-31 Slutredovisning inom ramen för
överenskommelsen om en god och nära vård
2021
2022-03-31 Verksamhetsrapport för överenskommelsen
om en god och nära vård 2021
2022-05-15 Slutbetänkande

2022-08-30 Delredovisning av uppföljning av
omställningen till god och nära vård i
kommuner och regioner
2022-08-30 Slutredovisning av uppdrag om indikatorer för
att följa omställningen till god och nära vård
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Redovisande organisation
Utredningen om Ökad
tillgänglighet i hälsooch sjukvården
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen

Regionerna
Regionerna och
kommunerna via Regionala
samverkans- och
stödstrukturer (RSS)
SKR
Utredningen om en
Sammanhållen god och
nära vård för barn och unga
Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys
Regionerna

Samsjuklighetsutredningen
Socialstyrelsen

Regionerna

SKR
Utredningen om Ökad
tillgänglighet i hälsooch sjukvården
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1067
SOU 2021:59

Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård

Datum
Uppdrag som redovisas
2023-03-31 Slutredovisning av det samlade uppdraget att
främja omställningen till en god och nära
vård
2023-03-31 Slutredovisning av uppdrag att utvärdera
omställningen i hälso- och sjukvården till en
god och nära vård
2023-08-30 Slutredovisning av uppföljning av
omställningen till god och nära vård i
kommuner och regioner

Redovisande organisation
Socialstyrelsen

Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys
Socialstyrelsen

Källa: Utredningens kartläggning 2021-06-01

7.7

Behov av utvärdering och forskning

I följande avsnitt beskrivs områden där utredningen ser att det finns
behov av utvärdering och forskning.
Insatser och åtgärder som exemplifieras har ännu inte hunnit utvärderas eller följas upp på lokal nivå, delvis för att de är nyligen påbörjade och delvis för att arbete med covid-19-pandemin har haft
högre prioritet i regioner och kommuner. Det är angeläget att regioner och kommuner framöver kan prioritera resurser och tid för egen
uppföljning och utvärdering av de insatser och åtgärder som pågår
inom ramen för omställningen. Forskningen bör utvärdera om vårdens resurser används på bästa sätt för att möta patienters behov av
vård och omsorg. Forskningen behöver belysa omställningens effekter på tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet.
Utvecklingen av digitala vårdtjänster, verktyg och arbetssätt sker
snabbt under omställningen till en mer nära vård. Utredningen anser
att det finns ett stort behov av att forska, utvärdera och följa upp konsekvenser av hälso- och sjukvårdens pågående digitalisering och den
välfärdstekniska utvecklingen. Detta för att kunna säkerställa en patientsäker hälso- och sjukvård med fortsatt hög medicinsk kvalitet.
Uppföljningen på nationell nivå behöver ske långsiktigt, i flera
steg och i samverkan mellan olika aktörer. Socialstyrelsens och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdrag att följa upp, utveckla
uppföljningen och utvärdera omställningen till en nära vård kommer
att vara viktigt för att visa på effekter, brister och problem som behöver åtgärdas.
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Utredningens fortsatta arbete

Av direktivet framgår att utredningen ska följa utvecklingen av en
mer nära vård och föreslå insatser för hur regeringen och statliga
myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen regionalt och lokalt.
Det är angeläget att insatser från nationellt håll stödjer redan pågående utvecklingsarbete. Utredningen har i detta delbetänkande
beskrivit en nulägesbild och gjort en sammanställning av kommande
redovisningar av uppdrag och arbeten som berör den nära vården.
Utredningen kommer att fortsätta följa omställningen till en nära
vård och sprida goda exempel på insatser för tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet som stödjer omställningen. I slutbetänkandet
kommer utredningen föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva
insatser för hur regeringen och statliga myndigheter kan fortsätta
stödja utvecklingen av den nära vården, med fokus på primärvården.
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En nationellt samordnad
hälso- och sjukvårdsrådgivning

I det här kapitlet redogörs för utredningens deluppdrag om en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden. Kapitlet inleds med en beskrivning av uppdraget och hur det
har genomförts. Därefter redovisas resultat från utredningens kartläggning av 1177 Vårdguiden. Sedan följer utredningens analys av
utmaningar och hinder och därmed en problembild. Därefter följer
utredningens analys av värdet med ökad samordning och vad som
skulle behövas för att åstadkomma en nationellt samordnad hälsooch sjukvårdsrådgivning. I nästa del redogörs för olika alternativ
som utredningen har övervägt för att utforma och reglera en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning, och slutligen finns
utredningens förslag och bedömningar.

8.1

Utredningens uppdrag

I utredningens direktiv beskriver regeringen att det sedan snart 20 år
tillbaka finns en nationell sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden
som erbjuder tjänster via telefonnumret 1177 och genom en webbplats, 1177.se. Regionernas och kommunernas bolag Inera AB (Inera)
hanterar tekniken och nationella texter när det gäller webben medan
regionerna hanterar regional tilläggsinformation och val av webbtjänster utifrån regionala behov och önskemål. För invånarna innebär det att man ringer ett telefonnummer och blir kopplad vidare till
en regional organisation för sjukvårdsrådgivning. Även den gemensamma webbplatsen har regionala variationer. Det gör att sjukvårdsrådgivningen genom 1177 Vårdguiden varierar över landet, exempelvis när det gäller vilken information som ges och vilka webbtjänster
som erbjuds.
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I samband med utbrottet av covid-19 under våren år 2020 uppmärksammades behovet av en tillgänglig sjukvårdsrådgivning tydligt. Många kontaktade 1177 Vårdguiden på telefon, vilket medförde
en kraftigt ökad belastning på tjänsten med långa väntetider i flera
delar av landet.
Under åren 2019–2021 har regeringen avsatt 263 miljoner kronor
till utvecklingsarbete mot en målbild för första linjens vård och 1177
Vårdguidens roll. Regeringen anser det vara viktigt att beakta regionernas utvecklingskraft för att möjliggöra införandet av exempelvis
nya e-tjänster som kan effektivisera verksamheter, såsom ökade möjligheter till självservice för patienter samt artificiell intelligens och
beslutsstöd för medarbetarna.
Det är mot denna bakgrund som tillgänglighetsdelegationen enligt
direktivet ska
– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden
bör utformas och regleras för att kunna möta behov och förväntningar kopplade till utvecklingen av den nära vården,
– analysera möjligheter, om så anses lämpligt, att via en nationellt
samordnad sjukvårdsrådgivning tillhandahålla nya typer av digitala tjänster eller funktioner när det gäller till exempel självservice
eller artificiell intelligens,
– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning ska kunna upprätthållas vid
kraftigt ökade behov av sjukvårdsrådgivning på grund av större
kriser eller samhällsstörningar, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.

8.2

Utredningens arbetssätt

Utredningen har som en grund för arbetet med förslag inom detta
deluppdrag gjort en kartläggning av 1177 Vårdguiden. Den beskriver
vad 1177 Vårdguiden är och hur det fungerar i dag, bland annat
avseende vilka tjänster som erbjuds, hur mycket tjänsterna används,
pågående utvecklingsarbete, organisering och finansiering. Kartläggningen grundar sig i huvudsak på tillgänglig information på webben
(särskilt 1177.se och inera.se), dokument såsom målbilder, uppfölj242
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ningar och programbeskrivningar från Inera, övergripande statistik
från Inera och Region Stockholm, information som inhämtats i
samband med dialog med Inera och andra aktörer, genom skriftliga
frågor till regionala 1177 Vårdguiden på telefon samt genomgång av
regionala sidor på 1177.se. För delfrågan om att upprätthålla en
nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning vid kris eller samhällsstörning har utredningen sammanställt relevanta bestämmelser
(vilka återfinns i kapitel 3).
Under arbetets gång har utredningen haft diskussioner med en
rad aktörer för informationsinhämtning, kvalitetssäkring, omvärldsbevakning och förankring. Bland annat har utredningen haft en
omfattande dialog med Inera samt möten med bland annat Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR), regionala verksamheter för 1177
Vårdguiden på telefon, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för digital förvaltning, andra offentliga utredningar och andra aktörer såsom Vision e-hälsa och SOS Alarm.
Resultaten från kartläggningen och de möten som skett med olika
aktörer har i kombination med diskussioner i delegationen, expertgruppen och referensgrupperna lett fram till de förslag som läggs.

8.3

Introduktion till 1177 Vårdguiden

8.3.1

1177 Vårdguiden består av flera delar
och många tjänster

1177 Vårdguiden är ett varumärke, ett samlingsbegrepp och en samlad ingång till information och digitala tjänster inom den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården. 1177 Vårdguiden kan också beskrivas som regionernas kanal för information och råd om vård och
hälsa, för kommunikation samt för tillhandahållande av e-tjänster till
invånarna. Det övergripande syftet med 1177 Vårdguiden är att främja
hälsa, öka allmänhetens kunskap om vård och hälsa, stärka patientens
ställning och förenkla patientens kontakt och dialog med vården.
1177 Vårdguiden förvaltas nationellt av Inera. Inera är ett aktiebolag
som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag.
1177 Vårdguiden kan delas in och beskrivas på olika sätt. Utredningen har valt att sammanfatta det nuvarande upplägget som två
huvudsakliga delar; 1177 på telefon och 1177.se (se figur 8.1).
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Översiktlig beskrivning av delar som ingår i 1177 Vårdguiden
1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden på
telefon

1177.se

1177 Vårdguiden på webben
- Skriftlig information och råd om
sjukdomar, behandlingar, regler
och rättigheter, kontaktuppgifter
osv.

Digitala tjänster via
regioners webbplats,
t.ex. Digitalen och
Chatta med vården

E-tjänster via
vårdenhet, t.ex.
Beställa tid och
Förnya recept

1177 e-tjänster

Övriga e-tjänster,
t.ex. Journalen och
Egen provhantering

Källa: Utredningens sammanställning baserad på information från Inera och inera.se.

1177 Vårdguiden på telefon
Tjänsten är öppen dygnet runt, bemannas av sjuksköterskor och nås
på telefonnummer 1177 i hela landet. Huvuduppgiften är att, utifrån
den inringandes symtombeskrivning och allmäntillstånd, bedöma
om det finns behov av hälso- och sjukvård. Därefter ges strukturerad
rådgivning, exempelvis egenvårdsråd, och vid behov hänvisning till
lämplig vårdnivå. Sjuksköterskorna bistår också med hälso- och
sjukvårdsinformation, det vill säga råd och information som inte är
att betrakta som individuell medicinsk rådgivning. Det kan exempelvis handla om att beskriva var information kan hittas eller inkubationstid för olika smittor.
1177.se
Denna del innehåller i sin tur många olika tjänster. För utredningens
ändamål kan de delas in i huvudsakligen två olika typer av tjänster:
• 1177 Vårdguiden på webben är en samlingsplats för information
och råd om hälsa och vård. Här finns fakta och råd under olika
teman, information om sjukdomar, besvär, behandlingar, undersökningar, regler och rättigheter, information om vart man kan
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vända sig för att söka vård med mera. Den skriftliga informationen består av nationellt framtagen text som tillhandahålls i
samtliga regioner samt av regional tilläggsinformation.
1177 Vårdguiden på webben innehåller också information och
länkar till vissa regionala digitala tjänster och e-tjänster som ligger
på regionernas webbplatser. Dessa tjänster är åtminstone i dagsläget inte en del av 1177 Vårdguidens utbud, utan det är enskilda
regioner som har utvecklat eller tillhandahåller dem. Det är också
den aktuella regionen som ansvarar för kvalitetssäkringen av dem.
• 1177 Vårdguidens e-tjänster där invånarna med inloggning bland
annat kan läsa personlig vårdinformation, utföra ärenden via självtjänster eller kontakta vården. En del e-tjänster möjliggör kommunikation med en specifik vårdenhet där invånarna kan få exempelvis allmän rådgivning, beställa en journalkopia eller förnya ett
recept (dessa kallar utredningen e-tjänster via vårdenhet). Andra etjänster ligger i stället på regional eller nationell nivå och innebär
inte kontakter med en specifik vårdenhet (dessa kallar utredningen
övriga e-tjänster). De innebär i huvudsak möjlighet för invånarna
att själva ta del av information och att utföra ärenden. Exempel på
den här typen av e-tjänster är att invånaren kan se var den är listad,
själv genom åtkomst till ett webbtidsbokningssystem kan boka
eller om- och avboka tid på en vårdenhet samt se delar av sin
journal på webben. Utbudet av e-tjänster varierar mellan regionerna och även mellan vårdenheterna inom samma region.
8.3.2

Fokus på hälso- och sjukvårdsrådgivande tjänster

Direktivet efterfrågar en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning.
Utredningen föreslår att den i fortsättningen benämns hälso- och
sjukvårdsrådgivning. Syftet är att uppdatera benämningen i enlighet
med utvecklingen mot mer förebyggande och hälsofrämjande perspektiv, på samma sätt som att sjukvården numer benämns hälsooch sjukvård. Detta går också i linje med omställningen till den nära
vården som ska ge bättre förutsättningar att arbeta förebyggande
och hälsofrämjande. För arbetet inom 1177 Vårdguiden innebär det
inga förändringar i sak i dagsläget. Redan i dag ges råd via 1177 Vårdguidens olika kanaler som är av mer hälsofrämjande och förebygg-
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ande karaktär, och som därmed står för den vidgade benämningen
hälso- och sjukvårdsrådgivning.
I Socialstyrelsens termbank finns ingen definition av hälso- och
sjukvårdsrådgivning eller sjukvårdsrådgivning. Rådgivning finns, och
definieras som insats i form av information och kunskap från en expert
i en specifik fråga och som ges vid enstaka tillfällen. 1 På samma sätt
menar utredningen att hälso- och sjukvårdsrådgivning är en tjänst som
ges till en individ vid enstaka tillfällen.
Med hälso- och sjukvårdsrådgivande tjänster menar utredningen
tjänster
– för enskilda som syftar till att vid enstaka tillfällen hjälpa till
att bedöma behovet av hälso- och sjukvård, ge råd och information om åtgärder som personen själv kan vidta, och vid
behov ge vägledning eller hänvisning för vidare kontakt med
hälso- och sjukvården.
– som är framtagna eller kvalitetssäkrade av hälso-och sjukvårdspersonal, alternativt utförs av hälso- och sjukvårdspersonal.
Hälso- och sjukvårdsrådgivande tjänster kan tillhandahållas på
olika sätt, vanligast muntligt och skriftligt. Hälso- och sjukvårdsrådgivning kan ske på basen av individuella symtom eller
vara av mer allmän karaktär.
Mer omfattande eller kontinuerliga vårdmöten och tjänster som
innebär inslag av behandling omfattas alltså inte av utredningens
benämning av hälso- och sjukvårdsrådgivning. Utredningen inkluderar inte heller mer administrativa tjänster som exempelvis tidsbokning, hantering av intyg etcetera i termen hälso- och sjukvårdsrådgivning.
Resonemanget ovan innebär att alla tjänster inom 1177 Vårdguiden inte är hälso- och sjukvårdsrådgivning. Det är också viktigt
att notera att hälso- och sjukvårdsrådgivning inte uteslutande görs

1

Socialstyrelsens hemsida, Socialstyrelsens termbank, https://termbank.socialstyrelsen.se/,
uttag 2021-05-06.
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av 1177 Vårdguiden utan även utförs i olika delar av övrig offentlig
och privat hälso- och sjukvård.
Med grund i ovanstående bedömer utredningen att följande tjänster som i dagsläget finns inom 1177 Vårdguiden åtminstone delvis
är hälso- och sjukvårdsrådgivande:
• 1177 Vårdguiden på telefon
• 1177 Vårdguiden på webben (1177.se)
• Några av 1177 Vårdguidens e-tjänster: Rådgivning och Fråga
sjuksköterska som vissa vårdenheter har, samt Skriftlig sjukvårdsrådgivning och Fråga om beroende, psykisk ohälsa eller funktionshinder som finns i ett par regioner.
Dessutom finns regionala tjänster som inte tillhör 1177 Vårdguiden
men som länkas via 1177.se. Exempelvis finns ett skattningstest för
att bedöma vårdbehovet vid symtom på covid-19 samt tjänsterna
Digitalen, Chatta med vården och Coronamottagning som är tjänster
för digital rådgivning med möjlighet till personlig kommunikation
för råd och eventuell vägledning till vård.
8.3.3

1177 Vårdguiden på telefon – så fungerar det

Inera står för det tekniska stödet genom att utveckla och förvalta de
gemensamma system som används av 1177 Vårdguiden på telefon.
Men varje region har sin egen organisation, och i princip en egen
samtalskö, för 1177 Vårdguiden på telefon. Regionerna samverkar i
olika utsträckning och på olika sätt med varandra för att hjälpas åt
att besvara samtalen.
Varje region har sin hälso- och sjukvårdsrådgivning
Varje region ansvarar för sin egen hälso- och sjukvårdsrådgivning
och har en egen organisation för 1177 Vårdguiden på telefon. I 13 av
21 regioner är den organiserad som en del av primärvården. Den kan
drivas i egen regi, eller genom en upphandlad leverantör. I dagsläget
bedriver majoriteten av regionerna tjänsten i egen regi. Region
Värmland och Region Sörmland övergick från upphandlad till egen
regi under slutet av år 2019. Därefter var det endast Region Stock247
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holm och Region Gotland som hade tjänsten upphandlad. Region
Gotland övergick till egen regi i maj år 2021 2.
Var man än befinner sig i landet kan man ringa numret 1177. De
inkommande samtalen styrs till olika köer beroende på var inringaren befinner sig. I 95 procent av samtalen sker detta genom information från teleoperatörerna. I andra hand används riktnummer som
samtalet rings från om det finns ett sådant, och annars ombeds den
som ringer att knappa in riktnumret för den region där inringaren
befinner sig.
I grunden har således varje region sin egen kö som utgörs av samtal från personer som befinner sig i regionen. Men genom det tekniska stöd som Inera tillhandahåller finns det också möjlighet för
regionerna att samverka kring att besvara samtal. Denna möjlighet
nyttjas i viss utsträckning, utredningen återkommer till det senare i
avsnittet.
I alla regioner är 1177 Vårdguiden på telefon tillgänglig på svenska
och engelska. Tolkningsmöjligheter på andra språk finns för närvarande i tre regioner; Region Skåne, Region Stockholm och Västra
Götalandsregionen.
Inera utvecklar och förvaltar nationella stöd för rådgivningen
Kärnan i det tekniska stödet som Inera tillhandahåller består av ett
rådgivningsstöd med integrerat kontaktcenter. Regionerna har också
utvecklat en samtalsmetodik för 1177 Vårdguiden på telefon.
Rådgivningsstöd med integrerat kontaktcenter
Förutom medicinska beslutsstöd består rådgivningsstödet av ett
stöd för journalföring, en katalog där det regionala vårdutbudet är
inlagt, hänvisningsstöd och ett bildverktyg.
Hänvisningsstödet underlättar hänvisning till rätt vårdinstans.
Det baseras bland annat på tid, geografiskt läge, brådskandegrad och
kontaktorsak. Det finns också möjlighet till intern kommunikation
och information såväl regionalt som nationellt.

2

Region Gotland. 2021. Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden 16 mars 2021,
https://gotland.se/110295, uttag 2021-05-06.
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Rådgivningsstödet innehåller ungefär 180 symtom- och situationsbaserade medicinska beslutsunderlag och drygt 200 fördjupande texter i form av faktablad, egenvårdsråd och läkemedelstexter.
Sjuksköterskan söker på symtom, kroppsdel eller händelse och får
träffar på beslutsunderlag relaterade till sökningen. I flertalet regioner finns numer även möjlighet att, på sjuksköterskans initiativ,
skicka in en bild till sjuksköterskan under ett pågående samtal. Det
kan exempelvis vara aktuellt när kontaktorsaken är utslag, sår eller
brännskador. Utifrån symtombeskrivningen ger sjuksköterskan rådgivning utifrån olika brådskandegrader.
Det medicinska innehållet i rådgivningsstödet baseras på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer, Nationellt kliniskt kunskapsstöd samt
på material från bland annat Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Texterna tas fram av en redaktion på Inera bestående av
sjuksköterskor, läkare och farmaceut och granskas av en extern faktagranskningsgrupp med läkare och sjuksköterskor. Texterna revideras
kontinuerligt, bland annat utifrån synpunkter från användare av
rådgivningsstödet. De ska vara samstämmiga med informationen
som finns på 1177 Vårdguiden på webben. Texterna på 1177 Vårdguiden på webben och i rådgivningsstödet tas fram på olika sätt, men
synkas vid revideringar av texterna.
Rådgivningsstödet har även ett integrerat gemensamt kontaktcenter. Kontaktcentret är ett telefonisystem som möjliggör samverkan mellan regionerna genom att de bland annat kan besvara
varandras samtal och skapa gemensamma och regionala köer. Det
innebär att de regioner som använder sig av det integrerade kontaktcentret kan hjälpas åt att besvara samtal som rings från utlandet, från
personer vars geografiska position inte har identifierats och från
personer som använder sig av Post- och telestyrelsens tjänster för
texttelefoni och bildtelefoni 3. De som använder sig av det gemensamma kontaktcentret kan även hjälpas åt att besvara varandras samtal när behov uppstår, exempelvis vid regionala driftstörningar och
krissituationer, eller när önskemål finns.

3

Texttelefoni och bildtelefoni är tjänster som gör det möjligt att ringa för personer som har
nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet eller har svårt att tala i telefon.
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Ett par regioner använder inte systemet fullt ut
Region Stockholm använder en webbaserad version av rådgivningsstödet som innehåller samma medicinska beslutsunderlag, men inte
övriga delar som rådgivningsstödet med det integrerade kontaktcentret innehåller. Region Stockholm har i stället ett eget hänvisningsstöd, och journalföringen sker i det system som underleverantören av tjänsten använder. Region Stockholm ingår inte heller i det
gemensamma kontaktcentret, utan har ett eget separat kontaktcenter. Det innebär att Region Stockholm, med drygt 20 procent av
Sveriges invånare, inte kan samverka med de andra regionerna genom
att exempelvis besvara andra regioners samtal.
Region Gävleborg planerar att lämna det gemensamma rådgivningsstödet med det gemensamma integrerade kontaktcentret under
början av år 2022. Regionen har i stället upphandlat en digital plattform för vårdtjänster som även tillhandahåller ett medicinskt rådgivningsstöd.
Samtalsprocess och arbetsmetodik
Regionerna använder också en liknande samtalsprocess och arbetsmetodik i rådgivningssamtalen. Den samtalsprocess som Inera
utbildar i är uppdelad i fem olika faser:
1. Öppna samtalet
2. Lyssna på patienten utan att avbryta och sammanfatta patientberättelsen
3. Analysera med stöd av beslutsstöd och ställ frågor om patientens
symtom samt sammanfatta
4. Presentera, förklara och motivera bedömningen
5. Informera patienten vad patienten ska vara uppmärksam på efter
samtalet samt avsluta samtalet i samförstånd med patienten. 4
Samtalsprocessen syftar till att strukturera och metodiskt hantera
samtalen och främja gott bemötande och en säker bedömning av
vårdbehovet. Genom Inera finns utbildningar till regionala utbildare.
4

Inera. 2020-11-06. 1177 Vårdguiden på telefon – Sjuksköterskans arbete, Youtube,
www.youtube.com/watch?v=aMSZZdQZsEA, uttag 2021-05-07.
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Respektive region har regionala utbildare för kontinuerlig utbildning
inom verksamheten. Inera har också nätverk för bland annat verksamhetschefer och regionala utbildare.
Samtalen med 1177 Vårdguiden på telefon spelas in ur kvalitetsuppföljningssyfte och omfattas av sekretess.
Samtalen journalförs
De samtal till 1177 Vårdguiden på telefon som innehåller bedömning
av vårdbehov och medicinsk rådgivning journalförs i enlighet med
patientdatalagen (2008:355). I de flesta regioner görs det i rådgivningsstödet, och är separat från regionens övriga journalsystem. Som
ovan angivit sker journalföring i Region Stockholm i det system som
underleverantören av tjänsten använder. Region Värmland journalför
i stället direkt i regionens journalsystem, vilket innebär att informationen blir synlig i patientens vårdflöde. Även Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg planerar att övergå till att journalföra
samtalen till 1177 Vårdguiden på telefon i regionens journalsystem.
Journalen från rådgivningen lagras av den region som hanterat
samtalet oavsett var patienten är folkbokförd. Om den inringande
får sitt samtal besvarat i en annan region än den där personen är
folkbokförd, kan journalanteckningen också kopieras till hemregionen efter samtycke.
I alla regioner finns möjlighet för 1177 Vårdguiden på telefon att
dela journalinformationen med andra vårdenheter, i regionen och
andra regioner, via Nationell patientöversikt (NPÖ) 5. Det finns
också möjlighet för 1177 Vårdguiden på telefon att se delad information från andra journaler via NPÖ, men det används i olika omfattning av regionerna. För att få åtkomst till journalinformation via
NPÖ krävs en vårdrelation med patienten och patientens samtycke.
Regional samverkan kring att besvara samtal
Det integrerade kontaktcentret möjliggör för regionerna att skapa
gemensamma eller separata köer samt att fördela samtal mellan
regionerna. I dagsläget finns i huvudsak två typer av samverkan i att
5

Region Stockholm ansluter som sista region under 2021. En förutsättning för att dela information med andra vårdgivare via NPÖ är också att den andra vårdgivaren är ansluten till NPÖ.

251

1080
En nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

SOU 2021:59

besvara samtal: gemensamma nationella köer och samverkan utifrån
egna önskemål – se figur 8.2.
Figur 8.2

Sammanfattning av olika typer av regional samverkan i att
besvara samtal

Tre gemensamma köer
1. Nationell
Samtal utan kommunID
och krisstyrda samtal vid
regionala driftsstörningar
2. Utland
Samtal som rings till + 46
771 117 700
3. Förmedlingstjänst
bildtelefoni.net och
texttelefoni.se
Besvaras av alla regioner som
använder det gemensamma
telefonisystemet.

”Nationella samverkan”
• I dagsläget samverkar 10
regioner kring att besvara
samtal
• Samverkan sker:
o vardagar kl. 22.00 till
efterföljande dag kl.
16.00
o helger kl.22.00 till
efterföljande dag kl.
7.00

Övrig samverkan
• 5 regioner samverkar de
tider då ”nationella
samverkan” inte
samverkar
• 4 regioner i norr
samverkar
• Nattsamverkan i en rad
olika konstellationer

• Regional låsning 4 min
innan samtalet släpps till
andra

Källa: Utredningens sammanställning baserat på information från Inera.

Samverkan kring att besvara samtal utifrån egna önskemål
Tanken om att regionerna skulle samverka kring att besvara varandras samtal har funnits länge. Sedan det gemensamma telefonnumret
1177 infördes och ett permanent nationellt nätverk upprättades runt
år 2004 har det pågått olika piloter och samverkan i olika kluster 6.
Under 2016 genomfördes en större pilot med ambitionen att alla
regioner skulle medverka till att besvara alla samtal, oavsett varifrån
de ringdes. 16 av de 17 landsting (nuvarande regioner) som vid den
tidpunkten använde sig av det gemensamma telefonisystemet deltog
i piloten. Uppföljningen visade att kötiderna utjämnades mellan
regionerna, att antalet överbelastningssamtal i princip försvann och
att antalet samtal med längre kötid minskade betydligt. Exempelvis
minskade kötiden vid den 75:e percentilen med 17–18 procent på
dagtid och de längsta väntetiderna minskade med omkring 70 procent, från över en timma till under 20 minuter. Beräkningar visade
att regionerna skulle behöva 20–40 procent färre sjuksköterskor för
att uppnå samma servicenivå som utan samverkan. Samtidigt innebar
samverkan att kötiden ökade i vissa regioner eftersom kötiderna
6

Inera. 2016. Nationell samverkan 1177 Vårdguiden på telefon, Slutrapport, daterad 2016-09-01.
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utjämnades mellan alla regioner. Sjuksköterskorna upplevde i vissa
fall ökad arbetsbelastning och svårigheter att ge svar på vissa frågor
från personer som ringde från andra regioner. 7
Som en följd av och fortsättning på piloten infördes den så kallade
Nationella samverkan i juni år 2017. Nio regioner valde initialt att
ansluta sig och under år 2018 anslöt sig ytterligare två, se tabell 8.1.
En anledning till att övriga regioner valde att stå utanför samverkan
var att de inte ville riskera att få längre kötider. I början av år 2021
lämnade Västra Götalandsregionen samverkan. Även Region Gävleborg kommer att lämna den när de lämnar Ineras plattform, vilket
planeras ske under början av år 2022. Därefter kommer nio regioner
ingå i den Nationella samverkan. Även under tiderna för samverkan
är samtalen låsta till egen region i fyra minuter innan samtalen styrs
över till de andra regionerna.
Den Nationella samverkan sker inte hela dygnet: inte på vardagar
klockan 16.00–22.00 och på helger klockan 7.00–22.00. Det beror på
att sjuksköterskorna under vissa tider på dygnet utför uppgifter som
är svåra att sköta från en annan region. Det gäller främst bokning av
jourtider där det finns svårigheter för sjuksköterskorna att få tillgång
till andra regioners bokningssystem. Även under nätterna sker en del
av dessa uppgifter, men antalet tillfällen då de behöver utföras på
nätterna är få, varför man trots det valt att samverka på nätterna.
Samverkan mellan regionerna sker även i andra former, se
tabell 8.1. Fem regioner, som ingår i Nationella samverkan, samverkar även under de tidsperioder då den Nationella samverkan inte
äger rum.
I norra Sverige samverkar de fyra regionerna Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland vissa delar av
dygnet. Samverkan sker vardagar klockan 22.00 till efterföljande dag
klockan 7.00 samt dygnet runt på helger. Dessa regioner är inte
anslutna till den Nationella samverkan.
Dessutom förekommer ytterligare nattsamverkan. Regionerna
Uppsala, Dalarna och Gävleborg samverkar genom att de turas om
att ta nattsamtalen. Även regionerna Blekinge, Halland, Kalmar län
och Kronoberg samverkar genom att Region Halland ansvarar för
samtalen på nätterna. Även regionerna Jönköpings län, Örebro län
och Östergötland samverkar, där Region Östergötland ansvarar för
samtalen på nätterna. Dessutom samverkar regionerna Sörmland och
7

Ibid.
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Västmanland på nätterna. Dessa två regioner besvarar även Region
Gotlands samtal nattetid. I gengäld besvarar Region Gotland samtal
från regionerna Sörmland och Västmanland vissa tider dagtid.
Tabell 8.1

Regionernas samverkan kring att besvara samtal till 1177

Region

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland Härjedalen
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro län
Östergötland

”Nationella
samverkan”1

Samverkan
24/7





*










Samverkan
Övrig
mellan fyra
samverkan
regioner i norr2 nattetid i olika
kluster



*















**










* Region Gävleborg planerar att lämna det gemensamma telefonisystemet och därmed även samverkan
kring att besvara andra regioners samtal under 2022.
** Västra Götalandsregionen lämnade i januari 2021 men deltog dessförinnan.
1. Den nationella samverkan äger rum vardagar klockan 22.00 till efterföljande dag klockan 16.00 samt
på helger klockan 22.00 till efterföljande dag klockan 7.00.
2. Sker vardagar klockan 22.00 till efterföljande dag klockan 7.00 samt dygnet runt på helger.
Källa: Utredningens sammanställning av information från Inera och regionala 1177 Vårdguiden på
telefon.
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Diskussioner om att utveckla gemensam tolkningstjänst
Möjligheterna att erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på andra
språk har diskuterats sedan början av uppbyggnaden av det nationella systemet. År 2013 genomförde Inera en förstudie för att kartlägga vad som skulle krävas för att utveckla en nationell språktjänst.
Förstudien byggde på en pilot med en gemensam tolkningstjänst
som hade genomförts året före i regionerna Skåne, Stockholm och
Västra Götaland. Men förstudien togs inte vidare till teknisk utredning. Därefter har frågan återkommit för diskussion och initiativ
i omgångar, men arbetet har av olika skäl prioriterats ner. 8
Ett formellt gemensamt uppdrag saknas
År 2015 formulerades ett basuppdrag 9 för 1177 Vårdguiden på telefon. Basuppdraget togs fram och var överenskommet av sjukvårdsrådgivningarnas verksamhetschefer. Det huvudsakliga innehållet
i basuppdraget var:
• Ett nationellt telefonnummer (1177) för sjukvårdsrådgivning
används
• Tjänsten är öppen dygnet runt, året om
• Alla samtal besvaras av legitimerade sjuksköterskor
• Sjukvårdsrådgivning ges utifrån ett gemensamt medicinskt evidensbaserat och kvalitetssäkrat rådgivningsstödssystem
• 1177 Vårdguiden på telefon har en gemensam samtals- och arbetsmetodik, gemensamt utarbetade rutiner och riktlinjer och verktyg
för kvalitetsuppföljning
• All medicinsk rådgivning och bedömning journalförs
• Alla samtal spelas in i kvalitetsuppföljningssyfte
• Sjuksköterskorna gör en medicinsk bedömning utifrån den
inringandes symtombeskrivning och allmäntillstånd, därefter ges

8

Inera. 2017. Nationell språktjänst 1177 Vårdguiden på telefon, Förstudierapport kravställning,
daterad 2017-12-14.
Inera. 2015. Basuppdrag, 1177 Vårdguiden på telefon, daterad 2015-09-16.
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metodisk och strukturerad rådgivning och vid behov hänvisning
till lämplig vårdnivå
• Sjukvårdsrådgivningen bistår också med hälso- och sjukvårdsinformation
Flera av punkterna berörs också i en bilaga till kundavtalet för 1177
Vårdguiden på telefon som innehåller tjänstespecifika villkor.
I dokumentet beskrivs vilka krav och villkor som användarna förbinder sig att följa. Bland annat framgår att kunder som använder
rådgivningsstödet med det integrerade kontaktcentret förbinder sig
att följa de medicinska beslutsunderlagen, uppdatera hälso- och
sjukvårdsinformation i rådgivningsstödets katalog och besvara och
finansiera telefonsamtal från nationella köer. Verksamheten ska
också följa gällande riktlinjer för varumärkesanvändning av 1177
Vårdguiden och leva upp till de legala krav som ställs vid hantering
av patientdata. Det ställs också krav på den lokala IT-miljön. 10 För
Region Stockholm som inte använder rådgivningsstödet med det
integrerade kontaktcentret gäller inte alla villkor.
Utifrån basuppdraget från 2015, beskrivningen av tjänstespecifika villkor och dialoger med Inera och regionala verksamheter för
1177 Vårdguiden på telefon uppfattar utredningen att de uppgifter
samtliga sjuksköterskor vid 1177 Vårdguiden på telefon har är att:
– ge stöd och bedöma behovet av hälso- och sjukvård utifrån den
inringandes symtombeskrivning och allmäntillstånd,
– ge strukturerad rådgivning, exempelvis egenvårdsråd,
– ge hänvisning till lämplig vårdnivå vid behov,
– bistå med hälso- och sjukvårdsinformation, det vill säga att ge råd
och information som inte är att betrakta som individuell
medicinsk rådgivning.
Av basuppdraget som formulerades 2015 framgår att det beskriver
de minsta gemensamma nämnarna för regionernas sjukvårdsrådgivningar, men att det utöver basuppdraget kan förekomma lokala
uppdrag i olika regioner 11. Vid förfrågan till de regionala verksam10

Inera. 2021. 1177 Vårdguiden på telefon, Beskrivning och tjänstespecifika villkor, daterad
2021-04-08.
Inera. 2015. Basuppdrag, 1177 Vårdguiden på telefon, daterad 2015-09-16.
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heterna för 1177 Vårdguiden på telefon har 18 regioner svarat att de
har ytterligare uppdrag utöver de som beskrivs i stycket ovan. Regionerna har angivit en stor mängd olika tilläggsuppdrag. Ett av de
vanligaste är tidsbokning till jourmottagningar. Några andra exempel
är att fungera som stöd till hemtjänst, polis, ambulans, förmedla
uppdrag till kommunsjuksköterska, boka sjukresor och smittspårningsarbete. Region Värmland arbetar med vårdkoordinering och har
bokningsbara tider till regionens samtliga vårdcentraler och jourcentraler.
8.3.4

1177 Vårdguiden på webben – så fungerar det

Alla regioner använder 1177 Vårdguiden på webben för information
om hälso- och sjukvård riktad till invånarna. 1177 Vårdguiden på
webben består av nationella texter, men även av regional tilläggsinformation. Ungefär hälften av informationen är framtagen på
nationell nivå och är densamma i hela landet, men det görs också
regionala tillägg och anpassningar. I regionerna är organiseringen av
1177 Vårdguiden på webben ofta inom kommunikationsavdelningar,
IT- eller digitaliseringsavdelningar, ofta tillsammans med 1177 Vårdguidens e-tjänster. Däremot är det ovanligt att webben och e-tjänsterna är organisatoriskt placerade tillsammans med 1177 Vårdguiden på telefon.
Framtagande av nationella texter
En nationell redaktion på Inera ansvarar för att ta fram det nationella
innehållet. Redaktionen består bland annat av journalister, sjuksköterskor, läkare och farmaceuter. Enligt 1177 Vårdguidens språkriktlinjer ska texterna vara inkluderande, stärkande, normkritiska och
skrivna ur användarens perspektiv samt vara lättlästa, konkreta och
tydliga. Texterna kompletteras med illustrationer, foton och film.
Vid framtagandet av en ny text granskar en eller två externa faktagranskare med relevant sakkunskap fakta i innehållet. Totalt finns
350 faktagranskare knutna till arbetet. Innehållet granskas slutligen
också av Ineras redaktionsråd.
Medicinska fakta och vårdhänvisningar ska vara samstämmiga
med övrig information på 1177.se och med informationen i råd-
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givningsstödet som ligger till grund för hälso- och sjukvårdsrådgivningen via 1177 Vårdguiden på telefon. Dessutom ska informationen vara samstämmig med andra kunskapsstöd såsom Nationellt
kliniskt kunskapsstöd.
Den nationella redaktionen ser över de nationella texterna regelbundet för att hålla dem aktuella. Revidering av texter kan också ske
utifrån omvärldsbevakning och efter synpunkter från allmänheten
eller professionen. Revideringsarbetet utgör merparten av redaktionens arbete. Även i revideringsarbetet är externa faktagranskare inkopplade.
Regional anpassning och tillägg i texterna på webben
Information på 1177 Vårdguiden på webben anpassas efter i vilken
region besökaren befinner sig och ger nyheter, information och
länkar till de tjänster som är aktuella i regionen. Det finns också möjlighet att själv välja från vilken region som den regionala informationen ska visas, eller om den nationella informationen utan regionala anpassningar ska visas.
De nationellt framtagna texterna visas i alla regioner. Regionerna
kan anpassa de nationella texterna genom tillägg av regional information. Däremot kan inte text strykas eller flyttas i de nationella
texterna. De regionala redaktionerna kan också komplettera med fristående artiklar. Exempel på regionala anpassningar är tilläggsinformation om vart man ska vända sig när man söker vård i den aktuella
regionen eller hur en undersökning går till. Regionen kan också
anpassa genom att ändra strukturen på webbplatsen. Det innebär att
de nationella texterna kan återfinnas på olika ställen beroende på
region.
Översättning av texterna till andra språk
Ett urval av texterna på 1177 Vårdguiden på webben finns översatta
till ett 20-tal andra språk, bland annat till Sveriges minoritetsspråk
och arabiska, engelska, somaliska och tigrinska. Utöver översättningarna till andra språk finns texter skrivna på lätt svenska, några
informationsfilmer på teckenspråk samt möjlighet att få innehållet
på webbplatsen uppläst.
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Översättningen kan göras på nationell nivå av nationella texter,
eller på regional nivå. Översättningar sker ibland genom punktinsatser, varför det finns en spretighet i vilka texter som är översatta.
De regionala översättningarna kan röra regional information, men
också vara översättningar av nationell text som regionen prioriterar
att översätta.
För översättningar som görs på regional nivå ansvarar regionen för
kvalitetssäkringen av översättningen. Eftersom regionernas kvalitetssäkringsprocess inte nödvändigtvis följer den nationella kvalitetsäkringsprocessen förs inte regionala översättningar av nationella
texter automatiskt över till det nationella utbudet av översatta texter.
Vid översättning av nationella texter skrivs texterna först om till
lätt svenska. Därefter översätts texten av en översättare och kontrolleras sedan av ytterligare en översättare. Det gör att arbetet med
översättningar blir resurskrävande, särskilt eftersom texterna behöver revideras regelbundet.
Totalt finns omkring 50 olika artiklar översatta på nationell nivå,
totalt drygt 250 översättningar (inklusive lätt svenska). Texter om
regler och rättigheter är den vanligaste typen av texter som har översatts. Det finns också några översatta texter om exempelvis graviditet, sjukdomar och besvär och om egenvård av barn. Flest texter är
översatta till engelska, omkring 40 texter. Därefter följer arabiska,
somaliska och finska med omkring 30 översatta texter vardera. 12
Därtill finns drygt 100 olika texter översatta på regional nivå,
totalt omkring 400 översättningar. En del av dem kan finnas i flera
regioner. Även här är engelska det vanligaste språket att översätta
till. Därefter följer arabiska, somaliska, lätt svenska och tigrinska. 13
Symtomguiden
På 1177 Vårdguiden på webben finns tjänsten Symtomguiden i alla
regioner. Det är en tjänst för att bedöma vårdbehovet utifrån
symtom och kan användas vid ett tjugotal vanliga symtom såsom
halsont, feber, ryggont och yrsel. Vid användning av Symtomguiden
väljs inledningsvis ålder och aktuellt symtom följt av den beskrivning
12
Denna information har utredningen sammanställt efter genomgång av översättningar på
1177.se i januari/februari 2021. Översättningarna kan förändras över tid.
13
Denna information har utredningen sammanställt efter genomgång av översättningar på
1177.se i januari/februari 2021. Översättningarna kan förändras över tid.
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som passar bäst. Därefter ges skriftliga egenvårdsråd, eller en uppmaning om att ringa 1177 för hälso- och sjukvårdsrådgivning, alternativt uppmaning om att kontakta vårdcentral eller akutmottagning.
Symtomguiden har tagits fram tillsammans med Region Skåne. Innehållet bygger på information från rådgivningsstödet för 1177 Vårdguiden på telefon. Symtomguidens hänvisningar är samstämmiga och
kvalitetssäkrade enligt Ineras redaktionella riktlinjer.
8.3.5

1177 Vårdguidens e-tjänster – så fungerar det

Alla regioner är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster, men vilka
tjänster som finns i respektive region varierar. Vilka e-tjänster som
erbjuds kan variera även mellan vårdenheterna i samma region.
Inloggning görs med BankID alternativt med Freja eID Plus. För
barn under 13 år kan barnets vårdnadshavare använda sin egen inloggning och på så sätt utföra barnets vårdärenden. När barnet fyllt
13 år behöver barnet däremot logga in själv.
E-tjänster via vårdenhet
Alla vårdenheter som finansieras av en region kan låta regionens
invånare utföra vårdärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster. För att
en vårdenhet ska återfinnas på 1177.se måste vårdenheten vara
ansluten till den elektroniska katalogtjänsten HSA, som innehåller
kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i
kommuner, regioner och hos privata vårdgivare.
Vilka e-tjänster som de anslutna vårdenheterna erbjuder varierar.
En del regioner har avtalat att alla mottagningar som använder etjänsterna ska erbjuda invånare ett basutbud av e-tjänster, medan det
i andra regioner är helt upp till mottagningarna att själva bestämma
vilka e-tjänster de vill använda.
Inera har tagit fram och kvalitetssäkrat tio nationella ärendetyper,
det vill säga formulär som anslutna vårdenheter kan aktivera och
tillgängliggöra för invånare som e-tjänster. De handlar bland annat
om formulär för att få allmän rådgivning, beställa en journalkopia
eller förnya ett recept. Exempelvis innebär formuläret Fråga sjuksköterska att invånaren får fylla i ett formulär med sin fråga. Vårdenheten skickar sedan ett svar som kan läsas på personens konto på
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1177.se. Ibland innehåller svaret en rekommendation om att ringa
1177 i stället för ett skriftligt svar på frågan.
Vårdenheter kan ändra både namn och innehåll i de nationella
ärendetyperna efter behov. Dessutom kan en vårdenhet skapa egna
ärendetyper eller formulär. Vårdenheten kan också skapa mallar för
att initiera kontakt med invånare, det kan exempelvis gälla mallar för
provsvar och digitala kallelser.
Övriga e-tjänster via 1177.se
Vilka övriga e-tjänster och funktioner som invånarna kan använda
skiljer sig åt mellan regionerna. En del funktioner ingår i grundfinansieringen av 1177 Vårdguidens e-tjänster och kan aktiveras av
de regioner som vill erbjuda dem till invånarna. De flesta av dessa
tjänster rör inte hälso- och sjukvårdsrådgivning utan gäller vård och
behandling eller är administrativa tjänster. Andra e-tjänster beställs
separat av regionen.
Regionerna kan också skapa egna e-tjänster genom formulär
(ärendehantering). Ett exempel på en sådan tjänst är Skriftlig sjukvårdsrådgivning som tillhandahålls i Region Jönköpings län och
Region Stockholm. Tjänsten kan ses som ett alternativ till att ringa
1177. Invånaren skriver en fråga som besvaras av sjuksköterskorna
som arbetar med 1177 Vårdguiden på telefon.
I Region Stockholm finns också möjlighet att fråga om beroende,
psykisk ohälsa eller allmänna frågor om funktionshinder. Beroende
på typ av fråga besvaras de av läkare, psykologer, sjuksköterskor,
psykiatrisjuksköterskor eller socionomer.
Även E-hälsomyndighetens tjänster om läkemedelshantering är
tillgängliga via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Regionerna kan också
göra sina externa regionala tjänster tillgängliga via 1177 Vårdguidens
e-tjänster. Det innebär att regionerna kan samla e-tjänsterna på ett
ställe och att invånarna slipper logga in flera gånger i olika system.
8.3.6

Ineras uppdrag

Det som i dag är Inera har sedan det bildades 1999 haft flera olika
ägare men landsting eller regioner har alltid ingått. Namnet Inera har
funnits sedan 2010. Sedan 2017 ägs Inera av SKR Företag AB (51 pro-
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cent), kommuner (286 stycken, totalt 46 procent av aktierna) och
regioner (21 stycken, totalt 3 procent av aktierna) 14.
Ineras uppdrag har utvecklats och breddats över tid. Idag är
uppdraget att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden,
genom att förse kommuner och regioner med gemensam digital
infrastruktur och arkitektur 15. I sitt arbete använder sig Inera både
av lösningar och produkter som marknaden tar fram, och av lösningar som de själva arbetar fram.
Ett 40-tal tjänster erbjuds
Inera erbjuder en rad olika tjänster till regioner och kommuner.
Totalt listas 40 olika tjänster på Ineras webbsida. Tre av dem är 1177
Vårdguiden på telefon, webben respektive e-tjänster. Men flera av de
andra tjänsterna relaterar också till 1177 Vårdguiden på olika sätt.
Det handlar exempelvis om e-tjänsterna Mina intyg, Journalen och
Stöd och behandling som nås via inloggning på 1177.se. Andra
tjänster, som den webbaserade versionen av rådgivningsstödet, nationell patientöversikt och HSA-katalogen, är sådana som används inom
1177 Vårdguiden. Rikshandboken i barnhälsovård, Vårdhandboken
och identifieringstjänsten SITHS, som är en elektronisk identitetshandling för säker identifiering av personer och system, är andra
exempel på tjänster.
Inera erbjuder och förvaltar därutöver UMO (umo.se) och Youmo
(youmo.se), det vill säga ungdomsmottagning på nätet på svenska och
andra språk.
Underliggande infrastruktur och arkitektur
Inera arbetar också med underliggande infrastruktur och arkitektur
som skapar förutsättningar för samverkan och informationsutbyte
mellan aktörer inom regioner och kommuner. Det omfattar bland
annat lösningar för att hantera säker digital kommunikation, identitetsfederation, behörighetsstyrning, loggning, samtycke, spärrar
och autentisering. Nationella tjänsteplattformen är en del av den
14
Inera. 2020. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019,
daterad 2020-03-30.
15
Ineras hemsida, Ineras uppdrag, www.inera.se/om-inera/inera-uppdrag/, uttag 2021-05-18.
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underliggande infrastrukturen. Det är en teknisk plattform som
förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika
it-system inom vård och omsorg. Genom att ansluta sina verksamhetssystem till Nationella tjänsteplattformen kan regioner, kommuner och privata vårdgivare utbyta information med varandra utan
att behöva upprätta direkta kopplingar mellan sina system. 16
Omsätter omkring en miljard kronor
År 2020 omsatte Inera 974 miljoner kronor 17, varav en mindre andel
gäller 1177 Vårdguiden. Inera räknar med ökade kostnader de kommande åren, till närmare 1,5 miljarder år 2025. Kostnaderna handlar
till stor del om basförvaltning, men också om utveckling. 18
Inera har hittills finansierats främst genom årliga ramar från
regionerna, samt en mindre projektram för nya satsningar 19. I övrigt
prissätts de olika tjänsterna som Inera erbjuder.
Beroende på vilka tjänster regionen använder betalar regionen en
summa till Inera. Regionerna står för merparten av Ineras intäkter.
År 2021 beräknas regionerna betala omkring 700 miljoner kronor för
de tjänster de använder. 45 miljoner kronor avser en utvecklingsram.
Drygt 200 miljoner (31 procent) avser 1177 Vårdguiden (webb, telefon och e-tjänster). 20
Inera har också intäkter från kommuner, statliga myndigheter,
privata vårdgivare, underleverantörer till offentlig sektor och hjälpmedelsleverantörer som använder Ineras tjänster. 21 Därutöver kommer bidrag från staten och SKR för vissa särskilda insatser.
Inera uttrycker svårigheter med att få till en långsiktig finansiering, eftersom de är beroende av främst årliga överenskommelser
med regioner, kommuner och i vissa fall staten. Inera kan inte heller
på egen hand bestämma vilka satsningar som ska göras. För att skapa
bättre förutsättningar uttrycker de en strävan mot att framöver
16
Inera. 2021. Årsrapport 2020. Ineras hemsida, Infrastrukturtjänster,
www.inera.se/tjanster/infrastrukturtjanster/, uttag 2021-05-18.
17
Inera. 2021. Årsrapport 2020.
18
Inera. u.d. Vårt digitala bidrag, Ineras strategi 2020–2025.
19
Ibid.
20
Ineras hemsida. Sammanställning av regionernas nuvarande inköp och kostnader för respektive
region, www.inera.se/tjanster/priser-for-ineras-tjanster/kundgrupper/regioner/,
uttag 2021-05-18.
21
Ineras hemsida. Priser för Ineras tjänster, www.inera.se/tjanster/priser-for-ineras-tjanster/,
uttag 2021-05-18.
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arbeta med ett system som bygger på femåriga långtidsplaner med
ägarna och om möjligt med stöd av staten. 22

8.4

Första linjens digitala vård – ett pågående
utvecklingsarbete

För närvarande pågår ett utvecklingsarbete av 1177 Vårdguiden.
Arbetet kallas Första linjens digitala vård och utgår från en gemensam målbild som Inera, SKR och regionerna tog fram 2018. En viktig
del av målbilden handlar om 1177 Vårdguidens roll i första linjens
vård. Utvecklingsarbetet innebär bland annat att automatiserad
symtombedömning ska införas i hälso- och sjukvårdsrådgivningen,
att fler sätt än telefon för att kommunicera med den bemannade
hälso- och sjukvårdsrådgivningen ska införas och att fler självservicetjänster (e-tjänster) ska utvecklas och införas. Utvecklingen
pågår, och vissa delar har införts i en del regioner, andra är under
införande och ytterligare andra planeras.
Arbetet med målbilden ingår som en insats inom Vision e-hälsa
som är en gemensam vision mellan regeringen och SKR för e-hälsoarbetet fram till 2025. Inom Vision e-hälsa ingår totalt ett tjugotal
insatser som identifierats som särskilt prioriterade och av nationell
angelägenhet.
Med utgångspunkt i målbilden har SKR ansökt om, och fått,
medel från regeringen för en särskild satsning för att nå målbilden.
För åren 2019–2021 har projektet erhållit 263 miljoner kronor från
regeringen.
8.4.1

Bakgrund till målbilden för första linjens vård

Bakgrunden till målbilden för första linjens vård var bland annat att
tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon upplevdes bristfällig
med långa kötider i delar av landet, samtidigt som regionerna och
privata vårdgivare tillhandahåller allt fler digitala tjänster för invånarna. Ineras styrelse efterfrågade därför en målbild för 1177 Vårdguiden på telefon. 23
22

Inera. u.d. Vårt digitala bidrag, Ineras strategi 2020–2025.
Inera. 2018. Målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll, Gemensam målbild
för kommuner, landsting, regioner, SKL och Inera, daterad 2018-06-27.

23
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En rapport till Ineras styrelse i december 2017 visade på möjligheter att effektivisera verksamheten genom att öka graden av
automatisering med stöd av robotar och artificiell intelligens. Samtidigt fastslogs att nyttan med att enbart använda ny teknik för 1177
Vårdguiden på telefon inte är så stor, utan att en betydligt större
nytta skulle kunna erhållas genom att hantera första linjens vård som
en helhet, där 1177 Vårdguiden skulle vara en del. Exempelvis framhölls effektiviseringsvinster av att invånarna i samma ärende skulle
få en digital bedömning av läkare när det är relevant. 24
8.4.2

Målbilden för första linjens vård

Det övergripande målet är att förbättra tillgängligheten till första
linjens vård samt att effektivisera användningen av vårdens resurser.
Målbilden 25 kan sammanfattas med följande punkter:
• Invånaren ska vara huvudaktören i sitt eget ärende och ska kunna
utföra så mycket som möjligt själv. Det kan exempelvis gälla att
söka information, lämna uppgifter om sin hälsa, boka tid etcetera.
• Invånarna ska kunna få svar på sina hälsofrågor dygnet runt.
I första hand digitalt, men även möjlighet till fysisk kontakt ska
finnas vid behov.
• Invånarna ska kunna ta kontakt med hälso- och sjukvården
genom flera olika digitala kanaler.
• En hög tillgänglighet ska erbjudas genom att delar av ärendeflödet automatiseras och att andra delar effektiviseras genom stöd
av artificiell intelligens.
• Invånaren ska själv bidra med information om exempelvis aktuella symtom. Informationen ska följa med i ärendet till relevant
vårdpersonal och ska inte behöva lämnas mer än en gång.
• Målet är att invånarna styrs till rätt vårdnivå med rätt vårdkompetens efter behov. Flera personalkategorier inom vården ska
vara tillgängliga digitalt eller fysiskt om det behövs.

24
25

Ibid.
Ibid.
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1177 Vårdguidens roll i första linjens vård

1177 Vårdguiden har en betydande roll i målbilden genom att erbjuda invånarna en väg in i vården. 1177 Vårdguiden ska vara en
samlingsplats och ge överblick över hälso-, vård- och omsorgsärenden samt personlig hälsoinformation från olika vårdgivare och
olika system. Detta ska kunna ske genom olika digitala kanaler och
oavsett organisation och vilka vårdaktörer som ingår i processen.
Målet är att processen ska fungera i ett mer sammanhängande ärendeflöde oavsett vilka vårdgivare som blir involverade i ett ärende. 26
1177 Vårdguiden ska också erbjuda invånarna kvalitetssäkrat
innehåll i olika digitala kanaler med förhoppningen att invånarna
själva ska kunna hitta svar på sina frågor och själva lösa sina ärenden
genom självservice. Invånarna ska själva kunna göra en bedömning
av aktuella symtom på 1177.se och automatiskt få stöd att hitta
fördjupad information, egenvårdsråd eller en rekommendation om
att söka vård. 27
I de fall det är aktuellt att söka vård ska invånaren utifrån parametrar som symtom, allvarlighetsgrad, tid på dygnet och geografisk
placering få en hänvisning till lämplig vårdnivå. Invånaren ska också
efter bedömning av vårdbehovet själv kunna boka tider till både digitala och fysiska vårdmöten hos flera aktörer, främst inom primärvården. 28
8.4.4

Utvecklingsprogram för 1177 Vårdguiden

Utvecklingsprogrammet för 1177 Vårdguiden inom Första linjens
digitala vård är omfattande och planeras att pågå under flera år.
Arbetet är indelat i tre huvudområden:
• Effektivare sjukvårdsrådgivning
• Fler och smartare självservicetjänster
• Infrastruktur – stödtjänster

26

Inera. 2020. Programmet Första linjens digitala vård, Programplan Första linjens digitala vård,
version 4.0, daterad 2020-04-21.
27
Ibid.
28
Ibid.
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Det är särskilt den första delen, effektivare sjukvårdsrådgivning, som
är aktuell för denna utredning, men nedan beskrivs samtliga delar.
Effektivare sjukvårdsrådgivning
Målbilden är att invånarens första digitala kontakt i första hand ske
via en plattform för automatiserad symtombedömning. Plattformen
ska alltså bygga på ett regiongemensamt kunskapsstöd och invånarens symtombeskrivning ska följa med i vårdprocessen.
Efter den automatiska symtombedömningen ska invånaren automatiskt bli hänvisad till råd om åtgärder som kan vidtas på egen
hand, kontakt med den bemannade hälso- och sjukvårdsrådgivningen eller till annan lämplig vårdnivå. Sjuksköterskorna ska ta
emot invånarens digitala symtombeskrivning och kunna kommunicera via flera digitala kanaler än i dag, till exempel telefon, bild,
video och chatt. Sjuksköterskorna ska också vid behov kunna lotsa
invånare vidare till direkt digital läkarkontakt i samma ärende.
Utvecklingen pågår successivt. Utvecklingsarbetet inom programmet Första linjens digitala vård, och även generellt inom 1177
Vårdguiden, går övergripande till så att det identifieras ett behov och
en inriktning för vad regionerna behöver och vill utveckla. Inera
driver sedan utvecklingen och en bit på väg får regionerna lämna
intresseanmälan för det som är under utveckling, utan att anmälan är
bindande eller innebär någon ekonomisk insats. Först senare när
utvecklingen kommit längre får regionerna lämna in en avsiktsförklaring som också innebär att de förbinder sig ekonomiskt.
Under åren 2020–2021 pågår arbete med en upphandling av en
plattform för automatiserad symtombedömning. I maj år 2021 hade
tio regioner tackat ja och lämnat en avsiktsförklaring för plattformen
för automatiserad symtombedömning, medan tio regioner tackat nej
och en region var oklar.
Det pågår också arbete med en utbyggd och förbättrad infrastruktur för vårdutbud och hänvisning. Dessutom införs fler kanaler
för att kommunicera med sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden
successivt. De flesta regioner hade i början av år 2021 möjlighet att
be den inringande personen att skicka in en bild om det anses vara
till hjälp. Möjlighet till video börjar införas under år 2021 i de regio-
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ner som har visat intresse för det. Chatt upphandlas tillsammans
med plattformen för symtombedömning.
Fler och smartare självservicetjänster
Invånarna ska få tillgång till fler effektiva och kvalitetssäkrade självservicetjänster. Detta ska ske både genom att 1177 Vårdguiden tillhandahåller självservicetjänster, och genom att digitala tjänster hos
regioner och andra offentligt finansierade vårdaktörer kan integreras. En del av tjänsterna har införts, andra är under utveckling och
vissa finns på plats men kräver att regionerna ansluter sig för att de
ska få genomslag. Bland självservicetjänsterna ingår en:
– tjänst för att invånarna ska kunna uppdatera sina kontaktuppgifter och närståendes uppgifter,
– tjänst som förbättrar möjligheterna att spåra sin remiss,
– förbättrad tjänst för att förnya recept,
– ombudstjänst som gör att en invånare kan agera ombud och ta del
av sina barns information eller för en person som invånaren är
legal ställföreträdare för,
– tjänst för egen provhantering där invånaren kan beställa prover
för hemtest eller boka tid för provtagning samt få provsvar,
– tjänst för tidsbokning och för att visa invånarens bokade tider.
Tidsbokningssystemet ska också vidareutvecklas och kopplas till
tiageringsmotorn, hänvisnings- och utbudstjänster samt integreras med regionernas tidsbokningssystem, och
– vidareutveckling av tjänsten där kallelser skickas digitalt via 1177
Vårdguidens e-tjänster så att invånarna i vissa fall kan om- och
avboka tider via kallelsen. Det ska också bli möjligt för alla vårdgivare att skicka kallelser digitalt oavsett vårdinformationssystem.
Infrastruktur – stödtjänster
Ett tredje centralt område inom utvecklingsprogrammet är att stimulera och samordna vidareutvecklingen av den gemensamma nationella
infrastrukturen så att en stor mängd digitala tjänster kan fungera
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tillsammans. Om information ska kunna följa med invånaren över
vårdgivargränser krävs en gemensam infrastruktur. Exempelvis blir
information i dagsläget ofta inlåst i appar och andra tjänster för att
integrationer mellan system inte har upprättats.
Under åren 2019–2020 togs ett kodverk fram som en viktig del i
framtagandet av en ny utbudstjänst. Förberedelse sker även för att
kunna ansluta regionala tjänster såsom appar och portaler. I detta
arbete ska även riktlinjer kring användandet av varumärket 1177
Vårdguiden tas fram. Det sker också arbete med att generellt stabilisera befintliga tjänster och arbete med informationssäkerhet.

8.5

Översikt av användningen av och förtroende
för 1177 Vårdguiden

8.5.1

Runt sju miljoner samtal till 1177 per år

År 2019 ringdes totalt omkring sju miljoner samtal till 1177. Det
motsvarar omkring 19 200 samtal per dag (figur 8.3).
Alla samtal som rings kommer inte fram till samtalskön. En del
personer lägger på direkt under det nationella talsvaret, exempelvis
till följd av att någon information ges som gör att personen inte
längre behöver prata med någon eller till följd av en felringning
(ljusblå fält i figur 8.3).
En del personer lägger också på i nästa steg, under det regionala
talsvaret, exempelvis för att någon information ges här som gör att
samtalet inte längre behövs eller för att den uppskattade kötiden
anges och personen läger på till följd av det (mörkblå fält i figur 8.3).
I det här skedet kan personen också mötas av ett överbelastningsbesked och ombes att ringa igen senare, för att kötiden bedöms vara
för lång för tillfället. År 2019 var det drygt 70 procent av samtalen
som sattes i samtalskö, vilket motsvarar runt fem miljoner samtal.
För riket som helhet är det 20–30 procent av samtalen som sätts
i kö som inte besvaras på grund av att personen som ringer lägger på
innan samtalet kopplats fram till en sjuksköterska, men andelen
varierar mellan regionerna. Andelen ökade succesivt från omkring
19 procent år 2015 till 25 procent år 2018, men minskade till 18 procent år 2019. De personer som har lagt på under tiden de står i samtalskö lägger på förhållandevis snabbt. År 2019 var det exempelvis
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38 procent som la på inom en minut och drygt 70 procent som la på
inom fem minuter. 29
Figur 8.3

Ungefärligt antal samtal till 1177 i genomsnitt per dag,
åren 2015–2020
Samtal där den som ringer lägger på innan samtalet placerats
i samtalskö samt besvarade och inte besvarade samtal
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Totalt antal samtal som rings till 1177 Vårdguiden

Not: Resultaten bygger på avrundade siffror från Inera, vilket kan påverka fördelningen något. För
regionerna Värmland, Sörmland och Norrbotten saknas information om hur samtalen fördelar sig mellan
de tre högra delarna (dvs. lägger på innan samtalet satts i samtalskö, ej besvarade och besvarade
samtal) för de år då regionerna använt ett annat telefonisystem än Ineras (dvs. före mars 2018 för
Region Norrbotten, och före 2020 för Region Värmland och Region Sörmland). I dessa fall används
samma fördelning som Region Stockholm redovisat.
Källa: Inera för alla regioner utom Stockholm. Region Stockholm för Stockholms siffror.

29
Denna information om när personer lägger på avser alla regioner utom Stockholm. Region
Värmland och Region Sörmland ingår endast för november och december. Statistik för Region
Stockholm kommer från en annan källa och där framgår inte när personerna har lagt på.
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Antalet samtal som rings till 1177 har varit förhållandevis stabilt
mellan åren 2015–2019 (figur 8.3). År 2019 sågs en viss minskning
jämfört med föregående år, och det var särskilt antalet ej besvarade
samtal som minskade. År 2020 ökade antalet samtal, vilket sannolikt
är en direkt följd av den pågående pandemin. År 2020 ringdes över
2 miljoner fler samtal än under år 2019, en ökning med omkring
30 procent. Antalet samtal som sattes i samtalskö (besvarade och ej
besvarade samtal) ökade med omkring 20 procent.
Längden på de samtal som kopplas fram till en sjuksköterska är
oftast kortare än tio minuter. Samtalslängden var 6 minuter vid 50:e
percentilen och runt 9 minuter vid 75:e percentilen år 2019, något
längre under år 2020. Samtalen rings under hela dygnet. År 2019
ringdes omkring 14 procent av samtalen klockan 22–07. Det var
20 procent som ringdes klockan 18–22 och majoriteten, omkring
66 procent, ringdes mellan klockan 07–18. 30
8.5.2

Regionala skillnader i kötid

Figur 8.4 visar kötid för 75:e percentilen för de olika regionerna åren
2019 och 2020. År 2019 varierade kötiden för att komma i kontakt
med en sjuksköterska mellan 4 och runt 22–23 minuter i flera regioner, till 35 minuter i en region. 75 procent av samtalen kom alltså i
kontakt med en sjuksköterska inom denna tid, räknat från att talsvaret avslutats, men 25 procent fick vänta längre i kön.
Mellan åren 2015–2018 ökade kötiderna successivt, men år 2019
bröts den trenden. År 2019 var kötiderna kortare än år 2018. År 2020
var kötiden längre i alla regioner jämfört med 2019. Kötiden vid den
75:e percentilen varierade år 2020 från omkring 9 minuter i Region
Stockholm och Region Gotland, till runt 30–35 minuter i flera
regioner och som längst till 47 minuter i Region Värmland.

30
Dessa siffror för när samtalen rings avser alla regioner förutom Stockholm. Eftersom Region
Stockholm inte använder samma telefonisystem som övriga regioner kommer deras statistik
från en annan källa och utredningen har inte begärt in uppgifter om när på dygnet samtalen
ringdes därifrån. Siffror från Region Värmland och Region Sörmland ingår endast för november och december.
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Not: Region Värmlands och Region Sörmlands kötid för 2019 baseras endast på november och
december. Dessförinnan finns inte siffrorna i Ineras statistik eftersom regionerna då hade ett annat
telefonisystem.
Källa: inera.se för alla regioner utom Stockholm. Region Stockholm för Stockholms siffror.

Mål om kötid
Ungefär hälften av regionerna har uppgett att de har särskilda mål
om kötiden. Ambitionerna varierar från en medelsvarstid på högst
3 minuter dagtid och 4 minuter nattetid till en medelsvarstid på max
10 minuter. I samband med att den nationella samverkan infördes
sattes först ett nationellt mål om att 75 procent av samtalen skulle
besvaras inom 5 minuter, vilket efter verksamheternas inspel reviderades till 9 minuter 31. Senare har det nationella målet övergetts
helt. Figur 8.4 visar att dessa nivåer är långt bort i flertalet regioner.

31

Inera. 2017. Nationell samverkan 1177 Vårdguiden på telefon, Del 2 Beslutsunderlag och Del 3
Införande, Slutrapport, daterad 2017-09-01.
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Vanligast att hänvisas till primärvård
eller få egenvårdsråd

Det finns en stor spridning i vilken typ av problem eller symtom som
samtalen till 1177 Vårdguiden på telefon handlar om. En stor majoritet av samtalen handlar om olika former av fysiska symtom. År
2019 registrerades fysiska symtom som kontaktorsak för 82 procent
av samtalen. I gruppen fysiska symtom har utredningen identifierat
165 olika kontaktorsaker. De vanligaste enskilda kontaktorsakerna
inom denna grupp var feber hos barn, buksmärta hos vuxen, halsont,
bröstsmärta, ryggbesvär hos vuxen, utslag hos barn och urinvägsbesvär hos kvinnor. Omkring 18 procent av de besvarade samtalen
handlade om något av dessa problem.
Sex procent av samtalen handlade om en administrativ åtgärd,
exempelvis att boka tid på en mottagning eller kontaktuppgifter.
Läkemedelsfrågor, allmän medicinsk information och kontaktorsaker som direkt berör tandhälsa förekom också i viss utsträckning.
Det kan vara svårt att dra en stark skiljelinje mellan fysiska och
psykiska problem baserat på symtom. Men det var förhållandevis få
samtal som mer uttalat och direkt berörde psykiska problem, knappt
två procent. Oro eller ångest var den klart vanligaste enskilda kontaktorsaken i denna grupp. Därefter kom nedstämdhet, sömnbesvär
hos vuxen och förvirring.
Folkhälsomyndigheten har analyserat behovet av en nationell
stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och föreslagit att det ska byggas upp en verksamhet som erbjuder professionellt och anonymt samtalsstöd via chatt, telefon och andra digitala kanaler. Samtalsstödet ska bland annat nås via webbplatsen
Fokus psykisk hälsa. Folkhälsomyndigheten föreslår att verksamheten byggs upp av en av Folkhälsomyndigheten utsedd aktör och i
samarbete med myndigheten. För att säkerställa en smidig övergång
till hälso- och sjukvårdsinsatser, när sådana behov finns, föreslår
Folkhälsomyndigheten att uppbyggnaden ska ske i samverkan med
regioner, 1177 Vårdguiden och SKR. I rapporten lyfter Folkhälsomyndigheten också att det finns behov av fortsatt utveckling av 1177
Vårdguidens kompetens och kapacitet att bedriva sjukvårdsrådgivning inom området psykisk ohälsa och suicidalitet. 32
32
Folkhälsomyndigheten. 2021. Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag,
Uppdrag att analysera behovet av en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk
ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närstående.
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När det gäller vart de som ringer 1177 blir hänvisade skiljer sig
statistikredovisningen för de regioner som ingår i Ineras data och
Region Stockholm, varför utredningen har separerat Region Stockholm från övriga. Sammantaget var det omkring 30 procent av samtalen som resulterade i råd om egenvård år 2019, både i Region
Stockholm och i övriga regioner samlat (tabell 8.2). I Region Stockholm hänvisades 30 procent till primärvården och 30 procent ytterligare till akutverksamhet eller närakut. I övriga regioner finns inte
kategorierna akutverksamhet och närakut. Patienterna hänvisades i
övriga regioner till 40 procent till primärvården och 21 procent till
specialiserad vård, vilket inkluderar akutmottagningar. 3–4 procent
hänvisades till ambulans.
Tabell 8.2

Hänvisning av samtal som besvarades av 1177 Vårdguiden på
telefon 2019 till olika typer av vård (procent)

Hänvisning till …

Alla regioner förutom
Stockholm

Region
Stockholm

Primärvård
Egenvård

40
32

30
29

Akutverksamhet
Närakut

-----

16
15

Specialiserad vård
Ambulans
Tandvård
Annan hänvisning

21
4
1
2

3
3
1
3

100

100

Summa

Not: För Region Värmland och Region Sörmland ingår endast information från november och december
2019. Dessförinnan finns inte siffrorna i Ineras statistik eftersom regionerna då hade ett annat
telefonisystem. Statistiken är uppdelad på Stockholm och övriga regioner eftersom hänvisningskategorierna skiljer sig i den inhämtade statistiken på ett sätt som gör det svårt att sammanfoga.
Annan hänvisning inkluderar bland annat giftinformation, övrig hälso- och sjukvård och kommunal
verksamhet.
Källa: Inera för alla regioner utom Stockholm. Region Stockholm för Stockholms siffror.

När det gäller bedömning av brådskandegrad på de ärenden som
inkommer till 1177 Vårdguiden på telefon är det vanligaste rådet att
avvakta, 32 procent av de besvarade samtalen där brådskandegrad
finns angiven. 30 procent fick rådet att göra något omgående eller
skyndsamt. En fjärdedel fick rådet att göra något inom det närmaste
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dygnet och de återstående, omkring 14 procent, att göra något en
vardag den närmaste tiden.
8.5.4

Användningen av 1177.se – webben och e-tjänster

Antalet besök på 1177 Vårdguiden på webben har ökat stadigt sedan
år 2014. År 2019 gjordes omkring 11,6 miljoner besök per månad,
vilket var nästan dubbelt så många besök som år 2014 och en ökning
med i genomsnitt 14 procent per år (figur 8.5). År 2020 ses en större
ökning, med 38 procent, till 16 miljoner besök per månad. Det är en
indikation på att 1177.se har spelat en viktig roll under covid-19-pandemin. Flest besök gjordes i mars, oktober, november och december
år 2020, vilket också återspeglar intensiva perioder i pandemin.
Figur 8.5

Antal besök på 1177.se, genomsnitt per månad, 2014–2020
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18,0

16,0

16,0
14,0

11,6

12,0
10,0
8,0
6,0

6,0

6,8

7,4

2015

2016

8,2

9,6

4,0
2,0
0,0

2014

2017

2018

2019

2020

Källa: inera.se.

Det finns en viss variation över året i antalet besök på 1177.se, med
färre besök under sommaren, omkring maj till augusti. En majoritet
av besöken på 1177.se görs via en sökmotor, 86 procent år 2019 och
79 procent år 2020, medan omkring en tiondel av besöken görs
genom att direkt knappa in 1177.se i webbläsaren, 9 procent år 2019
och 13 procent år 2020.
För att kunna använda e-tjänsterna krävs ett konto, vilket skapas
automatiskt när man loggar in med sitt bank-id eller Freja eID Plus.
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Över tid har antalet konton ökat stadigt. I slutet av år 2019 fanns det
omkring 6,5 miljoner konton, vilket motsvarade 63 procent av befolkningen. Under år 2020 fortsatte ökningen, och i december år 2020
fanns det drygt 8 miljoner konton, vilket motsvarade 79 procent av
den svenska befolkningen.
Mellan åren 2016–2019 ökade antalet inloggningar från 15 till
51 miljoner, vilket i genomsnitt motsvarar 41 000 respektive
140 000 inloggningar per dag.
8.5.5

Förtroendet för 1177 Vårdguiden

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig enkätundersökning
bland Sveriges vuxna befolkning, 18 år och äldre, med syftet att
fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård. Alla regioner
deltar i undersökningen som samordnas av SKR.
I hälso- och sjukvårdsbarometern ställs bland annat frågor om
förtroendet för olika delar av hälso- och sjukvården. Figur 8.6
redovisar svaren för de frågor som handlar om 1177 Vårdguiden – på
telefon, webben respektive e-tjänster. Svarsskalan varierar mellan
1 och 5 där 1 betyder att förtroendet är mycket litet, 2 ganska litet,
3 varken eller, 4 ganska stort och 5 mycket stort.
År 2019 angav runt 65 procent av dem som besvarat frågorna och
angett en nivå av förtroende, ett ganska eller mycket stort förtroende
för 1177 Vårdguidens olika delar. Omkring 35 procent angav alltså
svarsalternativen 1–3. 33 Resultatet har varit stabilt sedan år 2016 då
frågorna började ställas. För webben och e-tjänster ses en viss
ökning över tid. 34,35,36,37
Utöver de som angett ett svar med en bedömning av sitt förtroende för tjänsterna var det också en del som svarade vet ej. År
2019 var det 22 procent som svarade vet ej på frågan om 1177 Vårdguiden på telefon, 31 procent för frågan om webben och 40 procent
33
Sveriges Kommuner och Regioner. 2019. Hälso- och sjukvårdsbarometern
ningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården.
34
Ibid.
35
Sveriges Kommuner och Regioner. 2018. Hälso- och sjukvårdsbarometern
ningens attityder till, förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården.
36
Sveriges Kommuner och Regioner. 2017. Hälso- och sjukvårdsbarometern
ningens attityder till, förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården.
37
Sveriges Kommuner och Regioner. 2016. Hälso- och sjukvårdsbarometern
ningens attityder till kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården.
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för frågan om e-tjänsterna38. För alla delar har andelen som svarar vet
ej minskat sedan 2016 eller 2017 39,40, vilket möjligen kan antyda att fler
har skaffat sig en uppfattning om 1177 Vårdguidens olika tjänster.

Procent

Figur 8.6
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Not: Frågan som ställdes var: Hur stort eller litet förtroende har du för 1177 Vårdguidens råd och hjälp
om hälsa och vård via telefon? / information och råd om hälsa via webben? / e-tjänster? De redovisade
siffrorna är andel av de som besvarade frågan med en bedömning av sitt förtroende, det vill säga
exklusive de som svarade ”vet ej”. I 2020 års undersökning ställdes inte dessa frågor.
Källa: Hälso- och sjukvårdsbarometern respektive år (SKR).

Resultaten för förtroendet för 1177 Vårdguiden låg på ungefär
samma nivå som andra delar av hälso- och sjukvården i samma
undersökning. För riket som helhet angav 60 procent att de har ett
stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården som
helhet i sin region. 69 procent hade det för sjukhusen och 59 procent
för hälso- och vårdcentraler. Men det var en betydligt lägre andel

38
Sveriges Kommuner och Regioner. 2019. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019, Befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården.
39
Sveriges Kommuner och Regioner. 2016. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016, Befolkningens attityder till kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården.
40
Sveriges Kommuner och Regioner. 2017. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017, Befolkningens attityder till, förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården.
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som angav vet ej för dessa andra delar av hälso- och sjukvården än för
1177 Vårdguiden på telefon. 41
Andelen som angav ett stort eller mycket stort förtroende för
1177 Vårdguiden varierar mellan olika regioner, från omkring 57 till
75 procent år 2019. Det gällde både telefon, webben och e-tjänsterna. De regionala skillnaderna är ungefär desamma även för hälsooch sjukvården i bredare bemärkelse i samma undersökning. 42

8.6

1177 Vårdguiden på telefon under
covid-19-pandemin

När covid-19-pandemin slog till i Sverige i mars år 2020 ökade
trycket på 1177 Vårdguiden på telefon markant. Liksom i vanliga fall
fanns det samtal som inte ställdes i samtalskö för att personerna la
på dessförinnan eller möttes av ett överbelastningsbesked på grund
av för lång beräknad kötid och ombads att ringa senare igen. Men
under pandemins inledning var det dessutom samtal som inte ens
kom fram till det första talsvaret på grund av för hög belastning.
8.6.1

Pandemins inledning

Den 2 mars år 2020 gjorde Folkhälsomyndigheten bedömningen att
risken för nya fall av smitta i Sverige ansågs vara mycket hög och
risken för allmän smittspridning måttlig. Den 10 mars rapporterade
myndigheten att det fanns tecken på samhällsspridning i Region
Stockholm och Västra Götalandsregionen, men inte i övriga landet.
Dagen efter, den 11 mars, förklarade WHO att covid-19 var en pandemi och Region Stockholm fick det första bekräftade svenska dödsfallet i sjukdomen. Den 13 mars bedömde Folkhälsomyndigheten
att risken för samhällssmitta var mycket hög och publicerade rådet
att alla som var sjuka i förkylning eller influensaliknande symtom
skulle vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till
andra, detta gällde inte minst personal inom hälso- och sjukvård och
äldreomsorg. 43
41
Sveriges Kommuner och Regioner. 2019. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019, Befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården.
42
Ibid.
43
SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin.
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Stor ökning i samtal till 1177

Siffror från Inera visar att det var en mycket stor ökning av antalet
samtal till 1177 i mars år 2020, i samband med inledningen av pandemin. Den 9–18 mars var trycket särskilt stort. Då ökade det totala
antalet ringda samtal från omkring 20–30 000 samtal per dag till 60–
70 000 samtal flera dagar, och en toppnotering på nära 160 000 samtal
den 12 mars.
Ökningen av ringda samtal gick hand i hand med ett ökande antal
samtal som inte ens kom fram till första talsvaret och fick möjlighet
att ställa sig i kö eller få ett överbelastningsbesked. Information om
dessa samtal kommer från teleoperatören. Inera har inte information
om varifrån i landet de har ringts. Den 12 mars, när antalet samtal till
1177 var som flest, var det ytterligare drygt 86 000 samtal som inte
alls kom fram. Totalt var det drygt 210 000 samtal som inte alls kom
fram under perioden 9–18 mars år 2020. Under denna period var
också kötiden för de samtal som sattes i kö lång. Totalt för alla
regioner utom Stockholm var kötiden vid den 75:e percentilen omkring 59 minuter i mars år 2020, jämfört med 18 minuter i mars år
2019. I Region Stockholm var motsvarande kötid drygt 20 minuter i
mars år 2020, jämfört med drygt fem minuter i mars år 2019.
8.6.3

Åtgärder för att möta ökningen av samtal

Som en följd av det markant ökade antalet samtal vidtogs en rad
åtgärder av Inera och regionerna. Bland annat utökades den tekniska
kapaciteten, med ett normalt behov av 300 telefonlinjer, från 960 till
2 760 telefonlinjer, vilket avhjälpte problemet med att samtal inte
ens kom fram till systemet. Rådgivningsstöden har också uppdaterats kontinuerligt i samverkan med expertmyndigheter och medicinskt sakkunniga.
Den 12 mars år 2020 infördes ett separat knappval för frågor om
just corona. Sjuksköterskor snabbutbildades för att kunna bedöma
covid-19-symtom och sedan bemanna linjen. Personer som ringde
1177 kunde ange att de hade corona-relaterade frågor genom knappval, och i nästa steg ange om det handlade om allmän information
eller sjukvårdsrådgivning. De som angav behov av sjukvårdsrådgivning angående covid-19 hamnade hos sjuksköterskor inom 1177
Vårdguiden, medan de som angav att de efterfrågade allmän informa-
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tion angående covid-19 kopplades vidare till det nationella informationsnumret 113 13 i stället.
Den 12–18 mars år 2020 inkom mellan 18–34 000 samtal till
coronalinjen inom 1177 Vårdguiden varje dag (inklusive Region
Stockholm). Omkring 15 procent av samtalen kunde slussas vidare
till 113 13 för allmän information. Efter den 19 mars minskade antalet samtal med knappval för corona-relaterade frågor och i maj
ringdes omkring 20 000 samtal i veckan, jämfört med närmare
120 000 samtal när trycket var som högst.
Alla regioner, utom Stockholm, har samverkat kring att besvara
samtalen med corona-relaterade frågor som separerades från övriga
samtal genom knappvalet. Här har alltså i princip alla samtal hanterats i en gemensam kö – men på regionernas önskemål låstes samtalen först i 45 minuter till regionen där personen ringde från. Det
var alltså först efter 45 minuters kötid som samtalet släpptes för att
kunna besvaras av en sjuksköterska från en annan region. Region
Stockholm har haft sin egen kö med corona-relaterade frågor eftersom de inte använder samma tekniska lösning som övriga regioner.
I maj år 2021 slutade Region Stockholm med knappvalet för coronarelaterade frågor.
I juni år 2020 lämnade de fyra norra regionerna, Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen, coronalinjen inom 1177 Vårdguiden. Även Region Sörmland har lämnat.
I maj år 2021 var det därmed 15 regioner kvar i samverkan, fortfarande med 45 minuters regional låsning innan samtalen släpps för att
kunna besvaras av sjuksköterska från annan region.

8.7

Analys av utmaningar och hinder – problembild

Utredningens slutsats efter den kartläggning och analys som genomförts inom ramen för uppdraget är att 1177 Vårdguiden som den ser
ut och fungerar i dag är en bra grund att bygga en hälso- och sjukvårdsrådgivning på. 1177 Vårdguiden är ett väletablerat och för
befolkningen känt forum för hälso- och sjukvårdsrådgivning. Förtroendet för 1177 Vårdguiden är i stort på samma nivå som för övrig
hälso- och sjukvård.
Med en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning
menar utredningen att tjänsten är likartad över hela landet, utan allt-
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för stora regionala skillnader ur befolkningens perspektiv, och att
regionerna arbetar samordnat med innehåll, utveckling och utförande av tjänsten. Med denna utgångspunkt drar utredningen slutsatsen att hälso- och sjukvårdsrådgivningen genom 1177 Vårdguiden
i dag är delvis nationellt samordnad, men att det också finns betydande regionala inslag. Vissa konsekvenser av de regionala inslagen
har gjort sig påminda även under pandemin. Sammantaget ser utredningen att det just nu och de senaste åren har blivit större regional
splittring och att det finns vissa svårigheter i att samverka och
samordna sig mellan regionerna.
Utredningen bedömer också att det för en överskådlig tid framöver behöver finnas möjlighet att komma i kontakt med hälso- och
sjukvårdsrådgivningen på telefon, även om det under utredningens
gång har förts en diskussion om att vårdcentralerna skulle kunna
fylla den rollen i linje med utvecklingen av nära vård.
8.7.1

1177 Vårdguiden skapar förutsättningar för en
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

I hela landet används telefonnumret 1177, och varumärket 1177
Vårdguiden är känt och används i hela landet för telefoni, webben
och e-tjänster. Utredningen uppfattar att 1177.se är en viktig kanal
för information gentemot befolkningen i alla regioner, men även
regionernas egna webbsidor används i olika utsträckning.
Genom Inera finns möjligheter till nationell samordning. När det
gäller webben tillhandahålls en webbsida med samma webbadress i
hela landet och det finns en nationell redaktion som tillhandahåller
texter som finns på alla regioners sidor inom 1177.se.
När det gäller telefonin tillhandahålls bland annat en teknisk
plattform som möjliggör samverkan kring att besvara samtal och ett
medicinskt beslutsstöd som gör att rådgivningen baseras på samma
grunder oavsett varifrån i landet personen ringer. Utredningen
menar att detta är två särskilt centrala komponenter för att förbättra
förutsättningarna att kunna upprätthålla möjligheter för befolkningen att komma i kontakt med 1177 Vårdguiden per telefon även
under kris och för att uppnå en jämlik, säker och samordnad hälsooch sjukvårdsrådgivning. Därtill erbjuds utbildning i rådgivningsstödet och det finns en gemensamt utarbetad samtalsmetodik.
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När det gäller e-tjänster erbjuder Inera en mängd olika tjänster
som regioner och vårdenheter kan välja att använda. Många av dem
är inte direkt hälso- och sjukvårdsrådgivande, men det finns några.
8.7.2

Betydande regionala skillnader bakom
det gemensamma varumärket

Bakom det som är nationellt gemensamt och det nationella utbudet
av tjänster och erbjudande finns också betydande regionala skillnader. Det handlar främst om att regionerna inte fullt ut nyttjar de
möjligheter till samordning som finns inom 1177 Vårdguiden.
När det gäller webben har det under utredningens arbete bland
annat visat sig att information om vad som gäller kring den nationella
vårdgarantin och möjligheter att söka öppen vård i andra regioner skiljer sig åt (se kapitel 6). Utredningen har också observerat att översättningar till andra språk ofta görs regionalt, trots att det bör finnas
en stor vinning i att samarbeta kring det nationellt. Vidare har det
under den pågående pandemin funnits exempel på när information
kommer ut olika snabbt och med olika skrivningar i olika regioner,
det vill säga regionalt framtagen information även om sådant som varit
nationellt gällande.
När det gäller telefonin är det i stor utsträckning en regional
tjänst i bemärkelsen att varje region har sin egen organisation och
bemanning för 1177 Vårdguiden på telefon. Kötiderna skiljer sig därmed också åt mellan regionerna. Det har funnits en ambition från
Inera och regionerna att skapa en nationell samverkan där alla regioner samordnar sig och medverkar till att besvara alla samtal delar av
dygnet. Samverkan finns i dag, men skiljer sig åt avseende omfattning och deltagande.
Utredningen ser en tendens till mindre samverkan de senaste åren
och framöver. En region, men sannolikt snart två, har inte möjlighet
att samverka med övriga regioner kring att besvara samtal för att de
inte använder samma tekniska system. De regionerna kan alltså inte
få hjälp av andra regioner att besvara samtal, och kan inte hjälpa
andra regioner med det, när behov uppstår. Hälften av regionerna
hade i maj 2021 tackat nej till att ta del av den nya tekniska plattform
som är under upphandling inom ramen för Första linjens digitala
vård – ett program med en målbild som är framtagen av alla regioner
gemensamt.
282

1111
SOU 2021:59

En nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

Det finns i dagsläget inte något formellt uppdrag eller beskrivning av vilka uppgifter 1177 Vårdguiden på telefon ska utföra. Det
finns ett basuppdrag som togs fram och var överenskommet av sjukvårdsrådgivningarnas verksamhetschefer, men det har inte uppdaterats sedan år 2015 och dess status är oklar. I flera regioner är det ändå
de uppgifter som finns i basuppdraget som huvudsakligen utförs.
Men utöver dessa uppgifter utför sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden på telefon även andra uppgifter i flertalet regioner. Den här
typen av regionala tilläggsuppdrag och att regionerna använder olika
system i övriga hälso- och sjukvården, med separata tidbokningssystem och journaler, försvårar samverkan mellan regionerna. Tre
regioner erbjuder tolkning till andra språk än engelska, men övriga
gör det inte.
När det gäller e-tjänsterna finns det ett nationellt utbud eller
erbjudande från Inera, men det är varje region eller vårdenhet som
bestämmer vilka av dem som används. Samtidigt som regionerna
jobbar gemensamt med e-tjänster och digitala tjänster via Inera pågår
det parallellt i flertalet regioner utveckling av olika digitala tjänster
som angränsar till hälso- och sjukvårdsrådgivningen. Det handlar
bland annat om lösningar och verktyg för att genomföra digital
sjukvårdsrådgivning och digitala vårdmöten.
8.7.3

Vårdcentralerna kan bidra

Det pågår en omställning mot en god och nära vård. Omställningen
innebär bland annat att vårdcentralerna ska få en mer framträdande
roll, att vården ska upplevas som lättillgänglig och nära befolkningen. Invånarna ska ha en fast läkar- eller vårdkontakt som ska vara
den naturliga första ingången när hälso- eller sjukvård behövs och
stå för kontinuitet.
I en sådan god och nära vård kan det vara naturligt att vårdcentralerna också har en mer framträdande roll när det gäller individuell
hälso- och sjukvårdsrådgivning, och att befolkningen naturligen
vänder sig till sin fasta vårdkontakt på vårdcentralen i de fall de är i
behov av stöd och vägledning, i stället för att ringa 1177. På så vis
kan en fullt ut genomförd omställning till en nära vård tänkas minska
behovet av att ringa 1177. I linje med detta resonemang framhöll den
tidigare utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård i
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sitt delbetänkande God och nära vård – En primärvårdsreform
(SOU 2018:39) att det är naturligt att primärvården fullgör en omfattande del av hälso- och sjukvårdens rådgivande och stödjande
uppgifter 44. Under utredningens gång har det framförts att det som
i dag utförs av 1177 Vårdguiden på telefon borde utföras av vårdcentralerna i stället för i en separat organisation. Hälso- och sjukvårdsrådgivningen genom webb och e-tjänster skulle däremot vara
en viktig ingång och källa till initial information även i en sådan
situation.
Omkring 40 procent av dem som ringer 1177 blir i dag hänvisade
till en vårdcentral eller annan primärvård. Om dessa personer får
kontakt med vårdcentralen direkt i stället besparas både patienterna
och regionerna ett samtal, och många skulle kunna få hjälp utan att
behöva slussas runt först. Det är en fråga som också berördes i
Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och
kontinuitet (SOU 2019:42). Där anges att en central ingång via ett
gemensamt telefonnummer eller det gemensamma domännamnet
borde kunna förenas med möjlighet att automatiskt kopplas vidare
exempelvis till sin vårdcentral. 45
Utredningen menar att det i dagsläget inte är möjligt att organisera det som i dag utförs av 1177 Vårdguiden på telefon genom
vårdcentralerna, dels på grund av begränsade öppettider, dels därför
att kontakt med vårdcentralen inte alltid är snabb utan oftast sker
med återuppringning senare under dagen. Långsiktigt kan det vara
en möjlighet, men för att ta ställning till om en sådan omorganisering
av tjänsten vore lämpligt behöver en rad frågor i så fall först utredas
vidare. Det handlar exempelvis om hur samtal till ett gemensamt
telefonnummer skulle slussas till rätt vårdcentral, vilken vårdcentral
vilka samtal skulle slussas till och hur tjänsten skulle vara tillgänglig
på tider då vårdcentralen är stängd.
Utredningens sammantagna bedömning är att det även fortsättningsvis behöver finnas möjlighet att komma i kontakt med hälsooch sjukvårdsrådgivning (i dagsläget 1177 Vårdguiden på telefon) –
som är öppen dygnet runt och alla dagar. Det behövs dels för
ärenden av mer brådskande karaktär där vårdcentralerna som det ser
ut i dag inte alltid är ett alternativ att vända sig till när någon behöver
hjälp att bedöma om akutvård behöver sökas eller inte, dels behövs
44
45

SOU 2018:39, God och nära vård – En primärvårdsreform.
SOU 2019:42, Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet.
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det för tider då vårdcentralerna inte är tillgängliga. Utredningen
menar också att möjligheten att nå hälso- och sjukvårdsrådgivning
via vårdcentralen eller 1177 ska ses tillsammans med befolkningens
ökande användning av privata digitala vårdgivare.
Utredningen menar att det inte behöver finnas någon konflikt
mellan ett utökat ansvar för vårdcentralerna i omställningen mot en
nära vård och att behålla möjligheten för befolkningen att ringa
1177. Däremot kan omfattningen och vilka typer av frågor som den
personliga kontakten med 1177 Vårdguiden främst hanterar komma
att ändras om vårdcentralerna utökar sin tillgänglighet och hjälper
befolkningen med råd och vägledning i större utsträckning än i dag.
Med bättre tillgänglighet till vårdcentralerna kan behovet av att ringa
1177 minska.
8.7.4

Den gemensamma utvecklingen tar lång tid

I dagsläget sker mycket av den gemensamma utvecklingen inom
1177 Vårdguiden genom Första linjens digitala vård, se avsnitt 8.4.
Utredningen har inte gjort någon bedömning av nyttan och genomförbarheten av Första linjens digitala vård utan menar att staten och
regionerna redan har gjort den bedömningen genom att utvecklingsprojektet är en del av Vision e-hälsa. Det är därmed en satsning, som
regeringen och regionerna gemensamt har identifierat som särskilt
prioriterad och av nationell angelägenhet för att visionen att Sverige
år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och
hälsans möjligheter, ska förverkligas. Av överenskommelsen mellan
regeringen och SKR för God och nära vård 2021 framgår vidare att
både regeringen och regionerna ser att 1177 Vårdguiden har potential att fungera som en första linjens digitala vård 46. Utredningen har
inte sett någon anledning att ompröva dessa bedömningar.
Utredningen har observerat några allmänna förutsättningar och
hinder för utveckling och möjlighet att införa nya digitala tjänster.
Från dialoger med olika aktörer har utredningen förstått att en
anledning till att regionerna ibland går före utvecklingen som sker
inom 1177 Vårdguiden är att utvecklingen tar för lång tid. Det finns

46

Regeringskansliet. 2021. Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om God och
nära vård 2021, S2021/00820.
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en önskan om att utvecklingen ska gå snabbare. I vissa fall hinner
privata aktörer före och regionerna vill hänga med i utvecklingen.
Det kan finnas flera anledningar till att utvecklingen inom arbetet
med 1177 Vårdguiden tar tid. Utredningen har identifierat tre faktorer:
• Finansiering
• Samsyn och prioriteringar
• Tekniska svårigheter
Ineras arbete med 1177 Vårdguiden finansieras till stor del genom
avgifter som regionerna betalar för tjänsterna som de ansluter sig till.
Avgifterna täcker övergripande förvaltningen och tillhandahållandet
av tjänsterna. Därtill finns det en fastlagd utvecklingsram som regionerna har betalat till Inera, 45 miljoner kronor för 2021 avsett för
Ineras samtliga verksamheter. Staten bidrar också i stor utsträckning
med ekonomiska medel för utveckling av 1177 Vårdguiden,
263 miljoner kronor för åren 2019–2021.
En annan förklaring till att den gemensamma utvecklingen tar tid
kan vara att det krävs ett visst mått av samsyn mellan regionerna om
vilken utveckling som ska ske och hur. När det gäller Första linjens
digitala vård finns en gemensam målbild som Inera, SKR och regionerna tog fram under 2018, men trots det sker arbetet genom att
regionerna längs vägen ska lämna in intresseanmälningar för det som
är under utveckling. En intresseanmälan är inte bindande och innebär inte någon ekonomisk insats. Exempelvis anmälde 19 regioner
under våren år 2021 intresse för plattformen för automatiserad
symtombedömning och hänvisning som ingår i Första linjens digitala vård. Vid avsiktsförklaringen, som innebär ett skarpare ställningstagande, anmälde sig enbart 10 regioner några månader senare.
Det finns även andra exempel på att regionernas olika prioriteringar gör att utvecklingen inom 1177 Vårdguiden går långsamt
eller helt avskrivs. Ett exempel är utvecklingen av en tolkningstjänst,
där en pilot och ett arbete gjordes, men där det hittills inte resulterat
i någon gemensam lösning. I vissa fall kan det även handla om
verksamheters vilja att använda tjänsterna. Detta gäller exempelvis
möjligheten för invånare att boka tid direkt på webben där det finns
en tjänst, men där verksamheterna endast i begränsad utsträckning
lägger in sina tider där.
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En ytterligare försvårande omständighet för det gemensamma
utvecklingsarbetet av nya digitala tjänster inom 1177 Vårdguiden är
att utvecklingen kan vara mer komplex för att den tekniska lösningen ska passa och fungera för alla regioner som exempelvis har
olika journal- och it-system. Det kan vara enklare och därmed
snabbare att skapa en lösning som fungerar för ett system eller en
regions system, men ett mer omfattande arbete att skapa en lösning
som fungerar för många olika system och flera regioner. Dessutom
ska de lösningar som tas fram genom Inera vara kompatibla med
övriga tjänster som Inera levererar till regionerna och med andra
externa tjänster som de också kan vara beroende av. Detta mer
omfattande utvecklingsarbete som kan behövas för att alla regioner
ska kunna använda sig av samma digitala lösning som utvecklas
gemensamt kan också vara kostnadsdrivande.
8.7.5

En gemensam nationell infrastruktur är central

Ett centralt område inom Första linjens digitala vård handlar om att
stimulera och samordna vidareutvecklingen av den gemensamma
nationella infrastrukturen så att en stor mängd olika digitala tjänster
ska kunna fungera tillsammans. En gemensam infrastruktur krävs
också för att informationen ska kunna följa med invånaren över
vårdgivargränser. I dagsläget blir informationen ofta inlåst i tjänster
för att integrationer mellan system inte har upprättats. Vikten av att
prioritera utvecklingen av den nationella infrastrukturen för att
kunna åstadkomma mer sammanhållna flöden är också något som
lyfts i Vision e-hälsa.
Utredningen delar uppfattningen att en gemensam digital infrastruktur är en central komponent för att underlätta gemensam
utveckling och införande av nya digitala tjänster med nationell samordning. Konsekvenserna av att de tekniska systemen inte är kompatibla med varandra är en fråga som har återkommit vid flera tillfällen
i utredningen, och utredningen uppfattar att det är en fråga som
berör långt mer än hälso- och sjukvårdsrådgivningen och utvecklingen av digitala tjänster inom 1177 Vårdguiden. Utredningen
menar också att det är svårt att se att vem som har huvudansvaret för
att driva utvecklingen mot en gemensam digital infrastruktur. Inera
är kanske den aktör som främst och mest konkret arbetar med frågan
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för regionernas räkning genom att söka lösningar som gör att det
splittrade tekniska systemet sys ihop.

8.8

Analys av innebörden av en nationellt
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

8.8.1

Värde i ökad samordning

Genom utvecklingen av e-tjänster inom 1177 Vårdguiden erbjuds
hälso- och sjukvården möjligheter till ökad digitalisering, befolkningen får större möjligheter att ta del av sin information och
patienter får möjlighet att vara mer delaktiga i sina vårdförlopp. Den
utveckling som har skett sedan slutet av 1990-talet har varit positiv
och bidragit till en mer samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning
(och andra e-tjänster). Samtidigt kvarstår betydande regionala inslag
och utredningen uppfattar att finns svårigheter att samverka och
samordna sig mellan regionerna, att det nu finns tendenser till
mindre samverkan och att det pågår parallella utvecklingsarbeten
som berör hälso- och sjukvårdsrådgivning i flera regioner.
Sammantaget bedömer utredningen att det finns ett värde i att
öka den nationella samordningen och åstadkomma gemensam utveckling snarare än parallell, både för invånarna och hälso- och
sjukvården.
Även tidigare utredningar har uttryckt ett behov av en hälso- och
sjukvårdsrådgivningstjänst och ökad samordning i den. Utredningen
Styrning för en mer jämlik vård diskuterar den framtida funktionen
för sjukvårdsrådgivningen och framhåller bland annat att systemet
behöver bli mer nationellt. 47 I betänkandet God och nära vård – En
primärvårdsreform (SOU 2018:39) framhölls att befolkningens
behov av rådgivning sannolikt kommer att öka i framtiden och att
det för att möjliggöra en effektiv användning av hälso- och sjukvårdens resurser är centralt att befolkningen ännu lättare kan få
tillgång till råd och stöd under alla tider på dygnet. Utredningen
bedömde att 1177 Vårdguiden, via webb, telefon och e-tjänster kan
möta befolkningens behov av rådgivning när vårdcentralen normalt
är stängd. Utredningen påtalade också vikten av att få till nödvändig
samordning mellan SKL (nuvarande SKR), Inera, huvudmännen och
47

SOU 2019:42, Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet.
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staten för att snabbt säkerställa att en utveckling av de tjänster som
erbjuds via 1177 Vårdguiden kommer till stånd. Utredningen lyfte
också behovet av att tydligare informera befolkningen om de tjänster
som erbjuds via 1177 Vårdguiden. 48
8.8.2

Ett samordnat regionalt basuppdrag för hälsooch sjukvårdsrådgivningen

Utredningen har specificerat en rad punkter som utredningen bedömer är centrala att alla regioner lever upp till för att uppnå en nationellt samordnad tjänst och utveckling inom hälso- och sjukvårdsrådgivning, se figur 8.7 och 8.8. Utredningen kallar dessa punkter
sammantaget för ett samordnat regionalt basuppdrag för hälso- och
sjukvårdsrådgivningen och menar att alla regioner bör följa det. Det
berör hälso- och sjukvårdsrådgivning både inom det som i dag utförs
per telefon, via webben och genom e-tjänster. Där ingår bland annat
att det ska finnas möjlighet till personlig kontakt dygnet runt per
telefon, men framöver också genom andra kanaler. Det ska vara
möjligt att få hälso- och sjukvårdsrådgivning även på andra språk än
svenska och engelska. Rådgivningen ska utgå från samma medicinska
beslutsstöd i hela landet. I figurerna nedan redovisar utredningen
delarna i det samordnade regionala basuppdraget med jämförelse av
vad som finns i dag.

48

SOU 2018:39, God och nära vård – En primärvårdsreform.
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Samordnat regionalt basuppdrag för hälsooch sjukvårdsrådgivning – personlig kontakt
Centrala delar som alla regioner bör följa för att uppnå en nationellt
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

Uppgift

Nuläge

Möjlighet till kontakt per telefon dygnet runt på
ett telefonnummer som är detsamma i hela landet,
på sikt även chatt och video.

Alla regioner har möjlighet till
kontakt per telefon. Införande av
chatt och video planeras i vissa
regioner.

Utgår från ett medicinskt evidensbaserat och
kvalitetssäkrat beslutsstöd som är detsamma i hela
landet.

Uppfylls idag.

Möjlighet att dela information från journalföringen med andra regioner och vårdenheter, och
att ta del av information från journalföring av
andra, om personen samtycker till det.

Möjlighet finns idag, men skulle
kunna nyttjas mer.

Baseras på en strukturerad samtals- och
arbetsmetodik, utarbetade rutiner och riktlinjer,
samt verktyg för kvalitetsuppföljning, som är
desamma i hela landet.

Uppfylls idag, åtminstone liknande
samtals- och arbetsmetodik.

Personalen har utbildning inom det medicinska
beslutstödet, samtals- och arbetsmetodiken,
rutiner, riktlinjer och verktyg för kvalitetsuppföljning
som används i arbetet.

Uppfylls idag, utbildningar finns.

Möjlighet att få hälso- och sjukvårdsrådgivning
på andra språk än svenska.
Tekniska system och verksamhetsstöd som gör
det möjligt att samverka med övriga regioner i att
besvara varandras samtal.
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Engelska i alla regioner. Ytterligare
språk i tre regioner.

20 regioner (inte Region Stockholm,
Region Gävleborg planerar att
lämna).
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Samordnat regionalt basuppdrag för hälso- och
sjukvårdsrådgivning – information på webben och e-tjänster
Centrala delar som alla regioner bör följa för att uppnå en nationellt
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

Information på webben
Uppgift

Nuläge

En nationell redaktion tar fram och reviderar
kvalitetssäkrade nationella texter, som är
samstämmiga med andra kunskapsstöd (bl.a.
informationen i beslutsstödet som används i den
personliga kontakten med hälso- och
sjukvårdsrådgivningen och det nationella kliniska
kunskapsstödet).

Görs idag men det har framkommit
vissa frågetecken kring
samstämmigheten med andra
kunskapsstöd.

Nationellt framtagna texterna är tillgängliga för
invånarna i alla regioner och låsta för revidering.
Komplettering med regionalt underlag markeras
tydligt.

Uppfylls idag.

Texter översatta till andra språk.

Vissa texter finns översatta till
andra språk men utredningen
menar att det är i begränsad
omfattning.

E-tjänster
Uppgift

Nuläge

Ett visst utbud av e-tjänster finns tillgängligt
för invånarna i alla regioner.

8.8.3

Många e-tjänster skulle kunna vara
tillgängliga i samma utsträckning i
hela landet, men det är upp till
regioner och vårdenheter att
bestämma om de ska användas.

Förutsättningar för upprätthållande vid kris

Utredningen menar att de punkter som specificeras i figur 8.7 och
8.8 också bidrar till bättre förutsättningar för hälso- och sjukvårdsrådgivningen att upprätthållas vid större samhällsstörningar. Det
gäller inte minst punkten om att det ska finnas möjlighet att samverka med andra regioner i att besvara samtal. Men utöver ett regionalt samordnat basuppdrag ser utredningen även behov av att vissa
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ytterligare förutsättningar finns på plats för att förbättra beredskapen inför krissituationer där hälso- och sjukvårdsrådgivningen är
en viktig aktör. Det handlar om att säkerställa en effektiv informationsspridning och att säkerställa beredskap för ökad bemanning.
Sammantaget bedömer utredningen att följande punkter skulle
stärka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdsrådgivningen att
upprätthållas i kris:
• Tydlig, kvalitetssäkrad och enhetlig information på webben och
ett utvecklat utbud av digitala tjänster.
• En redaktion som snabbt kan kallas in för att tillhandahålla uppdaterad nationell information på webben som sprids samtidigt i
alla regioner.
• Regionerna hjälps åt med att besvara samtal.
• Beredskap för ökad bemanning och teknisk kapacitet.
• Hälso- och sjukvårdsrådgivningen ingår med andra relevanta
aktörer i samverkansforum och beredskapsforum för att bland
annat säkerställa enhetlig informationsspridning.
I likhet med det samordnade regionala basuppdraget som utredningen har specificerat (se figur 8.7 och 8.8) är delar av insatserna för att
säkerställa beredskap i hälso- och sjukvårdsrådgivningen i händelse
av kris sådant som redan finns eller fungerar i dag. Alla delar ska
således inte ses som nya, utan de bygger vidare på den struktur som
finns i dag.
Bra information kan avlasta hälso- och sjukvårdsrådgivningen
Vid alla händelser av kris och samhällsstörningar – lokala, regionala
och nationella, såväl större som mindre – kan befolkningen antas
vara i stort behov av information. Behovet av information varierar
mellan invånarna.
Som ett led i att stärka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdsrådgivning under kris eller större samhällsstörningar menar
utredningen att det är centralt att skilja på behovet av information
och behovet av att kunna komma i personlig kontakt med en
bemannad hälso- och sjukvårdsrådgivning. Om så många som möj-
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ligt kan få sitt informationsbehov tillfredsställt på andra sätt än personlig kontakt ges hälso- och sjukvårdsrådgivningen större möjligheter att hjälpa dem som är i behov av individualiserade råd. Möjligheten att slussas vidare till 113 13 efter att ha ringt 1177 är ett
exempel på hur en sådan separation mellan behov av allmän information och behov av hälso- och sjukvårdsrådgivning har gjorts
under nuvarande pandemi.
För att sortera behovet av mer allmän information från behovet
av att ta personlig kontakt med hälso- och sjukvårdsrådgivningen
behövs lättillgänglig och tydlig information som befolkningen kan
hitta och ta till sig, även under situationer när det råder stora osäkerheter. Kvalitetssäkrad information som ger svar på invånarnas frågor
behöver tas fram och formuleras snabbt, och tillhandahållas på välkända webbplatser där invånarna finns, i dagsläget bland annat på
1177.se och krisinformation.se. Utredningen menar därför att det
behöver finnas en möjlighet att kalla in den nationella redaktionen
för omedelbart arbete i en krissituation. Redaktionen kan bestå av
den ordinarie personalen, men behöver kunna kallas in snabbt och
den behöver ha mandat att förmedla information i hela landet.
Det finns också behov av att informationen tillhandahålls i olika
former – exempelvis skriftligt, via ljud och bild. Informationen som
ges i olika kanaler, på olika platser och av olika myndigheter och
regioner behöver vara samstämmig. Det behövs samverkan mellan
centrala aktörer såsom expertmyndigheter och regioner, inklusive
representanter för hälso- och sjukvårdsrådgivningen. Forum för
sådan samverkan används under nuvarande pandemi.
Utredningen menar att bra informationsspridning bör leda till
möjligheter att minska invånarnas behov av personlig kontakt för att
efterfråga information. Utredningen har inte utvärderat hur samverkan mellan centrala aktörer eller informationen till invånarna har
fungerat under covid-19-pandemin, men menar ändå överlag att det
finns anledning att utvärdera och diskutera det och se vad som kan
göras bättre till nästa kris. Direktivet till Coronakommissionen berör
sådana frågor 49.

49
Dir. 2020:74, Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar
sjukdomen covid-19.
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Beredskap för snabbt utökad bemanning
Även med bra och lättillgänglig webb-information som tillhandahålls i en krissituation, behöver hälso- och sjukvårdsrådgivningen ha
beredskap för utökad bemanning till följd av fler samtal (via telefon
eller andra kommunikationskanaler).
Utredningen menar att möjligheter att samverka regionalt kring
de personliga kontakterna som tas med hälso- och sjukvårdsrådgivningen är en nödvändig förutsättning i händelse av en nationell
kris. Då finns det möjligheter att hjälpas åt och nyttja den samlade
bemanningen mer effektivt. Även vid en mer regional kris kan det
vara av stort värde om erfaren personal från andra delar av landet kan
bidra. Dessutom, om vårdcentralerna i sin rådgivning använder sig
av samma medicinska beslutsstöd som hälso- och sjukvårdsrådgivningen och har samma utbildning i det finns tillgång till personal
som delvis är förberedd att bistå hälso- och sjukvårdsrådgivningen
vid särskilda behov. Samtidigt skulle det bidra till jämlikhet genom
att samma medicinska beslutsstöd ligger till grund för råd som ges i
olika delar av hälso- och sjukvården.

8.9

Syftet med utredningens förslag

Med utgångspunkt i de resonemang som förs ovan lägger utredningen en rad förslag för att öka den nationella samordningen i
hälso- och sjukvårdsrådgivningen. Syftet med förslagen är att:
– göra hälso- och sjukvårdsrådgivningen mer nationellt likartad.
Invånarna ska veta vad hälso- och sjukvårdsrådgivningen står för
och att det står för samma sak i hela landet,
– säkra det som fungerar bra inom hälso- och sjukvårdsrådgivningen i dag,
– främja gemensam utveckling av tjänsterna inom hälso- och sjukvårdsrådgivningen och undvika att den nationella samordning
som åstadkommits hittills tar ett steg tillbaka genom att regionerna utvecklar innehållet åt olika håll, parallellt och separat, och
– skapa förutsättningar för en bättre beredskap till nästa kris eller
stora samhällsstörning som ställer höga krav på information och
hälso- och sjukvårdsrådgivning.
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Utredningen har övervägt olika alternativ

För att styra mot det samordnade regionala basuppdraget för hälsooch sjukvårdsrådgivningen och de syften som beskrivs i föregående
avsnitt har utredningen övervägt olika alternativ. Utredningen har
bland annat övervägt att lämna författningsförslag som ställer vissa
krav på regionerna men också att föreslå att staten tar initiativ till en
överenskommelse med SKR, alternativt med respektive region. Utredningen har också övervägt möjligheten att lämna statlig finansiering direkt till Inera och till statligt delägarskap i Inera. Vidare har
utredningen övervägt alternativ som innebär att en aktör utför hälsooch sjukvårdsrådgivning för hela landet.
De olika alternativen har olika för- och nackdelar. Sammantaget
konstaterar utredningen att det är svårt att genom ett enskilt alternativ fullt ut åstadkomma det utredningen menar skulle behövas för
att realisera en mer nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning med ökad krisberedskap. I det här avsnittet beskrivs vilka
alternativ som utredningen har utrett och övervägt, och vilka föroch nackdelar utredningen ser med dem.
8.10.1

Författningsreglering

Direktivet är utformat på så sätt att utredningen, om så anses lämpligt, ska lämna förslag på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden bör utformas och regleras.
Utredningen konstaterar dock att 1177 Vårdguiden är ett varumärke
som ägs av Inera och utredningen ser begränsade möjligheter att
peka ut ett sådant varumärke i författningsreglering. I den mån
författningsreglering är aktuellt blir regleringen därför mer generell.
Utredningen har som ett alternativ för att åstadkomma en styrning mot en mer nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning övervägt att föreslå vissa författningskrav. Genom författningsreglering ställs samma krav på samtliga regioner, vilket bidrar
till nationell likvärdighet och ett säkerställande av att hela landets
invånare får del av hälso- och sjukvårdsrådgivning. Utredningens
bild är också att författningsreglering har den fördelen, jämfört med
överenskommelser, att det borgar för en annan typ av långsiktighet
kring det som regleras.
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Överenskommelse mellan staten och SKR

En överenskommelse kan i korthet beskrivas som en uppgörelse
mellan staten och SKR om att tillsammans åstadkomma något inom
hälso- och sjukvården. Överenskommelser av olika slag har använts
i den statliga styrningen under lång tid, och har också tidigare
använts för att specifikt styra mer mot en nationellt samordnad
sjukvårdsrådgivning, bland annat genom Dagmaröverenskommelsen
2008. I dagsläget ingår utvecklingen av Första linjens digitala vård i
överenskommelsen om en God och nära vård år 2021.
En överenskommelse skulle kunna användas på två principiellt
olika sätt för att styra i riktning mot det samordnade regionala
basuppdraget och därmed en mer nationellt samordnad hälso- och
sjukvårdsrådgivning. Dels skulle en överenskommelse kunna användas fristående för innehållet i det samordnade regionala basuppdraget och för att säkerställa en utveckling av tjänster som erbjuds
via 1177 Vårdguiden. Dels skulle en överenskommelse kunna tillämpas för att komplettera en mer övergripande författningsreglering,
där överenskommelsen innehåller delar som inte författningsregleras. Den skulle då exempelvis kunna hantera delar som handlar
om att säkerställa utveckling av digitala tjänster.
Det finns både för- och nackdelar med styrformen överenskommelser. Överenskommelser är ett relativt välanvänt styrmedel som
ger staten möjlighet att styra i frågor utan att ingripa i den kommunala självstyrelsen. En överenskommelse kan exempelvis peka ut
1177 Vårdguiden, specificera vad regionerna ska samverka kring och
ha ett mål om maximal kötid. Eftersom en överenskommelse inte
omfattas av samma krav på beredningsprocess som författningsreglering går det också ofta snabbare att få till en överenskommelse
än en författningsreglering.
Till skillnad från författningsreglering ställer överenskommelser
inte rättsligt bindande krav på regionerna, utan kan snarare ses som
erbjudanden för regionerna. Det innebär i praktiken en viss risk att
en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning inte uppnås
med bara en överenskommelse, då regionerna kan välja att inte delta.
Riksrevisionen menar dock att det generellt är svårt för regionerna
och SKR att stå utanför en överenskommelse eftersom överenskommelserna innehåller ekonomiska medel och eftersom det kan
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uppfattas som att regionerna går emot sin egen organisation SKR om
de inte deltar50.
En annan nackdel med överenskommelser jämfört med författningsreglering är att de är mindre långsiktiga. Det finns en risk att
överenskommelser leder till enkla och kortsiktiga lösningar och att
arbetet läggs ner när överenskommelsen upphör. 51,52,53
8.10.3

Överenskommelse mellan staten och respektive region

Ett annat alternativ som har övervägts är att staten ingår en överenskommelse med respektive region som förpliktigar regionen att, mot
ersättning från statens sida, vidta vissa åtgärder som bidrar till att det
som utredningen bedömt som viktigt för en samordnad hälso- och
sjukvårdsrådgivning uppnås.
Även om sådana överenskommelser skulle kunna bli bindande för
regionerna och staten på ett annat sätt än en överenskommelse
mellan staten och SKR, ser utredningen inte detta som ett relevant
alternativ i sammanhanget. Eftersom ett sådant upplägg förutsätter
en ömsesidig överenskommelse om villkoren mellan parterna skulle
upplägget innebära att förhandlingar förs mellan staten och respektive region. Dessa förhandlingar skulle sannolikt leda till ett flertal
oliklydande överenskommelser, vilket inte skulle vara förenligt med
syftet med det nationella uppdraget där målet är ökad nationell samordning.
Det skulle också krävas betydligt mer resurser om överenskommelser ska förhandlas fram och ingås mellan staten och respektive
region jämfört med en gemensam överenskommelse mellan staten
och SKR. Utredningen bedömer också att det behövs ytterligare
överväganden av om det är lämpligt och önskvärt att staten styr
regionerna via bindande överenskommelser i dessa frågor, där bland
annat frågan om hur meningsskiljaktigheter skulle kunna lösas på ett
ändamålsenligt sätt är relevant. Vidare är även sådana överens-

50
Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20.
51
Ibid.
52
Riksrevisionen. 2016. Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården,
RiR 2016:29.
53
Riksrevisionen. 2017. Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet,
RiR 2017:3.
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kommelser med respektive region förenade med en risk att överenskommelserna inte leder till långsiktighet.
8.10.4

Statligt delägarskap i Inera AB

Ett annat alternativ som utredningen har övervägt för att uppnå en
mer nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning är ett
statligt delägarskap i Inera. Syftet skulle vara att genom ägarskapet
påverka arbetet med 1177 Vårdguiden och försöka påverka utvecklingen av tjänsterna och regionernas gemensamma arbete kring dem.
Exempelvis skulle staten då genom ägarpolicy och ett aktivt delägarskap kunna framföra sin syn på vilka värden som är viktiga, till
exempel att tjänsten är tillgänglig i hela landet på telefon dygnet runt
och att samma rådgivningsstöd används i hela landet. Utredningen
bedömer dock att ett sådant upplägg inte skulle vara ändamålsenligt,
eftersom det skulle begränsa möjligheterna för Ineras ägare att köpa
tjänster från företaget på det sätt som sker i dag.
Regioner och kommuner köper i dag tjänster från Inera utan
konkurrensutsättning, efter en bedömning som de gjort av undantagsmöjligheter från lagen om offentlig upphandling (2016:1145),
LOU. Det handlar om undantag för interna upphandlingar (även
kallad Teckal- eller in-house-undantaget). Bestämmelser om sådana
undantag finns i 3 kap. 12–16 §§ LOU. För att tillämpa undantaget
krävs att två kriterier är uppfyllda, det så kallade kontrollkriteriet
och verksamhetskriteriet. I korthet finns möjligheten att tillämpa
undantag för interna upphandlingar bland annat om den upphandlande myndigheten, själv eller tillsammans med andra upphandlande myndigheter, utövar kontroll över motparten i en utsträckning
som motsvarar kontrollen över deras egna förvaltningar och om
motparten utför minst 80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande myndighetens, eller de kontrollerande myndigheternas,
räkning. Statligt inflytande i samt finansiering av Inera, åtminstone i
någon större omfattning, riskerar påverka bedömningen när det
gäller möjligheten för kommuner och regioner att använda detta
undantag från LOU.
Det är tveksamt om ett begränsat statligt ägarskap skulle ge
staten tillräckligt stort inflytande för att i önskvärd omfattning styra
mot en mer nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning.
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Även andra frågor kan aktualiseras när det gäller statligt delägarskap
i Inera, exempelvis frågor kopplade till reglerna om statsstöd.
8.10.5

Statlig finansiering av Inera AB

Utredningen har också övervägt om statlig styrning av Inera, genom
statlig finansiering direkt till bolaget som förenas med vissa villkor,
skulle kunna möjliggöra en mer samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning. Olika sätt att genomföra sådan finansiering skulle kunna
tänkas, exempelvis någon form av förfarande där villkoren för
medelsanvändningen regleras i ett avtal mellan staten och Inera.
Ett avtal mellan staten och Inera har vissa paralleller till statens
styrning av SOS Alarm Sverige AB, ett företag som ägs av staten och
SKR Företag med 50 procent vardera. Mellan SOS Alarm och staten
finns ett alarmeringsavtal som reglerar 112-tjänsten, det nationella
informationsnumret 113 13 och tjänsten för viktigt meddelande till
allmänheten (VMA). Av avtalet framgår bland annat SOS Alarms
åtaganden, verksamhetskrav och kompetenskrav när det gäller dessa
tjänster. Avtalet säger också att SOS Alarm ska ha god förmåga att
fullgöra sina åtaganden enligt avtalet även vid kriser, extraordinära
händelser i fredstid och under höjd beredskap. Utredningen har
övervägt om det vore möjligt att upprätta ett liknande avtal för
hälso- och sjukvårdsrådgivning.
Åtagandet för SOS Alarm gentemot staten är att ta emot och
besvara samtal, identifiera vad som har inträffat och bedöma om det
finns behov av omedelbara insatser av samhällets hjälporgan, exempelvis ambulans eller räddningstjänst. Men sedan är det regionerna
och kommunerna som ansvarar för själva omhändertagandet av
larmet. 112-tjänsten är således i första hand en operatörstjänst som
förmedlar samtalet vidare. SOS Alarm ska också erbjuda samhällets
hjälporgan att ingå avtal om efterföljande larmbehandling, men olika
regioner använder olika modeller för hur larmet sedan hanteras.
Exempelvis har 18 regioner avtal med SOS Alarm om ambulansdirigering, men övriga sköter det på annat sätt. I vissa regioner kopplas
alltid en sjuksköterska in när samtalet gäller hälso- och sjukvård, men
andra regioner har inte ett sådant krav.
Utredningen kan alltså konstatera att det också i 112-tjänsten
finns regionala skillnader i själva larmbehandlingen, och att alla
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regioner inte har samma avtal eller upplägg. En viktig skillnad mellan
hur 112-tjänsten och 1177 fungerar är dessutom att 112-tjänsten
endast är en alarmeringstjänst, och det är denna som regleras i avtalet
med staten. Därefter slussas samtalet vidare till rätt hjälporgan efter
upprättade avtal mellan SOS Alarm och regionerna. 1177 fungerar
inte på det sättet. Här hanteras samtalet direkt av den som svarar,
utan att någon nästa instans påkallas. Av dessa skäl menar utredningen att alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm inte är
ett upplägg som skulle styra mot en nationellt samordnad hälso- och
sjukvårdsrådgivning.
Ett avtal mellan staten och Inera med villkor som ställer krav på
Inera att tillhandahålla tjänster till regionerna som möjliggör hälsooch sjukvårdsrådgivning enligt det samordnade regionala basuppdraget skulle kunna övervägas. Men för att uppnå nationell samordning i hälso- och sjukvårdsrådgivningen krävs att alla regioner följer
uppdraget. Det är inte tillräckligt att Inera tillhandahåller möjligheten. Eftersom ett avtal mellan staten och Inera inte binder regionerna skulle avtalsvillkoren i så fall sannolikt behöva innebära krav
på Inera, som förvisso ägs av bland annat regionerna, att i sin tur
förbinda regionerna att följa de punkter som ingår i det samordnade
regionala basuppdraget. I stället för en situation där staten försöker
enas med respektive region på det sätt som nämns ovan, skulle ett
sådant här upplägg alltså ställa krav på Inera att samordna regionerna. Ett sådant upplägg förefaller komplicerat, samtidigt som det
inte är självklart vilka fördelar det skulle innebära i förhållande till de
ovannämnda alternativen.
Dessutom har det vid en övergripande utredning av alternativet
identifierats ett antal frågor kopplat till reglerna om offentlig upphandling, statsstöd och konkurrens. Inför eventuell tillämpning av
ett sådant upplägg skulle en mer djupgående analys utifrån dessa
perspektiv behöva göras, där det exempelvis skulle kunna vara relevant att beakta utrymmet för staten att lämna medel till Inera för
vissa tjänster till självkostnadspris och att då nyttja det så kallade
Hamburgundantaget enligt 3 kap. 17–18 §§ LOU.
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En aktör utför hälso- och sjukvårdsrådgivning
för hela landet

Ett annat alternativ för att uppnå en mer nationell samordnad hälsooch sjukvårdsrådgivning är att den utförs nationellt, det vill säga att
den här typen av hälso- och sjukvårdsrådgivning tillhandahålls av en
aktör i hela landet. Ett nationellt utförande skulle sannolikt leda till
en tydligt nationellt samordnad och jämlik hälso- och sjukvårdsrådgivning över hela landet. Det skulle också kunna vara kostnadsbesparande på grund av effektiviseringar genom exempelvis en gemensam bemanning. Men ett sådant upplägg skulle vara en stor förändring
och insats, och skulle innebära ett större ingrepp i den kommunala
självstyrelsen än att använda alternativ som styr mot en nationell
samordning på andra sätt och med bibehållet regionalt ansvar.
I våra dialoger med bland annat de regionala verksamheterna för
1177 Vårdguiden på telefon har lokal kännedom och förankring lyfts
fram som viktigt vid hälso- och sjukvårdsrådgivning, bland annat när
det gäller hänvisning till vårdenhet. Lokal kännedom kan också vara
viktigt för verksamhetens förtroende. Med en nationell aktör för
hela landet skulle den lokala kännedomen och förankringen gå förlorad. Det finns också en risk att andra regionala lösningar skulle
tillskapas som komplement till en nationellt utförd hälso- och sjukvårdsrådgivning. Det skulle exempelvis kunna vara för att ta hand
om de ytterligare uppgifter och tilläggsuppdrag som många regionala
verksamheter för 1177 Vårdguiden på telefon utför i dagsläget, men
som en nationell tjänst inte skulle göra. Det skulle också kunna innebära svårigheter för patienterna om flera olika telefonnummer blir
aktuella.
En fortsatt regional organisering skulle dessutom fortfarande ge
visst utrymme för att anpassa tjänsten efter regionala behov. Med en
regional organisering av hälso- och sjukvårdsrådgivningen kombinerat med att punkterna i det samordnade regionala uppdraget efterlevs kan regionen fortfarande själv styra över upplägget av verksamheten. Exempelvis skulle en region kunna låta vårdcentralerna ta
hand om hälso- och sjukvårdsrådgivningen via personlig kontakt på
dagtid.
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Utredningens bedömningar och förslag

Bedömning: Utredningen bedömer att det behövs vissa författningsändringar samtidigt som staten och SKR bör komma överens om vissa delar som utredningen har bedömt som viktiga för
att uppnå en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning.
Skälen för utredningens bedömning: Utredningen har specificerat ett
samordnat regionalt basuppdrag för hälso- och sjukvårdsrådgivningen för att stärka förutsättningarna för att den hälso- och sjukvårdsrådgivning som byggts upp kvarstår och utvecklas gemensamt.
Det samordnade basuppdraget ska också skapa förutsättningar för
en bättre beredskap vid större kriser eller samhällsstörningar som
ställer höga krav på information och hälso- och sjukvårdsrådgivning.
Basuppdraget består av ett antal komponenter som utredningen har
bedömt är centrala för en nationellt samordnad tjänst och utveckling, och som alla regioner bör följa för att uppnå samordning. Det
berör hälso- och sjukvårdsrådgivning både inom det som i dag utförs
per telefon, via webben och genom e-tjänster. Bland annat ingår att
det ska finnas möjlighet till personlig kontakt per telefon dygnet
runt, men framöver också genom andra kanaler.
Utredningens förslag syftar till att styra mot att det som ingår i
det samordnade regionala basuppdraget görs i alla regioner. Utredningen bedömer att en del av det som ingår bör författningsregleras
för att på så sätt långsiktigt säkra tillgången till hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans dygnet runt för invånarna i hela landet. Genom
författningsreglering ställs samma krav på samtliga regioner, vilket
bidrar till nationell likvärdighet.
Andra delar av basuppdraget är mindre lämpliga att författningsreglera. Det rör bland annat utveckling av nya digitala tjänster och
kommunikationskanaler samt att arbeta med samstämmighet mellan
det medicinska rådgivnings- och hänvisningsstödet och andra kunskapsstöd. Sådana delar föreslås i stället bli föremål för en överenskommelse mellan staten och SKR.
Nedan redogörs för utredningens författningsförslag. Därtill
beskrivs vilka delar som bör bli föremål för en överenskommelse.
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Krav på hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
och information på webbplats

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), 7 kap. 6 a §, som innebär att regionen ska organisera
hälso- och sjukvården så att alla som omfattas av regionens ansvar
för hälso- och sjukvård och som dessutom vistas i regionen kan
få hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans när som helst på
dygnet. Genom sådan rådgivning ska råd ges om åtgärder som
den enskilde själv kan vidta med anledning av sina symtom. Det
ska även bedömas om den enskilde har behov av ytterligare hälsooch sjukvård och den enskilde ska, vid behov, hänvisas till en
vårdenhet. Råden, bedömningen och hänvisningen ska utgå från
ett rådgivnings- och hänvisningsstöd.
I paragrafen anges också att regionen ska lämna information
om hälso- och sjukvård, som så långt som möjligt motsvarar
sådan information som lämnas vid hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, på en webbplats som är allmänt känd.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om sådan hälso- och sjukvårdsrådgivning
på distans och information om hälso- och sjukvård som regleras
i den föreslagna paragrafen.
Skälen för utredningens förslag: I dagsläget saknas reglering som innebär en skyldighet för regionerna att tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans liksom allmän information på en webbplats som så långt det är möjligt motsvarar sådan information som
kan fås genom hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans.
Utredningen bedömer att det är viktigt att säkra att det även fortsättningsvis kommer att finnas möjlighet till hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans dygnet runt, varför det föreslås en lagreglering
som säkerställer det.
Genom hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska, enligt den
föreslagna bestämmelsen, råd ges om åtgärder som den enskilde själv
kan vidta med anledning av sina symtom och den enskilde ska ges
hjälp att bedöma om det finns behov av ytterligare hälso- och sjukvård. Vid behov ska den enskilde hänvisas för vidare kontakt med
hälso- och sjukvården. Rådgivningen, bedömningen och hänvisningen ska utgå från ett rådgivnings- och hänvisningsstöd. En viktig
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uppgift handlar alltså om att hjälpa till att bedöma om det finns ett
behov av ytterligare kontakt med hälso- och sjukvården för att där
få en medicinsk bedömning, men den nu föreslagna bestämmelsen
tar inte sikte på en medicinsk bedömning i sig.
Utredningen menar att invånare ska ha tillgång till hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans dygnet runt. Det finns situationer då
enskilda snabbt behöver hjälp och stöd att bedöma om vård utöver
hälso- och sjukvårdsrådgivning behöver uppsökas, hur bråttom det
är att söka vården, vilken typ av vård som bör uppsökas eller vilka
åtgärder som kan vidtas för att lindra besvären utan att uppsöka vård
eller i väntan på vård. Det finns också situationer där personer inte
vet vart de ska vända sig och då behöver hjälp att hitta rätt i hälsooch sjukvården. För sådana situationer fyller hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans en viktig funktion. Den kan bidra till att personer i större utsträckning söker vård vid rätt tillfällen och vänder
sig till rätt del av hälso- och sjukvården, vilket besparar både hälsooch sjukvården och enskilda resurser. För invånarna kan det också
innebära en trygghet att ha någonstans att vända sig när oro eller
osäkerhet uppstår, men då det inte känns nödvändigt att direkt uppsöka akut vård. I en del fall kan hälso- och sjukvårdsrådgivningen på
distans bedöma att det i alla fall initialt är tillräckligt med rådgivning
om åtgärder som den enskilde själv kan vidta med anledning av de
symtom som beskrivs, vilket kan leda till avlastning av annan hälsooch sjukvård.
Symtom som kan föranleda ett vårdbehov kan uppstå under hela
dygnet. En del ärenden är av mer brådskande karaktär där vårdcentralerna som det ser ut i dag inte alltid är ett alternativ att vända
sig till vid behov av att snabbt få hjälp med att bedöma om det finns
anledning att söka vård utöver hälso- och sjukvårdsrådgivning och
hur brådskande det i så fall är, exempelvis om akutvård behöver
sökas eller inte.
Tillgänglighet på distans och dygnet runt behövs också för tider
då vårdcentralerna eller andra vårdenheter inte är tillgängliga, framför allt sena kvällar och nätter. Under dessa tider kan hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans också hjälpa enskilda att bedöma om
de kan avvakta att söka ytterligare hälso- och sjukvård tills dagen
efter, i stället för att uppsöka jourverksamhet eller akutmottagning.
Utredningen menar att det är lämpligare att ställa ett krav på att
regionerna ska organisera hälso- och sjukvården så att hälso- och
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sjukvårdsrådgivning på distans tillhandahålls dygnet runt snarare än
att ställa krav som innebär att vårdcentralerna eller liknande ska vara
tillgängliga dygnet runt för hälso- och sjukvårdsrådgivning av detta
slag. I många fall finns det sannolikt effektivitetsvinster i att hälsooch sjukvårdsrådgivning på distans samordnas i stället för att alla
vårdcentraler håller bemanning dygnet runt.
En del menar att behovet av hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans bör tillgodoses av vårdcentralerna som en del av den goda
och nära vården särskilt på dagtid. Även utredningen anser att det
kan vara naturligt att vårdcentralerna har en mer framträdande roll
när det gäller sådana uppgifter som ingår i hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och att invånarna naturligen vänder sig till sin
vårdcentral i de fall de är i behov av stöd och vägledning. Det stärker
kontinuiteten för personer som har kontakt med vården ofta. Förslaget som utredningen lägger fram hindrar inte regionerna att
organisera hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans på andra sätt
än i dag, exempelvis via vårdcentralerna. Utredningen menar dock
att många vårdcentraler i dagsläget behöver ändra sina arbetssätt och
förbättra tillgängligheten betydligt för att kunna fylla det behov som
hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans avser att bemöta.
Den föreslagna bestämmelsen innebär inte något hinder för
regionerna att utföra hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
gemensamt eller att samverka kring att besvara inkommande samtal.
Varje region är dock enligt förslaget ytterst ansvarig för att organisera hälso- och sjukvården så att de som omfattas av regionens ansvar
och dessutom vistas i regionen kan få hälso- och sjukvårdsrådgivning
på distans. Det betyder till exempel att varje region måste ta hänsyn
till hur många som vanligtvis vistas i regionen vid planering och
dimensionering av rådgivningen. Utredningen vill i sammanhanget
framhålla att det är viktigt att regionen ställer krav som säkerställer
att författningskraven upprätthålls även om regionen sluter avtal
med någon annan om att utföra hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans.
Utredningen bedömer att personer som vistas i en region (även
om personen inte bor där) bör omfattas av den regionens ansvar att
organisera hälso- och sjukvården så att hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans tillhandahålls. För att veta varifrån ett telefonsamtal
rings, i de fallen hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans tillhandahålls via telefon, kan information från teleoperatörerna nyttjas.
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Alternativt kan den som kontaktar hälso- och sjukvården ange var
den befinner sig.
Vidare anser utredningen att hälso- och sjukvårdsrådgivningen på
distans bör utgå från ett rådgivnings- och hänvisningsstöd. Syftet är
att uppnå en likvärdig och jämlik bedömning, rådgivning och hänvisning oavsett vem som besvarar invånaren. Att på distans bedöma om
det finns ett vårdbehov utifrån en persons symtom och veta vilken
vårdenhet som är lämplig att hänvisa till är inte en lätt uppgift, varför
ett rådgivnings- och hänvisningsstöd är ett viktigt arbetsredskap för
att underlätta för de personer som arbetar med att ge hälso- och
sjukvårdsrådgivning, samtidigt som det kan bidra till ökad kvalitet
och patientsäkerhet. I rådgivnings- och hänvisningsstödet bör det
finnas information bland annat om hur brådskande behovet är
utifrån olika symtom, vilka frågor som bör ställas till personen, och
vilka åtgärder som kan vidtas av den enskilde. Det bör också finnas
information om vilken del av hälso- och sjukvården som är lämplig
att uppsöka om ett vårdbehov föreligger och vilka vårdenheter som
finns i regionen. Genom att använda ett rådgivnings- och hänvisningsstöd ökar förutsättningarna att bedömningarna görs systematiskt och på likvärdiga grunder. Hälso- och sjukvårdspersonalen
ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull
hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav, enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Det innebär att rådgivnings- och
hänvisningsstödet måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Lagförslaget innebär inget krav på att hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans ska utföras av en viss yrkeskategori. Utredningen bedömer att det är tillräckligt med de befintliga kraven i
5 kap. 1 och 2 §§ HSL om god vård och att det ska finnas den
personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård
ska kunna ges. Det innebär att det endast är möjligt att använda
sådana verktyg, kanaler, personal med mera för hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans som säkerställer att god vård kan ges.
Utredningen bedömer att utvecklingen framöver behöver gå åt
att hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans i större utsträckning
sker digitalt, exempelvis via webben och andra digitala tjänster.
Att lämna allmän information om hälso- och sjukvård som så
långt som möjligt motsvarar sådan information som lämnas genom
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans på en webbplats som är
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allmänt känd är en viktig förutsättning för att invånarna ska kunna
ta ett stort ansvar för sin vård och hälsa. Då bör också behovet av
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans via personlig kontakt,
såsom telefon, succesivt minska med tiden. Utredningen menar
också att det finns ett stort värde i att säkerställa att det finns en
pålitlig och väl känd källa till allmän information om hälso- och
sjukvård. I dag använder samtliga regioner 1177.se för att lämna
information om hälso- och sjukvård. Utredningen ser det som en
lämplig plats att även fortsättningsvis lämna informationen på för att
uppfylla det föreslagna kravet om information på en webbplats som
är allmänt känd.
Med tanke på att såväl den tekniska utvecklingen och utvecklingen inom hälso- och sjukvården går snabbt bedömer utredningen
att det är lämpligt med ett bemyndigande som innebär att regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans och information om hälso- och sjukvård på en allmänt känd webbplats. På
lägre författningsnivå kan bestämmelser av mer preciserande karaktär ingå. Det kan exempelvis handla om att precisera krav på vilka
kanaler som hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans ska tillhandahållas på. Utredningen föreslår vissa bestämmelser på förordningsnivå, vilket redovisas nedan. Genom det föreslagna bemyndigandet kan regeringen också bemyndiga en myndighet att meddela
föreskrifter på området.
Den föreslagna paragrafen berör således dels hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans (första stycket), dels information om
hälso- och sjukvård på en webbplats som så långt som möjligt motsvarar sådan information som lämnas genom hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans (andra stycket). Utredningen ser att dessa två
delar är nära sammankopplade och kompletterar varandra. Tillsammans ingår de i det mer allmänt hållna samlingsbegreppet hälsooch sjukvårdsrådgivning i den fortsatta texten.
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Särskild bestämmelse om samverkan

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), 7 kap. 8 a §, som innebär att regionerna ska samverka
med varandra i frågor om sådan hälso- och sjukvårdsrådgivning
på distans och information om hälso- och sjukvård på en webbplats som föreslås enligt föregående avsnitt. Kravet gäller generellt, men samverkan ska särskilt avse sådant rådgivnings- och
hänvisningsstöd som ska ligga till grund för hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans.
Skälen för utredningens förslag: Utredningen tolkar en nationellt
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning som att tjänsten är likartad över hela landet. Det innebär att det inte finns alltför stora
regionala skillnader ur invånarnas perspektiv och att regionerna
arbetar samordnat med innehåll, utveckling och utförande. Samordning i utförande av tjänsten kan bland annat innebära att regionerna hjälps åt med att besvara samtal oavsett varifrån i landet de
rings och att regionerna har gemensamma språktjänster. Utredningen menar att det är viktigt att invånarna vet vad hälso- och sjukvårdsrådgivningen kan erbjuda och att grunderna i tjänsten och
kvaliteten är relativt likvärdig i hela landet. Det är viktigt bland annat
ur perspektivet jämlik vård.
För att uppnå en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning, givet fortsatt regionalt ansvar, krävs att regionerna samverkar
med varandra. Utredningen uppfattar att det finns svårigheter med att
samverka och samordna arbetet mellan regionerna, att det finns
tendenser till mindre samverkan och att det pågår parallella utvecklingsarbeten som berör hälso- och sjukvårdsrådgivning i flera regioner. Utredningen föreslår därför ett generellt krav på regionen att
samverka kring hälso- och sjukvårdsrådgivningen. Kravet är generellt
och gäller således alla delar av hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans och information om hälso- och sjukvård som lämnas på en
webbplats.
Kravet på samverkan gäller såväl vid allvarlig händelse som när det
inte råder sådan. Utredningens bedömning är att fortsatt samarbete
kring exempelvis gemensamt telefonnummer för hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans via telefon, gemensamt domännamn för
information om hälso- och sjukvård med mera är högst relevant.
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Exempel på andra frågor som kan vara relevanta att samverka kring är
arbetssätt, kvalitetsuppföljning, tekniska lösningar och språktjänster.
Utredningen anser att det är av särskild vikt att regionerna samverkar kring det rådgivnings- och hänvisningsstöd som hälso- och
sjukvårdsrådgivningen på distans ska utgå ifrån. Utredningen menar
att det finns ett värde i att bedömningarna, om det finns behov av att
söka hälso- och sjukvård utöver hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans, utgår från samma medicinska rådgivningsstöd oavsett var i
landet man bor och oavsett vem som utför rådgivningen för att
säkerställa jämlik vård. Det bör också ligga i linje med utvecklingen
inom kunskapsstyrningsorganisationen, där utvecklingen går mot
mer samordning och samarbete kring kunskapsstöd.
Det finns många aspekter av hälso- och sjukvården som med
fördel anpassas till de regionala och lokala förhållandena. Det handlar exempelvis om sådana aspekter som har med geografiska förhållanden och demografi att göra, som hur stora och hur många
enheter av en viss verksamhet som behövs. I sådana avseenden ska
regionerna förstås göra olika. Men i andra avseenden finns det inte
sådana starka argument för att regionerna behöver göra olika. Ett
medicinskt rådgivnings- och hänvisningsstöd är ett sådant exempel.
Med kravet på att regionerna ska samverka med varandra förtydligas
en inriktning att regionerna ska samordna sig mer och i möjligaste
mån komma överens om sådana aspekter som inte kräver regional
anpassning.
Regionerna omfattas redan i dag av krav på samverkan i flera
bestämmelser. Här kan exempelvis 7 kap. 7 och 8 §§ HSL och 8 §
förvaltningslagen (2017:900) nämnas. Utredningens bedömning är
dock att det finns behov av en särskild bestämmelse som tydligt
avser samverkan mellan regionerna i fråga om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård på en
webbplats. Det finns flera skäl till detta. Bestämmelsen i 7 kap. 7 §
HSL avser samverkan i fråga om planeringen och utvecklingen av
hälso- och sjukvården, men den samverkan som utredningen föreslår
reglera handlar om samverkan i en bredare bemärkelse. Samverkan
enligt den föreslagna bestämmelsen ska exempelvis ske även i det
löpande arbetet och inte begränsat till planeringen och utvecklingen.
7 kap. 7 § HSL pekar heller inte ut regioners samverkan med varandra på ett tydligt sätt, även om regioner skulle kunna anses
inbegripas i exempelvis samhällsorgan och vårdgivare. Med tanke på
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att 7 kap. 8 § HSL i första hand tillkom för att säkerställa att planeringen av den då så kallade regionsjukvården skedde i samverkan
mellan de berörda huvudmännen, menar utredningen att det inte är
tillräckligt tydligt att samverkan i fråga om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård på en
webbplats ingår i detta. Vidare lämpar det sig varken i 7 kap. 7 eller
8 §§ HSL att peka ut att samverkan särskilt ska avse rådgivnings- och
hänvisningsstödet på det sätt som utredningen föreslår, eftersom
detaljeringsgraden blir alltför hög i förhållande till vad som redan
regleras i de paragraferna vilket kan leda till otydlighet. Av skäl som
angetts ovan är utredningens bild att det finns anledning att i lagen
särskilt peka ut samverkan i fråga om rådgivnings- och hänvisningsstödet. Med den föreslagna formuleringen av 7 kap. 8 a § HSL är det
dessutom tydligt att samverkan ska ske i fråga om såväl hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans som information på en webbplats.
8.11.3

Hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska vara
tillgänglig på telefon

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), 7 kap. 3 §, som innebär att regionerna ska
tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans via telefon. Rådgivningen via telefon ska vara anpassad till personer med
nedsatt tal och hörsel.
Skälen för utredningens förslag: Även om hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans behöver utvecklas så att den i större utsträckning sker digitalt, och att behovet av telefoni kan tänkas minska i
takt med utvecklingen, bedömer utredningen att det fortsatt åtminstone under överskådlig framtid kommer att kvarstå behov av
hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon. Hälso- och sjukvårdsrådgivningen ska vara tillgänglig för alla, även för dem som inte
använder sig av internet av olika anledningar. Detta är också något
som påtalats tydligt av såväl utredningens rådgivande delegation som
referensgrupper för patient- och närståendeföreträdare.
Utredningens förslag innebär dock inte något hinder för att
hälso- och sjukvårdsrådgivningen även tillhandahålls via andra kanaler, såsom chatt eller video. Sedan 2018 pågår ett utvecklingsarbete
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inom 1177 Vårdguiden som bland annat omfattar utveckling av digitala tjänster såsom automatiserad symtombedömning och införande
av chatt och video. Staten har bidragit med medel för denna utveckling. Utredningen är generellt positiv till en sådan utveckling, men
ser också ett behov av att följa upp och utvärdera hur nya kanaler
fungerar.
I nuläget bedömer utredningen att telefon fortfarande är den
kanal som är viktigast att säkra tillgången till för att göra tjänsten
tillgänglig för hela befolkningen, varför utredningen föreslår att ett
krav på att tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon
regleras i författning. Genom det bemyndigande som utredningen
föreslår är det möjligt för regeringen att i förordning ställa krav på
tillhandahållande via andra kanaler, när tiden är mogen för det.
Vidare bedömer utredningen att det är av särskild vikt att sådan
hälso- och sjukvårdsrådgivning som avses i den föreslagna 7 kap.
6 a § första stycket HSL via telefon är anpassad till personer med
nedsatt hörsel och tal. I dagsläget finns möjlighet för dessa personer
att använda sig av tjänsterna text- och bildtelefoni för att få hälsooch sjukvårdsrådgivning på distans. Tjänsterna gör det möjligt att
ringa för personer som har nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet eller
har svårt att tala i telefon. Utredningen bedömer, inte minst utifrån
målet om en vård på lika villkor, att det är viktigt att sådana eller
motsvarande möjligheter säkerställs även framöver, varför reglering
om detta föreslås. Alla ska ha möjlighet att ta kontakt med hälsooch sjukvårdsrådgivningen på distans, oavsett nedsatt hörsel eller tal.
Även bland personer med nedsatt hörsel eller tal kan det finnas
personer som inte använder sig av internet av olika anledningar och
därför inte kan använda den typen av alternativa kommunikationskanaler. Den föreslagna bestämmelsen säkerställer därmed möjligheten att även denna grupp kan få hjälp av hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. På så vis kan tryggheten för denna grupp öka
och risken att även personer med nedsatt tal och hörsel inte söker
vård vid rätt tillfälle och vid lämplig vårdenhet minskar.
Utredningen bedömer att det är särskilt viktigt att precisera krav
på sådan anpassning för hälso- och sjukvårdsrådgivning som ges via
telefon, även om det redan i dag finns krav i 3 kap. 6 § patientlagen
(2014:821) på att hälso- och sjukvårdens information ska anpassas
till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och
andra individuella förutsättningar. Detta eftersom anpassning av
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telefonitjänsten till personer med nedsatt tal och hörsel kräver vissa
andra typer av åtgärder än anpassning av information vid ett inbokat
fysiskt möte, och det är viktigt att det är tydligt att sådana anpassningar ska göras. Det handlar alltså om anpassningar i en bred
bemärkelse, där anpassningar av tekniska lösningar ingår.
Utredningen bedömer också att det är viktigt att sådan information som utredningen föreslår ska lämnas på en allmänt känd webbplats är anpassad till ovannämnda grupper. Någon särskild reglering
om detta föreslås dock inte då utredningen bedömer att detta säkerställs genom de krav på tillgänglighet till digital offentlig service som
finns i lagen (2018:1937) och förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service samt föreskrifter i anslutning
till dessa.
8.11.4

Krav på flera språk

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), 7 kap. 4 §, som anger att hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, förutom på svenska, ska erbjudas på
de språk som är motiverade utifrån befolkningens behov. Det
anges också att information om hälso- och sjukvård på en webbplats, förutom på svenska, ska erbjudas på andra språk om det
med hänsyn till informationens art, befolkningens behov och
omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt. Vidare anges att
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om
hälso- och sjukvård på en webbplats ska erbjudas på andra språk
i den mån det är särskilt föreskrivet.
Skälen för utredningens förslag: Utredningen bedömer att hälso- och
sjukvårdsrådgivningen på distans samt den hälso- och sjukvårdsinformation som ska tillhandahållas på en allmänt känd webbsida
som utgångspunkt ska erbjudas på fler språk än svenska. Utredningen menar att tjänsterna så långt som möjligt ska vara tillgängliga
för alla invånare, det vill säga även för de som inte kan kommunicera
via telefon eller ta del av information på en webbplats på svenska.
I dagsläget är hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon tillgänglig
även på engelska i samtliga regioner, och på några andra språk i tre
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regioner. Ett urval av texterna på 1177 Vårdguiden på webben är
översatta till ett 20-tal andra språk.
Utredningen menar att det är av särskild vikt att hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans finns tillgänglig även för personer som
inte kan kommunicera via telefon på det svenska språket, eftersom
tjänsten fyller en viktig funktion som första ingång till hälso- och
sjukvården. För dem som inte kan svenska kan det vara svårare att
själv hitta tillförlitlig och obunden information som är anpassad till
det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. I vissa fall kan invånare
som inte kan svenska också ha en mindre erfarenhet och kunskap
om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, vilket kan medföra
ytterligare svårigheter för den enskilda att exempelvis själv bedöma
var man ska söka vård utöver hälso- och sjukvårdsrådgivning. Utredningen ser risker med att inte tillgängliggöra hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans även för de som inte kan svenska. Utredningen menar att avsaknad av hälso- och sjukvårdsinformation och
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans på andra språk än svenska
kan leda till att den enskilda drar sig för att söka vård i tid eller leda
till onödiga vårdbesök.
Att språket i organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet
är svenska och att det ska vara vårdat, enkelt och begripligt följer
redan av 10 och 11 § språklagen (2009:600). Därför innebär utredningens förslag inget nytt krav i det avseendet. Utredningen anser
dock att det är lämpligt att i bestämmelsen påminna om kravet på
svenska i samband med att uttryckliga krav om att erbjuda rådgivning och information på andra språk införs.
Det finns få uttryckliga krav på att erbjuda hälso- och sjukvård på
andra språk än svenska eller använda tolk. Sådana finns bland annat
när det gäller hälso- och sjukvård som omfattas av förvaltningslagen
under vissa förutsättningar, till exempel i fråga om tvångsvård. Däremot finns mer övergripande bestämmelser om vård på lika villkor i
3 kap. 1 § HSL och krav på att anpassa information till en patients
språkliga bakgrund i 3 kap. 6 § patientlagen. Bestämmelserna är
öppet skrivna men kan sägas stödja att erbjuda vård på andra språk
än svenska under vissa förutsättningar. Att göra andra anpassningar
till en persons språkliga bakgrund än att kommunicera på ett annat
språk, är enligt utredningens bedömning betydligt svårare vid kontakt via distans än vid ett fysiskt möte. Det är sällan ändamålsenligt,
utan kan i stället leda till att den enskilde inte fullt ut kan dra nytta
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av rådgivningen på distans. För att undanröja tolkningsutrymme i
fråga om vilka typer av anpassningar till språklig bakgrund som ska
göras vid hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, bedömer
utredningen att det är motiverat att införa ett tydligt krav på att
erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans på andra språk
än svenska i den mån det är motiverat utifrån invånarnas behov.
Utredningen bedömer att det även fortsättningsvis kommer vara
viktigt att erbjuda rådgivning på engelska, eftersom det är ett språk
som talas av många och kan leda till att många personer kan använda
sig av hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. Därutöver kan det
vara motiverat att erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
på andra språk. Hur många eller vilka de språken är beror dock på
befolkningens sammansättning och kan variera över tid. Genom ett
krav på att erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans på de
språk, förutom svenska, som är motiverade utifrån befolkningens
behov, förpliktigas regionen följa de behov som finns och säkerställa
att dessa möts.
När det gäller information om hälso- och sjukvård på en webbplats resonerar utredningen på liknande sätt som i fråga om hälsooch sjukvårdsrådgivning på distans, det vill säga att det är viktigt att
informationen är tillgänglig för så många som möjligt, oavsett
språkkunskaper. Samtidigt är det ett stort och omfattande arbete att
tillgängliggöra fullständig skriftlig information på en webbplats på
flera olika språk. Utredningen har gjort bedömningen att det är proportionerligt att ställa krav på att information om hälso- och sjukvård på en webbplats enligt den föreslagna 7 kap. 6 a § andra stycket
HSL ska erbjudas på andra språk än svenska om det med hänsyn till
informationens art, befolkningens behov och omständigheterna i
övrigt framstår som lämpligt. Det innebär exempelvis att all information som finns på svenska inte behöver erbjudas även på andra
språk, utan att det bland annat är informationens art och befolkningens behov som påverkar vilken information som ska erbjudas på
andra språk samt vilka andra språk som blir aktuella.
Utöver svenska och andra språk enligt ovan, bedömer utredningen
att det är lämpligt att i den föreslagna bestämmelsen med krav på språk
erinra om att det finns särskilda krav i viss annan författning. I dag
finns vissa bestämmelser som behöver beaktas exempelvis i lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
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Särskilt om överföring av samtal vid allvarlig händelse

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), 7 kap. 5 §, som innebär att den som bedriver hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, om behov finns,
vid allvarlig händelse, ska besvara samtal från enskilda som vistas
i andra regioner och överföra samtal till de som bedriver sådan
verksamhet i andra regioner. I paragrafen anges att regionen ska
säkerställa att den som bedriver sådan verksamhet har en teknisk
lösning som möjliggör detta.
Med allvarlig händelse avses händelse som är så omfattande
eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas
på särskilt sätt.
Skälen för utredningens förslag: En av utredningens delfrågor inom
uppdraget om en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning handlar om att utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning ska kunna
upprätthållas vid kraftigt ökade behov av sjukvårdsrådgivning på
grund av större kriser eller samhällsstörningar.
Det ökade behovet av hälso- och sjukvårdsrådgivning blev tydligt
i samband med utbrottet av covid-19 under våren 2020. I mars 2020
ökade trycket på 1177 Vårdguiden på telefon markant. Enligt uppgifter från Inera var trycket särskilt stort den 9–18 mars, då antalet
inkommande samtal ökade från omkring 20–30 000 samtal per dag
till 60–70 000 samtal flera dagar, och en toppnotering på nära
160 000 samtal den 12 mars. Denna kraftigt ökade belastning medförde långa kötider och att en betydande del av samtalen möttes av
överbelastningsbesked eller inte kom fram. Flera åtgärder vidtogs
för att försöka bemöta det ökade söktrycket. Bland annat införskaffades teknisk utrustning för fler telefonlinjer, bemanningen
utökades och viss samverkan mellan regionerna kring att besvara
samtal inleddes.
Utredningen menar att ett antal åtgärder bör vidtas för att se till
att så många som möjligt, både vid kris och när det inte råder kris,
kan få sitt informationsbehov tillfredsställt på andra sätt än genom
att ta personlig kontakt med hälso- och sjukvårdsrådgivningen, så att
en bemannad hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans i första hand
kan hjälpa dem som är i behov av individualiserade råd. Men även om
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förbättrad och lättillgänglig hälso- och sjukvårdsinformation och
digitala självservicetjänster tillhandahålls behövs beredskap för utökad bemanning till följd av ökat behov av hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon eller andra kanaler när det råder kris.
Ett sätt att öka förutsättningarna att det finns tillräcklig bemanning för att kunna upprätthålla hälso- och sjukvårdsrådgivningen på
distans i tider av kris är att säkerställa att det finns möjligheter att
nyttja bemanningen på ett så effektivt sätt som möjligt. Utredningen
föreslår därför att den som bedriver verksamhet för hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, om behov finns vid allvarlig händelse, ska
besvara samtal från enskilda som vistas i andra regioner och överföra
samtal till de som bedriver sådan verksamhet i andra regioner.
Den definition av allvarlig händelse som finns i förslaget motsvarar definitionen av allvarlig händelse i 2 kap. 1 § Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap.
Huruvida ett behov av sådant samarbete som föreskrivs i bestämmelsen föreligger behöver avgöras i varje enskilt fall. Aspekter som
kan vara relevanta att beakta inom ramen för bedömningen av om ett
behov föreligger är exempelvis vilken typ av allvarlig händelse det är
fråga om, vilket geografiskt område och hur många som berörs samt
det förväntade sökmönstret till hälso- och sjukvårdsrådgivningen på
distans.
Utredningen ser också ett behov av att särskilt tydligt understryka regionens ansvar för att säkerställa att sådan teknisk lösning
används som möjliggör för ovan beskrivet samarbete. Ytterst är det
regionens ansvar att organisera hälso- och sjukvården så att tjänsten
kan tillhandahållas på ett sådant sätt att samtliga krav uppfylls.
Anledningen till att utredningen bedömer det motiverat att särskilt
lyfta fram att förutsättningar genom tekniska lösningar säkerställs
av regionen är att utredningen ser en tendens till minskad samverkan
kring tekniska lösningar vilket vid en allvarlig händelse skulle kunna
medföra att samtal inte kan överföras eller tas emot. I bestämmelsen
anges dock inte att samma tekniska lösning behöver användas i
samtliga regioner eller vilka lösningar det är fråga om. Det relevanta
är att de möjliggör sådan överföring av samtal som föreslås regleras.
I dagsläget finns möjlighet för majoriteten av regionerna att
samverka kring att besvara samtal. Det innebär att de kan hjälpa varandra att besvara varandras samtal i händelse av kris, vid behov eller
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önskan. Utredningen menar att denna möjlighet är en viktig förutsättning för att säkra tillgången till hälso- och sjukvårdsrådgivning
på distans även under tider av kris, men för att det ska finnas någon
verklig nytta med att möjligheten finns krävs att regionerna också
använder möjligheten.
Tidigare uppföljningar har visat att den totala bemanningen nyttjas mer effektivt när inkommande samtal fördelas utifrån ledig kapacitet snarare än regiontillhörighet. Det har särskilt varit de riktigt
långa kötiderna som har minskat. Därtill har antalet överbelastningssamtal, det vill säga sådana samtal som inte får möjlighet att ställas i
kö på grund av att kötiden bedöms vara för lång, nästintill försvunnit
helt. Dessa analyser har inte gjorts i kris eller när söktrycket har varit
exceptionellt högt, men utredningen menar att det generella resultatet, att det är mer effektivt att samverka, sannolikt gäller även i
sådana situationer.
Att ge hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans är inte en lätt
uppgift och den kräver utbildning och erfarenhet. Utredningen
menar att det är en fördel att i första hand använda den personal som
har erfarenhet av rådgivning på distans med den teknik och utifrån
det rådgivnings- och hänvisningsstöd som används i arbetet på ett så
effektivt sätt som möjligt. Det är möjligt att ytterligare bemanning
ändå behöver kallas in. Men en kris som medför stora behov av
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans innebär sannolikt att även
andra delar av hälso- och sjukvården behöver förstärkas, vilket medför att det finns begränsat med personal med rätt kompetens att
tillgå. Detta talar också för att bemanningen behöver nyttjas på bästa
möjliga sätt.
Utredningen menar att det är en fördel om regionerna kan hjälpas
åt att besvara samtal både vid en nationell kris, som covid-19-pandemin, och vid en kris som i första hand drabbar en eller ett antal
regioner. Vid en mer regional kris vore det av stort värde för befolkningen i den eller de drabbade regionerna om erfaren personal från
andra delar av landet kunde bidra till att besvara samtal.
Fördelen med att regionerna kan hjälpas åt att besvara de inkommande samtalen gäller inte enbart telefonin, utan även andra kommunikationskanaler om eller när det blir vanligare, exempelvis chatt
eller video. Förslaget hindrar inte regionerna att hjälpas åt också i
sådana fall, men av tidigare angivna skäl bedömer utredningen att det
i dagsläget är viktigast att säkra hälso- och sjukvårdsrådgivning via
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telefon för att säkerställa att tjänsten är tillgänglig för så många som
möjligt.
Förslaget hindrar inte heller regionerna att hjälpas åt att besvara
samtal och kontakter som tas via andra kommunikationskanaler
även i andra situationer än när det råder kris. Men utredningen menar
att det är särskilt viktigt att det sker vid allvarlig händelse, när det
uppstår ett stort behov av hälso- och sjukvårdsrådgivning. Även i
tider utan kris finns det fördelar med att regionerna kan hjälpas åt,
men utredningen har också uppfattat att det är viktigt med regional
förankring och lokalkännedom och att regionerna upplever vissa
svårigheter med att alltid hjälpas åt med samtalen. Utredningens
samlade bedömning är därför att krav på att hjälpas åt är rimligt att
ställa åtminstone i kris, då fördelarna kan vara särskilt stora och av
särskilt nationellt intresse. Däremot väljer utredningen att lämna
beslutet om att genomföra samarbete kring samtalen när det inte
råder kris till regionerna.
Utredningen har övervägt olika typer av bestämmelser för att
åstadkomma att de som bedriver hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans vid allvarliga händelser kan besvara samtal från personer som
befinner sig i andra regioner. Bland annat har det övervägts att ställa
detaljerade krav på tekniska lösningar och funktioner. Sådana typer
av krav har dock inte varit möjliga att utforma inom ramen för utredningens uppdrag.
Även om den föreslagna bestämmelsen i 7 kap. 5 § HSF inte fullt
ut motsvarar vad som sägs i den föreslagna bestämmelsen i 7 kap. 6
a § HSL, när det gäller att tillhandahålla rådgivningen till den som
vistas i regionen respektive i en annan region, är utredningens
bedömning att bestämmelsen i vart fall täcks av bemyndigandet i
6 kap. 2 § 3 HSL.
8.11.6

Överenskommelse mellan staten och SKR
för gemensam utveckling av hälso- och
sjukvårdsrådgivningen

Förslag: Regeringen tar initiativ till en flerårig överenskommelse
mellan staten och SKR om vissa av de delar som utredningen har
bedömt som viktiga för att uppnå en nationellt samordnad hälsooch sjukvårdsrådgivning.
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Skälen för utredningens förslag: Utredningen bedömer att det finns
delar i det samordnade regionala basuppdraget som utredningen
specificerat som inte lämpar sig för författningsreglering, till exempel delar som kräver en hög grad av flexibilitet och anpassning till en
snabb teknikutveckling. Utredningen föreslår därför att författningsregleringen kompletteras med en överenskommelse mellan
staten och SKR. Författningsregleringen och överenskommelsen
skulle alltså beröra olika saker. Med en sådan kombination skulle
tillgången till och samverkan kring hälso- och sjukvårdsrådgivning
säkras långsiktigt genom författningsreglering medan andra delar
som behöver mindre långsiktighet och mer flexibilitet skulle hanteras
genom överenskommelsen. Sammantaget skulle då en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning, med större möjligheter till
utveckling av nya digitala tjänster och verktyg, kunna uppnås. Staten
skulle bidra med ekonomiska medel för att främja utvecklingen av
gemensamma tjänster och lösningar för hälso- och sjukvårdsrådgivningen, givet att regionerna åtar sig att medverka i de nationellt
gemensamma lösningarna.
Innehållet i överenskommelsen mellan staten och SKR behöver
tas fram och formuleras av parterna. Men i enlighet med det samordnade regionala basuppdrag som utredningen har specificerat
föreslår utredningen att följande områden ingår:
• Insatser för att säkerställa och utveckla arbetet med att den information som tas fram och tillhandahålls av den nationella redaktionen inom 1177 Vårdguiden är samstämmigt med övriga kunskapsstöd.
• Insatser för att öka den nationellt gemensamma informationen
som publiceras på 1177.se. Det kan exempelvis handla om att göra
en översyn av vilka regionala tillägg som görs och utifrån det
analysera vilka insatser som kan göras från den nationella redaktionen inom 1177 Vårdguiden för att minska behovet av regionala
tillägg.
• Regiongemensam utveckling och användning av nya typer av
tjänster, exempelvis chatt och video inom hälso- och sjukvårdsrådgivningen.

319

1148
En nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

SOU 2021:59

• Insatser för att regionerna kommer överens om ett urval av etjänster och självtjänster som ska tillhandahållas till befolkningen
i hela landet. Här bör även e-tjänster som inte är direkt hälso- och
sjukvårdsrådgivande ingå, det vill säga sådana tjänster som syftar
till att öka invånarnas tillgång till information och öka möjligheterna för patienterna att ta del av och bli delaktig i sin egen
vårdprocess.
• Uppföljning och analys av effekterna av nya digitala kommunikationssätt inom hälso- och sjukvårdsrådgivningen.
Utredningen bedömer att överenskommelsen behöver vara flerårig.
Särskilt utveckling av nya typer av tjänster kräver längre tid och
flerårig finansiering för att kunna genomföras på ett bra sätt.
Utredningen rekommenderar att parterna så långt som möjligt
utformar överenskommelsen på ett sådant sätt som säkerställer att
samtliga regioner bidrar till samordningen och använder de nationellt gemensamma tjänsterna som tillhandahålls och arbetas fram
gemensamt.
8.11.7

Generellt goda förutsättningar för krisberedskap

Bedömning: Utredningen bedömer att kvalitetssäkrad, enhetlig
och snabb information från en nationell redaktion inom hälsooch sjukvårdsrådgivningen är angeläget vid kris. Beredskap för
utökad bemanning är en central aspekt för upprätthållande av en
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning vid kris.
Dessutom bör hälso- och sjukvårdsrådgivningen ingå i relevanta
samverkansforum vid kris. Utredningen bedömer att förutsättningarna för att uppnå detta är goda, utifrån den reglering som
finns i dag och de förslag som utredningen lämnar.
Skälen för utredningens bedömning: Vid alla händelser av kris och
samhällsstörningar kan befolkningen antas vara i stort behov av
information. För att stärka förutsättningarna att hälso- och sjukvårdsrådgivningen kan upprätthållas i större kriser eller samhällsstörningar som föranleder kraftigt ökade behov av hälso- och sjukvårdsrådgivning bedömer utredningen därför att tillhandahållande av
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tydlig och kvalitetssäkrad allmän information om hälso- och sjukvård är centralt. Om så många som möjligt kan få sitt informationsbehov tillfredsställt på andra sätt än att ta personlig kontakt med
hälso- och sjukvårdsrådgivningen kan en bemannad hälso- och sjukvårdsrådgivning i första hand hjälpa dem som är i behov av individualiserade råd.
Kvalitetssäkrad och enhetlig information om olika aspekter av
krisen, bland annat hälso- och sjukvård, behöver ges till befolkningen, och den behöver nå befolkningen snabbt. Informationsspridningen bör ske i samverkan mellan relevanta aktörer, vilket
innebär att regioner bör samverka med varandra men även med
exempelvis kommuner, statliga myndigheter och organisationer när
det är relevant. Informationen behöver ges enhetligt och samstämmigt via olika kanaler som befolkningen använder. I dagsläget är
1177.se en sådan viktig kanal. Det är en viktig källa till information
och kunskap som befolkningen känner väl till och använder sig av.
Att lättillgänglig, kvalitetssäkrad och enhetlig information snabbt
finns där är därför viktigt. Ett sätt att möjliggöra det är att säkerställa
att det finns en nationell redaktion som kan kallas in för omedelbart
arbete och tillhandahålla uppdaterad information på webben som
sprids samtidigt i alla regioner när det gäller nationella angelägenheter. Redaktionen kan bestå av den ordinarie personalen, men
behöver kunna kallas in snabbt och den behöver ha mandat att
förmedla information i hela landet.
Hälso- och sjukvårdsrådgivningen är en central funktion när det
gäller att lämna information till invånarna, men också en viktig källa
till information om vilken typ av frågor som finns bland invånarna.
Erfarenheterna från hälso- och sjukvårdsrådgivningen bör tas tillvara
när informationen till invånarna utformas. Då kan informationen
anpassas efter invånarnas behov av information, och medföra att den
bemannade hälso- och sjukvårdsrådgivningen avlastas.
Eftersom hälso- och sjukvårdsrådgivningen spelar en viktig roll
vid kris bör den också ingå i relevanta samverkansforum och beredskapsforum.
Även om bra och lättillgänglig information tillhandahålls och
informationsflödet skulle förbättras, behöver hälso- och sjukvårdsrådgivningen också ha beredskap för ett ökat behov av bemanning
till följd av fler samtal (eller andra kontakter).
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De förslag till författningsreglering som presenterats ovan bör
bidra till bättre förutsättningar för att hälso- och sjukvårdsrådgivningen ska upprätthållas vid större kriser eller samhällsstörningar.
Förslagen säkerställer att det finns möjlighet till hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans dygnet runt och att information om
hälso- och sjukvård finns på en allmänt känd webbplats samt att
regionerna samverkar om detta. Även förslaget till krav om att ta
emot och överföra samtal syftar till att regionerna ska hjälpa varandra att besvara varandras samtal i samband med kris.
Utredningen föreslår också en överenskommelse mellan staten
och SKR för att komplettera förslagen om författningsreglering.
Här föreslår utredningen att fortsatt nationellt gemensamt arbete
med att utveckla flera digitala tjänster bör ingå. Sådana tjänster bör
också kunna avlasta behovet av en bemannad hälso- och sjukvårdsrådgivning.
I övrigt konstaterar utredningen, utifrån vad som framgår av den
övergripande redogörelsen i kapitel 3 att regionerna i dag omfattas
av krav på att planera inför kriser och allvarliga händelser av olika
slag. Samverkan är också en central del av krisberedskapsarbetet och
reglerna om det. I regionernas planeringsansvar ingår bland annat att
planera för samverkan vid allvarlig händelse, hur nödvändiga funktioner ska bemannas och hur behovet av information ska tillgodoses.
När det gäller informationsförsörjning framgår det särskilt att informationsinsatserna ska samordnas dels i den egna organisationen,
dels vid behov med myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå. Det följer av Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap.
Utöver skyldigheten att planera för samverkan enligt de föreskrifterna omfattas samtliga regioner av samverkanskrav enligt 8 §
förvaltningslagen och 7 kap. 7 och 8 §§ HSL. Därutöver föreslår
utredningen ett tydligt krav om samverkan som särskilt tar sikte på
hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans. Regioner kan få skälig
ersättning för att lämna varandra hjälp vid en extraordinär händelse
i fredstid, enligt 4 kap. 1 § krisberedskapsförordningen.
Utredningen noterar att det finns andra aktörer med uppdrag att
lämna allmän information till allmänheten om kriser. Det gäller
exempelvis den information som ges via telefonnumret 113 13 och
på krisinformation.se. I detta avseende vill utredningen särskilt
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erinra om regionernas och statliga myndigheters skyldighet att samverka med varandra.
Det finns alltså flera krav på att regionerna ska planera inför kris
och allvarliga händelser och på att de inför och vid sådana situationer
ska samverka med varandra (och med andra aktörer) på ett sådant
sätt som utredningen bedömer är nödvändigt. Statliga myndigheter,
såsom länsstyrelserna och Socialstyrelsen, ska också stödja regionernas krisberedskapsarbete, samverkan och samordning, utifrån myndigheternas geografiska områdesansvar respektive sektorsansvar.
8.11.8

Utredning om nationell digital infrastruktur

Förslag: Regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att
lämna förslag på hur en nationell digital infrastruktur inom hälsooch sjukvården kan utformas och regleras.
Skälen för utredningens förslag: I utredningens deluppdrag om en
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning ingår att
analysera möjligheter att tillhandahålla nya typer av digitala tjänster
eller funktioner när det gäller till exempel självservice eller artificiell
intelligens. Utredningens sammantagna bild är att det behövs förbättrade förutsättningar för en nationell digital infrastruktur inom
hälso- och sjukvården för att det ska vara möjligt att tillhandahålla
sådana nya typer av tjänster och funktioner på ett ändamålsenligt
sätt. I utredningens arbete har det framkommit att förbättrade förutsättningar för en nationell digital infrastruktur också behövs av
andra skäl, exempelvis för att främja arbetet med gemensam produktionsplanering och för att säkerställa att det finns möjlighet att samarbeta kring besvarande av samtal inom ramen för hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans. Utredningen menar att det finns
behov av en nationell digital infrastruktur där olika system som
används i olika delar av landet och i olika delar av hälso- och sjukvården är kompatibla med varandra och kan kommunicera med
varandra.
Utredningen har uppfattat att nationellt utvecklingsarbete av nya
gemensamma digitala tjänster, exempelvis inom 1177 Vårdguiden, är
mer komplex än vid utveckling i en enskild region. Detta eftersom
regionerna använder olika journalsystem, olika vårdadministrativa
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system och olika standarder och begrepp som gemensamma digitala
tjänster måste anpassas till. Dessutom ska de lösningar som tas fram
genom Inera vara kompatibla med övriga tjänster som Inera levererar
till regionerna och även med andra externa tjänster som de också kan
vara beroende av. Detta mer komplexa utvecklingsarbete kan både
vara tidskrävande och kostnadsdrivande, vilket i sin tur kan leda till
att regioner utvecklar egna lösningar.
Den digitala infrastrukturen inom hälso- och sjukvården har
berörts av flera tidigare utredningar. Ett exempel är E-hälsokommittén som bland annat föreslog att en ny nämnd skulle inrättas,
Samverkansnämnden, som enligt förslaget skulle besluta om krav på
interoperabilitet vid behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården med stöd av en ny förordning. Enligt förslaget skulle bland
annat vårdgivare bli skyldiga att följa nämndens beslut. 54 Ett annat
exempel är utredningen Styrning för en mer jämlik vård som bland
annat föreslog en utredning med uppdrag att utreda om det är ändamålsenligt att staten tar över ansvaret för infrastrukturen när det
gäller information i hälso- och sjukvård och socialtjänst. De menade
att även om informations- och it-frågor utretts tidigare har frågan
om att utbyta patientinformation mellan huvudmän och verksamheter i samband med utomlänsvård inte behandlats tillräckligt.
I sammanhanget menade de också att det kunde ifrågasättas om det
är rimligt och kostnadseffektivt med 21 olika sätt att organisera itinfrastruktur i regionerna (och fler med kommunerna). 55
Det pågår också flera arbeten för att förbättra den digitala infrastrukturen inom hälso- och sjukvården, bland annat inom Första
linjens digitala vård som drivs av Inera. Flera myndigheter arbetar
också med frågor relaterade till en digital infrastruktur, däribland
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), E-hälsomyndigheten
och Socialstyrelsen. E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen arbetar
på olika sätt med att exempelvis skapa standarder, kodverk och
specifikationer som bidrar till mer nationell enhetlighet när de
används.
DIGG leder på uppdrag av regeringen ett arbete med att etablera
en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Sverige saknar flera av de förvaltningsgemensamma lösningar
för informationsutbyte som finns i jämförbara länder. Bristen på en
54
55

SOU 2015:32, Nästa fas i e-hälsoarbetet.
SOU 2019:42, Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet.
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nationell digital infrastruktur och avsaknaden av styrning och samordning har lett till många olika myndighets- och sektorsspecifika
lösningar, som skiljer sig från varandra. Genom att säkerställa att det
finns en infrastruktur som alla myndigheter, kommuner, regioner
och privata utförare kan använda sig av förbättras flera av de övergripande förmågor som förvaltningen behöver för att kunna leverera
effektiv, säker och innovativ digital service. 56,57 DIGG:s arbete fokuserar i stor utsträckning på att utveckla sektorgemensamma lösningar, det vill säga en digital infrastruktur som fungerar inom exempelvis både hälso- och sjukvården, för kommuner och inom skolområdet.
Både Första linjens digitala vård och DIGG:s uppdrag som nämns
ovan ingår som prioriterade satsningar i Vision e-hälsa. I genomförandeplanen för Vision e-hälsa ingår därutöver målsättningar och
aktiviteter som berör enhetligare begreppsanvändning och standarder. Bland annat anges att målsättningen för arbetet inom visionen
under åren 2020–2022 är att öka takten i införande av gemensamma
begrepp, termer och klassifikationer i verksamheternas it-stöd.
Arbetet ska också bestå i att fortsätta arbeta utifrån ett gemensamt
ramverk av standarder för interoperabilitet. 58
Utredningen har inte haft möjlighet att göra några omfattande
analyser av situationen med den nationella digitala infrastrukturen
inom ramen för det befintliga direktivet, men kan konstatera att det
är en central aspekt i många olika frågor och en aspekt som ofta lyfts
fram som ett problem. Även om det pågår flera utvecklingsarbeten
anser utredningen att det är svårt att se vem som har huvudansvaret
för att driva utvecklingen mot en gemensam nationell digital infrastruktur inom hälso- och sjukvården.
Utredningen uppfattar att den befintliga beslutsstrukturen leder
till att olika regioner och andra vårdgivare, och även statliga myndigheter, alla har möjlighet att fatta beslut om vilka tekniska lösningar
de ska använda (inom ramen för gällande lagstiftning). Det ser
utredningen som ett hinder för att åstadkomma en nationell digital
infrastruktur. Samtidigt har en nationell digital infrastruktur åter56

Regeringsbeslut I2019/03306/DF, Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital
infrastruktur för informationsutbyte.
57
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). 2021. Etablera en förvaltningsgemensam digital
infrastruktur för informationsutbyte, www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/digitalinfrastruktur, uttag 2021-05-20.
58
Vision e-hälsa. 2020. Genomförandeplan 2020–2022, version november 2020.
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kommit flera gånger som ett önskemål i utredningens breda kontakter. Utredningen föreslår därför att regeringen tillsätter en
utredning med uppdrag att lämna förslag på hur en nationell digital
infrastruktur inom hälso- och sjukvården kan utformas och regleras.
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9

Vidareutveckling av
överenskommelsen
om ökad tillgänglighet

I detta kapitel ges först en introduktion till utredningens uppdrag
kring hur överenskommelsen om kömiljarden kan vidareutvecklas,
följt av en beskrivning av hur deluppdraget genomförts. Därefter ges
en kort bakgrund till statlig styrning via överenskommelser och en
beskrivning av kömiljardens upplägg 2009–2014 respektive den nya,
uppdaterade kömiljarden för åren 2019–2021. Efter det följer utredningens bedömningar och förslag kring vidareutveckling av överenskommelsen inklusive modell för uppföljning och prestationsersättning för kortare väntetider. Slutligen följer ett avsnitt om för- och
nackdelar med regionala och samverkansregionala överenskommelser.
Utredningen lämnar i detta kapitel förslag på överenskommelsens innehåll i enlighet med direktivets formuleringar. Det är dock
överenskommelsens parter, det vill säga staten och SKR, som slutligen formulerar innehållet.

9.1

Utredningens uppdrag

Av utredningens direktiv framgår att staten och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) i juni 2019 ingick en överenskommelse om en
ny, uppdaterad kömiljard. Därefter har fortsatta överenskommelser
slutits för åren 2020 och 2021.
Överenskommelserna består av två block. Det första blocket
innefattar prestationskrav kopplade till regionens väntetider och
uppfyllnadsgrad av vårdgarantin. Det andra blocket handlar om att
regionerna ska bedriva ett strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättra sin väntetidsstatistik.
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Överenskommelserna har utvecklats jämfört med den kömiljard
som fanns 2009–2014, men behöver enligt direktivet fortsätta att
utvecklas för att bli så ändamålsenliga och kostnadseffektiva som
möjligt. Prestationskraven ska successivt utvecklas och bli mer omfattande, liksom att fler delar av vårdkedjan ska inkluderas. Arbetet
bör i ökad utsträckning utgå från regionala behov, förutsättningar
och utmaningar för att ge kommuner och regioner bättre planeringsförutsättningar. Samtidigt behöver överenskommelsen vara enkel att
kommunicera, transparent för berörda parter och möjliggöra effektiv uppföljning och utvärdering. Utredningen ska därför:
– med särskild hänsyn till behoven hos personer med kroniska
sjukdomar, lämna förslag på hur överenskommelsen om kömiljarden kan vidareutvecklas för att bli så ändamålsenlig och kostnadseffektiv som möjligt,
– lämna förslag på huvudsakligt innehåll, utformning av prestationskrav, modell för fördelning av medel, hur fler delar av vårdkedjan kan inkluderas samt hur krav på inrapportering och uppföljning av data bör formuleras,
– redogöra för möjliga styreffekter, till exempel risken för eventuella undanträngningseffekter, samt potentiella för- och nackdelar
när det gäller förslagen om kömiljardens vidareutveckling,
– med hänsyn till befintliga strukturer, till exempel överenskommelser mellan staten och SKR samt tidigare gjorda utvärderingar
och granskningar av överenskommelser som styrmedel, analysera
för- och nackdelar med regionala och samverkansregionala överenskommelser mellan staten och regionerna, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
Utifrån direktivets formulering tolkar utredningen det som att det
inte finns något utrymme att överväga om överenskommelsen ska
innehålla prestationskrav med ersättning utifrån väntetidsresultat eller
inte. Direktivet är i stället formulerat som att det handlar om hur
modellen för prestationskrav med ersättning ska utvecklas ytterligare.
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Utredningens arbetssätt

När det gäller de delar av överenskommelsen som handlar om den
prestationsbundna ersättningsmodellen och förbättrad väntetidsstatistik har utredningen tagit utgångspunkt i:
– de överenskommelser om kömiljarden och ökad tillgänglighet
som slutits under perioden 2009–2014 och 2019–2021,
– myndigheternas uppföljningar av vårdgarantin och kömiljarden,
samt
– Riksrevisionens och Statskontorets granskningar av överenskommelser som statliga styrmedel inom hälso- och sjukvården.
Detta sammanfattas i de första avsnitten i kapitlet och har i kombination med diskussioner i delegationen, expertgruppen och referensgrupperna lett fram till de förslag som läggs. Även statistik från
SKR:s väntetidsdatabas om hur situationen ser ut i nuläget och
resultat från andra deluppdrag inom utredningen har bidragit.
Resultaten av utredningens uppdrag att stödja regionerna i
arbetet med regionala handlingsplaner som beskrivs i kapitel 5, har
också lett till en del av utvecklingen av överenskommelsen.

9.3

Statlig styrning med överenskommelser

9.3.1

Riksrevisionens granskningar

Överenskommelser med SKR är ett styrmedel som regeringen
använder för att få genomslag för den nationella inriktningen på
politiken. Riksrevisionen beskriver i rapporten Överenskommelser
mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att
delta men svårt att tacka nej från 2014 att en överenskommelse i korthet kan sägas innebära en uppgörelse mellan regeringen och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL, nuvarande SKR) om att tillsammans åstadkomma något inom hälso- och sjukvården. Riksrevisionen konstaterar att de är frivilliga, icke bindande erbjudanden till
landstingen (nuvarande regioner), men att det samtidigt är svårt för
både SKL och landstingen att stå utanför. Den viktigaste orsaken till
att det är svårt för landstingen att avstå från att delta i en överenskommelse uppges vara att överenskommelserna innehåller ekono329
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miska medel. En annan förklaring som ges är att det kan uppfattas som
att landstingen går emot sin egen organisation om de inte deltar,
eftersom det är SKL som ingår överenskommelserna med regeringen. 1
Överenskommelser av olika slag har använts i den statliga styrningen en längre tid. Den så kallade Dagmaröverenskommelsen, från
år 1985 var länge den dominerande överenskommelsen 2. Dagmaröverenskommelsen ersatte landstingen för vissa överenskomna kostnader
eller uppgifter. Den innehöll inte prestationsbaserad ersättning. 3
I rapporten beskrivs år 2007 som en startpunkt för den form av
överenskommelser som finns i dag. Då infördes Sjukskrivningsmiljarden som var den första överenskommelsen inom Socialdepartementets område som innehöll någon form av prestationsbaserad
ersättning. Därefter kom Rehabiliteringsgarantin år 2008, och sedan
kömiljarden med start år 2009. 4
Riksrevisionen konstaterar att det under perioden 2007–2014
fanns en utveckling mot allt mer prestationsersättning i överenskommelserna och att de innehöll en mängd detaljerade krav på landstingen. I Riksrevisionens rapport framgår bland annat följande: 5
• Mängden överenskommelser som pågår samtidigt, och det stora
antal krav som de innebär sammantaget, gör det komplicerat för
landstingen. Överenskommelserna upplevs inte vara samordnade.
• Det finns en risk att överenskommelserna tränger undan landstingens egen styrning av vården. Det finns också en risk att vissa
patientgrupper, som inte är i fokus i överenskommelserna trängs
undan.
• Det finns en risk att viljan att uppnå kraven i överenskommelserna leder till alltför enkla och kortsiktiga lösningar på komplexa
problem, och att arbetet upphör när överenskommelsen avslutas.
• Myndigheternas uppföljningar av överenskommelserna visar ofta
både positiva och negativa aspekter. En positiv aspekt som i
princip alltid framkommer är att överenskommelserna innebär ett
1
Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20.
2
Riksrevisionen. 2017. Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet, RiR
2017:3.
3
Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20.
4
Ibid.
5
Ibid.
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ökat fokus på den aktuella frågan. Negativa aspekter som framkommer är exempelvis att överenskommelserna blir starkt styrande för landstingen, att verksamheter kan lämna felaktiga uppgifter för att nå målen, och att kortsiktigheten med årliga överenskommelser gör det svårt att hinna förändra de underliggande
orsakerna till problemen.
• Landstingens förutsättningar att planera arbetet inom överenskommelserna är dåliga, bland annat för att överenskommelserna
inte kommer vid rätt tidpunkt i förhållande till regionernas budgetarbete. Överenskommelser beslutas ofta i december, då landstingens budget och planer för kommande år redan är fastlagda.
I vilken utsträckning och efter vilken princip medlen fördelas
vidare ut till verksamheter är upp till varje landsting att bestämma,
och detta varierar mellan landstingen. Det kan också finnas svårigheter för landstingen att dela ut ersättningen till verksamheterna
av redovisningstekniska skäl, till följd av att ersättningen kommer
så sent på året.
Utifrån granskningen riktar Riksrevisionen följande rekommendationer till regeringen i syfte att förbättra överenskommelsernas
utformning och roll i hälso- och sjukvården: 6
• Minska antalet överenskommelser så att landstingen klarar att ta
emot dem.
• Ge landstingen större handlingsutrymme och rimliga förutsättningar att planera.
• Var restriktiv med prestationsersättning i överenskommelserna.
• Om prestationsersättning ska användas i fortsättningen bör
regeringen utreda och förtydliga hur landstingen ska redovisa
ersättningen.
Det är ett antal år sedan Riksrevisionens granskning genomfördes,
och utredningen har inte funnit någon senare eller uppdaterad kartläggning eller granskning av regeringens överenskommelser med ett
sådant samlat grepp. Det är däremot vanligt att enskilda överenskommelser följs upp. Det är möjligt att en liknande omfattande
6

Ibid.
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granskning skulle ge andra resultat om den gjordes i dag. Utredningen har inte gjort någon sådan granskning, men kan konstatera
att flera av Riksrevisionens resultat från år 2014 har belysts även i
utredningens dialoger med regionernas kontaktpersoner för de
regionala handlingsplanerna. Det handlar exempelvis om mängden
olika överenskommelser, en upplevd brist på samordning mellan de
olika överenskommelserna, och att det vore önskvärt med mer långsiktighet och längre tidshorisonter för att möjliggöra bättre planering av arbetet i regionerna. Men de lyfter även fram att det positiva
med överenskommelser är att de sätter fokus på en fråga.
I rapporten Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälsooch sjukvården 7 från 2016 belyser Riksrevisionen ytterligare försvårande faktorer med riktade statsbidrag. Bland annat tar man upp
svårigheten för regeringen att i förväg förutse vilka effekter riktade
statsbidrag kommer att leda till, då det finns en rad faktorer inom
landstingen som regeringen inte kan styra över som påverkar utfallet. Landstingens storlek, organisering och inre styrning är exempel på sådana faktorer som lyfts. Riksrevisionen lyfter också att det
ofta är svårt att i efterhand ta reda på vilka effekter som statsbidragen
haft, bland annat till följd av otydliga mål och brist på data, att det
inte går att följa upp hur medlen har använts, att det är svårt att
isolera effekten av enskilda insatser samt att det kan finnas samverkande satsningar. Angående samverkande insatser lyfts särskilt de
parallella satsningarna med vårdgarantin och kömiljarden.
9.3.2

Statskontorets rapport

Statskontoret bedömer i rapporten Överenskommelser som styrmedel 8
från 2014 att överenskommelser kan vara ett effektivt styrmedel för
regeringen för att prioritera ett område och samtidigt tillvarata de
lokala förutsättningarna, men att styrmedlet bör användas restriktivt
för att inte vara kontraproduktivt. Överenskommelser fyller en
funktion i de fall där regeringen ser behov av att komplettera den
sedvanliga styrningen med mer samverkan, exempelvis i frågor som
kräver gemensamt lärande. Statskontoret pekar även på att överenskommelsers styreffekter kan stärkas genom att problembilden delas
7
Riksrevisionen. 2016. Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården,
RiR 2016:29.
8
Statskontoret. 2014. Överenskommelser som styrmedel.
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och att insatsområdena accepteras av såväl regeringen, landstingen
som verksamheterna.
Även Statskontoret lyfter problematiken med att överenskommelser är årliga och att medlen i överenskommelser fördelas på
årsbasis, eftersom det leder till svårigheter för landstingen att planera
långsiktigt. I rapporten konstaterar Statskontoret att problemet delvis kan avhjälpas om den huvudsakliga inriktningen i överenskommelserna ligger kvar i flera år. När det gäller prestationsbaserad
ersättning lyfts i rapporten att användandet av krav på relativ förbättring snarare än absoluta nivåer kan bidra till att incitamenten blir
både mer rättvisa och mer stimulerande för regionerna.

9.4

Kömiljarden 2009–2014

Kömiljarden var en av de första överenskommelserna med prestationsbaserad ersättning som infördes i hälso- och sjukvården.
I januari 2009 slöts en överenskommelse mellan staten och SKL om
en nationell satsning för en fungerande vårdgaranti genom en prestationsbaserad modell där krav på resultat var en förutsättning för
att få ta del av medlen. Prestationskraven i överenskommelserna
reviderades därefter årligen enligt tabell 9.1 fram till år 2014 då överenskommelserna om kömiljarden upphörde 9,10,11,12.
För att ett landsting skulle kunna ta del av medlen fanns även krav
på att landstinget i början av året lämnade in en handlingsplan i
vilken det bland annat skulle framgå vilka åtgärder de avsåg att vidta
för att uppnå kraven i vårdgarantin. En annan förutsättning för att
få ta del av medlen var att landstinget rapporterade väntetider till den
nationella väntetidsdatabasen enligt en nationellt överenskommen
metod.

9

Regeringskansliet. 2010. Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att
förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård, S2010/9125/HS.
10
Regeringskansliet. 2011. Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att
förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård, S2011/11007/FS.
11
Regeringskansliet. 2012. Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att
förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård 2013, S2012/8767/FS.
12
Regeringskansliet. 2013. Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att
förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård 2014 (kömiljarden), S2013/8788/FS.
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Tabell 9.1
År som grund
för fördelning
2009 och 2010

Prestationskrav kopplade till väntetider i kömiljarden mellan
åren 2009–2014
Prestationskrav

450 miljoner kronor

• 90 % av patienterna har väntat
högst 90 dagar på besök

50 miljoner kronor

• 70 % av patienterna har väntat
högst 60 dagar på besök

400 miljoner kronor

• 90 % av patienterna har väntat
högst 90 dagar på behandling

450 miljoner kronor

50 miljoner kronor

• 70 % av patienterna har väntat
högst 60 dagar på behandling

400 miljoner kronor

• 80 % av patienterna har väntat
högst 60 dagar på behandling

100 miljoner kronor

• 80 % av patienterna har väntat
högst 60 dagar på besök

2013 och 2014

Ekonomiska medel

• 80 % av patienterna har väntat
högst 90 dagar på besök

80 % av patienterna har väntat högst
90 dagar på behandling

2011 och 2012

SOU 2021:59

• 70 % av patienterna har väntat
högst 60 dagar på besök respektive
behandling

100 miljoner kronor

Grundläggande krav

• 70 % av patienterna har genomfört
besök inom 60 dagar

347 miljoner kr år 2013
342 miljoner kr år 2014

• 80 % av patienterna har genomfört
besök inom 60 dagar

147 miljoner kr år 2013
145 miljoner kr år 2014

• 70 % av patienterna har genomgått
behandling inom 60 dagar

• 80 % av patienterna har genomgått
behandling inom 60 dagar

347 miljoner kr år 2013
342 miljoner kr år 2014

147 miljoner kr år 2013
145 miljoner kr år 2014

Källa: Utredningens sammanställning baserat på respektive års överenskommelse.

Som framgår av tabell 9.1 fanns det en tydlig koppling till vårdgarantin i kömiljarden mellan åren 2009 och 2014. Ersättningen till
landstingen baserades på prestation i form av följsamhet till de delar
av vårdgarantin som är kopplade till den specialiserade vården, det
334
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vill säga besöks- respektive behandlingsgarantin. I överenskommelserna från 2009 och 2010 utvärderades följsamheten till vårdgarantins tidsgränser om 90 dagar. I överenskommelserna från 2011 till
2014 ökades ambitionen för att ytterligare förbättra tillgängligheten
och tidsgränsen i prestationsmodellen sänktes från de lagstadgade
90 dagarna till 60 dagar. Samtidigt sänktes kraven på hur stor andel
av patienterna som skulle ha fått vård inom de uppsatta tidsgränserna
för att prestationskravet skulle vara uppfyllt. Som framgår av
tabell 9.1 varierade även fördelningen av medel för de olika prestationskraven mellan åren.

9.5

Uppföljning av kömiljarden 2009–2014

Både Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
har haft i uppdrag att utvärdera kömiljarden och vårdgarantin.
Samma år som kömiljarden infördes fick Socialstyrelsen ett treårigt uppdrag att följa upp kömiljarden, och även vårdgarantin.
Något senare fick myndigheten ett tilläggsuppdrag om en fördjupad
analys av eventuella undanträngningseffekter. Även tidigare hade
Socialstyrelsen haft uppdrag som handlade om att följa upp och utvärdera vårdgarantins effekter och resultat. 13
I den slutliga avrapporteringen av uppdraget om att följa upp
vårdgarantin och kömiljarden konstaterade Socialstyrelsen att kömiljarden hade varit ett kraftfullt incitament för att få landstingen
(nuvarande regionerna) att fokusera på åtgärder mot långa väntetider. Antalet patienter som väntade på ett besök eller en behandling
inom den specialiserade vården minskade mellan 2009 och 2011, och
allt färre av de väntande hade en väntetid över 90 dagar. Den samlade
bedömningen var att vårdgarantin och kömiljarden hade haft positiva effekter och ökat tillgängligheten, men också att det delvis hade
skett på bekostnad av andra patientgruppers tillgänglighet, till följd
av ändrade prioriteringar och remissrutiner. Patienter som behövde
komma på kontroller och återbesök var i fokus för analysen om
undanträngning. Socialstyrelsen kunde inte avgöra omfattningen av
de positiva effekterna och i vilken mån de övervägde de negativa.
Även bristande information och kunskap om vårdgarantin, och

13

Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011.
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behov av bättre underlag för uppföljning, lyftes fram redan i dessa
tidiga uppföljningar. 14
De nästkommande åren fick Socialstyrelsen också i uppdrag att
följa upp vårdgarantin och kömiljarden. De sammantagna slutsatserna kan övergripande sägas vara att det sågs en viss positiv effekt
på tillgängligheten, men den var störst de första åren och avtog sedan
och väntetiderna stabiliserades på en något lägre nivå. Skillnader
mellan landstingen bestod. 15,16
I samband med uppföljningarna har Socialstyrelsen också gjort
fördjupade analyser av undanträngning av patientgrupper. Två av
analyserna fokuserade på återbesök för patienter med grön starr
respektive diabetes. Här var slutsatsen att det inte gick att fastställa
att undanträngning förekommer. En tredje analys berörde i stället
prioriteringar inom väntetidslistan för patienter som väntade på
behandling för grå starr. Här menade Socialstyrelsen att resultaten
tydde på att undanträngning förekommit genom att väntetiderna för
lägre prioriterade grupper hade förbättrats på bekostnad av högre
prioriterade patienters väntetid. 17
År 2013 fick Myndigheten för vårdanalys (nuvarande Myndigheten för vård- och omsorgsanalys) i uppdrag av regeringen att göra
en samlad uppföljning av hur tre omfattande reformer under senare
år – omregleringen av apoteksmarknaden, införandet av vårdvalssystem i primärvården samt vårdgarantin och den nära kopplade
kömiljarden – hade påverkat tillgängligheten inom hälso- och sjukvården. När det gäller den del som handlade om vårdgarantin och
kömiljarden konstaterade myndigheten, i likhet med Socialstyrelsens tidigare slutsatser, att väntetiderna till framförallt den specialiserade vården hade kortats. Utifrån tidigare studier konstaterades
också att det fanns vissa tecken på undanträngning. 18 Samtidigt har
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys betonat att vårdgarantin
är fullt möjlig att förena med medicinska prioriteringar, och inte per
definition behöver innebära undanträngning. Det är hälso- och
sjukvårdens ansvar att undanträngning inte sker, och att arbeta
14

Ibid.
Socialstyrelsen. 2013. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2012.
Socialstyrelsen. 2014. Vårdgaranti och kömiljard, Uppföljning 2013.
17
Socialstyrelsen. 2013. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2012.
18
Myndigheten för vårdanalys. 2014. Låt den rätte komma in – Hur har tillgängligheten
påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?, rapport
2014:3.
15
16
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parallellt med rimliga väntetider och medicinska prioriteringar är en
viktig ledarskapsfråga. 19
Det finns stora utmaningar med att analysera kömiljardens
effekter. På grund av både datamässiga och metodologiska svårigheter har det inte kunnat gå att dra några säkra slutsatser. När det
gäller effekten av kömiljarden är det grundläggande problemet att
det är svårt att isolera kömiljarden från andra förändringar som sker
i hälso- och sjukvården för att kunna slå fast att de förändringar som
syns är ett resultat av just kömiljarden. Det är dessutom svårt att
fastställa vilka förändringar som lett till eventuella förbättringar i
väntetiderna – om det beror på systematiskt förbättrat arbete eller
om det i första hand berodde på mer administrativa aspekter gällande
köhanteringen.
Socialstyrelsen har exempelvis beskrivit att kömiljarden gav ett
incitament att noga hålla ordning på väntelistorna, att rensa dem och
hålla dem uppdaterade 20. En del av de kortare väntetiderna kan alltså
ha varit en rent administrativ effekt som egentligen inte direkt påverkade patienternas väntetid. Men även om kömiljarden hade en
effekt eller inte, ledde den i alla fall inte till några långsiktiga förändringar, vilket Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterade 21.
När det gäller analyser av undanträngning av andra patientgrupper är det grundläggande problemet att det är svårt att hitta variabler som på ett tillfredsställande sätt beskriver patientens medicinska behov, vilket är en väsentlig information för att kunna avgöra
om patienter prioriteras efter detta behov eller på andra grunder. En
ytterligare svårighet är att avgöra om undanträngningen, om den
finns, beror på kömiljarden, vårdgarantin eller på något annat. 22

19

Myndigheten för vårdanalys. 2015. Varierande väntan på vård, Analys och uppföljning av den
nationella vårdgarantin, rapport 2015:15.
Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011.
21
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Löftesfri garanti? En uppföljning av den
nationella vårdgarantin, rapport 2017:6.
22
Myndigheten för vårdanalys. 2015. Varierande väntan på vård, Analys och uppföljning av den
nationella vårdgarantin, rapport 2015:15.
20

337

1166
Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

9.6

SOU 2021:59

Ny överenskommelse om kömiljard

Av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet från
januari 2019, framgår att en uppdaterad kömiljard, som omfattar hela
vårdkedjan och som särskilt tar hänsyn till kroniskt sjuka patienters
behov skulle införas.
9.6.1

Kömiljarden 2019

I juni 2019 ingick staten och SKL (nuvarande SKR) i enlighet med
januariavtalet överenskommelsen En ny, uppdaterad kömiljard 2019
– Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting. Överenskommelsen syftade till, att tillsammans med en
rad andra satsningar och reformer såsom standardiserade vårdförlopp och omställningen till den nära vården, åstadkomma förnyad
kraft i arbetet med att förbättra tillgängligheten. 23
Av överenskommelsen framgår att regeringen och SKL var överens om att det krävs ett bredare synsätt och att fler målsättningar ska
inkluderas än vad som ingår i vårdgarantin, samtidigt som vårdgarantin fortfarande utgör en grundförutsättning för att ingen ska
behöva vänta för länge på vård. En utökad uppföljning av väntetiderna möjliggör att väntetiderna för fler delar av vårdkedjan kan
följas och inkluderas i kommande överenskommelser. En annan
målsättning var att i större utsträckning kunna följa måldatum för
väntetider som utgår från medicinska behov. Detta för att minska
risken för undanträngning av patienter med större behov och med
kroniska sjukdomar. 24
Till skillnad från de tidigare överenskommelserna om kömiljarden
(2009–2014) bestod den uppdaterade kömiljarden av två prestationsbundna block. Överenskommelsen omfattade totalt 1,6 miljarder kronor, varav 1,28 miljarder kronor gällde block 1 och 320 miljoner kronor block 2. 25
Det första blocket innehöll prestationskrav som liksom tidigare
var baserade på regionens väntetider och uppfyllnadsgrad av vård23

Regeringskansliet. 2019. Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om en ny,
uppdaterad kömiljard 2019, S2019/02871/FS.
24
Ibid.
25
Ibid.
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garantin. Även år 2019 var prestationskraven kopplade till väntetider
för första besök respektive operation eller annan åtgärd inom den
specialiserade vården. Till skillnad från de tidigare överenskommelserna var prestationskraven i första hand formulerade som relativa
mått där landstingen (nuvarande regionerna) skulle korta sina
väntetider jämfört med sina egna väntetider samma månad (september till november) föregående år (2018). Syftet med att använda relativa mått var att ta hänsyn till landstingens skilda förutsättningar och
därmed öka incitamenten för alla landsting att förkorta väntetiderna.
Ersättningen fördelades efter en prestationstrappa enligt tabell 9.2.
Fördelningsmodellen innefattade även ett absolut kriterium för uppfyllnadsgrad av besöks- respektive behandlingsgarantin inom den
specialiserade vården. Detta eftersom det för landsting som redan
hade en god uppfyllnadsgrad av vårdgarantin kunde vara svårt att
göra ytterligare förbättringar. 26
Tabell 9.2

Prestationskrav för kortare väntetider – block 1
i kömiljarden 2019

Prestationskrav

Ekonomiska medel
i miljoner kronor (per
månad september–
november)

Första besök i specialiserad vård inom 90 dagar respektive
operation eller annan åtgärd inom 90 dagar: Minskning av
andelen väntande patienter jämfört med 2018 i regionen per
månad under september–november.
• Förbättring med 1–3 procentenheter eller uppnår att
minst 71 % av de väntande har väntat 60 dagar eller
kortare

149,3

• Förbättring med 3–5 procentenheter

Ytterligare 42,7

• Förbättring med mer än 5 procentenheter

Ytterligare 21,3

Not: Summorna som anges i tabellen är per månad och per del av vårdgarantin (första besök respektive
operation eller annan åtgärd). Den totala summan för utbetalning baserat på prestationskraven som
anges i tabellen var således (149,3+42,7+21,3) *3 månader *2 områden = 1 280 miljoner kronor.
Källa: Utredningens sammanställning baserat på överenskommelsen för 2019.

Det andra blocket fokuserade i stället på att landstingen skulle förbättra sin rapportering och utveckla uppföljningen av väntetider
26

Ibid.
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framför allt inom den specialiserade vården. För att ta del av medlen
inom detta block skulle landstingen rapportera väntetider enligt en
rad kriterier, som bland annat handlade om svarsfrekvens, att
rapporteringen skulle göras enligt de riktlinjer och rutiner som gäller
för rapportering till väntetidsdatabasen och att rapporteringen av
patientvald väntan skulle följa det regelverk som återfinns i hälsooch sjukvårdsförordningen. Dessutom skulle landstingen bidra till
att utveckla och implementera en utvidgad modell för uppföljning
av den specialiserade vården, i enlighet med den modell som redan
hade introducerats för primärvården den 1 januari 2019 med anledning av den förstärkta vårdgarantin. För att ta del av medlen skulle
landstingen även lämna in en nulägesrapport i oktober 2019 med de
förutsättningar, behov och utmaningar som präglade det egna landstinget när det gällde tillgänglighet till vård. 27
9.6.2

Kömiljarden blir tillgänglighetsöverenskommelse 2020

Överenskommelsen för 2020, Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, anpassades ytterligare, i enlighet med januariavtalet,
mot att kunna omfatta hela vårdkedjan och inte bara de delar som
ingår i vårdgarantin. Totalt avsattes cirka 2,9 miljarder kronor i överenskommelsen för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. 28
Även år 2020 innehöll överenskommelsen två block, där det ena
handlade om prestationskrav för kortare väntetider och det andra
handlade om strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättrad väntetidsstatistik. Till det första blocket avsattes totalt cirka 2,45 miljarder kronor och till det andra blocket cirka 433 miljoner kronor.
Dessutom tilldelades SKR 10 miljoner kronor för att fortsätta utvecklingen av den nationella väntetidsdatabasen. 29
I denna överenskommelse utvecklades prestationskraven i block 1
till att omfatta fler delar av vårdkedjan. Utöver första besök och
operation eller annan åtgärd i den specialiserade vården lades följande till:

27

Ibid.
Regeringskansliet. 2019. Godkännande av en överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, S2019/05300/FS.
29
Ibid.
28

340

1169
SOU 2021:59

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

• Medicinsk bedömning i primärvården
• Återbesök inom den specialiserade vården
• Första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
• Fördjupad utredning inom BUP
• Behandling inom BUP
Prestationskraven innefattade en blandning av relativa och absoluta
mått enligt tabell 9.3. I likhet med överenskommelsen från 2019
utgick prestationskraven inom den specialiserade vården i första
hand från relativa mått där regionerna skulle förbättra sina resultat
jämfört med föregående år. 30
Tabell 9.3

Prestationskrav för kortare väntetider – block 1 i kömiljarden
2020

Mätpunkt

Prestationskrav

Medicinsk bedömning i
primärvården

Minst 85 % inom 3 dagar

Första besök i
specialiserad vård

Ekonomiska
medel, miljoner kronor
245

Förbättring av andelen patienter
som väntat högst 90 dagar med
minst 1 procentenhet jämfört med
samma månad 2019 eller uppnår
att minst 71 % av de väntande
har väntat högst 60 dagar

834

Förbättring av andelen patienter
som väntat högst 90 dagar med
minst 1 procentenhet jämfört med
samma månad 2019 eller uppnår
att minst 71 % av de väntande
har väntat högst 60 dagar

834

Återbesök specialiserad Minst 72 % får sitt återbesök
vård
inom det medicinska måldatumet
plus högst 20 % avvikelse uppåt

Inga medel för januari–juni
För juli–november: 112

Operation/åtgärd

BUP:
Första besök
Utredning
Behandling

Minst 72 % genomförda inom
30 dagar och minst 72 % har
väntat högst 30 dagar om antalet
väntande är mer än 20 personer

294

Källa: Utredningens sammanställning baserat på överenskommelsen för 2020.
30

Ibid.
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Inom block 1 fanns det även en bonuspott för att premiera långsiktighet och kontinuitet i tillgänglighetsarbetet inom den specialiserade vården. Som grund i bonuspotten fanns totalt 134 miljoner
kronor. I bonuspotten skulle även alla ej utbetalda medel under året
samlas. För att ta del av bonuspotten skulle regionerna under minst
3 månader i följd uppnå prestationskravet för första besök eller för
operation eller annan åtgärd. Mätningarna skulle göras separat för
första besök respektive operation eller annan åtgärd. Ju fler månader
som en region uppnått prestationskravet, desto större andel av
bonuspotten skulle tillfalla regionen. 31
Block 2 innehöll prestationskrav för strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättrad väntetidsstatistik. Regionerna skulle lämna in en
regional handlingsplan bland annat omfattande regionala målsättningar för väntetider och vårdköer samt en beskrivning av hur regionen arbetade och strategiskt avsåg att arbeta med att förbättra tillgängligheten. Dessutom skulle regionerna arbeta vidare med att
utveckla rapporteringen av väntetidsstatistik. För att ta del av medlen
fanns liksom i överenskommelsen för år 2019 krav som handlade om
svarsfrekvens, att rapporteringen skulle göras enligt de riktlinjer och
rutiner som gäller för rapportering till väntetidsdatabasen och att
rapporteringen av patientvald väntan skulle följa det regelverk som
återfinns i hälso- och sjukvårdsförordningen. Information i enlighet
med den utvidgade modellen för uppföljning av den specialiserade
vården, som regionerna och SKR arbetat med att utveckla under år
2019, skulle nu börja lämnas in. 32
9.6.3

Tilläggsöverenskommelse 2020

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 tecknades en tilläggsöverenskommelse i april år 2020. Tilläggsöverenskommelsen innebar att
prestationskraven i block 1 ströks från och med mars 2020 och för
resten av året. Medlen skulle i stället fördelas till regionerna utifrån
befolkningsstorlek. Av de drygt 2 miljarderna avsattes 300 miljoner
till tillgänglighetssatsningar inom BUP. 33
31

Ibid.
Ibid.
33
Regeringskansliet. 2020. Bemyndigande att underteckna en tilläggsöverenskommelse om ökad
tillgänglighet i hälso- och sjukvården mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner,
S2020/02191/FS.
32
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För block 2 senarelades redovisningsdatumet för handlingsplanerna från 30 september år 2020 till 31 mars år 2021. Utöver det
innehåll som specificerats i den ursprungliga överenskommelsen
skulle handlingsplanerna även redogöra för hur tilldelade medel
inom överenskommelsen har eller kommer att användas av regionen
för att öka tillgängligheten, hur situationen med covid-19 har påverkat tillgänglighetsarbetet och hur regionen kommer att arbeta
med att säkerställa tillgängligheten framöver. 34
9.6.4

Tillgänglighetsöverenskommelsen 2021

Överenskommelsen för år 2021 är utformad utifrån rådande omständigheter med anledning av covid-19-pandemin och ska stödja
regionernas arbete i att hantera konsekvenserna av pandemin. Samtidigt ska överenskommelsen fortsatt skapa förutsättningar för regionerna att arbeta strategiskt och långsiktigt med att förbättra tillgängligheten. 35
Överenskommelsen för år 2021 består liksom tidigare år av två
block där block 1 avser prestationskrav för kortare väntetider och
block 2 handlar om strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättrad
väntetidsstatistik. Totalt omfattar överenskommelsen 2,97 miljarder
kronor. 36
Mot bakgrund av den rådande situationen avvaktade parterna
med utformningen av prestationskraven i block 1. Dessa avsågs att
fastställas genom en tilläggsöverenskommelse senast 1 juni år 2021
för att tillämpas från och med 1 juli år 2021. Inriktningen var dock
att prestationskraven skulle utformas på samma sätt som i överenskommelsen för år 2020, det vill säga att de utgår från samma sju
mätpunkter och inom den specialiserade vården i första hand från
relativa mått. 37
I överenskommelsen anges också att den prestationsbaserade
modellen inom block 1 behöver utvecklas för att i större utsträckning ta hänsyn till patienter som har väntat längre än 90 dagar på
vård. Detta mot bakgrund av att covid-19-utbrottet har medfört att
34

Ibid.
Regeringskansliet. 2020. Godkännande av en överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, S2020/09780.
36
Ibid.
37
Ibid.
35
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många besök och operationer inom den specialiserade vården har
behövt skjutas fram. Prestationsmodellen måste därför skapa incitament för att patienter som väntat längre än 90 dagar på besök respektive operation eller annan åtgärd inom den specialiserade vården ska
få vård. 38
Block 2 började däremot gälla 1 januari år 2021. Hälften av medlen för block 2, 739 miljoner kronor, fördelades till regionerna
utifrån befolkningsmängd och utbetalades i början av år 2021. Den
andra hälften av medlen i block 2 betalades ut i april år 2021 efter att
samtliga regioner lämnat in sin handlingsplan.
Av de totala medlen för block 2 har 190 miljoner kronor öronmärkts till tillgänglighetsinsatser inom BUP. Regionerna ska dessutom fortsätta att rapportera data enligt den utvidgade modellen för
uppföljning av såväl primärvården som den specialiserade vården.
Vid utebliven eller försenad rapportering kommer regionen inte att
kunna ta del av de medel som avses avsättas för år 2022. 39

9.7

Utredningens bedömningar och förslag
på huvudsakligt innehåll

Förslag: Tillgänglighetsöverenskommelsen ska innehålla flera
delar. Prestationskrav utifrån resultat gällande kortare väntetider,
utveckling av väntetidsstatistiken och strategiskt utvecklingsarbete kvarstår sedan tidigare överenskommelse, men vidareutvecklas.
En ny del om regiongemensam pilotverksamhet införs. Denna
del syftar till att under 5 år stimulera regionerna att bedriva
regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete för ökad
kapacitet och effektivitet. Som alternativ kan denna del genomföras genom tillfälligt statsbidrag via Socialstyrelsen.
Jämfört med den nuvarande överenskommelsen föreslår utredningen att en större andel av överenskommelsens totala medel
går till det strategiska utvecklingsarbetet.
Skälen för utredningens förslag: Detta inledande avsnitt syftar till att
ge en översikt av överenskommelsens föreslagna huvudsakliga inne38
39

Ibid.
Ibid.
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håll. I efterföljande avsnitt presenteras och motiveras sedan respektive del i mer detalj.
Figur 9.1 ger en sammanfattande bild av utredningens förslag om
överenskommelsens huvudsakliga innehåll som består av flera delar:
prestationskrav utifrån resultat gällande kortare väntetider, utveckling av väntetidsstatistiken och strategiskt utvecklingsarbete. En
fjärde del syftar till att stimulera regionerna att bedriva regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete för ökad kapacitet
och effektivitet, exempelvis samverkan kring produktions- och
kapacitetsstyrning och samordnade upphandlingar. Denna del är ett
resultat av utredningens arbete med förslag för förbättrad resurseffektivitet och presenteras närmare i kapitel 6. Där framgår att
finansiering och andra förutsättningar och villkor kan anges i en
överenskommelse som i figur 9.1. Ett alternativ kan vara att Socialstyrelsen ges i uppdrag att fördela medel.
Dessutom lämnar utredningen två kompletterande förslag på
huvudsakligen statliga insatser som gäller att:
– regeringen tillsätter en utvidgad och fördjupad granskning av
väntetidsdatabasen,
– regeringen tillsätter en kommitté för tillgänglighetsdialog (se
även kapitel 5).
De olika delarna ska ses som sammanhängande, interagerande och
kompletterande till varandra. På så vis knyts exempelvis de nationella
mätpunkter och mål som sätts upp i den första delen ihop med det
strategiska utvecklingsarbetet.
Utredningens förslag på fördelning av medel mellan de olika
delarna anges med en procentsats för respektive del i figur 9.1.
Exempelvis, om den totala summan som regeringen avsätter för
arbetet är tre miljarder, som den nästan var i överenskommelsen för
år 2020, föreslår utredningen att 1,5 miljarder används för den prestationsbundna ersättningen utifrån resultat gällande kortare väntetider
och att 1 miljard används för att stimulera det strategiska tillgänglighetsarbetet.
Jämfört med överenskommelsen för år 2020 innebär förlaget på
fördelning av medel mellan de olika delarna att en större del går till
det strategiska arbetet och en betydligt mindre del till prestationsdelen.
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Sammanfattning av förslag till huvudsakligt innehåll i
överenskommelsen om ökad tillgänglighet
Överenskommelse om långsiktigt och strategiskt
tillgänglighetsarbete med prestationskrav

Medel till SKR för samordnande och
stödjande arbete
Prestationsersättning
och
uppföljning
för kortare
väntetider

Förbättrad
väntetidsstatistik

Strategiskt
tillgänglighetsarbete

Nationella mål
och mätpunkter
som följs upp
och
prestationsersätts.

Uppdrag till
regionerna och
SKR att
förbättra
transparens och
jämförbarhet i
databasen.

Fortsatt arbete
med regionala
mål och insatser
för att nå målen.
Följs upp genom
rapport och i
dialoger med
regionerna.

Ansökan till
SKR för
utvecklingsarbete från
minst två
regioner
gemensamt.

50 %

5%

34 %

10 %

Regiongemensam
pilotverksamhet

Extern granskning av väntetidsdatabasen
Kommitté för tillgänglighetsdialog med regionerna

Kompletterande insatser

Som framgår i andra delar av det här betänkandet menar utredningen
att långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete där vårdprofessionerna är engagerade är centralt för att åstadkomma varaktig
förändring (se kapitel 5). Det är mot den bakgrunden som utredningen föreslår att lägga en större del av överenskommelsens medel
på det strategiska utvecklingsarbetet. Tillsammans med fortsatt
stödjande dialogbaserade insatser från staten menar utredningen att
346
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det strategiska utvecklingsarbetet har möjlighet att bidra till ökad
tillgänglighet och att det är värdefullt att lyfta fram den delen av
överenskommelsen. Det strategiska utvecklingsarbetet med större
och grundläggande förändrade arbetssätt går inte att bedriva på
årsbasis, utan kräver ett längre och ihållande arbete.
När det gäller medel till SKR och de kompletterande statliga
insatserna föreslår utredningen att omkring 15 miljoner kronor per
år avsätts till vardera del. Det motsvarar 1 procent totalt av 3 miljarder, men om den totala summan som avsätts är mindre än så blir
det en större andel (det är en förklaring till att andelarna i figur 9.1
inte summerar till 100 procent).

9.8

Förslag på modell för uppföljning
och prestationsersättning

9.8.1

Tre områden med prestationsersättning

Förslag: Modellen för uppföljning och prestationsersättning för
kortare väntetider ska innehålla mått som berör primärvården och
den specialiserade vården, där barn- och ungdomspsykiatri följs
och ersätts separat från övrig specialiserad vård.
Skälen för utredningens förslag: Utredningens förslag tar sin
utgångspunkt i den modell som ingick i överenskommelsen för år
2020 (se tabell 9.3 ovan). Då utvidgades modellen och innehöll för
första gången fler mätpunkter än första besök och operation eller
åtgärd i den specialiserade vården. Fler delar av vårdkedjan berördes
genom att krav på medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvården, återbesök i den specialiserade vården och tre mätpunkter i
BUP infördes. För vissa mätpunkter utgick kraven från varje regions
utgångsläge genom att vara formulerade som förbättringar med ett
antal procentenheter snarare än en absolut nivå (denna form av
relativa krav fanns också i överenskommelsen för år 2019).
Förändringarna med fler mätpunkter och inslag av relativa mått
kan tänkas ha kommit till stånd i syfte att avhjälpa en del av de synpunkter som framkommit i utvärderingar av och diskussioner om
kömiljarden 2009–2014. Utredningen har uppfattat från SKR att
regionernas samlade bedömning är att den nuvarande modellen på
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det stora hela är bättre än den som fanns tidigare, särskilt eftersom
den har relativa mått som gör att alla regioner har möjlighet att ta del
av medlen för förbättringar utifrån sin egen situation.
Utredningens förslag håller fast vid de övergripande områden
som ingick i modellen för 2020: primärvård, specialiserad vård exklusive BUP och särskilda krav för BUP. Utredningen menar att dessa
delar är centrala och bör ingå. Sedan kömiljarden återinfördes under
år 2019 har den prestationsbaserade ersättningen inte använts i
någon större utsträckning i praktiken, och utredningen menar att det
är värt att bygga vidare på det som arbetades fram då men inte har
använts.
Det vore önskvärt att även inkludera information om ledtider och
väntan när det gäller utredning. Väntetiden till ett antal undersökningar rapporteras till väntetidsdatabasen, bland annat magnetkameraundersökning, lungfunktionsundersökning, skiktröntgen och
koloskopi. Men denna inrapportering är fortfarande i utvecklingsstadiet och behöver förbättras innan undersökningarna är aktuella
för prestationskrav.
Det vore också önskvärt att inkludera ett samlat och mer fullständigt mått på tiden det tar från att patienten kontaktar vården för
ett symtom tills att diagnos har fastställts, en plan för åtgärder kan
göras och behandling påbörjas. Detta vore relevant för många sjukdomar, men inte minst för personer med kroniska sjukdomar. Inom
cancervården finns standardiserade vårdförlopp (SVF) som omfattar
ledtiden från välgrundad misstanke om cancer till start av behandling
för varje diagnos och behandlingstyp. Fastslaget mål är att 80 procent av de cancerpatienter som utreds med SVF ska ha genomgått
SVF inom den maximala ledtiden. I överenskommelsen som gäller
cancervården finns ingen prestationsbunden del. För personcentrerade vårdförlopp som finns för kroniska sjukdomar saknas
den här typen av uppföljande mätning av tid för diagnostik.
9.8.2

Primärvården

Förslag: Primärvården ska ingå i modellen med uppföljningsmåttet medicinsk bedömning inom tre dagar. Dessutom ska
kötid till 1177 Vårdguiden på telefon ingå med prestationsersättning. Därtill ska återbesök ingå, men till en början utan pre-
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stationsbunden ersättning. För att få en bredare bild ska ytterligare fyra mått inkluderas utan prestationsersättning. De handlar
om personkontinuitet för personer med kronisk sjukdom och
patienternas uppfattning om tillgängligheten.
Skälen för utredningens förslag: Utredningens förslag på mätpunkter
och uppföljningsmått för primärvården sammanställs i tabell 9.4.
Tabell 9.4

Förslag på uppföljningsmått för primärvården

Uppföljningsmått

Prestationskrav

Medicinsk bedömning
inom 3 dagar

Förbättring med 3 procenten- Två uppföljningsperioder:
heter jämfört med året före
Totalt för perioden januari-maj
eller 95 % inom 3 dagar
Totalt för perioden juni-oktober

Återbesök

Kan eventuellt införas 2023

Kontinuitetsindex för
patienter med kronisk
sjukdom i primärvård

Uppföljning utan prestations- I samband med dialog om
handlingsplan och nulägeskrav
rapport

Uppföljningsperiod

Tre patientrapporterade
Uppföljning utan prestations- I samband med dialog om
handlingsplan och nulägesmått baserat på Nationell krav
rapport
patientenkät
Kötid 1177 Vårdguiden på 75 % av samtalen besvaras
inom 9 minuter
telefon

Två uppföljningsperioder:
Totalt för perioden januari–maj
Totalt för perioden juni–oktober

Förslaget på uppföljningsmått med prestationskrav för primärvården begränsas av vilka väntetider eller andra tillgänglighetsaspekter som i dag följs upp regelbundet och systematiskt. Det gör
att måtten för prestationskrav avgränsas till medicinsk bedömning
inom tre dagar och kötiden till 1177 Vårdguiden på telefon, även om
det finns andra aspekter som är relevanta och hade varit önskvärda
att inkludera. Som nämns i föregående avsnitt handlar det exempelvis om väntan på olika diagnostik- och utredningsinsatser och ett
samlat mått på tiden från att en sjukdom misstänks till att diagnos
har fastställts. Men sådana mått finns inte att tillgå. För att ändå
bredda perspektivet föreslår utredningen att det inkluderas nya
uppföljningsmått utan prestationskrav.
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Medicinsk bedömning inom tre dagar
I modellen för år 2020 var kravet att minst 85 procent av de genomförda medicinska bedömningarna skulle ha skett inom tre dagar. För
de två månader då ersättningsmodellen tillämpades var det tre
regioner som klarade kravet båda månaderna och två ytterligare som
klarade det en av de två månaderna. Majoriteten av regionerna, 16 regioner, klarade alltså inte prestationskravet någon av månaderna.
Utredningen föreslår att prestationsersättning baserat på medicinsk bedömning inom tre dagar kvarstår, men med ett krav som i
första hand innebär en förbättring i regionen jämfört med året före.
År 2022 kommer alla regioner att ha rapporterat data enligt den
utvidgade primärvårdsmodellen i minst två år, vilket gör det möjligt
att jämföra med året före. En fördel med ett förändringskrav är att
det ger alla regioner incitament att förbättra sig utifrån sin egen
nuvarande nivå. Ersättning bör också betalas ut om regionen når en
förhållandevis hög andel, exempelvis 95 procent. Utredningen bedömer att det bör vara möjligt att jämföra resultatet för 2022 med 2021
trots att 2021 är påverkad av pågående pandemi.
Återbesök
Många av de besök som görs i primärvården registreras inte som
besök där vårdgarantin gäller, det kan vara återbesök, kontroller och
annat. Det vore önskvärt att inkludera även den typen av besök på
samma sätt som inom den specialiserade vården, i synnerhet eftersom icke-vårdgarantibesök utgör en betydande andel av det totala
antalet besök. Utredningen föreslår därför att även återbesök i
primärvården på sikt ingår i modellen med ett prestationskrav. Men
inrapportering av sådan information är fortfarande under utveckling.
Utredningen bedömer att det dröjer åtminstone till år 2023 innan
insamlingen av data är av tillräcklig kvalitet för att kunna användas.
Bland annat behöver regionerna och SKR fortsätta att arbeta med
anvisningar och riktlinjer för att säkerställa dels att alla besök som
görs ingår som antingen vårdgarantibesök eller återbesök (eller att
någon ytterligare besökstyp skapas), dels att alla regioner registrerar
besöken på samma sätt.
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Fyra mått utan prestationskrav
Delegationen har i olika diskussioner framfört vikten av att använda
patientrapporterad information. Utredningen föreslår att några
ytterligare mått följs inom ramen för överenskommelsen, men utan
prestationsersättning: ett mått på personkontinuitet och följande tre
frågor från Nationell patientenkät:
• Anser du att personalen på vårdcentralen samordnar dina kontakter i den utsträckning du behöver?
• Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett?
• Är du nöjd med det sätt du kan komma i kontakt med vårdcentralen på (till exempel 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster,
hemsida eller annat)?
Dessa uppföljningsmått lämpar sig inte för prestationsersättning,
åtminstone inte i nuläget. Kontinuitetsindexet kommer från Primärvårdskvalitet som utvecklas av primärvårdens professioner och är ett
nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Det avråds
uttryckligen från att koppla resultaten till ekonomisk ersättning40 –
en avrådan som utredningen respekterar. Det finns risker med att
knyta pengar till all data, bland annat finns en risk att verksamheterna ändrar registreringen på ett sätt som är fördelaktigt för att
uppnå kraven, och att data därmed inte blir ändamålsenlig för sitt
primära syfte nämligen kvalitetsutveckling.
När det gäller Nationell patientenkät görs undersökningarna bara
vartannat år, vilket innebär att det är svårt att inkludera frågorna i en
årlig prestationsmodell.
Även om ingen prestationsbunden ersättning knyts till dessa
mått ser utredningen ett värde i att inkludera dem. På det sättet breddas perspektivet och fler aspekter som är viktiga för personer med
kronisk sjukdom får ett större ljus på sig. Måtten kan med fördel
följas upp och diskuteras med regionerna i samband med tillgänglighetsdialoger. På sikt kan även andra centrala aspekter tänkas ingå,
så som fast vårdkontakt, fast läkarkontakt och de personcentrerade
vårdförloppen. I dagsläget saknas dock sådana uppföljningsmått.
40

SKR. PrimärvårdsKvalitet, http://primarvardskvalitet.skl.se/, uttag 2021-05-21.
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De fyra mått som föreslås att ingå utan prestationskrav ingår även
i Socialstyrelsens förslag på indikatorer för att följa omställningen
till en god och nära vård 41. På det sättet avser utredningen att både
stödja och sätta fokus på omställningen mot en nära vård även i
överenskommelsen om tillgänglighet.
Kötid för 1177 Vårdguiden på telefon
Avslutningsvis föreslår utredningen att uppföljningen av primärvården kompletteras med ett prestationskrav för 1177 Vårdguiden
på telefon. Kravet är satt till den nivå som diskuterades, men senare
övergavs, i förvaltningsplanen för 2017 42.
9.8.3

Specialiserad vård exklusive barnoch ungdomspsykiatri

Förslag: Mätpunkterna för specialiserad vård exklusive BUP är
desamma som ingick i överenskommelsen för 2020: första besök,
operation eller annan åtgärd och återbesök. Prestationskraven för
första besök och operation eller annan åtgärd ska utvecklas för
att minska antalet patienter som har väntat riktigt länge på vård
samt för att minska tröskeleffekter och risk för undanträngning
inom väntelistan.
Skälen för utredningens förslag: Utredningens förslag på uppföljningsmått för den specialiserade vården, exklusive BUP, sammanställs i tabell 9.5.

41
Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård, Ett förslag på
indikatorer.
42
Inera. 2017. Nationell samverkan 1177 Vårdguiden på telefon, Del 2 Beslutsunderlag, Del 3
Införande, Slutrapport, daterad 2017-09-01.

352

1181
SOU 2021:59

Tabell 9.5

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

Förslag på uppföljningsmått inom den specialiserade vården
exklusive BUP

Uppföljningsmått*

Prestationskrav

Uppföljningsperiod

Antal väntande på
första besök
respektive
operation/åtgärd

Grundläggande krav. Inga
patienter på väntelistorna har
väntat över 2 år

Oktober år 2022: om det
fortfarande finns personer på
väntelistorna som har väntat över
2 år ska regionen ange varför
väntan är så lång för dessa och
motivera varför de bör vara kvar
som väntande.

Antal väntande på
första besök
respektive
operation/åtgärd

Det genomsnittliga antalet
Två uppföljningsperioder:
dagar som patienter stått på
Totalt för perioden januari–maj
väntelistorna upp till 2 år
Totalt för perioden juni–oktober
minskar med 20 procent jämfört
med samma period året före
(eller annat lämpligt år)

Andel första besök
respektive
operation/åtgärd som
genomförs inom
60 dagar

Minst 80 % eller ökar med
3 procentenheter jämfört med
samma period året före (eller
annat lämpligt år)

Antal väntande på
återbesök

Minst 75 % av de som väntar
Två uppföljningsperioder:
på ett återbesök har inte väntat Totalt för perioden januari–maj
längre än det medicinska
Totalt för perioden juni–oktober
måldatumet (+ högst 20 %
avvikelse uppåt)

Två uppföljningsperioder:
Totalt för perioden januari–maj
Totalt för perioden juni–oktober

*Utvärderingen beräknas exklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande.
Not: BUP visas i tabell 9.7.

Inga patienter på väntelistorna har väntat över 2 år
I den handlingsplan som regionerna lämnade in i mars år 2021 som
en del av Överenskommelsen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 ingick att redogöra för hur regionen kontinuerligt
säkerställer att regionens väntelistor enbart innehåller patienter med
aktuellt vårdbehov. Flertalet regioner angav att det finns riktlinjer
och rutiner för detta, och att väntelistorna gås igenom regelbundet.
Att gå igenom och rensa väntelistor är också ett arbete som har
diskuterats ända sedan den första kömiljarden infördes 43. Trots detta
43

Exempelvis: Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011.
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finns det en del patienter som enligt väntetidsdatabasen har stått på
väntelistan riktigt länge – det finns patienter som har väntat i över
tre år.
Utredningen föreslår därför att inkludera arbetet med uppdaterade väntelistor som ett grundläggande krav i prestationsmodellen.
Det innebär att vårdenheten ska gå igenom listan över patienter som
väntat länge och efter kontakt med patienten antingen stryka
patienten från listan för att vården inte längre är aktuell eller erbjuda
patienten tid för åtgärd. I de fall vårdenheten behöver ha en bevakningslista för åtgärder som planeras utföras av olika skäl om flera
månader eller år bör det finnas ett annat sätt än att låta dem stå på
väntelistan.
I den ordinarie rapporteringen till väntetidsdatabasen enligt den
tidigare uppföljningsmodellen framgår inte hur länge personer har
stått på väntelistan bortom ett år. I december år 2020 rapporterade
dock 16 av 21 regioner även ytterligare information till väntetidsdatabasen än den som då var det grundläggande kravet 44. Denna
ytterligare information gör det möjligt att se hur antalet väntedagar
ser ut även bortom ett år och i vilken utsträckning medicinskt
orsakad eller patientvald väntan finns registrerad på väntetiden (se
tabell 9.6). I de 16 regionerna var det totalt omkring 8 700 personer
som hade väntat över ett år på första besök, exklusive de vars väntan
var registrerad som medicinskt orsakad. 85 procent av dem hade
väntat 1–2 år, 9 procent hade väntat 2–3 år och 5 procent hade väntat
över 3 år. Knappt 20 procent av dem som hade väntat över 3 år var
registrerade som patientvalt väntande.

44
De fem regioner som inte rapporterade den mer detaljerade informationen var Blekinge,
Kalmar län, Kronoberg, Skåne och Östergötland.
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Antal personer som hade väntat över 1 år på första besök
respektive operation eller annan åtgärd inom specialiserad vård
i december år 2020, 16 regioner ingår

Antal

Andel PVV
respektive
MOV,
procent

Andel av totalt Andel av dem som
antal väntande
väntat över 1 år
(exkl. MOV),
(exkl. MOV),
procent
procent

Första besök
Över 1 år
Varav PVV
Varav MOV*
1–2 år
Varav PVV
Varav MOV*
2–3 år
Varav PVV
Varav MOV
Över 3 år
Varav PVV
Varav MOV

9 533
2 241
856
8 057
1 951
642
934
176
112
542
114
102

4,4
24
9
85

0,4

9

0,2

5

19
12
21
19

Operation/åtgärd
Över 1 år
Varav PVV
Varav MOV*

12 300
2 657
1 354

1–2 år
Varav PVV
Varav MOV*

10 013
2 171
1 158

2–3 år
Varav PVV
Varav MOV*

1 674
371
157

22
9

613
115
39

19
6

Över 3 år
Varav PVV
Varav MOV

3,7
24
8

11,3
22
11
9,1

81

1,6

14

0,6

5

22
12

Not: PVV = patientvald väntan, MOV = medicinskt orsakad väntan. Siffror för barn- och
ungdomspsykiatri ingår inte.
* I siffrorna för MOV ingår 10 personer som också är registrerade som patientvalt väntande på första
besök och 25 personer som också är registrerade som patientvalt väntande på operation/åtgärd.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) – utredningens uttag av detaljerade data.
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Med hjälp av informationen från de 16 regionerna har utredningen
räknat upp antalet personer som har väntat 1–2 år, 2–3 år respektive
3 år för att göra en uppskattning av antalet i hela riket 45. Uppräkningen resulterar i totalt omkring 1 600 personer som i december år
2020 hade stått på väntelistorna för första besök och omkring 3 000
för operation eller åtgärd i den specialiserade vården i över 2 år
(inklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande). De utgör
omkring en halv procent av det totala antalet personer som väntar på
första besök och omkring två procent av det totala antalet som
väntar på operation eller åtgärd.
Det kan antas att det är personer vars medicinska behov av vård
har bedömts inte vara brådskande som har väntat över två år på att
få sin vård. Det är ändå angeläget att regionerna börjar kapa listan
med långväntande patienter och erbjuder dessa patienter vård. Ett
första steg är att ta hand om patienter som väntat mer än två år.
Utredningen bedömer att regionerna bör kunna hantera även
patienter med behov av icke brådskande åtgärd utan att riskera att
personer med stora medicinska behov får stå åt sidan. Regionerna
har en skyldighet att ge vård inom vårdgarantins gräns även vid ickebrådskande åtgärder.
Antalet personer som behöver hanteras för att klara två-årsgränsen kommer att variera mellan regionerna. När det gäller första
besök finns flest personer, bland de 16 regioner som har rapporterat
den mer detaljerade informationen, i Region Stockholm (runt
570 personer) och Västra Götalandsregionen (runt 360 personer),
medan regionerna Gotland, Örebro län, Sörmland, Dalarna, Halland
och Västmanland bara har ett fåtal (upp till 10 personer). När det
gäller operation eller åtgärd finns det flest personer i Västra
Götalandsregionen (runt 1 200 personer) och Region Uppsala (runt
240 personer), medan regionerna Gävleborg, Sörmland och Jönköpings län hade betydligt färre (upp till 11 personer).
45
Ett viktigt antagande för att uppräkningen ska stämma överens med verkligenheten är att
fördelningen av väntedagarna över ett år är densamma för de fem regioner som inte har
rapporterat de mer detaljerade data som för genomsnittet av de 16 regionerna som har gjort
det. Ett ytterligare antagande är att andelen patienter som registrerats med patientvald
respektive medicinskt orsakad väntan bland dem som väntat över ett år är densamma för de
fem regioner som inte har rapporterat de mer detaljerade data som för genomsnittet av de 16
regionerna som har gjort det. Om antagandena håller går förstås inte att veta, men utredningen
bedömer att detta ger en god uppfattning om det totala antalet personer som väntat 1–2 år, 2–
3 år respektive över 3 år. En ytterligare förutsättning är att rapporteringen från de 16 regionerna är korrekt (vilket gäller all uppföljning i väntetidsdatabasen).
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Krav gällande genomförda första besök respektive operationer
eller andra åtgärder inom 60 dagar
Genom att fokusera på genomförda insatser ges incitament att prioritera patienter som står längre fram i kön, vilket överensstämmer
med att upprätthålla medicinsk prioritet.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har beskrivit hur
väntetidsdatabasens två mått utifrån genomförda respektive väntande
kompletterar varandra. En hög andel genomförda insatser uppnås när
patienter som inte väntat så länge som gränsen gäller prioriterats,
medan en hög efterlevnad utifrån väntande uppnås om de som väntat
längre än tidsgränsen prioriteras. 46
Nivån 80 procent är samma ambition som i kömiljarden 2014.
Enligt Väntetider i vården var det 81 procent av alla första besök som
genomfördes med patienter som hade väntat högst 60 dagar vid tillfället för besöket i mars 2021. Det var en spridning mellan 66 och
92 procent beroende på region. När det gäller operation eller annan
åtgärd var det 84 procent som genomfördes med patienter som hade
väntat högst 60 dagar, med en spridning mellan 55 och 93 procent
beroende på region. 47
Det alternativa kravet att andelen genomförda besök inom
60 dagar ökar med tre procentenheter är för att ge alla regioner incitament att arbeta med förbättringar även om det absoluta kravet
om 80 procent inte är inom räckhåll på ett års sikt. På så vis möter
modellen en del av den kritik som riktades mot den tidigare kömiljarden 2009–2014 att bara de regioner med bättre tillgänglighet
erhöll medel, samtidigt som övriga regioner kanske hade haft minst
lika stora behov av dem. Nivån tre procentenheter innebär en högre
ambition än kravet i överenskommelsen för 2020 som var en procentenhet.
Jämförelseperioden för kravet som utgår från ökning är formulerad som samma period året före (eller annat lämpligt år). Med detta
menar utredningen att året före vore den naturliga jämförelsepunkten, det vill säga att resultaten för januari–maj 2022 jämfördes
med resultaten för januari–maj 2021. Men eftersom 2021 är starkt
påverkat av covid-19-pandemin, medan 2022 kan komma att inne46
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Löftesfri garanti? En uppföljning av den
nationella vårdgarantin, rapport 2017:6.
47
SKR. Väntetider i vården – Utökad uppföljning av specialiserad vård, www.vantetider.se/, med
följande val: genomförd, första kontakt, andel inom 60 dagar, mars 2021, uttag 2021-05-21.
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bära bättre förutsättningar för hälso- och sjukvården, kan det bli en
svår jämförelse. År 2019 skulle kunna vara ett alternativ att jämföra
mot. En nackdel med det är dock att inrapporteringen till väntetidsdatabasen förändras hela tiden. Det gör att jämförelser med flera
år emellan kan innehålla fler datamässiga förändringar än en jämförelse med bara ett år emellan. Dessutom skedde en särskild förändring mellan åren 2020 och 2021 när en ny uppföljningsmodell
introducerades. Det gör att det är svårt att jämföra med år före år
2021 eftersom färre vårdområden inkluderades i inrapporteringen.
I resultaten syns ett tydligt brott mellan december 2020 och januari
2021 som sannolikt delvis beror på den nya modellen (se kapitel 4).
Utredningen menar att det är svårt att redan när detta delbetänkande lämnas i juni 2021 säga vilket år som är mest lämpliga jämförelsen vid uppföljningen i maj 2022. Det beror på hur pandemin
och väntetidsläget utvecklas under sommaren och hösten. Beslutet
kan också hjälpas av att resultat från den nya uppföljningsmodellen
blir tillgängligt för fler månader. Utredningen menar därför att
regeringen och SKR behöver följa utvecklingen och fatta ett beslut i
samband med att överenskommelsen ska slutas.
Minskning av genomsnittliga väntetiden
Syftet med att följa upp det genomsnittliga antalet väntedagar i stället för andelen patienter som väntat högst 90 dagar är att genomsnittsmåttet inte ger samma tröskeleffekt som måttet med 90dagarsgränsen. Det lämnar mer utrymme för verksamheterna att
avgöra vilka patienter som ska prioriteras. 90-dagarsmåttet ger
incitament att ge vård till dem som passerat 90 dagars väntan. Medelväntetiden kan däremot kortas genom att minska väntetiden över
hela väntelistan och ger inte samma fokus på tidsgränsen 90 dagar.
Jämfört med 90-dagarsgränsen är incitamenten starkare att förflytta
hela fördelningen av väntetider mot noll med medelväntetiden. Att
minska de långa väntetiderna har dock störst effekt på medelväntetiden. I kombination med kravet att minst 80 procent av
genomförda besök respektive operationer eller andra åtgärder ska
göras för patienter som har väntat högst 60 dagar menar utredningen
att risken för alltför stort fokus på dem med längre väntetider, och
därmed kanske mindre medicinska behov, förhindras.
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En möjlighet att minska det genomsnittliga antalet väntedagar är
att öka det totala antalet patienter med korta väntetider på listan,
medan antalet patienter med längre väntetider bibehålls. Detta skulle
kunna hända om ett betydande antal patienter har avstått från att
söka vård under pandemin, och inom en snar framtid gör det, som
en ketchupeffekt (först händer ingenting sen händer allting på en
gång). Det vore förstås inte önskvärt att prestationskravet kan uppfyllas av en sådan anledning. Det alternativa måttet baserat på 90dagarsgränsen skulle också ha denna effekt, eventuellt med ännu
starkare effekt. Genom att utvärdera resultaten baserat på flera
månader minskar risken att en tillfällig effekt en viss månad ger stort
utslag på prestationskravet.
Mellan december år 2019 och år 2020 ökade det genomsnittliga
antalet dagar som patienterna hade stått på väntelistorna med
13 dagar för första besök och med 46 dagar för operation eller annan
åtgärd. 48 För att återgå till 2019 års nivå igen skulle det genomsnittliga antalet dagar behöva minska med 16 respektive 37 procent,
vilket varit vägledande för kravnivån som föreslås.
Utredningen har också övervägt medianväntetiden som ett alternativ till medelväntetid och 90-dagarsgränsen, men menar att det i
den nuvarande situationen är en fördel med medelväntetiden för att
den ger starkare incitament att minska de långa väntetiderna. Tillsammans med kravet som baseras på genomförda insatser bedömer
utredningen att det inte bör innebära att den medicinska prioriteringen åsidosätts.
Återbesök inom medicinskt måldatum
För att minska risken att första besök prioriteras medan återbesök
får stå tillbaka är det viktigt att även återbesöken följs upp och ingår
i modellen. Men det var först under år 2020 som alla regioner började
rapportera återbesök till väntetidsdatabasen, och resultat började
publiceras först i maj år 2021. Utredningen har också uppfattat att
det råder viss osäkerhet kring hur inrapporteringen av återbesök har
gått, om alla regioner har rapporterat enligt anvisningarna. Det råder
också viss osäkerhet kring om det finns ytterligare typer av besök
48
Dessa siffror baseras på de 16 regioner som i december 2020 rapporterade mer detaljerad
information till väntetidsdatabasen. Siffrorna är exklusive patientvalt och medicinskt orsakat
väntande. Avser medelväntetiden upp till 2 år.
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utöver första besök och återbesök som vissa regioner inte har
rapporterat ännu.
Sammantaget föreslår utredningen därför att det krav som
infördes för återbesök i överenskommelsen för år 2020 behålls men
ökar något, från 72 procent till 75 procent. När inrapporterade data
har uppnått viss stabilitet kan kravet omformuleras till en förbättring
om så önskas, eller så kan nivån ändras beroende på vilken nivå
regionerna visar sig upprätthålla vid den tidpunkten.
9.8.4

Barn- och ungdomspsykiatri

Förslag: Uppföljningsmåtten för barn- och ungdomspsykiatri
(BUP) ska inkludera första besök, fördjupad utredning och
påbörjad behandling som också ingick i modellen för överenskommelsen för 2020. Prestationskraven för första besök, fördjupad utredning och påbörjad behandling ska utvecklas för att
minska antalet patienter som har väntat riktigt länge på vård samt
för att minska tröskeleffekter och risk för undanträngning inom
väntelistan. Därutöver ska även återbesöken inom BUP följas
upp separat.
Skälen för utredningens förslag: Utredningens förslag på uppföljningsmått för BUP sammanställs i tabell 9.7.
De föreslagna kraven efterliknar de krav som ställs i den övriga
specialiserade vården, vilket innebär att flera av de resonemang och
motiv som beskrivits för den övriga specialiserade vården också
gäller för BUP. Nedan ges ytterligare motiv till förslaget som är
specifikt relaterade till BUP.
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Förslag på uppföljningsmått inom BUP

Uppföljningsmått*

Prestationskrav

Uppföljningsperiod

Antal väntande på första
besök, fördjupad utredning
respektive påbörjad
behandling

Grundläggande krav. Inga
barn och unga har väntat
mer än 3 månader på ett
första besök och mer än
6 månader på fördjupad
utredning eller påbörjad
behandling

Oktober 2022: om det fortfarande
finns personer på väntelistorna
som har väntat över 3 respektive
6 månader ska regionen ange
varför väntan är så lång för dessa
och motivera varför de bör vara
kvar som väntande.

Andelen väntande på
första besök, fördjupad
utredning respektive
påbörjad behandling som
väntat över 30 dagar

Högst 25 % eller minskar Två uppföljningsperioder:
med 3 procentenheter jäm- Totalt för perioden januari–maj
fört med samma period
Totalt för perioden juni–oktober
året före

Andelen första besök,
fördjupade utredningar
respektive påbörjade behandlingar som genomförs
inom 30 dagar

Minst 75 % eller ökar med
3 procentenheter jämfört
med samma period året
före

Antal väntande på
återbesök

Minst 75 % av dem som
Två uppföljningsperioder:
väntar på ett återbesök har Totalt för perioden januari–maj
inte väntat längre än det
Totalt för perioden juni–oktober
medicinska måldatumet
(+ högst 20 % avvikelse
uppåt)

Två uppföljningsperioder:
Totalt för perioden januari–maj
Totalt för perioden maj–oktober

*Utvärderingen beräknas exklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande.

Introduktion till väntetider inom barn- och ungdomspsykiatri
Sedan år 2011 finns enligt överenskommelse mellan staten och SKR
målsättningen att barn och unga som behöver kontakt med BUP ska
ges tid för första besök inom 30 dagar och fördjupad utredning eller
behandling inom ytterligare 30 dagar 49. I överenskommelsen Ökad
tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 specificerades särskilda
prestationskrav för BUP. De innebar att minst 72 procent av första
besöken, fördjupade utredningar respektive behandlingar skulle
genomföras eller påbörjas inom 30 dagar och, om det var fler än 20
49

Dir. 2020:81, Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.
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som väntade, att högst 28 procent av de som stod på väntelistorna
skulle ha väntat mer än 30 dagar. Kraven följdes upp och ersattes
med medel för januari och februari år 2020. Ungefär hälften av regionerna klarade inte kraven för någon av de tre mätpunkterna någon
av de två månaderna. En region, Region Gotland, klarade dem i
samtliga fall.
I december år 2020 väntade omkring 6 400 barn och unga på ett
första besök inom BUP (exklusive medicinskt orsakat väntande).
Dessutom väntade 5 800 på en fördjupad utredning och 3 500 på en
behandling. Hälften av dem som väntade på det första besöket hade
väntat mer än 30 dagar, och för fördjupad utredning och behandling
var det betydligt fler än hälften som hade väntat längre än 30 dagar
(figur 9.2).
Figur 9.2

Antal barn och unga som väntade på första besök, fördjupad
utredning respektive påbörjad behandling inom BUP,
december 2020

Antal personer
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506 (9 %)
1 069 (18 %)
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Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).
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Inga barn och unga på väntelistorna ska ha väntat över
3 respektive 6 månader
I likhet med prestationskraven för den övriga specialiserade vården
föreslår utredningen att inkludera arbetet med uppdaterade och
aktuella väntelistor som ett grundläggande krav i ersättningsmodellen. För första besök till BUP föreslår utredningen att gränsen sätts
till tre månader. När det gäller fördjupad utredning och påbörjad
behandling föreslår utredningen att gränsen i stället initialt sätts till
sex månader. En anledning till att utredningen föreslår sex månader
för utredning och behandling är att andelen personer som väntat
längre än 90 dagar på fördjupad utredning respektive påbörjad
behandling inom BUP var så stor i december år 2020. Dessutom
finns det en högre osäkerhet i data som gör det svårt att veta hur det
egentligen förhåller sig med väntetiderna inom BUP. Samtidigt är
det den data som utredningen måste förhålla sig till. Utredningen
menar att ambitionerna bör ökas stegvis.
När det gäller första besök handlade det om omkring 1 200 personer som väntat längre än tre månader, motsvarande 19 procent av
det totala antalet väntande, i december 2020 (figur 9.2). För fördjupad utredning handlade det om drygt 2 700 personer motsvarande 46 procent som hade väntat över sex månader. För påbörjad
behandling var det knappt 800 personer motsvarande 23 procent
som hade väntat över sex månader.
Krav utifrån antalet väntande på väntelistorna
Utredningen föreslår att andelen patienter som väntat över 30 dagar
ska vara högst 25 procent, alternativt att det sker en förbättring med
tre procentenheter jämfört med föregående år. Det är ett liknande
krav som ställdes i överenskommelsen för år 2020, men med en
något justerad nivå. Som framgår av figur 9.2 var nuläget i december
år 2020 en bra bit ifrån denna nivå. Det finns också stor variation
mellan regionerna (generellt från 10–20 procent till 85–90 procent i
alla tre mätpunkter). Därför föreslås också det alternativa kravet att
minska andelen som väntat mer än 30 dagar, i stället för att nå nivån
25 procent. På så vis bör alla regioner ha incitament till förbättring.
Utredningen bedömer att det bör vara möjligt att jämföra resultatet för år 2022 med år 2021 trots att år 2021 är påverkad av pågå-
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ende pandemi. Barn- och ungdomspsykiatrin kan ha påverkats
mindre av pandemin än vissa andra delar av den specialiserade vården
när det gäller möjligheterna att genomföra besök och insatser.
Krav gällande genomförda första besök respektive fördjupad
utredning och behandling inom 30 dagar
Motivet till att inkludera ett prestationskrav som fokuserar på
genomförda insatser är detsamma som för den övriga specialiserade
vården (se avsnitt 9.8.3) – på så vis ges incitament att prioritera
patienter som står längre fram i kön och att genomföra en del av
insatserna förhållandevis snabbt, vilket kan användas till att upprätthålla medicinsk prioritet. Å andra sidan kan det finnas en risk att
personer som just tillkommit till väntelistan prioriteras även om det
finns andra personer som väntat längre än 30 dagar och som har
samma eller större behov av insatser.
Det är svårt att säga hur stor andel som bör genomföras inom
30 dagar givet det totala antalet väntande och för att upprätthålla rätt
medicinsk prioritet. Nivån 75 procent är ungefär samma som i
modellen för år 2020. För helåret 2020 genomfördes enligt Väntetider i vården 60 procent av de första kontakterna inom BUP inom
30 dagar. Motsvarande andel för fördjupad utredning och påbörjad
behandling var 65 respektive 80 procent.
Utredningen kan således konstatera att 75 procent verkar vara en
hög nivå som de flesta regioner är förhållandevis långt ifrån att klara,
och det finns en stor variation mellan regionerna. Därför föreslås
också det alternativa kravet att öka andelen insatser som genomförs
inom 30 dagar, i stället för att nå nivån 75 procent. På så vis bör alla
regioner ha incitament till förbättring. Tillsammans med det grundläggande kravet om att inga barn och unga ska ha väntat mer än tre
månader och kravet om att minska andelen barn och unga som väntat
mer än 30 dagar bör undanträngning av barn och unga som redan
väntat längre än 30 dagar kunna undvikas.
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Återbesök inom medicinskt måldatum – BUP
På samma sätt som för den övriga specialiserade vården menar
utredningen att återbesök bör ingå och följas upp för att minska
risken att första besök prioriteras medan återbesök får stå tillbaka.
Eftersom BUP följs upp separat i övriga delar föreslår utredningen
att även återbesöken gör det. Prestationskravet föreslås vara detsamma som för övriga specialiserade vården, det vill säga 75 procent
inom det medicinska måldatumet (med högst 20 procent avvikelse
uppåt). Liksom för övriga specialiserade vården och för primärvården behöver regionerna och SKR fortsätta att arbeta med att
säkerställa att återbesöken rapporteras korrekt och enhetligt i hela
landet, och att alla besök kommer med i kategoriseringen av besökstyper. När inrapporterade data har uppnått viss stabilitet kan kravet
omformuleras till en förbättring om så önskas, eller så kan nivån
ändras beroende på vilken nivå som regionerna visar sig upprätthålla
vid den tidpunkten.
9.8.5

Förslag på fördelningsmodell

Förslag: Utredningen har tagit fram en modell för fördelning av
medel mellan prestationskraven i överenskommelsen. En större
andel av prestationsbundna medlen ska avsättas till primärvården
jämfört med överenskommelsen år 2020. I övrigt ska datakvalitet
vara av betydelse för fördelningen av medlen mellan de olika
kraven. Uppföljning av inrapporterade data ska ske två gånger per
år, för perioden januari–maj och juni–oktober. Varje region ska
reserveras en del av den summa som avsatts för den prestationsbundna ersättningsmodellen, baserat på invånarantal.
Skälen för utredningens förslag: Utredningens skäl för förslaget återges nedan under rubrikerna fördelning av prestationsmedel mellan
de olika kraven, två uppföljningstillfällen samt en förbestämd summa till varje region. Månaderna november och december ingår inte
eftersom det blir administrativt svårt.
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Fördelning av prestationsmedel mellan de olika kraven
Utredningens förslag på fördelning av de medel som avsätts för den
prestationsbundna ersättningsmodellen redovisas i tabell 9.8.
Tabell 9.8

Förslag på fördelning mellan modellens olika delar
och prestationskrav
Andel av medel, procent

Primärvård
Kötid 1177 Vårdguiden på telefon
Medicinsk bedömning inom 3 dagar
Specialiserad vård (exkl. BUP)
Första besök
Genomsnittligt antal dagar på väntelistan
Andel genomförda inom 60 dagar
Operation/åtgärd
Genomsnittligt antal dagar på väntelistan
Andel genomförda inom 60 dagar

25
10
15
65
25
12,5
12,5
25
12,5
12,5

Återbesök
BUP
Första besök
Andel väntande under 30 dagar
Andel genomförda inom 30 dagar

15
10
3
1,5
1,5

Fördjupad utredning
Andel väntande under 30 dagar
Andel genomförda inom 30 dagar

3
1,5
1,5

Påbörjad behandling
Andel väntande under 30 dagar
Andel genomförda inom 30 dagar

3
1,5
1,5

Återbesök

1

Förslaget innebär en större andel av medlen till primärvården jämfört med överenskommelsen år 2020. Syftet är att lyfta fram betydelsen av en god tillgänglighet till primärvården. Dessutom ingår ett
ytterligare krav jämfört med tidigare modell i förslaget.
I övrigt är procentsatserna i stor utsträckning satta efter datakvalitet. Återbesöken har nyligen börjat rapporteras av alla regioner,
och det finns osäkerhet i hur väl rapporteringen fungerar. Den
inrapporterade informationen om återbesök behöver analyseras och
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kvalitetssäkras, och innan det arbetet är gjort föreslår utredningen
att förhållandevis lite medel läggs på de krav som handlar om återbesök. Likaså finns kända utmaningar när det gäller rapporteringen
inom BUP, där det under år 2021 har skett ett utvecklingsarbete för
att definiera vilka insatser som ska ingå exempelvis i utredning och
behandling och på så vis uppnå större likvärdighet mellan regionerna.
Att återbesök och BUP har förhållandevis små vikter i förslaget
ska alltså inte tolkas som att dessa delar är mindre viktiga. I takt med
att data förbättras och blir mer stabil menar utredningen att fördelningen bör justeras och att mer vikt då läggs vid dessa delar.
Modellen kan bli mer relevant för personer med kroniska sjukdomar
och regelbundna behov av hälso- och sjukvård genom att ge en större
vikt till återbesöken. Därför är det också av stor vikt att regionerna
och SKR fortsätter att arbeta med riktlinjer och anvisningar så att de
siffror som rapporteras är jämförbara mellan regionerna och stämmer överens med den verkliga situationen i regionen.
Två uppföljningsperioder
Utredningen föreslår att uppföljning av de mått som ingår i modellen samlas ihop till två perioder per år, januari-maj respektive junioktober. Detta är en förändring jämfört med tidigare modeller som
utgått från resultat för varje månad. Men även om antalet uppföljningstillfällen minskar till två innebär förslaget att alla månader
under respektive period räknas samman. Utredningen bedömer att
oktober behöver bli sista månaden som följs upp för att pengar ska
kunna betalas ut innan året är slut.
Syftet med att minska uppföljningstillfällena till två är att öka
långsiktigheten och att ge regionerna bättre planeringsmöjligheter.
Genom att ge regionerna fem månader att nå kravet bör det finnas
större möjligheter att göra verkliga förändringar och att hinna vidta
åtgärder. En annan fördel med att minska uppföljningstillfällena till
två kan vara att det leder till minskad administration.
Resultatet för perioden som helhet beräknas genom att summera
det totala antalet genomförda insatser inom definierade tidsgränser
och dela med det totala antalet genomförda insatser (exklusive
patientvalt och medicinskt orsakat väntande). Detta ger den totala
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andelen inom tidsgränsen för perioden. På motsvarande sätt summeras antalet väntande inom definierade tidsgränser för månaderna
som ingår i perioden och divideras med summan av det totala antalet
väntande de månader som ingår i perioden (exklusive patientvalt och
medicinskt orsakat väntande).
Medlen fördelas lika mellan de två uppföljningstillfällena. Det
innebär således att hälften av de medel som avsatts för den prestationsbundna ersättningsmodellen betalas ut om kraven uppnås
under perioden januari–maj och hälften av medlen betalas ut om
kraven uppnås under perioden juni–oktober, i båda fallen enligt den
fördelning som anges i tabell 9.8 ovan.
En förbestämd summa till varje region
För varje region reserveras en del av den summa som avsatts för den
prestationsbundna ersättningsmodellen, baserat på invånarantal.
Denna regionreserverade summa delas sedan lika mellan de två uppföljningsperioderna, och betalas ut till regionen i den utsträckning
som prestationskraven nås. Detta är samma metod som användes i
överenskommelsen för år 2020, och syftet är att öka planeringsförutsättningarna för regionerna. Med denna metod vet regionen på
förhand hur mycket pengar som kommer att betalas ut till regionen
– om kraven nås. Summan beror endast på hur det går för den
aktuella regionen, och inte på hur många av de andra regionerna som
klarar kraven.
Om någon eller några regioner inte klarar kraven betalas inte
medel ut för den del som det berör. Utredningen föreslår inte någon
fördelning av dessa medel mellan övriga regioner eftersom det
minskar förutsägbarheten på det sätt som konstruktionen med en
förbestämd summa avser att eliminera.
9.8.6

Ersättning för efterlevnad av lagkrav

Riksrevisionen har tidigare framfört tveksamheter till att belöna
regionerna för att författningskrav uppfylls, exempelvis de tidsgränser som finns angivna i vårdgarantin, eller att belöna krav som är
lägre än dem som anges i författning. Riksrevisionen menade att det
finns en risk att det uppfattas som att annan lagstiftning kan prio-
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riteras ner och att det på sikt försvagar lagstiftningen snarare än förstärker den, åtminstone om kraven är lägre än de som anges i författning 50.
Utredningen håller med om detta resonemang och att det inte är
optimalt att ställa krav som är lägre än de krav som anges i den lagstadgade vårdgarantin. Samtidigt konstaterar utredningen att de
författningskrav som har funnits sedan år 2010, aldrig har efterlevts.
Det är ett stort problem. Det är tydligt att något behöver göras åt
den situationen, och den prestationsbundna ersättningsmodell som
föreslås ska därför ses som ett led i en förflyttning mot de egentliga
kraven som fastställts i författning. Det innebär på sikt att alla
patienter ska få sin vård inom vårdgarantins tidsgränser och att ingen
har stått på väntelistorna längre tid än så.
Om kravet på en förbättring om tre procentenheter per år skulle
hållas av alla regioner när det gäller medicinsk bedömning inom
primärvården, skulle tre regioner ha en efterlevnad på 100 procent år
2025, och 2028 skulle det vara åtta. Om en förbättringstakt om fem
procentenheter vore möjligt skulle nästan alla regioner nå en efterlevnad på 100 procent till år 2028.
Prestationskraven ska alltså inte ses som ettåriga utan som en del
av ett mer långsiktigt arbete. På längre sikt är målet att nå de författningsreglerade gränserna och när det har uppnåtts kan modellen
utvecklas ytterligare för att därefter i stället premiera resultat som
innebär en högre ambition än det som krävs enligt författning.
9.8.7

Särskild hänsyn till personer med kronisk sjukdom

Det finns många personer som lever med en kronisk sjukdom, en
sjukdom som i vissa fall kan vara tidvis återkommande, långvarig
eller livslång. En uppskattning har visat att drygt 40 procent av
befolkningen har minst en diagnos som kan klassas som kronisk, och
det är vanligt att ha mer än en kronisk sjukdom. 51
Förekomsten är vanligare bland kvinnor än män och ökar med
ålder. Bland personer över 65 år har omkring 80 procent en kronisk
50
Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20.
51
Myndigheten för vårdanalys. 2014. VIP i vården? – Om utmaningar i vården av personer med
kroniska sjukdomar, rapport 2014:2. Baseras på vårdkonsumtionsdata från två regioner
(dåvarande landsting).
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sjukdom. Bland barn och unga (0–19 år) har omkring 20 procent en
kronisk sjukdom. Diabetes, astma, allergi och kronisk cystit är
exempel på kronisk sjukdom bland unga. 52
Enligt samma rapport som ovan gjordes drygt hälften av läkarbesöken för personer med kroniska sjukdomar inom primärvården.
Ungefär en tredjedel gjordes i den specialiserade, icke-akuta, öppenvården medan vart tionde gjordes vid akutmottagningar. Men fördelningen skiljer sig beroende på diagnos. 53
Personer med kroniska sjukdomar är således inte en homogen
grupp, utan återfinns i olika delar av vården. Vårdgarantin gäller
naturligtvis även för personer med kroniska sjukdomar.
Ålder är en betydande faktor för vårdbehov. Förekomsten av
kronisk sjukdom ökar, som framgår ovan, med ålder. Utredningens
analyser av data från väntetidsdatabasen visar också att många äldre
väntar på första besök inom den specialiserade vården eller en åtgärd
(se bilaga 2). Av alla kvinnor som i december 2020 hade väntat i över
ett år på första besök fanns exempelvis en fjärdedel inom ögonsjukvården, en del av dem eventuellt med någon kronisk sjukdom
inom detta område. När det gäller väntan på operation eller åtgärd
var hälften av de kvinnor och män som väntat i över ett år 60 år eller
äldre, en del av dem hade sannolikt någon kronisk sjukdom.
Prestationskraven för första besök och operation eller annan
åtgärd samt av att det inte ska finnas några personer som väntat över
två år på vård berör i högsta grad personer med kronisk sjukdom.
En tydlig kritik som framförts mot både vårdgarantin och
prestationskraven är att återbesök åsidosätts till förmån för första
besök. Återbesök kan tänkas spela en särskilt viktig roll för personer
med kroniska sjukdomar, där mycket av sjukdomen i vissa situationer sköts av personen själv i långa perioder, men där det kan
finnas behov av regelbundna uppföljningar och rutinkontroller, i primärvården eller den specialiserade vården. Att återbesök ingår bland
prestationskraven är ett sätt att minska risken att återbesök åsidosätts, vilket kan tänkas drabba personer med kronisk sjukdom mer
än andra.
För personer med kroniska sjukdomar som i stor utsträckning
lever med och sköter sin sjukdom själv finns det också ett behov av
att kunna få kontakt och eventuellt ett besök när något händer i olika
52
53

Ibid.
Ibid.
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situationer, exempelvis när sjukdomen utvecklas på ett oväntat sätt.
I både primärvården och den specialiserade vården är det därför
viktigt att alla besök rapporteras – även om det inte är ett återbesök
i bemärkelsen att det är planerat långt i förväg med ett medicinskt
måldatum. Utredningen har uppfattat att det fortfarande råder vissa
oklarheter kring hur första besök och återbesök registreras, och
därför är det viktigt att fortsätta att arbeta med anvisningar och riktlinjer samt att säkerställa att dessa följs så att data blir fullständig och
jämförbar.
När det gäller primärvården föreslår utredningen att uppföljningen kompletteras med ytterligare mått utöver medicinsk bedömning inom tre dagar och återbesök. Syftet med de tilläggen är just att
försöka fånga fler aspekter som är viktiga inte minst för personer
med kroniska sjukdomar.
När rapporteringen av återbesöken, inom både primärvård och
specialiserad vård, har satt sig kan vikten ökas i fördelningsmodellen
om så önskas för att göra modellen mer relevant för personer med
kroniska sjukdomar. Prestationsmodellen skulle också kunna bli
mer relevant för personer med kroniska sjukdomar genom att andra
tillgänglighetsmått inkluderas. I dagsläget menar dock utredningen
att det saknas ytterligare alternativ än de som föreslås.
9.8.8

Redogörelse av möjliga styreffekter

Det finns kända risker med prestationsersättning. Två övergripande
aspekter som särskilt riskerar att påverkas är de medicinska prioriteringarna och hur data registreras och rapporteras. Det är svårt att
konstruera en modell med prestationsersättning som helt eliminerar
sådana oönskade styreffekter. Men ett bra ledarskap som förmår att
arbeta med medicinska prioriteringar och förbättringsarbete parallellt samt att öka långsiktigheten i både prestationsmodellen och
i överenskommelsen generellt kan bidra till att minska riskerna.
Risk att medicinska prioriteringar påverkas
När det gäller påverkan på medicinska prioriteringar har utredningen
eftersträvat att konstruera prestationskrav som minimerar oönskade
effekter. Utredningens resonemang kring detta framgår i samband
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med att prestationskraven beskrivs ovan. En viktig del i det arbetet
har varit att säkerställa att prestationskraven inom varje område (det
vill säga primärvård, specialiserad vård (exklusive BUP) och BUP)
sammantaget innebär incitament att både prioritera dem som inte
har väntat så länge och att ge vård till dem som har väntat för länge
enligt de lagkrav som råder. Därför finns exempelvis både krav på att
genomföra en viss del av insatserna inom ett visst antal dagar och
krav på att genomsnittliga antalet väntedagar ska förbättras. Om en
region eller verksamhet väljer att fokusera på ett av kraven finns en
risk att balansen rubbas.
En annan aspekt av påverkan på de medicinska prioriteringarna
handlar om hur insatser som ingår i modellen prioriteras i förhållande till andra insatser. Att en större del av hälso- och sjukvården
ingår i modellen är ett sätt att minska det problemet, men samtidigt
är det fortfarande en stor del av hälso- och sjukvårdens göromål som
inte ingår. Att mäta precis allt, och dessutom göra det på ett korrekt
sätt, är inte möjligt, vilket innebär att denna risk är svår att undvika.
Även i utredningens förslag finns en risk att olika typer av undersökningar och mycket annat som hälso- och sjukvården gör åsidosätts till förmån för de insatser som finns med i modellen, men
utredningens förslag innebär en förbättring mot tidigare modell.
Tillit till att medicinska prioriteringar upprätthålls i vården
Trots de överväganden som utredningen gjort återstår alltså en viss
risk att den ekonomiska styreffekten påverkar vårdprofessionernas
medicinska prioriteringar. Utredningen vill tydligt framhålla vikten
av att de medicinska prioriteringarna upprätthålls på ett korrekt sätt,
och har stor tillit till att professionerna förmår att balansera medicinska prioriteringar och andra krav. Det måste inte finnas en motsättning mellan att upprätthålla medicinska prioriteringar och samtidigt förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna – det ena
måste inte nödvändigtvis utesluta det andra utan kan göras parallellt
med ett systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete. Att förbättra väntetiderna och klara de krav som författningen, regionen
och överenskommelsen ställer samtidigt som professionerna har
möjlighet att göra de medicinska prioriteringar som krävs är en
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viktig ledarskapsfråga, där varje verksamhetschef har ett viktigt
ansvar för tillgänglighetsarbetet.
Risk att registrering påverkas
Hur registreringen görs kan påverka i vilken mån prestationskraven
uppnås. Med detta menar utredningen att det inte behöver handla
om medveten eller omedveten manipulation, utan snarare om hur
regionen eller verksamheten tolkar anvisningar och hur mätpunkter
registreras. Det kan exempelvis handla om vad som registreras som
ett besök för ett nytt hälsoproblem i primärvården, hur det medicinska måldatumet för ett återbesök sätts eller vilka besök som
klassas som nybesök eller första besök respektive återbesök, och om
det finns ytterligare besökstyper som helt faller utanför dessa definitioner och därför inte inkluderas. Genom att ställa prestationskrav
kan regionernas registrering påverkas, vilket i förlängningen kan
göra att det som avsågs att mätas inte mäts fullt ut.
Långsiktighet kan bidra till att minska oönskade styreffekter
Som ett ytterligare möjligt sätt att minska riskerna för negativa
styreffekter vill utredningen återigen framhålla långsiktighet.
Med mer långsiktighet finns utrymme för att göra förändringar i
arbetssätten som ger effekt på längre tid. Detta är ett inneboende
problem med överenskommelserna. Om regionerna vet att kraven
kommer finnas kvar en längre tid kan engagemanget för att jobba
mer långsiktigt öka. Därför menar utredningen att den prestationsbundna ersättningsmodellen måste ses som ett komplement till den
del i överenskommelsen som handlar om det strategiska utvecklingsarbetet, och som en incitamentsmodell som på ett antal års sikt
kommer leda till att de författningsreglerade lagkraven efterlevs och
att vård som inte berörs av vårdgarantin ges inom rimlig tid. Med ett
alltför ensidigt fokus endast på den prestationsbundna ersättningsmodellen är det sannolikt svårare att komma tillrätta med problemen
på ett sätt som är långsiktigt hållbart.
I syfte att minska risken att kortsiktiga snabba lösningar görs för
att klara kraven varje månad föreslår utredningen att prestationskraven utvärderas två gånger per år i stället för varje månad som det
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varit tidigare. Det bör innebära en mindre pressande situation,
mindre administration och ge verksamheterna lite mer utrymme att
arbeta mer hållbart.

9.9

Fortsatt arbete med förbättrad väntetidsstatistik

Förslag: Överenskommelsen ska innehålla utökade krav på regionerna och SKR om förbättrad kvalitet i inrapporterade data till
väntetidsdatabasen. Den ska också innehåll krav på SKR om
förbättrad presentation av väntetidsdata.
Skälen för utredningens förslag: Del 2 i överenskommelsen handlar
om fortsatt arbete med förbättrad datakvalitet. SKR:s väntetidsdatabas har utvecklats och förbättrats successivt. Ända sedan starten
av databasen har uppföljningar lyft fram aspekter som behöver
förbättras54. Fortsatta behov av utveckling och förbättring kvarstår.
I december år 2020 lämnade Socialstyrelsen en rapport som fokuserade på regionernas inrapportering av primärvårdsdata till väntetidsdatabasen 55. Här drogs bland annat slutsatsen att det finns fortsatt behov av att säkerställa följsamhet och jämförbarhet i inrapporteringen för primärvården.
Svagheter och begränsningar i väntetidsdatabasen har också
framkommit tydligt i utredningens arbete. Det handlar både om kvaliteten på data i databasen och om hur data, innehåll och kvalitet
beskrivs för dem som använder sig av databasen och tar del av redovisningen genom Väntetider i vården. I takt med att väntetidsdatabasen har utvecklats, och numer innehåller omfattande värdefull information om både primärvården och den specialiserade
vården, har den också blivit en allt viktigare källa för kunskap. Allt
fler aktörer använder databasen. Även statens uppföljning av väntetider grundar sig på väntetidsdatabasen. Utredningen menar att den
här utvecklingen ställer större krav på kvalitetssäkring och transparens och att det därför behöver säkerställas att regionerna inrapporterar enligt de krav och anvisningar som finns.

54

Se exempelvis Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011.
Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning och analys av överenskommelsen om ökad tillgänglighet
2020. Regionernas inrapportering av primärvårdsdata till den nationella väntetidsdatabasen.

55
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Utredningen föreslår att följande krav, som i princip också har
ställts i tidigare överenskommelser men med något andra formuleringar, ställs på regionerna när det gäller inrapportering av data till
väntetidsdatabasen:
• Regionerna ska rapportera alla besök och åtgärder i primärvården
och i den specialiserade vården till väntetidsdatabasen, i enlighet
med modellerna för utvidgad uppföljning. Både måttet som baseras på genomförda insatser och måttet som baseras på antal väntande ska rapporteras för den specialiserade vården.
• Rapporteringen ska göras enligt de riktlinjer, rutiner och anvisningar som tillhandahålls genom SKR och gäller för väntetidsdatabasen. Regionerna ska säkerställa kvalitet i data de skickar in
och att det rapporteras i enlighet med de krav och anvisningar
som finns.
• Regionernas rapportering ska finnas i väntetidsdatabasen senast
fem veckor efter den månad som mätperioden avser.
• Rapportering av patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan
ska följa de bestämmelser som finns i hälso- och sjukvårdsförordningen.
Dessutom föreslår utredningen att följande ytterligare krav ställs på
regionerna:
• Regionerna ska redogöra för antal privata vårdgivare som ingår i
regionens utbud men som inte rapporterar till väntetidsdatabasen.
Av redogörelsen ska också omfattningen av vården som dessa
privata vårdgivare ger och i vilka verksamhetsområden vården ges
framgå.
• Regionerna ska samverka med och bidra till en utvidgad och fördjupad granskning av väntetidsdatabasens kvalitet (se avsnitt 9.10).
Det är regionerna som ansvarar för inrapporteringen till databasen
medan SKR förvaltar databasen, samordnar och stödjer regionernas
gemensamma arbete. SKR har en viktig roll i utvecklingen av databasen, och utredningen menar att med det följer ett ansvar för kvaliteten i databasen. Även om respektive region ansvarar för sin inrapportering och att siffrorna som rapporteras är korrekta, bör även
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SKR ta ansvar för hur data presenteras och beskrivs på webbsidan.
Det blir allt viktigare när fler aktörer använder sig av informationen,
aktörer som inte alltid har tidigare erfarenhet av väntetidsdatabasen
och inte känner till de begränsningar som finns.
SKR bör även ta ansvar för att genomföra systematiska tester för
att hitta eventuella felaktigheter i de data som inrapporteras, och
vidta lämpliga åtgärder. Eventuella felaktigheter i data bör återkopplas till regionerna för rättelse och markeras tydligt i de data som
presenteras på webben så att användarna uppmärksammas på kända
felaktigheter.
Mot denna bakgrund föreslår utredningen att SKR tilldelas medel
för att genomföra följande uppdrag:
• Beskriva och synliggöra vad data som presenteras på webben innehåller och inte, samt vilka kända brister det finns. Variabellistor
som beskriver vad olika mått innefattar ska finnas lätt tillgängliga
på webben, liksom alla instruktioner, anvisningar och riktlinjer
som ligger till grund för regionernas inrapportering. Det handlar
exempelvis om vad som ingår i måtten patientvald väntan och
medicinskt orsakad väntan och vad som ingår i olika typer av besök
(exempelvis första besök, vårdgarantibesök och återbesök).
• Redovisa resultat genom Väntetider i vården på ett sätt som möjliggör att resultat går att följa över tid, även efter att uppföljningsmodellen förändrats.
• Fortsätta arbetet med att harmonisera inrapportering från olika
regioner, för att säkerställa att alla rapporterar likadant. Det är ett
känt problem i all datarapportering att olika rapportörer kan
tolka vad som ska rapporteras på olika sätt. Detta är därför en
naturlig del av det fortsatta arbetet. I linje med första punkten
ovan bör det finnas transparens kring vilka områden som har varit
föremål för ett sådant arbete, vilka riktlinjerna och anvisningarna
är, i vilka områden det finns stora och kända brister, och i vilka
områden som arbete pågår eller planeras att genomföras. Data
som regionerna har meddelat är bristfällig på ett eller annat sätt
ska markeras tydligt.
Resultaten från Socialstyrelsens analys av regionernas inrapportering av data till väntetidsdatabasen när det gäller primär-
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vården 56 kan utgöra grund för fortsatt och mer systematiskt
kvalitetsarbete inom SKR, exempelvis genom att fortsätta följa
upp de skillnader som framkommer där om bland annat antal
inrapporterade besök per region och skillnader i fördelningen av
olika typer av besök.
• Samla in och sammanställa information om vilka privata vårdgivare som ingår i regionens utbud men som inte rapporterar till
väntetidsdatabasen, samt omfattningen av denna vård och inom
vilka vårdområden det gäller.
SKR ska också samverka med och bidra till en utvidgad och fördjupad granskning av väntetidsdatabasens kvalitet, se avsnitt 9.10.

9.10

Utvidgad och fördjupad granskning
av väntetidsdatabasen

Förslag: Regeringen tillsätter en utvidgad och fördjupad granskning av väntetidsdatabasens kvalitet.
Skälen för utredningens förslag: Som komplement till det fortsatta
utvecklingsarbetet med väntetidsdatabasen som SKR och regionerna
föreslås göra inom ramen för överenskommelsen, föreslår utredningen också att regeringen tillsätter en utvidgad och fördjupad
granskning av väntetidsdatabasens kvalitet, inte minst mot bakgrund
av den nya utvidgade inrapporteringsmodellen.
Granskningen ska handla om kvalitetssäkring vid inrapportering
av data och om hur SKR hanterar och informerar slutanvändarna om
eventuella brister. Det handlar exempelvis om att genomlysa de
anvisningar och riktlinjer som ska användas vid inrapporteringen,
både hur de är utformade och i vilken utsträckning de efterlevs. Ett
exempel är hur patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan
definieras och används i rapporteringen och hur det förhåller sig till
hälso- och sjukvårdsförordningens skrivningar om dessa begrepp.
Ett annat exempel är hur olika besökstyper definieras och rapporteras, exempelvis vårdgarantibesök, återbesök och uppföljningsbesök. Det ingår också att granska hur den här typen av information
56

Ibid.
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ges på webben i samband med att användare tar del av resultaten. En
viktig fråga som behöver belysas och analyseras är om de utvidgade
modellerna för rapportering innebär personuppgifter och om det i så
fall finns rättslig grund för att rapporteringen sker till SKR.
Ett sätt att genomföra en del av granskningen skulle kunna vara
en fördjupad analys där innehållet i det inrapporterade till väntetidsdatabasen för ett urval av verksamheter eller regioner jämförs mot
verksamheters uppfattning och kännedom och mot andra källor.
Även kvalitativa analysmetoder kan ingå.
Granskningen ska leda till en sammanställning av vilka brister
som finns och beskriva möjligheter att komma tillrätta med dem.
Den ska också leda till förslag om hur kvaliteten i inrapporteringen
av data kan utvärderas och följas upp på nationell nivå, region- eller
verksamhetsnivå. Det kan exempelvis handla om att utveckla relevanta mått på täckningsgrad eller svarsfrekvens.
Inom sitt uppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda
vårdbehov samt följa och analysera väntetider i hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen i uppgift att följa och analysera regionernas inrapportering av väntetidsdata till väntetidsdatabasen 57.
I december år 2020 lämnade Socialstyrelsen en rapport som fokuserade på regionernas inrapportering av primärvårdsdata. Socialstyrelsen konstaterade att regionerna generellt sett rapporterade in
data för obligatoriska variabler i stor utsträckning, men i mindre
utsträckning för vissa icke-obligatoriska variabler. Socialstyrelsen
redovisade också en analys som indikerar att skillnader i rapporteringen av variabler påverkar möjligheten att göra rättvisande
jämförelser mellan regionerna när det gäller vårdgarantins efterlevnad. 58 En motsvarande analys för inrapporteringen av data när det
gäller den specialiserade vården görs under år 2021, men har inte
redovisats när detta delbetänkande skrivs.
Erfarenheterna från dessa rapporter kan utgöra ett bra underlag
och utgångspunkt för den utvidgade och fördjupade granskningen.
Socialstyrelsens resultat indikerar att regionerna rapporterar olika
många besök och olika typer av besök i olika utsträckning. Dessa
resultat behöver diskuteras vidare avseende i vilken utsträckning
skillnaderna beror på att anvisningar inte följs eller att regioner
57
Regeringskansliet. 2020. Uppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov
samt följa och analysera väntetider i hälso- och sjukvården, S2020/05634/FS.
58
Ibid.
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tolkar anvisningar på olika sätt. Därtill berörde inte Socialstyrelsens
arbete hur resultat och information presenteras på webben och för
slutanvändarna av databasen, vilket utredningen menar är en viktig
aspekt som också behöver ingå i en fördjupad och utvidgad
granskning.
Myndigheter som ska ingå i granskningsgruppen föreslås vara
Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Socialstyrelsen samt Integritetsskyddsmyndigheten. Även extern expertkunskap om registerhållning och datakvalitet
och juridisk kompetens bör ingå.
Den utvidgade och fördjupade granskningen kan tillsättas exempelvis genom ett uppdrag till en samordnande och sammankallande
myndighet. I överenskommelsen med SKR ställs sedan krav på SKR
och regionerna att samverka i arbetet.

9.11

Fortsatt strategiskt tillgänglighetsarbete

Del 3 i överenskommelsen handlar om strategiskt tillgänglighetsarbete. Utredningen menar att arbetet med regionernas handlingsplaner och uppföljning av dem som genomförts under 2021 behöver
fortsätta. Regionernas arbete med tillgänglighet ska vara långsiktigt
och handlingsplanen ska baseras på regionens situation och förutsättningar. Därför är det viktigt att vara långsiktig även från statligt
håll, och inte ändra styrsignalen när ett arbete påbörjats. Genom
återkommande uppföljning från statens sida med utveckling av
överenskommelsen utifrån arbetet med regionala handlingsplaner
och årliga uppföljningar kan statens stöd till regionernas tillgänglighetsarbete bli betydelsefullt.
Utredningen har haft i uppdrag att stödja regionernas arbete med
handlingsplanerna. Denna del av uppdraget beskrivs i kapitel 5. Där
redogörs också för förslag om hur det fortsatta strategiska tillgänglighetsarbetet kan utvecklas, förslag som bör bli en del av innehållet
i kommande överenskommelser.
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Kommitté för tillgänglighetsdialog

Som komplement till arbetet inom överenskommelsen anser utredningen att statens uppföljning av arbetet i regionerna behöver
säkerställas och förbättras. Utredningen föreslår därför att en kommitté för tillgänglighetsdialog tillsätts av regeringen. Kommittén bör
genomföra en årlig tillgänglighetsdialog vid platsbesök där respektive regions läge och resultat diskuteras tillsammans med regionen i
syfte att stimulera utveckling av tillgänglighetsarbetet. Förslaget
beskrivs ytterligare i kapitlet om att stödja regionernas arbete med
handlingsplanerna (kapitel 5).
I översikten av överenskommelsens innehåll beskriver utredningen denna tillgänglighetsdialog som en kompletterande insats.
Det gör utredningen för att regeringen behöver ta ansvar för tillsättning av gruppen och dess ordförande och avsätta medel för
sammanställning och förberedelse av underlagsmaterial i form av
regionernas årliga rapporter, myndigheternas rapporter om tillgänglighet, genomgång av aktuella data från bland annat väntetidsdatabasen, samt för arbete före, under och efter platsbesök. Regionernas
del av arbetet bör ingå som en del av överenskommelsen.

9.13

Regiongemensam pilotverksamhet

I kapitel 6 presenteras ett förslag som handlar om att stimulera
regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete genom pilotverksamheter som kan förbättra tillgängligheten inom hälso- och
sjukvården. Det kan exempelvis handla om gemensam produktionsoch kapacitetsstyrning och gemensamma eller samordnade upphandlingar. Syftet är att öka kapaciteten och effektiviteten för att
korta väntetiderna, genom samarbete mellan regionerna. Följeforskning bör knytas till pilotverksamheterna.
Om finansiering och andra förutsättningar och villkor ska anges
i en överenskommelse är det utredningens förslag att det blir en del
av överenskommelsen om ökad tillgänglighet, och att det inom
överenskommelsen avsätts vissa medel som regionerna, i grupper om
minst två, kan ansöka om för att bedriva sådan pilotverksamhet.

380

1209
SOU 2021:59

9.14

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

Regionala och samverkansregionala
överenskommelser

Att staten ingår överenskommelser direkt med regionerna skulle
kunna vara ett alternativ till att ingå dem med SKR. Beroende på hur
de utformas skulle de kunna bli bindande för regionerna på ett annat
sätt än överenskommelserna med SKR. I varje fall skulle de kunna
innebära mer förankring i regionerna. Men det skulle kräva mer
resurser från Regeringskansliets sida, och det är möjligt att innehållet i överenskommelserna skulle bli olika för olika regioner.
Samverkansregionerna är i sig inte egna juridiska personer, om de
inte överlämnat verksamhet till ett gemensamt kommunalförbund.
Om det inte finns något beslutsmandat för sjukvårdsregionerna kan
de inte ingå överenskommelser, utan överenskommelserna behöver
i så fall ingås med varje region. Men villkoren kan diskuteras med
flera regioner gemensamt.
9.14.1

Inget hindrar andra typer av överenskommelser

Det är i första hand regionerna som ska utföra de uppgifter som
framgår av de överenskommelser som staten och SKR sluter. Det är
också i huvudsak regionerna som erhåller de ekonomiska medel som
ingår i överenskommelserna. SKR erhåller oftast en mindre del av
medlen för att stödja regionernas arbete. Men den typ av överenskommelser som är vanliga inom hälso- och sjukvården är inte juridiskt bindande 59,60. De kan snarare ses som erbjudanden för regionerna där de kan välja att delta 61.
I stället för att staten och SKR ingår en överenskommelse skulle
staten i princip kunna sluta en överenskommelse med en enskild
region som förpliktigar regionen att vidta vissa åtgärder mot
ersättning från statens sida. Det finns ingenting som direkt hindrar
ett sådant upplägg, om parterna är överens om det. Att överenskommelser traditionellt inte har ingåtts med respektive region har

59
Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20.
60
Statskontoret. 2011. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting,
rapport 2011:22.
61
Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20.
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delvis praktiska orsaker. Det är enklare att teckna överenskommelser med SKR än med 21 regioner 62.
9.14.2

Olika grad av formalisering

Överenskommelser kan ha olika grad av formalisering, allt från ett
outtalat samförstånd utan rättsliga förpliktelser till ett påskrivet
kontrakt eller avtal 63. Beroende på hur överenskommelser med
regionerna skulle utformas skulle de kunna bli bindande för regionerna och staten på ett annat sätt än en överenskommelse mellan
staten och SKR, vilket är en fördel. Samtidigt menar utredningen att
det behövs ytterligare överväganden av om det är lämpligt och
önskvärt att staten styr regionerna via sådana överenskommelser i
dessa frågor, där bland annat frågan om hur meningsskiljaktigheter
skulle kunna lösas på ett ändamålsenligt sätt är relevant.
9.14.3

Tydligare förankring en möjlig fördel

Även om en överenskommelse inte nödvändigtvis skulle utformas så
att den blir rättsligt bindande kan det tänkas att en sådan överenskommelse skulle kunna innebära en tydligare förankring i regionerna
om överenskommelsen förhandlas direkt med regionen i stället för
med SKR. När det gäller överenskommelserna om ökad tillgänglighet uttrycktes i överenskommelsen för 2019 att den syftade till att
åstadkomma förnyad kraft i arbetet med att förbättra tillgängligheten och att parterna var överens om att det fanns ett fortsatt
behov av att samlat se över och utveckla arbetet med att långsiktigt
förbättra tillgängligheten. Utredningen har under arbetets gång
ibland fått intrycket av att det kanske inte fanns full samsyn mellan
regeringen och regionerna kring att det nu skulle göras ett omtag
och att arbetet skulle ske med förnyad kraft, med mer fokus på
strategiskt utvecklingsarbete och långsiktighet. Överenskommelsen
ingås med SKR, så när parterna har samsyn behöver det inte nödvändigtvis innefatta samtliga regioner. Eftersom det är i regionerna
som arbetet måste göras är det förstås en försvårande omständighet
62

Riksrevisionen. 2017. Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet,
RiR 2017:3.
Ibid.
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om inte även regionerna har den samsynen. Den typen av glapp
skulle kunna undvikas om överenskommelsen i stället förhandlades
och ingicks direkt med regionen.
9.14.4

Mer arbete och olika villkor möjliga nackdelar

En nackdel som utredningen ser med överenskommelser direkt med
regionerna är att det skulle kräva betydligt mer resurser jämfört med
en gemensam överenskommelse mellan staten och SKR. Det gäller
både när överenskommelserna ska förhandlas och när de ska följas
upp.
Att ingå en överenskommelse kräver att parterna är överens om
villkoren, och en överenskommelse föranleds ofta av någon form av
diskussion eller förhandling mellan parterna. Regionala överenskommelser skulle således innebära att staten behöver komma överens om villkoren med 21 parter. Det skulle kunna innebära förhandlingar mellan staten och respektive region, vilket skulle kunna resultera i olika innehåll och villkor för olika regioner. Beroende på syftet
med överenskommelserna skulle det kunna vara ändamålsenligt. Om
syftet är att uppnå en ökad nationell samordning kring en fråga är
oliklydande avtal förmodligen inte förenligt med syftet. Om syftet
däremot är att arbeta tillsammans med 21 regioner och att stötta
regionerna på olika sätt genom att anpassa villkoren efter regionala
förutsättningar skulle överenskommelser mellan staten och respektive region kunna vara fördelaktigt. Det kan dock finnas en risk att
överenskommelserna kan komma att skilja sig så mycket åt att de
medför ytterligare svårigheter att få vården jämlik.
9.14.5

Om parter i en överenskommelse

Varje region är en egen juridisk person, och utredningen menar därför att regionerna inte gemensamt kan utgöra en motpart till regeringen i en överenskommelse, utan respektive region behöver som
utgångspunkt svara för sina egna åtaganden enligt överenskommelsen. En samverkansregion är inte en juridisk person i sig, och det går
alltså inte att ingå en överenskommelse med själva samverkansregionen. Varje region som ingår i samverkansregionen måste enskilt
svara för sina åtaganden enligt överenskommelsen. Om regionerna i
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samverkansregionen exempelvis organiserat verksamhet inom en
egen juridisk person, genom att bedriva verksamhet inom ramen för
ett kommunalförbund, är situationen dock annorlunda. I sådant fall
ser utredningen inget hinder för staten att ingå en överenskommelse
med kommunalförbundet. Det krävs dock att regionerna som ingår
i kommunalförbundet har tilldelat förbundet ansvar för de frågor
som överenskommelsen avser. I prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården beskrivs att regionerna måste
utforma effektiva beslutsprocesser och samverkansregionerna ha
mandat att besluta om koncentration av vård genom en samverkansregional beslutsfunktion. I propositionen lyftes inrättande av en
gemensam nämnd eller ett kommunalförbund, till vilken regionerna
i samverkansregionen har överlåtit beslutanderätt, som exempel på
sätt för att åstadkomma detta. 64
Det är i vart fall möjligt att förhandla innehållet och villkoren
med flera regioner gemensamt för att komma överens om gemensamma villkor för flera regioner, exempelvis inom samverkansregionerna. På samma sätt som med upplägget med överenskommelse
mellan staten och respektive region skulle detta upplägg ge möjligheter att anpassa villkoren utifrån förutsättningarna. Upplägget
skulle kräva att de ingående regionerna tillsammans förhandlar med
staten och kommer överens med varandra och staten. Utmaningen
är att regionerna kan ha olika önskemål och behov som gör det svårt
att hitta en gemensam lösning.
Jämfört med överenskommelse med respektive region skulle
detta upplägg förmodligen kräva mindre resurser, men fortfarande
mer jämfört med en överenskommelse mellan staten och SKR.

64

Prop. 2017/18:40 s. 64.
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10.1

Förslag till lag om ändring i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30)

7 kap.
6a§
Regionen ska organisera hälso- och sjukvården så att alla som omfattas
av regionens ansvar för hälso- och sjukvård och som dessutom vistas i
regionen kan få hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans när som helst
på dygnet. Genom hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska råd
ges om åtgärder som den enskilde själv kan vidta med anledning av sina
symtom. Det ska även bedömas om den enskilde har behov av ytterligare hälso- och sjukvård. Den enskilde ska, vid behov, hänvisas till en
vårdenhet. Råd, bedömning och hänvisning enligt detta stycke ska utgå
från ett rådgivnings- och hänvisningsstöd.
Regionen ska på en webbplats som är allmänt känd lämna information om hälso- och sjukvård som så långt som möjligt motsvarar sådan
information som lämnas vid hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
enligt första stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådan verksamhet som avses i första och andra
stycket.
Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans samt om information om hälso- och sjukvård på en webbplats som är allmänt känd.
Enligt första styckets första mening ska regionen organisera
hälso- och sjukvården så att alla som omfattas av regionens ansvar
för hälso- och sjukvård och som dessutom vistas i regionen kan få
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans när som helst på dygnet.
Vilka som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård
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framgår av 8 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Det är,
enligt 8 kap. 1 § HSL, bland annat personer som är bosatta i regionen.
Även personer som bor i en annan region omfattas av en regions
ansvar att erbjuda öppen vård, enligt 8 kap. 3 § HSL. Hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans är att betrakta som öppen vård,
eftersom det är hälso- och sjukvård som ges till en patient som inte
är intagen vid en vårdinrättning (se 2 kap. 4 och 5 §§ HSL).
Det är regionen som den enskilde vistas i som omfattas av skyldigheten att organisera hälso- och sjukvården så att den enskilde kan
få hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. Det betyder bland
annat att regionens planering och dimensionering av hälso- och
sjukvårdsrådgivningen på distans exempelvis behöver ta hänsyn till
hur många som vanligtvis vistas i regionen. Om en enskild vistas i en
annan region än den region han eller hon är bosatt i, är det den region
som den enskilde vistas i vid tidpunkten som kontakt söks med
hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans som ska se till att den
enskilde får tillgång till rådgivningen. Bestämmelsen innehåller inget
rekvisit rörande vistelsens längd. Det kan alltså vara fråga om att den
enskilde befinner sig i en annan region än den han eller hon bor i
under en mycket kort tid, men det kan också handla om längre
vistelser. Bestämmelsen innebär inte något hinder för att flera
regioner utför hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans gemensamt
eller att samverka kring att besvara inkommande samtal. Däremot
följer av bestämmelsen att det är varje regions ansvar att se till att de
som omfattas av regionens ansvar och som vistas i regionen har tillgång till hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans.
Hälso- och sjukvårdsrådgivningen enligt första stycket avser
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. I lagen anges inte vilken
lösning för kommunikation på distans som ska användas. Olika lösningar är möjliga enligt bestämmelsen, såsom telefon eller chattfunktioner. Vilka kommunikationslösningar som ska användas kan
dock preciseras på lägre författningsnivå. Att hälso- och sjukvårdsrådgivning ska erbjudas på distans enligt bestämmelsen innebär
ingen förändring i regionens skyldighet att erbjuda god hälso- och
sjukvård i övrigt. Behov av hälso- och sjukvård genom fysiska möten
mellan den enskilde och hälso- och sjukvårdspersonalen består.
Bestämmelsen innebär en skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans när som helst på dygnet. Regionen kan
alltså inte begränsa öppettiderna för hälso- och sjukvårdsrådgiv-
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ningen på distans till vissa tider på dygnet. Inte heller kan begräsningar göras till vissa dagar, utan bestämmelsen innebär ett krav på
tillgänglighet dygnet runt samtliga dagar.
Med råd om åtgärder som den enskilde själv kan vidta med
anledning av sina symtom avses så kallade egenvårdsråd. Bedömning
av om den enskilde har behov av ytterligare hälso- och sjukvård är
en bedömning av om den enskilde behöver annan hälso- och sjukvård än sådana egenvårdsråd som ska erbjudas via hälso- och
sjukvårdsrådgivningen på distans enligt bestämmelsen. Det kan
exempelvis handla om behov av att uppsöka en vårdcentral för att få
en medicinsk bedömning och lämplig behandling. Den bedömning
av behovet av ytterligare hälso- och sjukvård som avses utgör dock
inte i sig en sådan medicinsk bedömning som avses i exempelvis
9 kap. 1 § 2 HSL eller 8 kap. 1 § patientlagen (2014:821).
Sådan hänvisning till en vårdenhet som avses i bestämmelsen
handlar om information och råd om att en annan vårdenhet bör uppsökas samt information om vilka vårdenheter som finns att tillgå och
hur den enskilde kommer i kontakt med dessa. Informationen bör
vara anpassad till den enskildes besvär och platsen där den enskilde
befinner sig. Begreppet vårdenhet avser en organisatorisk enhet som
tillhandahåller hälso- och sjukvård. Det kan till exempel vara en vårdcentral, ett sjukhus, en mottagning eller en klinik. Ytterst är det dock
den enskilde själv som får ta ställning till om ytterligare vård ska sökas
och var vården i så fall ska sökas. När det gäller offentligt finansierad
öppen vård har patienten möjlighet att själv välja utförare inom eller
utom regionen, enligt 9 kap. 1 § patientlagen.
Hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans ska utgå från ett
rådgivnings- och hänvisningsstöd. Det är ett arbetsredskap för den
som utför hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans. I rådgivnings- och hänvisningsstödet bör det finnas information om bland
annat hur brådskande behoven är med anledning av olika symtom,
vilka frågor som bör ställas till den enskilde och vilka åtgärder som
kan vidtas av den enskilde själv med anledning av olika symtom. Det
bör också finnas information om vilken del av hälso- och sjukvården
som är lämplig att uppsöka för olika symtom, om ett behov av kontakt med en annan vårdenhet föreligger, och vilka vårdenheter som
finns i regionen. Utifrån bestämmelsen om att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659),
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är det en förutsättning att rådgivnings- och hänvisningsstödet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Enligt paragrafens andra stycke ska regionen, på en webbplats
som är allmänt känd, lämna information om hälso- och sjukvård som
så långt som möjligt motsvarar sådan information som lämnas vid
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. Kravet på att webbplatsen
ska vara allmänt känd innebär att regionerna ska använda en sådan
webbplats som gör att informationen når ut till så hög andel av
befolkningen som möjligt. Information på en webbplats som en liten
andel av befolkningen känner till uppfyller alltså inte kravet. Ett
möjligt sätt att säkerställa att en webbplats är allmänt känd är att
samtliga regioner använder samma webbplats för informationen och
att en webbplats som funnits under längre tid, och därigenom blivit
känd för befolkningen, används. Den information som ska lämnas
ska så långt som möjligt motsvara informationen som lämnas vid
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. Naturligtvis kan det inte
bli fråga om individuellt inriktade råd, men däremot allmän information om exempelvis symtom, sjukdomar och skador och vilka
åtgärder enskilda kan vidta för att hantera dessa samt i vilka situationer en viss typ av vårdenhet bör uppsökas.
Av tredje stycket framgår att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådan hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans och information på en allmänt känd
webbplats som regleras i bestämmelsen.
Överväganden finns i kapitel 8, avsnitt 11.1.
7 kap.
8a§
I frågor om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information
om hälso- och sjukvård enligt 7 kap. 6 a § första och andra stycket ska
regionerna samverka med varandra. Samverkan ska särskilt avse
sådant rådgivnings- och hänvisningsstöd som avses i 7 kap. 6 a § första
stycket.
Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om att regionerna
ska samverka med varandra i frågor om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård enligt
7 kap. 6 a § HSL. Samverkan kring dessa frågor bör syfta till att i så
hög utsträckning som möjligt åstadkomma en likvärdighet över
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landet i hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans och informationen om hälso- och sjukvård på en webbplats. Exempel på frågor
som kan vara föremål för samverkan är frågor om sätt som den
enskilde kan komma i kontakt med hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans, arbetsmetodik i kontakter med enskilda, utveckling av nya arbetssätt, utbildningar, säkerställande av att den webbplats som används för att lämna informationen om hälso- och
sjukvård är allmänt känd, framtagande av texter om hälso- och sjukvård samt översättning av texter.
Bestämmelsen om samverkan är inte avgränsad till viss situation,
utan gäller i bred bemärkelse. Samverkan bör exempelvis vara aktuell
vid planering och utveckling av hälso- och sjukvårdsrådgivningen på
distans och informationen på en webbplats och inom ramen för det
löpande arbetet, men även inför och vid allvarliga händelser och kriser.
Kravet på samverkan gäller alltså generellt för frågor om hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård på en webbplats. I bestämmelsen pekas också särskilt ut att samverkan ska avse sådant rådgivnings- och hänvisningsstöd som avses i
7 kap. 6 a § första stycket HSL.
Regionerna omfattas även av andra krav på samverkan, både när
det gäller samverkan vid allvarliga händelser och kriser och i andra
situationer. Här kan exempelvis kraven på samverkan enligt 7 kap. 7
och 8 §§ HSL och 8 § förvaltningslagen (2017:900) nämnas.
Överväganden finns i kapitel 8, avsnitt 11.2.
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11

Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

Förslag: Författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.
Bedömning: Några särskilda övergångsbestämmelser behövs
inte.
Skälen för utredningens förslag och bedömning: Utredningen bedömer
att det är angeläget att de föreslagna författningsändringarna träder
i kraft så snart som möjligt, till stöd för en nationellt samordnad
hälso- och sjukvårdsrådgivning och en tillgänglig hälso- och sjukvård. Med hänsyn till den tid som kan beräknas gå åt för remissförfarande, fortsatt beredning inom Regeringskansliet och riksdagsbehandling bör de lagändringar som utredningen föreslår tidigast
kunna träda i kraft den 1 juli 2022. De förordningsändringar som
utredningen föreslår bör träda i kraft vid samma tidpunkt som lagändringarna. Eftersom stora delar av det som utredningen föreslår
reglera redan i dag görs i praktiken, bedömer utredningen inte att
förslagen innebär något särskilt omfattande förberedelsearbete för
hälso- och sjukvårdens huvudmän, vårdgivare eller för några andra
aktörer som kan påverka tidpunkten för ikraftträdande.
Förslagen är inte av den arten att de kräver några särskilda övergångsbestämmelser.
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12

Finansieringsförslag och
konsekvensbeskrivningar

Kapitlet inleds med sammanfattande beskrivning av finansieringsförslag och inom vilka områden som utredningen lämnar förslag.
Därefter följer avsnitt om påverkan på kommunala självstyrelsen,
offentliga finanser, samhällsekonomiska konsekvenser av bristande
tillgänglighet, hälso- och sjukvårdens och berörda myndigheters roll,
bedömning av effekter av förslagens betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Sedan följer
bedömningar av effekter på socioekonomisk och regional jämlikhet,
jämställdhet, barn, integration samt påverkan på klimat och miljö.
Därefter följer förslagens överenstämmelse med de skyldigheter som
följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Slutligen redovisas konsekvenser för den personliga integriteten.

12.1

Finansieringsförslag

Förslag: Med anledning av utredningens förslag om inrättande av
en kommitté för tillgänglighetsdialog föreslår utredningen att
sammanlagt 5–6 miljoner kronor årligen avsätts från anslaget 4:1
Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse för att
finansiera nämnda kommitté.
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om uppdrag till
Socialstyrelsen om kunskapshöjande insatser föreslår utredningen att sammanlagt 6 miljoner kronor årligen under en period av
tre till fem år tillförs myndigheten genom regeringsbeslut, det
första året inkluderar planeringsfas vilket innebär en lägre kostnad om cirka 4 miljoner kronor. Kostnaderna föreslås belasta an-
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slaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna eller
anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om uppdrag till
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys föreslår utredningen
att sammanlagt 4 miljoner kronor årligen under en period av tre
till fem år tillförs myndigheten genom regeringsbeslut. Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för
att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om en utredning
med uppdraget att utreda förutsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem föreslår utredningen att 5 miljoner kronor
belastas anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1
Rikets styrelse för att finansiera nämnda utredning.
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om regiongemensamma pilotverksamheter föreslår utredningen att motsvarande 10 procent av de medel som tillförs regionerna genom överenskommelsen med SKR om ökad tillgänglighet avsätts för
ändamålet. En jämförelse med årets överenskommelse innebär en
kostnad om cirka 300 miljoner kronor. Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om författningsändringar avseende hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och
information om hälso- och sjukvård på en webbplats föreslår utredningen att regionerna tillförs 245 miljoner kronor år 1–3 och
230 miljoner kronor från år 4 via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning inom utgiftsområde 25. Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Förändringen föreslås vara permanent från år 4.
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Förslag: Med anledning av utredningens förslag om en överenskommelse om en mer samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning
föreslår utredningen att regionerna tillförs 300 miljoner kronor
via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning inom utgiftsområde 25. Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag
till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Förändringen föreslås gälla under en tidsbegränsad period på tre till fem år.
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om en utredning
om en nationell digital infrastruktur föreslår utredningen att sammanlagt 9 miljoner kronor årligen avsätts under tre år från anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse för att finansiera nämnda utredning.
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om en utvidgad
och fördjupad granskning av väntetidsdatabasen föreslår utredningen att 5 miljoner kronor tillförs en myndighet genom regeringsbeslut. Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
Skälen för utredningens förslag: Enligt 14 § kommittéförordningen
(1998:1474) ska en kommitté när det gäller förslag som innebär
kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner
eller regioner föreslå en finansiering. Vad som sägs i kommittéförordningen om kommittéer och om ordförande i kommittéer gäller
också särskilda utredare, enligt 1 § kommittéförordningen. Det är
enligt utredningens tolkning inte i enlighet med detta finansieringskrav att allmänt föreslå att förslagen ska finansieras genom besparingar på andra utgiftsområden i statens budget. Den typen av avvägningar och prioriteringar är en politisk fråga som förutsätter att
olika verksamheters behov ställs mot varandra, vilket inte är en
uppgift för en enskild statlig utredning med ett uppdrag inom ett
begränsat område. Som utredningen ser det kan inte heller ett förslag
som rymmer en allmän skrivning om att nya medel ska tillföras, utan
närmare precisering, anses innebära att finansieringskravet uppfylls.
Även ett eventuellt reformutrymme i statsbudgeten bör vara föremål
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för politiska avvägningar och inte hänvisas till som finansieringslösning av en enskild utredning.
Den kommunala finansieringsprincipen innebär att staten inte
ska ålägga kommuner och regioner nya uppgifter utan att ge dem
adekvat finansiering, vilket innebär att statliga reformer varken ska
vara under- eller överfinansierade. Principen gäller således i båda
riktningar; om staten fattar beslut som gör att kommunal verksamhet kan utföras billigare (eller dyrare) ska de statliga bidragen enligt
principen minskas (eller ökas) i motsvarande mån. 1
Mot denna bakgrund lämnar utredningen de finansieringsförslag
som framgår av rutan ovan.

12.2

Konsekvensbeskrivningar

Utredningen har haft ett brett direktiv med flera deluppdrag, och
lämnar också förslag inom flera områden. De förslag som behöver
konsekvensbeskrivas och därmed ingår i detta kapitel är följande:
• Förslag i deluppdrag om regionala handlingsplaner
– Kommitté för tillgänglighetsdialog
• Förslag i deluppdrag om effektivitet och valfrihet
– Uppdrag till myndigheter om kunskapshöjande insatser om
vårdgaranti och valfrihet
– Utredning om ett vårdsöksystem över vårdgivare med ledig
kapacitet och villkor för nyttjande
– Stöd till pilotverksamhet för ökad kapacitet och effektivitet i
samverkan mellan regioner
• Förslag i deluppdrag om en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden
– Författningsändringar för att långsiktigt säkra tillgången till
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om
hälso- och sjukvård på en webbplats dygnet runt för befolkningen i hela landet
1

Riksrevisionen. 2018, RiR 2018:8 Den kommunala finansieringsprincipen – tillämpas den
ändamålsenligt?
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– Överenskommelse mellan staten och SKR om vissa områden i
syfte att uppnå en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning
– Utredning om hur en nationell digital infrastruktur inom
hälso- och sjukvården kan utformas och regleras
• Förslag i deluppdrag om vidareutveckling av överenskommelsen
om ökad tillgänglighet
– Utvidgad och fördjupad granskning av väntetidsdatabasen
I deluppdraget om vidareutveckling av överenskommelsen om ökad
tillgänglighet lämnar utredningen, i enlighet med vad som efterfrågas
i direktivet, dessutom en rad förslag som handlar om överenskommelsens huvudsakliga innehåll, utformning av prestationskrav och
modell för fördelning av medel. Det kan inte uteslutas att förslaget i
nästa steg kan få vissa konsekvenser. Utredningen förutsätter därför
att regionerna i användandet av medlen från överenskommelsen tar
hänsyn till socioekonomiska konsekvenser, konsekvenser för jämställdhet, barn och integration samt brottslighet, sysselsättning,
offentlig service, små företags arbetsförutsättningar och konkurrensförmåga.

12.3

Kommunala självstyrelsen

12.3.1

Förslag om kommitté för tillgänglighetsdialog har inte
någon direkt påverkan på den kommunala självstyrelsen

Den återkommande tillgänglighetsdialog som utredningen föreslår
förutsätter att regionerna bistår med underlag som efterfrågas och i
förberedelser och genomförande av dialoger vid platsbesök. Utredningens bedömning är att tillgänglighetsdialog kan bidra till utvecklingen av regionens interna tillgänglighetsarbete. Att bistå med
underlag och i förberedelser och genomförande av dialoger vid platsbesök är dock inte något som föreslås utgöra ett tvingande åläggande
för regionerna och därmed bedöms förslaget inte utgöra en inskränkning i den kommunala självstyrelsen.
Underlag som regional handlingsplan och årlig uppföljning är en
förutsättning för dialog. Här har utredningen i kapitel 5 om regio-
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nala handlingsplaner lämnat en bedömning att arbetet med ökad tillgänglighet ska vara långsiktigt och innebära en överenskommelse
mellan staten och SKR om ett årshjul för regionala handlingsplaner
och årsrapporter samt i kapitel 9 om utveckling av överenskommelsen inkluderat strategiskt tillgänglighetsarbete.
12.3.2

Förslag om effektivitet och valfrihet har inte någon
direkt påverkan på kommunala självstyrelsen

Den kommunala självstyrelsen bedöms inte direkt påverkas av lämnade förslag.
Kunskapshöjande insatser
Uppdraget till Socialstyrelsen om kunskapshöjande insatser kan
påverka regionerna i den meningen att invånares, patientgrupper,
professioners och beslutsfattares ökade kunskap om vårdgarantin
och valmöjligheter ställer tydligare och högre krav på regionerna.
Även om detta påverkar regionernas förutsättningar, är utredningens bedömning att det inte innebär någon förändring i sak av det
ansvar och de skyldigheter regionerna redan har.
Utredning om vårdsöksystem
Utredningen om ett nationellt vårdsöksystem i sig påverkar inte
kommunala självstyrelsen men kan i förlängningen, beroende på vad
utredningen kommer fram till, påverka kommunala självstyrelsen.
Stöd till pilotverksamheter
Förslag om stöd för pilotverksamhet avseende samverkan mellan
regioner påverkar inte den kommunala självstyrelsen då stödet är
frivilligt.
Det kan i sammanhanget nämnas att det redan i dag finns flera
krav på samverkan. Regionen ska exempelvis samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare i sin planering och utveckling av hälso- och sjukvården, enligt 7 kap. 7 § hälso- och sjukvårds-
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lagen (2017:30), HSL. I frågor om hälso- och sjukvård som berör
flera regioner ska regionerna samverka, enligt 7 kap. 8 § HSL. Att
regioner ska samverka med varandra följer också av 8 § förvaltningslagen (2017:900).
12.3.3

Förslag om hälso- och sjukvårdsrådgivningen
påverkar kommunala självstyrelsen

Författningsreglering
De föreslagna författningsändringarna består delvis av nya krav på
regionerna och delvis av förtydliganden av krav som redan finns.
Författningsändringarna bedöms ha viss påverkan på den kommunala självstyrelsen. I det här avsnittet beskrivs först vilka av de föreslagna författningsändringarna som utredningen bedömer vara nya
respektive förtydligade krav. Därefter presenteras en bedömning av
i vilken utsträckning de nya kraven påverkar den kommunala självstyrelsen och utredningens proportionalitetsbedömning.
Nya respektive förtydligade krav
Sammantaget bedömer utredningen att följande delar av de föreslagna författningsändringarna är nya krav:
• Att den föreslagna hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans
ska vara tillgänglig dygnet runt, och på distans, på telefon, och
ges utifrån ett rådgivnings- och hänvisningsstöd.
• Att information om hälso- och sjukvård ska lämnas på en webbplats som är allmänt känd.
• Att regionerna ska samverka i fråga om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård på en
webbplats som är allmänt känd.
• Att information om hälso- och sjukvård som lämnas på en webbplats ska tillhandahållas på andra språk än svenska, om det med
hänsyn till informationens art, befolkningens behov och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.

399

1228
Finansieringsförslag och konsekvensbeskrivningar

SOU 2021:59

• Att besvara samt överföra samtal vid allvarlig händelse, när det
finns behov av det. Det är regionen som ska säkerställa användningen av tekniska lösningar som möjliggör detta.
Nedan följer utredningens resonemang bakom slutsatsen om vad
som är nya krav.
Att hälso- och sjukvårdsrådgivning i form av råd om åtgärder som
kan vidtas på egen hand, bedömning av om det finns ett behov av
ytterligare hälso- och sjukvård och hänvisning till lämplig vårdenhet
ska tillhandahållas är inte ett nytt krav utan får, utifrån regionens
ansvar enligt 8 kap. HSL, sägas ingå sedan tidigare i regionens ansvar.
Enligt 8 kap. 1 § HSL ska regionen bland annat erbjuda en god hälsooch sjukvård åt den som är bosatt inom regionen och i övrigt verka
för en god hälsa hos befolkningen. Enligt 8 kap. 3 § HSL ska
regionen erbjuda öppen vård åt den som omfattas av en annan
regions ansvar för hälso- och sjukvård. Med hälso- och sjukvård avses, enligt 2 kap. 1 § HSL, bland annat åtgärder för att medicinskt
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Utifrån dessa
bestämmelser torde det följa att regionen ska erbjuda sådana råd,
bedömningar och hänvisningar som avses i den föreslagna bestämmelsen. Däremot är det ett nytt krav att det ska tillhandahållas dygnet
runt och på distans, via telefon, och att det ska utgå från ett rådgivnings- och hänvisningsstöd. Att hälso- och sjukvården ska utgå från
vetenskap och beprövad erfarenhet gäller redan i dag, enligt 6 kap.
1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), men ett rådgivnings- och hänvisningsstöd pekas inte ut i någon reglering.
Att regionen ska lämna information om hälso- och sjukvård som
så långt som möjligt motsvarar sådan information som lämnas vid
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, på en webbplats som är
allmänt känd, är ett nytt krav. Sedan tidigare omfattas regionen av
flera krav på information, exempelvis när det gäller information om
olika utförare enligt kommunallagen (2017:725) och lagen
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV, och information som patienter ska ges enligt patientlagen (2014:821), såsom information om
metoder för vård och behandling och metoder för att förebygga
sjukdomar och skador (se kapitel 3, avsnitt 4). Det finns också vissa
krav på att information ska vara lättförståelig och lättillgänglig. De
krav som finns i dag när det gäller information överensstämmer
alltså till stora delar med den föreslagna bestämmelsen, men att
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information om hälso- och sjukvård ska tillhandahållas just på en
webbplats som är allmänt känd är ett nytt krav. Samtidigt kommer
den information som ska lämnas enligt den föreslagna bestämmelsen
inte fullt ut kunna ersätta den information som patienter ska få i sina
kontakter med hälso- och sjukvården.
Att regionerna ska samverka med varandra kring hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård
på webbplats bedömer utredningen vara ett nytt krav. Sedan tidigare
finns krav på samverkan mer generellt. Exempelvis ska regionen
samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården enligt 7 kap. 7 §
HSL. I frågor om hälso- och sjukvård som berör flera regioner ska
regionerna samverka, enligt 7 kap. 8 § HSL. Regionerna omfattas
också av samverkansskyldighet enligt 8 § förvaltningslagen
(2017:900). Det utpekas dock inte särskilt i dessa bestämmelser att
samverkan just ska avse samverkan mellan regioner i fråga om hälsooch sjukvårdsrådgivning på distans och information på en webbplats. Därför kan det anses utgöra ett nytt krav.
Att hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska tillhandahållas
på de andra språk än svenska som är motiverade utifrån befolkningens behov bedömer utredningen vara ett förtydligande. Sedan
tidigare gäller bland annat att vård ska ges på lika villkor, enligt 3 kap.
1 § HSL, och att information som ges till en patient enligt patientlagen ska vara anpassad till patientens språkliga bakgrund, enligt
3 kap. 6 § patientlagen. Det bör innebära att en person som inte
pratar någon svenska ska kunna få hälso- och sjukvårdsinformation
på annat språk för att förstå informationen från en läkare eller någon
annan inom vården. För att kunna uppfylla dagens krav bör det i flera
situationer vara en förutsättning att kommunicera med patienter på
vissa andra språk än svenska. Även om utredningen inte skulle föreslå en särskild bestämmelse om att hälso- och sjukvårdsrådgivning
på distans ska tillhandahållas på andra språk än svenska när det är
motiverat, menar utredningen att ovannämnda bestämmelser ändå
skulle innebära att den hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
som föreslås skulle behöva tillhandahållas på andra språk än svenska
när det är motiverat utifrån befolkningens behov. Den föreslagna
bestämmelsen i 7 kap. 4 HSF innebär alltså ett förtydligande.
Att informationen om hälso- och sjukvård som ska lämnas på en
webbplats som är allmänt känd ska tillhandahållas på andra språk än
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svenska, om det med hänsyn till informationens art, befolkningens
behov och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt kan
däremot ses som ett nytt krav. Däremot finns redan i dag flera krav
som innebär att viss information som lämnas av regioner ska vara
lättförståelig och lätt tillgänglig.
Att rådgivningen ska vara anpassad till personer med nedsatt tal
och hörsel bedömer utredningen vara ett förtydligande. Redan i dag
ska all hälso- och sjukvård, även den som ges på distans, ges på lika
villkor enligt 3 kap. 1 § HSL. Information som ges till en patient
enligt patientlagen ska vara anpassad till patientens ålder, mognad,
erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar, enligt 3 kap. 6 § patientlagen. Även om utredningen inte
skulle föreslå en särskild bestämmelse om anpassning till personer
med nedsatt tal och hörsel, menar utredningen att ovannämnda
bestämmelser ändå skulle innebära att den hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans som föreslås skulle behöva anpassas på det sättet.
Att använda en teknisk lösning som är anpassad till den hälso- och
sjukvårdsverksamhet som bedrivs är i sig inte ett nytt krav. Sedan
tidigare gäller att det i all hälso- och sjukvårdsverksamhet ska finnas
den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges, enligt
5 kap. 2 § HSL. Däremot är det ett nytt krav att den som bedriver
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, om behov finns, vid allvarlig händelse, ska besvara samtal från enskilda som vistas i andra
regioner och överföra samtal till de som bedriver sådan verksamhet
i andra regioner.
Påverkan på kommunala självstyrelsen
De förtydligande krav som utredningen föreslår enligt ovan bedöms
inte påverka den kommunala självstyrelsen. De nya krav som de
föreslagna författningsändringarna medför för regionerna bedöms
ha viss påverkan på den kommunala självstyrelsen. De nya kraven
ökar den statliga regelstyrningen i och med att ny författningsreglering tillkommer. Av det följer också att den statliga tillsynen av
regionerna kan komma att öka.
De nya kraven påverkar också i viss mån regionernas möjlighet
att bestämma hur de ska bedriva och organisera sin verksamhet,
eftersom regionerna blir skyldiga att uppfylla de nya kraven. För-
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slagen innebär således att regionen till exempel inte kan välja att inte
möjliggöra kontakt via telefon eller begränsa den möjligheten till
vissa tider på dygnet. Regionerna kan inte heller välja bort att samarbeta kring att besvara samtal, vid behov, vid allvarlig händelse. Med
detta kan också regionpolitikers handlingsutrymme sägas påverkas i
viss mån, eftersom förslagen begränsar möjligheterna att exempelvis
välja bort att tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning per telefon dygnet runt.
Proportionalitetsbedömning
Den inskränkning som de föreslagna författningsändringarna innebär i den kommunala självstyrelsen ska vägas mot de nationella
intressen som den föreslagna lagstiftningen ska tillgodose. De
främsta nationella intressena är nationell samordning, likvärdighet
och jämlikhet – i normala tider såväl som vid allvarlig händelse. Det
finns också ett nationellt intresse i att förbättra förutsättningarna att
hälso- och sjukvårdsrådgivningen kan upprätthållas på bästa möjliga
sätt vid nästa allvarliga händelse. Det är också dessa nationella
intressen som framgår av utredningens direktiv.
Regeringen har ett särskilt ansvar för att målet om regional likvärdighet uppnås eftersom det är ett mål som respektive region har
svårt att själv styra mot. Ur det nationella perspektivet finns det ett
värde i att befolkningen i hela landet har tillgång till en hälso- och
sjukvårdsrådgivning som fungerar likartat så att man känner igen sig
oavsett var man befinner sig i landet. Befolkningen förflyttar sig
mellan regionerna, arbetar och bor i olika regioner och har ofta närstående i andra regioner som behöver hjälp i kontakter med hälsooch sjukvården. Då är det en fördel om hälso- och sjukvården
fungerar på så likartat sätt som möjligt. Det gäller inte minst just
hälso- och sjukvårdsrådgivning eftersom dessa tjänster kan spela en
särskild roll när någon befinner sig i en annan region än hemregionen
och behöver råd och vägledning om vart man ska vända sig.
Utredningen har övervägt flera andra alternativ för att uppnå en
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning som inte skulle
påverka den kommunala självstyrelsen:
– överenskommelse mellan staten och SKR eller mellan staten och
respektive region samt
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– statligt delägarskap i eller statlig finansiering direkt till Inera AB.
Sammantaget har utredningen bedömt att dessa alternativ inte skulle
vara framkomliga för att uppnå syftet. Utredningens resonemang
kring detta redovisas i kapitel 8, avsnitt 10.
En viktig fördel med författningsregleringen är att den blir långsiktig och ställer samma bindande krav på regionerna. En överenskommelse mellan staten och SKR har vissa andra fördelar, som
att den är mer flexibel och kan rikta in sig direkt på det arbete som
regionerna bedriver inom Inera AB. Av den anledningen har utredningen också valt att lämna förslag på en kombination av författningsförändringar och en överenskommelse. Att enbart föreslå en
överenskommelse bedömer utredningen dock inte hade lett till mer
nationell samordning än i dag eftersom en överenskommelse inte är
bindande eller långsiktig för regionerna.
Utredningen har också övervägt ett alternativ som med stor
sannolikhet skulle innebära ett större ingrepp i den kommunala
självstyrelsen än de författningsförändringar som nu föreslås, nämligen att regionerna fråntas uppgiften att bedriva hälso- och sjukvårdsrådgivning och att denna uppgift i stället utförs av en enskild
aktör för hela landet. Detta alternativ har utredningen valt bort, i
huvudsak för att regional förankring och kännedom har lyfts fram
som viktigt och för att det finns en risk att ytterligare regionala
väglednings- och informationstjänster skapas vid sidan om en sådan
nationell tjänst (se kapitel 8, avsnitt 10).
Även om de föreslagna författningsförändringarna formellt sett
innebär vissa nya krav och därmed påverkan på det kommunala
självstyret, kan utredningen också konstatera att påverkan på regionerna inte är så stor i praktiken. Flera av de nya kraven som listas ovan
är sådant som många regioner gör redan i dag. Exempelvis tillhandahåller regionerna redan i dag hälso- och sjukvårdsrådgivning dygnet
runt per telefon och ger information på en allmänt känd webbplats
(1177.se). Det är särskilt det som sägs i den föreslagna bestämmelsen
med kravet på att samverka med varandra och att hjälpas åt med
samtal som inkommer till hälso- och sjukvårdsrådgivningarna i olika
regioner vid allvarlig händelse, vid behov, som i dag inte sker fullt ut.
Majoriteten av regionerna lever dock upp till det redan i dag, vilket
kan tolkas som att det inte är ett orimligt krav. Utan samverkan
mellan regionerna går det inte att åstadkomma en nationellt sam-
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ordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning, varför utredningen finner
det motiverat att ställa dessa krav trots att det innebär mindre bestämmanderätt kring just sådana frågor för regionerna.
Det finns många aspekter av hälso- och sjukvården som med fördel anpassas till de regionala och lokala förhållandena. Det handlar
exempelvis om sådana aspekter som har med geografiska förhållanden och demografi att göra. I sådana avseenden ska regionerna
förstås göra olika. Men i vissa andra avseenden finns det inte sådana
starka argument för att regionerna behöver göra olika. Ett medicinskt rådgivnings- och hänvisningsstöd är ett sådant exempel – här
är det svårt att se varför regionerna behöver välja att göra olika. Med
kravet att regionerna ska samverka med varandra kring hälso- och
sjukvårdsrådgivningen på distans förtydligas en inriktning att regionerna ska samordna sig mer och i möjligaste mån komma överens
om sådana aspekter som inte kräver regional anpassning. Förslaget
lämnar också till stora delar öppet för regionerna hur de kraven ska
uppfyllas. Även med de föreslagna författningsändringarna har
regionerna fortfarande möjlighet att anpassa verksamheten efter sina
förutsättningar, exempelvis hur mycket bemanning som krävs givet
antalet samtal (vilket kan bero på befolkningens sammansättning
och hur enskilda regioner samverkar kring att besvara samtal).
Sammantaget bedömer utredningen att den inskränkning i den
kommunala självstyrelsen som de nya kraven innebär är motiverade
utifrån en proportionalitetsbedömning.
Överenskommelse mellan staten och SKR
Den föreslagna överenskommelsen berör inte den kommunala självstyrelsen eftersom överenskommelsen bygger på frivillighet från
regionernas sida.
Utredning om en nationell digital infrastruktur
Den föreslagna utredningen påverkar inte heller den kommunala
självstyrelsen eftersom den genomförandet av den inte innebär några
förändringar för regioner eller kommuner.
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Granskning av väntetidsdatabasen påverkar
inte den kommunala självstyrelsen

Utredningen bedömer att den föreslagna granskningen av väntetidsdatabasen inte inskränker den kommunala självstyrelsen. Regionernas medverkan i granskningen är viktig, men är inte lagstadgad
utan ingår som en del i överenskommelse som bygger på frivillighet
från regionernas sida.

12.4

Påverkan på offentliga finanser

12.4.1

Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan
på offentliga finanser

Kostnaden för genomförandet av tillgänglighetsdialogen baseras på
en ordförande, 3 sekreterare och stöd från kliniskt verksamma experter och experter inom metoder för tillgänglighetsarbetet samt
verksamhetsledning. Kostnaden uppskattas till 5–6 miljoner kronor
per år.
Medel för att täcka kostnaderna föreslås ske via anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
12.4.2

Effektivitet och valfrihet – påverkan
på offentliga finanser

De offentliga finanserna påverkas av kostnaden för genomförandet.
I tabell 12.1 sammanfattas kostnaderna för förslag som lämnas i
detta deluppdrag.
Tabell 12.1

Uppskattad kostnad (per år) för förslagen om effektivitet
och valfrihet
Uppskattad kostnad
(miljoner kronor)

Uppdrag om kunskapshöjande insatser

Period

4 (år 1)–6

Tillsvidare

Utvärdering med
kännedomsundersökningar

4

Med 2–3 års intervall
tillsvidare

Utredning av vårdsökfunktion

5

1 år
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Uppskattad kostnad
(miljoner kronor)

Period

Stöd till pilotverksamhet, skissad summa
utifrån om det gällt 10 procent av årets
(2021) överenskommelse

300

3–5 år

Summa

313
315

År 1
År 2 +

Kunskapshöjande insatser och kännedomsundersökningar
Kostnaderna för genomförande av kunskapshöjande insatser är
oberoende av val av myndighet, men nollalternativet innebär inga
kostnader.
Kostnaden för genomförandet av kunskapshöjande insatser uppskattas till 4–6 miljoner kronor årligen, en inledande planeringsfas
kan innebära den lägre kostnaden. Efter utvärdering av första årens
insatser tas ställning till beslut om uppgiften ska vara instruktionsenlig och om så skulle bli fallet krävs också en permanent finansiering. Om uppdraget av regeringen bedöms överensstämma med
rekvisitet för anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta
vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, bör detta i första hand nyttjas. I annat fall bör anslaget 1:6
Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom samma utgiftsområde nyttjas.
Kännedomsundersökningar innebär också en kostnad för staten.
Kostnaden för uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppskattas till cirka 4 miljoner kronor årligen. Om uppdraget
av regeringen bedöms överensstämma med rekvisitet för anslaget
föreslår utredningen att kostnaden belastar anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. I annat fall bör anslaget 1:6 Bidrag
till folkhälsa och sjukvård inom samma utgiftsområde nyttjas.
Utredning om vårdsöksystem
Kostnader för utredning av ett vårdsöksystem är beroende av utredningens längd och storlek. Utredningen har uppskattat att behovet
är cirka 1 års utredningstid med ett kansli om en utredare och tre
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sekreterare med kompetens inom de områden som berörs och jurist.
Utredningen uppskattar kostnaden till 5 miljoner kronor.
Stöd till pilotverksamheter
Förslaget om pilotverksamhet för ökad kapacitet och effektivitet i
samverkan mellan regioner innebär en kostnad för staten. För
alternativet överenskommelse mellan staten och SKR blir summan
föremål för en förhandling mellan staten och SKR, utredningen kan
därför inte lämna exakta underlag för kostnader. Kostnaderna är
också beroende av intresset från regionerna. Alternativet att medlen
fördelas genom statsbidrag efter beslut från Socialstyrelsen bör innebära samma kostnad och samma anslag för staten som för alternativet med överenskommelse. Med utgångspunkt i årets överenskommelse skulle kostnaden motsvara cirka 300 miljoner kronor årligen
under 3–5 år.
Medel för att täcka kostnaderna föreslås tas från anslaget 1:11
Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg och föreslås utgöra
10 procent av de medel som överenskommelsen om ökad tillgänglighet omfattar, se vidare förslagen om kömiljarden i kapitel 9. En
viss administrativ börda för regioner och SKR tillkommer för hantering av stödet, men kan betraktas som liten i förhållande till det
stöd som föreslås ges. Samma summa och anslag bör komma ifråga
om medlen istället fördelas som bidrag genom Socialstyrelsen.
12.4.3

Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan
på offentliga finanser

Tabell 12.2 sammanfattar de uppskattade totala kostnaderna för förslagen som lämnas inom deluppdraget om en nationellt samordnad
hälso- och sjukvårdsrådgivning.
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Uppskattad kostnad (per år) för förslagen om en nationellt
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

Författningsändringar
Överenskommelse
Utredning
Summa

Uppskattad kostnad (miljoner
kronor)

Period

245 (år 1–3)
230 (år 4+)

Till svidare

300

5–10 år

9

3 år

554
530
245

År 1–3
År 4–5/10
År 5/10 +

Författningsreglering – ekonomiska effekter för regionerna
Tabell 12.3 sammanfattar de kostnader som utredningen uppskattar
att de nya kraven medför för regionerna.
Tabell 12.3

Uppskattade kostnader (per år) för de föreslagna
författningsändringarna om hälso- och sjukvårdsrådgivning

Krav

Uppskattad kostnad
(miljoner kr)

Dygnet runt, på telefon och utifrån ett medicinskt rådgivningsoch hänvisningsstöd samt att överföra samtal mellan regionerna
vid allvarlig händelse, vid behov

180

Information om hälso- och sjukvård ska lämnas på en webbplats

35

Samverka i fråga om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
och information på en webbplats som är allmänt känd

0

Information som lämnas på en webbplats ska tillhandahållas även
på andra språk i viss omfattning under vissa förutsättningar
Summa

30 (år 1–3)
15 (år 4 +)
245 (år 1–3)
230 (år 4+)

Nya krav: Hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska vara
tillgänglig dygnet runt, på telefon och ges utifrån ett rådgivnings- och
hänvisningsstöd samt att vid behov samverka kring att besvara samtal
vid allvarlig händelse.
För att uppskatta kostnaden för kraven har utredningen utgått från
regionernas kostnader för den verksamhet de bedriver i dag. Alla
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regioner uppfyller i dag kravet på tillgänglighet per telefon dygnet
runt och att använda ett medicinskt rådgivnings- och hänvisningsstöd. Alla regioner betalar också avgifter till Inera som ger tillgång
till ett system som möjliggör att samtal kan överföras mellan regionerna (men en region använder inte systemet). Det innebär att de
kostnader som regionerna har för verksamheten i dag i stor utsträckning inkluderar dessa krav.
Utredningen har samlat in information om regionernas totala
kostnader för verksamheten 1177 Vårdguiden på telefon genom en
skriftlig fråga till respektive regions verksamhetsansvarige. Utredningen frågade efter kostnaderna för både år 2019 och år 2020, men
väljer här att utgå från svaren för år 2019 eftersom år 2020 har inneburit extra kostnader till följd av pandemin. 17 regioner angav en
summa för år 2019. Två regioner angav inte någon kostnad, men angav antalet årsarbetare på en annan fråga som utredningen ställde.
Utredningen har då valt att använda schablonen 1 miljon kronor per
årsarbetare. Två regioner angav varken kostnader eller årsarbetare
för år 2019, men angav kostnader år 2020. Utredningen har då använt
kostnader för år 2020 men räknat bort den summa som anges vara
direkt relaterad till covid-19-pandemin.
Resultatet av ovan är att regionernas angivna totala kostnader för
1177 Vårdguiden på telefon år 2019 var 650 miljoner kronor. I uppföljande dialoger har det visat sig vara oklart om regionerna i denna
summa har räknat in de avgifter de betalar till Inera vad gäller 1177
Vårdguiden på telefon. Några regioner som utredningen har frågat
har svarat att de inte har gjort det, och någon har svarat att de har
gjort det. Men utredningen har inte fått en fullständig bild. Totalt
betalade regionerna 63 miljoner kronor till Inera för tjänsten 1177
Vårdguiden på telefon år 2019. Om även denna summa inkluderas i
regionernas totala kostnad för verksamheten blir den 717 miljoner
kronor. I denna totalsumma ingår då alltså också kostnader som gör
det möjligt att överföra samtal mellan regionerna eftersom Inera
i dag tillhandahåller ett sådant system.
Som framgår ovan är uppgiften att tillhandahålla hälso- och
sjukvårdsrådgivning i sig inte ett nytt krav. Det nya kravet är att det
ska finnas åtminstone på telefon, tillgängligt dygnet runt, utgå från
ett rådgivnings- och hänvisningsstöd, vara föremål för samverkan
mellan regionerna och att samarbete ska ske kring att besvara samtal
vid allvarlig händelse när det finns behov av det. Regionerna ska
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säkerställa att det finns en teknisk lösning som gör det möjligt att
överföra samtal mellan regionerna. Även tidigare gällde att hälsooch sjukvårdsrådgivningen skulle utgå från evidens och beprövad
erfarenhet, som all annan hälso- och sjukvård, men det fanns inte ett
preciserat krav på rådgivnings- och hänvisningsstöd. Att tillhandahålla
uppgiften per telefon torde vara ett av de billigaste sätten att utföra
uppgiften, så det kravet i sig bör inte innebära någon kostnadsökning
jämfört med situationen utan de föreslagna författningsändringarna.
Eftersom inte hälso- och sjukvårdsrådgivning i sig är en ny uppgift för regionerna bör inte hela kostnaden om 717 miljoner kronor
ses som kostnaden för det nya kravet. Därtill gällde sedan tidigare
kravet att hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig, och att
tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning dygnet runt per telefon kan ses som en av flera pusselbitar för att efterleva det kravet.
Det är svårt att exakt avgöra vad som var kostnaden för att tillhandahålla det som, utan de föreslagna författningsändringarna, kan sägas
vara en lägstanivå. Utredningen anser att det är rimligt att runt
75 procent av de nuvarande kostnaderna avser sådant som kan härröras till krav som redan finns – det vill säga att regionerna ska
erbjuda god hälso- och sjukvård som är lätt tillgänglig till befolkningen. Med den utgångspunkten kan kostnaden för det nya kravet
uppskattas till omkring 180 miljoner kronor per år (25 procent av
717 miljoner kronor).
Nytt krav: Information om hälso- och sjukvård ska lämnas på en
webbplats som är allmänt känd.
Den föreslagna författningsändringen innebär ett nytt krav på att
information ska finnas på en webbplats som är allmänt känd. För att
uppskatta regionernas kostnad för detta krav har utredningen utgått
från de avgifter som regionerna betalar till Inera. Regionerna kan
sägas uppfylla detta krav redan i dag genom den information som
finns på 1177.se. Avgifter till Inera för 1177 Vårdguiden på webben
är i nuläget runt 50–70 miljoner kronor per år (från 46,7 till 70 miljoner kronor mellan år 2019 och år 2021). I avgiften ingår bland
annat tillhandahållandet av webbplatsen och arbetet som ligger bakom alla de nationella texter som publiceras.
Utredningen menar dock att inte hela kostnaden om 70 miljoner
kronor bör ses som kostnaden för det nya kravet. Själva kravet på att
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tillhandahålla information som är lätt tillgänglig finns till stora delar
redan. Att tillhandahålla information på webben kan ses som en av
flera pusselbitar för att efterleva sådana befintliga krav. För vissa personer innebär det sannolikt att kvalitetssäkrad och välskriven information på en webbplats är ett bra och lämpligt sätt att ge sådan
information som ska ges. Eftersom det också är svårt att tänka sig
ett mindre kostsamt sätt att ge informationen än genom en webbplats, är det också ett sätt som regionerna redan i dag bör använda
sig av för vissa delar av befolkningen.
Det är svårt att exakt avgöra vad som var kostnaden för att tillhandahålla det som, utan de föreslagna författningsändringarna, kan
sägas vara en lägstanivå. Utredningen anser att det är rimligt att runt
50 procent av de nuvarande kostnaderna avser sådant som kan
härröras till krav som redan finns – det vill säga att ge information
som är lätt tillgänglig och anpassad efter mottagaren. Med den utgångspunkten kan kostnaden för det nya kravet uppskattas till omkring 35 miljoner kronor per år (50 procent av 70 miljoner kronor).
Nytt krav: Information om hälso- och sjukvård som lämnas på en
webbplats ska tillhandahållas även på andra språk i viss utsträckning.
Kostnaden för detta krav beror på hur mycket information som
översätts och till hur många språk. Kravet är inte specifikt när det
gäller omfattning, utan formulerat som att informationen ska lämnas
på andra språk än svenska om det med hänsyn till informationens art,
befolkningens behov och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.
För att uppskatta kostnaden för att översätta texter som finns på
webben har utredningen vänt sig till Inera som i dagsläget gör sådana
översättningar. Enligt uppgift kostar det omkring 20 000 kronor att
översätta en text till engelska. Då ingår redaktörstid, faktagranskning och en översättning till lätt svenska som mellansteg. Att översätta till andra språk är något dyrare. För 25 miljoner uppskattar
Inera att det går att översätta nästan 400 texter till engelska, somaliska och arabiska.
Utöver själva översättningen behöver de översatta texterna också
förvaltas – uppdateras och revideras. Detta uppskattar Inera till omkring 5 miljoner per år.
Sammantaget menar utredningen att det är rimligt med en kostnad om 25 miljoner kronor per år i tre år för att bygga upp ett bra
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utbud av information på andra språk. I dagsläget finns omkring
50 olika texter översatta till ett 20-tal olika språk, totalt omkring
250 översättningar. 25 miljoner per år i tre år, där omkring 400 texter
kan översättas till engelska och två andra språk, torde innebära en
ambitionshöjning jämfört med i dag, och goda förutsättningar för
regionerna att leva upp till det som kravställs.
Därefter behöver nyöversättning fortsätta för att leva upp till
kravet om att tillhandahålla information på andra språk utefter
befolkningens behov. Exempelvis kan de mest relevanta språken
ändras över tid. Men takten i översättningen bör kunna minskas.
Utredningen menar därför att kostnaden från år 4 och framåt kan
uppskattas till 10 miljoner kronor. Över hela perioden krävs också
en förvaltningskostnad om omkring 5 miljoner kronor.
Med dessa kostnader bör regionerna kunna leva upp till de krav
som de föreslagna författningsändringarna kräver.
Nytt krav: Regionerna ska samverka i fråga om hälsooch sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälsooch sjukvård på en webbplats som är allmänt känd.
Detta krav bedömer utredningen inte medför några förhöjda kostnader för regionerna. Kostnaderna beror förstås på hur samverkan
ser ut. Men den eventuella kostnad som uppkommer till följd av att
behöva samverka med andra regioner kring hälso- och sjukvårdsrådgivningen bör på det hela taget vägas upp av de potentiella vinster
som uppstår därav. Att kunna utbyta erfarenheter och ha gemensamma utbildningar är exempel på aspekter som har lyfts fram som
positivt med samverkan i dagsläget.
Med hänvisning till den kommunala finansieringsprincipen föreslår
utredningen att de generella statsbidragen via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning inom utgiftsområde 25 ökas med 245 miljoner kronor år 1–3 och 230 miljoner kronor år 4 och därefter.
Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser
för att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och
sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Förändringen föreslås vara permanent från år 4.
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Överenskommelse mellan staten och SKR
Utredningen föreslår att det avsätts 300 miljoner kronor årligen för
utvecklingsarbete i överenskommelsen om en mer samordnad hälsooch sjukvårdsrådgivning. Regeringen har under perioden 2019–2021
tillfört totalt 263 miljoner kronor (omkring 90 miljoner kronor per
år i genomsnitt) för utvecklingen av Första linjens digitala vård. Med
det som utgångspunkt bedömer utredningen att 300 miljoner kronor per år är en rimlig summa. Medlen täcker då fortsatt utveckling
av den nationellt gemensamma hälso- och sjukvårdsrådgivningen
med en ambitionshöjning med målet att utveckla och införa nya
gemensamma tjänster snabbare. Dessutom lämnas medel till arbetet
med de övriga delar som föreslås ingå i överenskommelsen, det vill
säga att utveckla arbetet med att säkerställa att information är
samstämmig med andra kunskapsstöd, att öka den nationella informationen på webben, uppföljning och analys av effekterna av nya
digitala kommunikationssätt inom hälso- och sjukvårdsrådgivningen och att utveckla ett överenskommet urval av e-tjänster som
är tillgängliga för befolkningen i hela landet.
Utredningen bedömer att överenskommelsen bör vara flerårig
och att långsiktighet tas i beaktande från början. Detta för att underlätta planeringen av arbetet särskilt med att utveckla nya digitala
tjänster och förbättra förutsättningarna för en något mer långsiktig
finansiering av arbetet inom Inera.
Finansiering föreslås ske via anslaget 1:11 Prestationsbundna
insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och
sjukvård inom samma utgiftsområde.
Utredning om nationell infrastruktur
Utredningen föreslår att det avsätts omkring 9 miljoner kronor årligen för att utreda och reglera en nationell digital infrastruktur. Det
är en stor och komplex utredning som behöver pågå i några år. Exakt
omfattning och tidslängd på uppdraget får fastställas i samband med
ett eventuellt utredningsdirektiv.
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Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan
på offentliga finanser

Utredningen uppskattar att uppdraget till en myndighet att samordna och genomföra den föreslagna granskningen av väntetidsdatabasen behöver 1 år för genomförandet. Utredningen uppskattar
kostnaden för uppdraget till omkring 5 miljoner kronor.
Utredningen föreslår att uppdraget ges som en kompletterande
insats till överenskommelsen om ökad tillgänglighet och att en del
av de medel som allokeras till överenskommelsen avsätts till uppdraget (se kapitel 9). Det innebär att utredningen föreslår att medel
tas från anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

12.5

Samhällsekonomiska konsekvenser
av långa väntetider

De kostnader som uppstår till följd av förslagen, utgörs av utgifter
för staten. Kostnader därutöver gäller den tid samverkande aktörer
lägger på arbetet. Utredningen bedömer att om syftena med förslagen uppnås är det rimligt att anta att ett mer effektivt arbete med
vårdgaranti och valmöjligheter kan ske och därmed minska kostnader för vården, patienten och samhället. Stora besparingar kan nås
om patienter ges vård i rimlig tid och sjukskrivningar kan minska.
Alla insatser som kan bidra till ökad tillgänglighet kan påverka
patienterna och samhället. Utredningen bedömer att det är rimligt
att anta att patienter som väntar länge på vård kan få flera negativa
konsekvenser både för patienten och samhället.
Samhällsekonomiska bedömningar är få
Utredningen kan konstatera att samhällsekonomiska bedömningar
av väntetider i vården i Sverige är svårt att hitta. Detta är i sig en
viktig iakttagelse, eftersom det säger något om hur problemet värderats och prioriterats över tid. Få exempel har hittats, de uppgifter
som lämnas är också behäftade med stor osäkerhet beroende på
vilken metod som använts. Olika metoder kan ge stora skillnader i
resultat. De studier som redovisas kan även utgått från områden med
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särskilt stora utmaningar avseende väntetider. Oavsett de osäkerheter som nämnts tyder resultaten på stora kostnader för samhället
av väntetider i vården på grund av sjukskrivningar. Kostnaderna
nedan utgår från produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar,
andra kostnader kan också beräknas såsom för sämre livskvalitet,
närståendes vårdinsatser med mera.
En studie av väntetider i Skåne
En studie genomfördes av Institutet för hälsoekonomi (IHE) för
Region Skånes räkning avseende att väntetider orsakar många onödiga och dyra sjukskrivningar. IHE beräknade kostnaderna i form av
produktionsbortfall. Med produktionsbortfall avses de kostnader
för samhället som uppstår till följd av sjukdom och beräknas på den
tid som personen är frånvarande från arbetet. Man värderar den tid
som inte kan användas till produktion och utgår från att denna motsvarar arbetsgivarens lönekostnader. Vanligtvis används den genomsnittliga bruttoarbetsinkomsten plus sociala avgifter i beräkningarna. Till följd av väntetider från primärvårdens diagnos till bekräftad
diagnos hos specialist, beräknades det samlade produktionsbortfallet
för all sjukskrivning till drygt 8 miljarder kronor i regionen år 2005.
Undersökningen utgick också från nio vanliga diagnoser med lång
väntetid till specialister; knä- och höftartros, ljumskbråck, senil katarakt, karpaltunnelsyndrom och sömnstörning. För dessa nio diagnoser visade sig kostnaderna vara sammanlagt 46 miljoner kronor för
produktionsbortfallet och väntetiderna under år 2005. 2
Studie av väntetider vid Sahlgrenska
En annan studie gäller kostnaderna utifrån sjukskrivningsförhållandena för väntande på operation, på grund av diskbråck, spinal
stenos eller vissa knä- eller skulderdiagnoser vid ortopedklinikerna
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)/Sahlgrenska och SU/
Östra år 2002. Vid tidpunkten var väntetiderna långa. Vid undersökningstillfället var den totala genomsnittliga väntetiden 1 223 dagar,
2

IHE information 2/2009, artikel om rapport Produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar
i Region Skåne 2005 – fokus 9 diagnoser, skriven av Frida Hjalte, Ulf Persson och Thor
Lithman. https://docplayer.se/6712119-Produktionsbortfall-till-foljd-av-sjukskrivningar-iregion-skane-2005.html.
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alltså drygt tre år. Kostnaderna för arbetsoförmåga fram till och med
undersökningstillfället beräknades motsvara det s.k. produktionsbortfallet. 159 patienter av de köande var sjukskrivna, uppbar sjukbidrag eller var förtidspensionerade med samma diagnos som motiverade den väntande operationen. Den totala kostnaden för sjukfrånvaron i gruppen uppgick till nästan 90 miljoner kronor, varav 34 miljoner för de förtidspensionerade fram till deras ordinarie ålderspension. 3
Studierna tyder på att långa väntetider kan ge stora kostnader
för samhället till följd av sjukskrivningar
De patienter som står i kö har av vårdgivaren bedömts vara i behov
av vård. För regionerna blir kostnaden rimligen densamma oavsett
när patienten ges den vård hen bedömts ha behov av, förutsatt att
patientens tillstånd är detsamma. De patienter som väntar på vård
och får vänta länge riskerar utsättas för oro och stress, långvarig
smärta, långa sjukskrivningar och kanske ett försämrat tillstånd
innan de ges den vård de behöver. Den utredning IHE respektive
Sahlgrenska Universitetssjukhuset gjorde med fokus på sjukskrivningar talar för att långa väntetider kan innebära kostnader för
samhället för sjukskrivningar. Därtill kan läggas administrativa kostnader för hantering av väntelistor, eventuella kostnader i vården för
ett försämrat tillstånd hos patienten, samt försämrad inkomst för
patienten. Om patientens tillstånd försämras kan det i värsta fall
även påverka framtida arbetsförmåga vilket i sin tur också påverkar
inkomst för patienten och minskat utbud av arbetskraft. Även om
de samhällsekonomiska konsekvenserna i form av ökade kostnader
för såväl staten som för regionerna alltså kan vara betydande, är det
enligt utredningen viktigt att även beakta de negativa konsekvenserna för den enskilde patienten och dennes närstående. Det handlar
om försämrad livskvalitet, men även om förtroendet för vården.
Det finns också enligt Vårdföretagarna vårdgivare med avtal med
regionerna som Vårdföretagarna menar att regionerna inte utnyttjar
fullt ut trots att det finns patienter som väntar. De hävdar även med
Sironarapporten Hur uppskjuten vård kan arbetas bort med stöd av
3

Läkartidningen nr 16 2003, studien genomförd av Tommy Hansson, Elisabeth Hansson och
Jon Karlsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
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privata vårdgivare att privata vårdgivare kan ge vård till samma eller
lägre kostnad än regionernas verksamhet i egen regi. 4
Så länge det funnits långa väntetider till vård har staten av och till
gett stöd till regionerna genom särskilda överenskommelser. Kan
väntetiderna minska så att regionerna kan uppfylla vårdgarantin
genom de insatser som utredningen bedömer krävs kan staten spara
medlen från sådana överenskommelser och utgifter för långa sjukskrivningar. Det skulle också minska onödigt lidande för patienten.

12.6

Effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga
eller villkor i övrigt

Utredningens bedömning är att inget av förslagen innebär någon
stor påverkan på företags villkor. I den mån någon påverkan kan finnas lämnar utredningen resonemang nedan.
12.6.1

Kommitté för tillgänglighetsdialog – effekter för företag

Utredningen bedömer att den statliga tillgänglighetsdialogen tillsammans med regionerna inte har någon stor påverkan på företag.
Arbetet ska genomföras i kommittéform av anställda i kommittén.
En viss påverkan kan dock ske i den mån kommittén behöver göra
någon upphandling, men utredningens bedömning är att det i så fall
är i mindre omfattning.
12.6.2

Effektivitet och valfrihet – effekter för företag

Förslagen ger inga stora effekter på företagandet i Sverige avseende
förutsättningar, villkor, arbets- eller konkurrensförmåga.

4

Sirona på uppdrag av Vårdföretagarna, Hur uppskjuten vård kan arbetas bord med stöd av
privata vårdgivare, 2021.
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Kunskapshöjande insatser
Kunskapshöjande insatser genomförs av en statlig myndighet som i
genomförandet kan behöva upphandla tjänster. Eftersom statliga
myndigheter följer gällande upphandlingsregler bör det inte påverka
villkoren för företagandet.
Stöd till pilotverksamheter
Stöd till pilotverksamheter för ökad kapacitet och effektivitet i samverkan mellan regioner avseende gemensam upphandling har en liten
påverkan på företagande. Vårdföretag kan påverkas genom möjlighet
att utöka sin verksamhet, i den mån regionerna startar samverkan
om gemensam eller samordnad upphandling. De företag som utredningen bedömer i så fall i första hand kan komma ifråga är privata
vårdgivare med ett vårdutbud motsvarande områden där flera regioner har svårt att uppfylla vårdgarantins gränser. Hur konkurrensen
påverkas beror på flera faktorer, bland annat val av upphandlingsform och hur marknaden ser ut i fråga om de tjänster som blir föremål för upphandlingen.
12.6.3

Hälso- och sjukvårdsrådgivning – effekter för företag

Författningsreglering
Utredningen bedömer att de föreslagna författningsändringarna inte
bör påverka privata vårdgivares eller andra företags förutsättningar,
villkor, arbets- eller konkurrensförmåga i någon större utsträckning.
Utredningen bedömer att de föreslagna författningsändringarna inte
har någon påverkan på företagens administrativa börda.
Förslagen förändrar inte möjligheten att upphandla tjänsten. Däremot kan kraven som ställs i en eventuell upphandling påverkas som
en följd av förslagen eftersom regionen behöver säkerställa att de
krav som ställs i författningsregleringen efterlevs. Det påverkar i sin
tur privata vårdgivare som önskar delta i upphandlingen. I dagsläget
är det dock bara en region som tillhandahåller hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans i upphandlad regi, vilket innebär att konsekvenserna för företag inte bör vara särskilt omfattande.
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Kravet att hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans ska vara
tillgänglig på andra språk än svenska i den omfattning som det är
motiverat av befolkningens behov kan tänkas påverka företag som
bedriver tolkningstjänster eller förmedlar tolkar. Här förväntar sig
utredningen därför att möjligheten att få tolkhjälp ökar i många
regioner. Kravet att information om hälso- och sjukvård som ska
lämnas på en webbplats som är allmänt känd under vissa förutsättningar ska vara tillgänglig även på andra språk än svenska kan tänkas
ha liknande effekt på företag som erbjuder översättning till andra
språk kan komma att öka. Eventuella effekt på företag förväntas i
det här fallet vara positiv i bemärkelsen mer efterfrågade tjänster.
Vidare innefattar utredningens förslag också ett krav på att
besvara samtal och att överföra samtal till andra vid allvarlig händelse. Regionerna behöver säkerställa att de tekniska lösningar som
möjliggör detta används. Det kan föranleda behov av förändringar
som i sin tur kan skapa efterfrågan av tjänster och varor på marknaden för informationsteknik.
Kravet på information på en webbplats torde inte medföra några
konsekvenser på området. Efterfrågan av tjänster kopplade till webbutveckling och liknande påverkas sannolikt inte, eftersom samtliga
regioner redan tillhandahåller detta i dag.
Överenskommelsen
Utredningen bedömer att den föreslagna överenskommelsen inte
bör påverka privata vårdgivares förutsättningar, villkor, arbets- eller
konkurrensförmåga i någon större utsträckning. Företag kan dock
komma att beröras genom att regionerna gemensamt utvecklar eller
upphandlar e-tjänster eller andra digitala tjänster, som en del regioner i dag gör på egen hand. Det kan innebära en påverkan på konkurrensen om bara en leverantör för en tjänst kommer ifråga vid
gemensam upphandling.
Utredningen bedömer att den föreslagna överenskommelsen inte
har någon påverkan på företagens administrativa börda.
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Utredning om nationell digital infrastruktur
Utredningen bedömer att den föreslagna utredningen om en nationell digital infrastruktur inom hälso- och sjukvården inte har någon
påverkan på företag.
12.6.4

Granskning av väntetidsdatabasen – effekter för företag

Utredningen bedömer att den föreslagna granskningen av väntetidsdatabasen inte har någon påverkan på företag. Den avses genomföras
av en statlig myndighet.

12.7

Socioekonomisk och regional jämlikhet

Det finns flera bestämmelser som på olika sätt rör jämlikhet, likabehandling och förbud mot diskriminering i hälso- och sjukvården.
Vissa sådana aspekter ingår bland annat i det lagstadgade målet för
hälso- och sjukvården. Enligt 3 kap. 1 § HSL är målet med hälso- och
sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde
och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.
Utredningens bedömning är att de förslag som utredningen
lämnar kan ha en påverkan på jämlikheten och bidra till att uppnå
ovannämnda mål för hälso- och sjukvården.
12.7.1

Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan
på socioekonomisk och regional jämlikhet

En statlig tillgänglighetsdialog för regionernas arbete med tillgänglighet syftar till att stödja ett effektivt arbete för kortare väntetider i
hela landet. Det kan leda till att tillgången på vård i landet blir mer
jämlik. I granskningen kan också socioekonomisk och regional ojämlikhet lyftas fram.
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Effektivitet och valfrihet – påverkan på socioekonomisk
och regional jämlikhet

Det är regionernas ansvar att erbjuda patienter vård inom vårdgarantins gränser. I dag finns köer utanför vårdgarantins gränser i hela
landet, se kapitel 4. Det betyder att regionerna inte uppfyller vårdgarantin. Situationen har förvärrats under covid-19-pandemin men
är i grunden ett problem i svensk hälso- och sjukvård som funnits i
decennier. De kunskapshöjande insatser som utredningen föreslår
och de förtydliganden i lagstiftningen som utredningen bedömer
behövs bör sammantaget påverka patienter i hela riket och kan
innebära en mer jämlik vård när ansvaret är tydligt för varje region
och patienterna har god kunskap om vårdgarantin och sina valmöjligheter.
Det finns socioekonomiska aspekter i det arbetssätt som regionerna i hög utsträckning använder i dag. När det kommer an på
patienterna att höra av sig för hjälp kan det innebära att de patienter
som är socioekonomiskt resursstarka, och vana att ta vara på sina
möjligheter och rättigheter, i högre utsträckning har förmågan att ta
kontakt med sin vårdgivare eller sin region för att få hjälp jämfört
med socioekonomiskt resurssvaga grupper. Det finns också personer med olika funktionsnedsättningar, med språkliga utmaningar,
andra utmaningar eller med rädsla för att ställa krav på sin vårdgivare
som inte tar steget att be om hjälp med vårdgarantin.
De förslag och bedömningar om behov av författningsändringar
som utredningen sammantaget lämnar syftar till ökad kunskap och
förändrade arbetssätt och verktyg för arbete med vårdgarantin och
väntetider som kan innebära en mer likvärdig hantering i arbetet med
tillgänglighet och därmed mer jämlik vård över landet.
Kunskapshöjande insatser
Ett syfte med uppdraget om ökad kunskap i vården och hos patienterna är att uppnå ett större fokus på tillgänglighetsarbete hos vårdgivare så att större kraft kan läggas på att patienten får vård inom
vårdgarantins gränser. Regionen kan också påverkas av att patienterna har högre kunskap om vårdgarantin och sina valmöjligheter och
kan ställa krav på sin vårdgivare i högre utsträckning.
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Ökad kunskap om fast vårdkontakt och fast läkarkontakt och vad
det innebär kan skynda på efterfrågan och införandet i vården så att
tillgången blir mer jämlik. Kunskapshöjande insatser behövs över
hela landet, det är angeläget att målgrupperna nås i alla regioner.
Utredning om vårdsöksystem
Med ett vårdsöksystem som möjliggör sökning av alternativ till
patienter som regionen inte kan ge vård inom vårdgarantins gränser
kan vården totalt sett nyttjas mer effektivt och kan bli mer jämlik
om den samlade kapaciteten i landet används fullt ut.
Stöd till pilotverksamheter
Stödet till pilotverksamhet är direkt riktat till regionerna i syfte att
uppnå ökad kapacitet och produktivitet i samverkan mellan regioner
och i samverkansregioner. Det kan exempelvis påverka arbetet med
produktions- och kapacitetsplanering och upphandling. Totalt sett
kan det bidra till en starkare mer personcentrerad vård, en effektiv
resursanvändning och större fokus på arbetet med att öka tillgängligheten och korta väntetider.
Pilotverksamhet kan leda till geografisk jämlikhet när det gäller
tillgång till hälso- och sjukvård för de ingående regionerna men kan
inledningsvis innebära geografisk ojämlikhet för regioner utan samverkan i jämförelse med de samverkande regionerna. På sikt kan
förväntas att sådan verksamhet får spridning om det visar sig få goda
effekter på tillgängligheten, vilket kan visas av den följeforskning
som ska bedrivas. I vilken utsträckning stödet kan bidra är också
avhängigt vilket intresse som finns i regionerna för ett sådant stöd.
12.7.3

Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan
på socioekonomisk och regional jämlikhet

Författningsreglering
De föreslagna författningsändringarna säkerställer att befolkningen,
oavsett var man bor i landet, har tillgång till kvalitetssäkrad hälsooch sjukvårdsinformation och tillgång till kvalificerad hälso- och
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sjukvårdsrådgivning. Utredningen menar att tillgång till hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans kan vara av särskild betydelse i glesbygd, där tillgången till vårdenheter inte är lika god och där avstånden är större. Ökad nationell samordning och gemensam utveckling
kan också tänkas särskilt gynna mindre regioner som har små möjligheter att driva utveckling på egen hand.
Det föreslagna författningskravet om att vid behov samarbeta
kring besvarande av samtal vid allvarlig händelse syftar till att förbättra förutsättningarna att upprätthålla tillgången till hälso- och
sjukvårdsrådgivning via telefon även i händelse av allvarlig samhällsstörning. Kriser kan drabba hela eller stora delar av landet, eller
vara av mer lokal karaktär och drabba en eller ett fåtal regioner. Förslaget skapar förutsättningar att jämna ut oförutsedda förändringar
i efterfrågan av tjänsten, och skapar därmed också förutsättningar
för ökad jämlikhet över landet.
Resurssvagare grupper har generellt sett en sämre förmåga och
förutsättningar att själva ta reda på och ta till sig information. De
kan också ha sämre kunskap om hälso- och sjukvårdsystemet och
därför ha svårare att bedöma när och var de bör söka vård. Tillgång
till kvalitetssäkrad hälso- och sjukvårdsinformation och kvalificerad
hälso- och sjukvårdsrådgivning kan vara av särskild vikt i sådana
situationer. Förtydligandet att hälso- och sjukvårdsrådgivningen
som ges via telefon ska vara tillgänglig även på andra språk innebär
dessutom bättre förutsättningar för personer som inte talar svenska
att ta del av rådgivningen, vilket också kan ha en utjämnande effekt
både när det gäller hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård.
Att rådgivningen ska utgå från ett medicinskt rådgivnings- och
hänvisningsstöd kan bidra till ökad likvärdighet i bedömningar och
råd mellan socioekonomiska grupper, eftersom det ökar systematiken och förutsättningarna att bedömningarna görs utifrån symtomen och utifrån andra faktorer, exempelvis hur man uttrycker sig.
Kravet att hälso- och sjukvårdsrådgivning ska tillhandahållas dygnet runt och åtminstone via telefon säkrar tillgången till tjänsten för
personer som inte har tillgång till, eller förmåga att använda, internet, vilket i större utsträckning gäller äldre än yngre invånare.

424

1253
SOU 2021:59

Finansieringsförslag och konsekvensbeskrivningar

Överenskommelse mellan staten och SKR
Den föreslagna överenskommelsen syftar till regiongemensam utveckling av hälso- och sjukvårdsrådgivningen, vilket utredningen
sammantaget menar bidrar till ökad likvärdighet över landet. Inom
överenskommelsen föreslås insatser för att främja att samma information så långt som möjligt ska vara tillgänglig för invånare i hela
landet i frågor som är oberoende av var man bor. Därtill kan regionerna göra regionala tillägg i den mån det behövs för att anpassa för
lokala förhållanden, men så mycket information som möjligt ska
vara lika i hela landet. Andra insatser i överenskommelsen handlar
om en regiongemensam utveckling av nya typer av tjänster inom
1177 Vårdguiden och att komma överens om ett utbud av e-tjänster
som är tillgängliga för befolkningen i hela landet. Gemensam utveckling och större inslag av nationell information kan tänkas vara
av särskild vikt i mindre regioner som har mindre personella och
ekonomiska resurser att driva utveckling på egen hand. Samtidigt
kan gemensam utveckling av utbud av e-tjänster bidra till att invånare har samma tillgång till sådana tjänster i hela landet och tillgången till e-tjänster blir därmed mer jämlik. Det är också av vikt att
tjänsterna utvecklas och anpassas så att alla invånare kan ha samma
nytta av dem oavsett bakgrund och personliga förutsättningar.
Utredning om en nationell digital infrastruktur
Den föreslagna utredningen i sig bedöms inte ha någon påverkan på
socioekonomisk och regional jämlikhet.
12.7.4

Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan
på socioekonomisk och regional jämlikhet

Granskningen i sig bör inte ha någon påverkan på socioekonomisk
eller regional jämlikhet. Däremot innebär förbättrad kvalitet i väntetidsdatabasen bättre uppföljning, analys och jämförelser när det
gäller väntetider, vilket i förlängningen kan bidra till ökad regional
jämlikhet.
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Jämställdhet

Att beakta jämställdhet i arbetet med tillgänglighet är angeläget.
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det finns sex jämställdhetspolitiska mål där särskilt målet om jämställd hälsa är relevant för arbetet med tillgänglighet. Kvinnor och män, flickor och
pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas
vård och omsorg på lika villkor.
Utredningen har uppmärksammat att det år 2020 var fler pojkar
än flickor som väntat längre än 90 dagar inom den specialiserade
vården. Inom barn- och ungdomspsykiatrin var det också fler pojkar
än flickor som väntat längre än de 30 dagar som är den överenskomna målsättningen (se kapitel 4).
Socialstyrelsen gjorde en jämförelse mellan augusti 2019 och
augusti 2020 av skillnader mellan kvinnor och män avseende väntetider till vård. Varken år 2019 eller år 2020 sågs några tydliga skillnader mellan kvinnor och män i hur stor andel som fått vänta längre
än 90 dagar. Men kvinnor utgör en större andel av de väntande, både
vad gäller kortare och längre väntetider, eftersom fler kvinnor än
män besöker vården och genomgår fler operationer/åtgärder som
täcks av vårdgarantin.
12.8.1

Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan
på jämställdheten

Regionerna har ansvar för att den vård som ges är jämlik, att vården
ges på lika villkor mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Den
återkommande statliga uppföljning som utredningen föreslår, kan i
sin dialog uppmärksamma skillnader mellan män och kvinnor,
flickor och pojkar och i dialogen lämna en återkoppling till regionerna för det fortsatta arbetet med tillgänglighet.
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Effektivitet och valfrihet – påverkan på jämställdheten

Kunskapshöjande insatser
De kunskapshöjande insatserna riktas till både män och kvinnor,
flickor och pojkar. Kvinnor kan ha större nytta av insatserna genom
att fler kvinnor söker vård och fler kvinnor än män därför väntar på
vård. Inom den specialiserade vården kan pojkar ha större nytta av
insatserna då det är fler pojkar än flickor som väntar på vård. De
kunskapshöjande insatser som föreslås ska anpassas efter olika
grupper så att alla kan få del av dem, såväl kvinnor och män som
flickor och pojkar.
Utredning om vårdsöksystem
Den utredning om förutsättningar för ett vårdsöksystem över vårdgivare och vårdenheter med ledig kapacitet och villkor för nyttjande
av den vården har inte någon direkt påverkan på jämställdhet. Men
med effektivare sätt att hitta alternativ vårdgivare som innebär att
den samlade kapaciteten används mer effektivt kan möjligen fler
kvinnor och fler pojkar än män och flickor ha större nytta av den
eftersom de i högre utsträckning väntar på vård.
Stöd till pilotverksamheter
Inom ramen för det stöd som föreslås för pilotverksamheter förutsätter utredningen att regionerna i sitt arbete tar hänsyn till jämställdhet. Den följeforskning som föreslås kan även uppmärksamma
utvecklingen avseende jämställdhet.
12.8.3

Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan
på jämställdhet

Författningsreglering
De föreslagna författningsändringarna bedöms inte ha några betydande effekter på jämställdheten, varken positiva eller negativa.
Kvinnor kan möjligen tänkas ha större nytta av hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och av en webbplats som är allmänt känd
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eftersom kvinnor i större utsträckning söker vård än män. Att rådgivningen ska utgå från ett medicinskt rådgivnings- och hänvisningsstöd kan bidra till ökad likvärdighet i bedömningar och råd mellan
män och kvinnor, flickor och pojkar, eftersom det ökar systematiken
och förutsättningarna att bedömningarna görs utifrån symtomen och
inte utifrån andra faktorer, exempelvis hur man uttrycker sig.
Överenskommelse mellan staten och SKR
Den föreslagna överenskommelsen bedöms inte ha några betydande
effekter på jämställdheten, varken positiva eller negativa.
Utredning om nationell digital infrastruktur
Den föreslagna överenskommelsen bedöms inte ha några betydande
effekter på jämställdheten, varken positiva eller negativa.
12.8.4

Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan
på jämställdhet

Granskningen i sig bör inte ha någon påverkan på jämställdheten,
varken positivt eller negativt. Däremot innebär förbättrad kvalitet i
väntetidsdatabasen att det finns möjlighet till bättre uppföljning och
analys av skillnader i väntetider mellan män och kvinnor. Det kan i
förlängningen bidra till diskussioner och ökad jämställdhet.

12.9

Barn och unga

I december 2020 var det över 8 500 barn och unga i åldern 0–19 år
som väntat längre än 90 dagar på första besök i specialiserad vård, se
vidare kapitel 4.
I detta avsnitt beskriver utredningen hur de förslag utredningen
lämnar kan påverka barn och unga.
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Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan
på barn och unga

Regionerna bär ansvaret för arbetet med tillgänglighet för barn och
unga. En återkommande dialog med återkoppling till regionerna på
deras tillgänglighetsarbete kan ge ett stöd och visa på behov av
ytterligare insatser avseende tillgängligheten för barn och unga.
12.9.2

Effektivitet och valfrihet – påverkan på barn och unga

Ur barnperspektiv är det särskilt viktigt med tydlighet i ansvaret och
därmed också att kunskap om ansvaret är hög. Det är regionens
ansvar att se till att barn ges vård i rimlig tid och senast inom vårdgarantins gränser. Det är också angeläget att den överenskomna
målsättningen om tid till besök, utredning eller behandling inom
30 dagar inom BUP följs i så hög utsträckning som möjligt.
Kunskapshöjande insatser
Barn är i stor utsträckning beroende av sina vårdnadshavare. Barn
som har vårdnadshavare utan förmåga att, eller kunskap om hur de
kan hjälpa sitt barn med vårdgarantin och vårdval är särskilt utsatta.
Det är viktigt att vårdgivare och vårdpersonal som möter barn
och unga har god kunskap om vårdgaranti, den överenskomna målsättningen om 30 dagar till barn- och ungdomspsykiatrin och patientens valmöjligheter så att de har bästa förutsättningar att säkerställa
att barn ges vård i rimlig tid. Vårdnadshavare behöver god kunskap
om vårdgaranti och valmöjligheter i vården för att ha bästa förutsättningar att vara ett stöd för sitt barn. Även lite äldre barn och unga
behöver själva kunskap om sina möjligheter när det gäller vårdgaranti och valmöjligheter i vården så att de har goda förutsättningar
att vara delaktiga i beslut som rör dem. Hög kunskapsnivå är därför
angeläget. Enligt utredningens iakttagelser råder generell brist på
kunskap både bland vårdens medarbetare och bland patientgrupper
och invånare, där barn och vårdnadshavare ingår. Kunskapshöjande
insatser är därför viktigt för att ge bästa förutsättningar för att barn
ges vård i rimlig tid.
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Utredning om vårdsöksystem
Den utredning som föreslås har inte direkt påverkan på barn och
unga, men i förlängningen kan ett vårdsöksystem effektivisera arbetet med att hjälpa barn och unga till annan vårdgivare när vårdgarantin eller målsättningen inom BUP inte kan hållas och kan
därmed leda till kortare väntetider för barn och unga.
Stöd till pilotverksamheter
Förslaget om pilotverksamhet för ökad produktivitet och effektivitet i samverkan mellan regionerna kan i förlängningen påverka barn
och unga, beroende på hur regionerna väljer att använda medlen.
Utredningen utgår från att regionerna tar hänsyn till barnrättsperspektivet i den pilotverksamhet som staten kan stödja. Arbetet med
barn och unga kan också synliggöras med hjälp av den följeforskning
som föreslås.
12.9.3

Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan
på barn och unga

Barn är i stor utsträckning beroende av sina vårdnadshavares förmåga att bedöma vårdbehov och att de uppsöker vård vid behov.
Sammantaget bedömer utredningen att förslagen för en mer
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning kan påverka
barns hälsa och möjlighet att få hälso- och sjukvård positivt, medan
det inte bör finnas några särskilda risker eller negativa effekter för
barnen som en konsekvens av förslagen.
Hälso- och sjukvårdsrådgivningen i dag används i stor utsträckning av vårdnadshavare för att söka information och hjälp som gäller
barn. Tillgång till kvalificerad hälso- och sjukvårdsrådgivning och
kvalitetssäkrad hälso- och sjukvårdsinformation stärker vårdnadshavares förmåga, och gynnar därigenom också barn.
På samma sätt bedöms tillgången till hälso- och sjukvårdsinformation på webben och utveckling av mer digitala tjänster leda
till möjliga positiva effekter för barn. Äldre barn är vana att söka
information på webben och att använda digitala tjänster. Att tillhandahålla sådana möjligheter kan därför ge barn en naturlig ingång
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till hälso- och sjukvården och bidra med kunskap om hälsa och
hälso- och sjukvård. Genom att information finns att läsa när barnet
har tid och möjlighet kan det också påverka barnets delaktighet i sin
vård på ett positivt sätt, genom att barnet får möjlighet att förbereda
sig och inhämta information på förhand inför ett vårdbesök.
Information och rådgivning som ges ska också vara anpassade så
att barn och unga kan förstå och ta till sig dem, när de själva tar kontakt med hälso- och sjukvårdsrådgivningen eller använder information och tjänster på webben.
12.9.4

Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan
på barn och unga

Granskningen i sig har inte någon påverkan på barn och unga, varken
positiva eller negativa. Däremot innebär förbättrad kvalitet i väntetidsdatabasen att det finns möjlighet till bättre uppföljning och analys av väntetider med fokus på barn och unga. Inte minst finns det
behov av förbättrad kvalitet i rapportering av väntetider inom BUP.

12.10 Integration
Riksdagen beslutade om integrationspolitiken 1997 (prop. 1997/98:16)
Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik.
Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter
och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
Målet omfattar nyanlända. Med nyanlända invandrare avses här i
huvudsak personer som har beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande och deras anhöriga.
I en konsekvensutredning ska förslag som kan påverka förutsättningarna för det integrationspolitiska målet avseende exempelvis
hälso- och sjukvård analyseras.
Det är regionerna som har ansvar för att vård ges på lika villkor.
Utredningen har inte tillgång till uppgifter om hur väntetider fördelas mellan olika grupper i befolkningen och kan därför inte
redogöra för hur jämlik vården är avseende väntetider för nyanlända
i jämförelse med för övriga invånare.
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12.10.1 Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan
på integration
Den kommitté för årlig tillgänglighetsdialog som utredningen föreslår, kan bidra i arbetet med integration genom att uppmärksamma
regionerna på frågor om jämlikhet inklusive nyanlända när det gäller
tillgänglighetsarbetet.
12.10.2 Effektivitet och valfrihet – påverkan på integration
Kunskapshöjande insatser
De kunskapshöjande insatserna ska anpassas för olika grupper, och
kan därmed påverka integrationen i positiv riktning. Kunskapshöjande insatser om vårdgaranti och patientens valmöjligheter kan
till exempel riktas till nyanlända och utrikes födda. Det är angeläget
att alla har kunskap om vårdgarantin och om valmöjligheter i vården.
Utredning om vårdsöksystem
Den utredning om vårdsöksystem som utredningen föreslår har inte
någon direkt påverkan på integrationspolitiska målet.
Stöd till pilotverksamheter
Inom ramen för det stöd som föreslås för pilotverksamheter förutsätter utredningen att regionerna i sitt arbete tar hänsyn till aspekter
som rör integration. I den följeforskning som ska bedrivas kan frågor om jämlikhet för nyanlända i förhållande till övriga invånare
uppmärksammas.
12.10.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan
på integration
I utredningens förslag om att erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och på en känd webbplats ingår krav om att hälsooch sjukvårdsrådgivning under vissa förutsättningar ska vara till-
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gängliga på andra språk. Detta innebär bättre förutsättningar för
personer som inte talar svenska att ta del av rådgivningen.
12.10.4 Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan
på integration
Granskningen av väntetidsdatabasen har ingen effekt på integrationen.

12.11 Påverkan på miljö och klimat
12.11.1 Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan
på miljö och klimat
Den statliga tillgänglighetsdialog som utredningen föreslår innebär
resande för dialog vid platsbesök hos de 21 regionerna. Resande
påverkar miljö och klimat men i begränsad utsträckning, resande kan
också göras genom val av miljövänliga transportalternativ.
12.11.2 Effektivitet och valfrihet – påverkan på miljö och klimat
Kunskapshöjande insatser
Miljö och klimat påverkas inte eller är svårbedömt, eventuella miljöeffekter gäller resande. En ökad kunskap om vårdgarantin och valfrihet som leder till att patienter erbjuds vård i annan region eller
väljer vård i högre utsträckning i annan region kan innebära ett ökat
resande som kan ge negativ effekt på miljö och klimat, men det kan
också vara så att den enhet som patienten kommer till rent geografiskt kan ligga närmare för patienten eller ha bättre möjligheter
till kommunala transporter. Då kan valet ge en positiv miljöeffekt
jämfört med om patienten kommer till vårdgivaren i sin hemregion.
Utredning om vårdsöksystem
En utredning om vårdsöksystem kan ha viss negativ påverkan på
miljön med avseende på transporter, då det är troligt att utredningens sekretariat behöver besöka regionerna. Resande påverkar
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miljö och klimat men i begränsad utsträckning med en resa per år
per region, resande kan också göras genom val av miljövänliga transportalternativ. Det finns också möjlighet att ersätta fysiska möten
med videomöten, det skulle minska effekten på klimat och miljö.
Stöd till pilotverksamheter
Utredningens förslag om stöd till pilotverksamheter för ökad samverkan mellan regioner, kan innebära ett ökat resande för patienter
eller medarbetare mellan regionerna, men utredningen bedömer att
det inte behöver ske i någon större omfattning. Resande påverkar
miljö och klimat men resande kan också göras genom val av miljövänliga transportalternativ.
12.11.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan
på miljö och klimat
Utredningen bedömer att förslagen inte har några betydande konsekvenser för miljö och klimat. Möjligen kan en säkrad kvalitativ
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans innebära att antalet fysiska
besök i hälso- och sjukvården minskar, om råd om insatser som den
enskilda själv kan vidta räcker för de aktuella symtomen och patienten
får dessa genom hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans i stället
för att besöka en vårdcentral eller akutmottagning. Det kan innebära
minskat resande och eventuellt också minskad klimatpåverkan genom
att digitalisering kräver mindre av hälso- och sjukvårdens byggnader
och fysiska utrustning. Men utredningen bedömer att den här typen
av effekter i så fall är mycket marginella när det gäller miljö- och
klimatpåverkan.
12.11.4 Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan
på miljö och klimat
Utredningen bedömer att granskningen inte någon betydande påverkan på miljö och klimat, varken positivt eller negativt.
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12.12 Förslagens överensstämmelse med de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning
till Europeiska unionen
Det är endast inom uppdraget avseende hälso- och sjukvårdsrådgivning som förslag till författningsändringar lämnas. Utredningen
bedömer att förslagen överensstämmer med de skyldigheter som
följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och att de inte
medför några konsekvenser för det svenska EU-medlemskapet.
Hälso- och sjukvård är en nationell behörighet, och det är medlemsstaterna som finansierar, förvaltar och organiserar sina hälso- och sjukvårdssystem. Utredningens förslag ligger inom hälso- och sjukvårdens
område. De författningsändringar som föreslås gäller ändringar i den
svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Som utredningen beskrivit
ovan kan vissa konsekvenser för företag och konkurrens uppstå, men
utredningen föreslår inga förändringar av regelverket när det gäller
konkurrens eller offentlig upphandling. Inte heller i övrigt föreslår
utredningen några förändringar som påverkar EU-rätten.
I sammanhanget kan det nämnas att det för närvarande pågår
arbete inom EU med att öka samordning och styrning när det gäller
information, snarare än att decentralisera, genom förordningen om
inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av
information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster. 5
Förordningen syftar till att göra det enklare för medborgare inom
EU att agera över gränserna, till exempel flytta till ett annat land eller
arbeta i ett annat land än där man bor. I förordningen regleras en
gemensam digital ingång på EU-nivå, som sedan lotsar användarna
vidare till relevant information och relevanta digitala tjänster i varje
medlemsstat. Myndigheten för digital förvaltning stödjer utvecklingen av detta i Sverige. Regionerna behöva beakta detta avseende
arbetet med den webbplats som utredningen föreslår.

5

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en
gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och
problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012, 2017/0086
(COD).
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12.13 Konsekvenser för den personliga integriteten
Utredningen har i sitt arbete beaktat skyddet för den personliga
integriteten. Skyddet för den personliga integriteten och rätten till
respekt för privatlivet skyddas både av internationella regelverk och
av nationell rätt. En övergripande beskrivning av de regelverk som
utredningen har beaktat när det gäller denna fråga finns i avsnitt 3.6.
Utredningen föreslår inga förändringar som utökar möjligheterna att överföra eller på annat sätt behandla personuppgifter eller
några ändringar i gällande lagstiftning om sekretess eller tystnadsplikt. Gällande regelverk om dataskydd, sekretess och tystnadsplikt ska alltså även fortsättningsvis tillämpas i fråga om sådan verksamhet som utredningen föreslår regleras.
12.13.1 Kommitté för tillgänglighetsdialog – konsekvenser
för den personliga integriteten
Den kommitté för årlig tillgänglighetsdialog som utredningen föreslår kommer ha som underlag regionernas handlingsplaner och årliga
rapportering som inte innehåller känsliga personuppgifter, myndigheters publicerade rapportering på området samt använda aggregerade
data från aktuella databaser och register. Kommitténs arbete kommer
därmed inte ha någon påverkan på den personliga integriteten.
12.13.2 Effektivitet och valfrihet – konsekvenser
för den personliga integriteten
Kunskapshöjande insatser
Det uppdrag om kunskapshöjande insatser som utredningen föreslår
är riktade till olika grupper så som invånare generellt, patientgrupper
och aktörer i vården. Den information som insatser gäller innehåller
inte några personuppgifter och har inte några konsekvenser för den
personliga integriteten.
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Utredning om vårdsöksystem
En utredning föreslås avseende vårdsöksystem över vårdgivare,
dessas utbud, väntetider och lediga kapacitet samt villkor för nyttjande av den vården. Förslaget om att tillsätta en utredning påverkar
i sig inte den personliga integriteten. Det är dock relevant att en
sådan utredning beaktar aspekter rörande den personliga integriteten i sitt arbete. Utredningen kan inte se några skäl till att känsliga
personuppgifter skulle behöva finnas i ett vårdsöksystem, men det
skulle exempelvis kunna vara relevant med vissa kontaktuppgifter till
vissa funktioner.
Stöd till pilotverksamheter
Den pilotverksamhet som utredningen föreslår är svår att bedöma,
om personuppgifter kommer i fråga hänger samman med vilka samarbeten som kan komma ifråga. Utredningen förutsätter att regionerna följer gällande lagstiftning avseende den personliga integriteten
i den pilotverksamhet som de gemensamt bedriver.
12.13.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning – konsekvenser
för den personliga integriteten
Författningsändringar
Hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans är möjlig redan i dag
Att organisera hälso- och sjukvården så att enskilda kan få hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans, vilket utredningen föreslår ska bli
obligatoriskt för regionerna, innebär vissa skillnader i förhållande till
om regionerna hade valt att enbart erbjuda sådan hälso- och sjukvårdsrådgivning vid ett fysiskt möte mellan den enskilde och hälsooch sjukvårdspersonalen. När det gäller utredningens förslag om att
regionerna ska organisera sin hälso- och sjukvård så att enskilda kan
få hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans konstaterar utredningen samtidigt att detta är möjligt redan i dag utifrån gällande
regelverk. Och det görs dessutom i samtliga regioner i dag.
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Förslagens påverkan på den personliga integriteten
Utredningen bedömer inte att nya grupper av personer kommer
söka hälso- och sjukvård med anledningen av förslagen eftersom
enskildas möjligheter att komma i kontakt med hälso- och sjukvården, inklusive hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, inte
förändras i förhållande till vad som i praktiken är möjligt redan i dag
i alla regioner. Förslagen bör alltså inte leda till fler registrerade i
hälso- och sjukvården. Inte heller kan det förväntas att fler kategorier av personuppgifter kommer behandlas. De personuppgifter
som behandlas om en person som tar kontakt med hälso- och
sjukvården på distans och antalet personer som tar sådan kontakt
bör dessutom i huvudsak vara samma som om kontakt hade tagits
med hälso- och sjukvården i samma ärende på annat sätt.
Hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, på det sätt som
utredningen föreslår, innebär att personuppgifter överförs från den
enskilde till hälso- och sjukvården via telefon. Detta är redan möjligt
och sker i dag i alla regioner. Detta är dock något som skulle kunna
undvikas om regionerna hade valt att inte erbjuda hälso- och
sjukvårdsrådgivning via telefon, men det kommer inte vara möjligt
att välja bort det med utredningens förslag. Hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon ställer vissa krav på vårdgivaren ur integritetsperspektiv, bland annat när det gäller säkerhet i den utrustning som
används, säkerställande av den enskildes identitet och säkerställande
av att sekretess och tystnadsplikt kan upprätthållas under samtalet.
När det gäller känsliga personuppgifter om exempelvis hälsa, vilket
det många gånger är fråga om inom hälso- och sjukvården, är det
särskilt viktigt att det finns förmåga, rutiner och tekniska lösningar på
plats som säkerställer att uppgifterna inte blir åtkomliga för de som
inte ska ha tillgång till dem. Samtidigt är allt detta sådant som behöver
beaktas även vid ett fysiskt möte inom hälso- och sjukvården.
Utredningens förslag om besvarande och överföring av samtal
mellan de som bedriver hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans i
olika regioner, vid behov, vid allvarlig händelse, kan innebära en viss
skillnad i förhållande till hur personuppgifter behandlas i dag. I dag
finns inte något motsvarande krav eller något krav på teknisk lösning
som möjliggör besvarande eller överföring av samtal. Däremot
används i de flesta regioner i dag tekniska lösningar som möjliggör
detta, men inte i alla. Flera regioner samarbetar också kring besva-
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rande av samtal, både vid allvarlig händelse och i andra situationer,
men inte alla. Utredningens förslag innebär inte några närmare krav
på hur de tekniska lösningarna ska vara utformade.
Behandlingen av personuppgifter bedöms vara nödvändig och inte
otillbörligt inskränka den personliga integriteten
Även om det alltså finns vissa skillnader mellan hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och vid fysiskt möte, är utredningens
bedömning att den personliga integriteten inte kommer att påverkas
av utredningens förslag om hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans, inklusive via telefon, eftersom det redan i dag finns rättsliga
förutsättningar att tillhandahålla detta och samtliga regioner gör det.
Det innebär alltså att förslagen varken kommer möjliggöra för annan
behandling av personuppgifter, till exempel andra ändamål, fler
registrerade, behandling av andra kategorier av personuppgifter eller
nya metoder för behandlingen, än vad som är möjligt i dag eller att
annan behandling kommer ske i praktiken. När det gäller överföring
av samtal i enlighet med förslaget till bestämmelse i 7 kap. 5 § HSF
kan dock viss påverkan finnas, eftersom ett fåtal regioner inte arbetar
med sådan överföring i dag. Utredningen bedömer dock att inte
något av förslagen innebär ett otillbörligt intrång i de registrerades
personliga integritet. Hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans,
och ett ändamålsenligt samarbete kring besvarande av samtal när det
finns behov av det vid en allvarlig händelse, är viktigt för att säkerställa
att en viktig tjänst inom hälso- och sjukvården finns tillgänglig för alla
invånare dygnet runt på lika villkor såväl vid allvarlig händelse som när
sådan inte föreligger. Det bedöms leda till en mer likvärdig och jämlik
hälso- och sjukvård. Personuppgiftsbehandling som sker vid hälsooch sjukvårdsrådgivning på distans bedömer utredningen i huvudsak
vara nödvändig för tillhandahållande av hälso- och sjukvård i enlighet
med artikel 9.2 h Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG, dataskyddsförordningen, och
5 kap. 3 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning. Uppgifterna behandlas av yrkesutövare
inom hälso- och sjukvården som omfattas av sekretess och tyst-
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nadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och
patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.
Gällande regelverk säkerställer behovet av informationssäkerhet,
rättssäkerhet samt skydd för den personliga integriteten
Den hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans som omfattas av utredningens förslag omfattas bland annat av bestämmelser om behandling av personuppgifter i dataskyddsförordningen, lagen med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning,
patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens (HSLF-FS 2016:40)
föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av
personuppgifter i hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat att
de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling i
artikel 5 i dataskyddsförordningen måste beaktas vid hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans, att det måste finnas en laglig grund
för behandlingen och att flera bestämmelser om den enskildes
rättigheter och om informationssäkerhet måste följas. Den personuppgiftsansvarige, men också eventuella personuppgiftsbiträden,
måste vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
för att bland annat förhindra obehörigt röjande av eller obehörig
åtkomst till uppgifter (se artikel 5.1 f, 24 och 32 i dataskyddsförordningen). Om flera aktörer är inblandade i hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans får det inte råda tvivel om vem som är
personuppgiftsansvarig, vem som är personuppgiftsbiträde, och
vilket ansvar respektive vilka skyldigheter var och en har. Förhållandet mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde ska
enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen regleras i ett avtal och
biträdet får bara behandla personuppgifter på den ansvariges dokumenterade instruktioner. Enligt artikel 28.1 dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige enbart anlita personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att
behandlingen uppfyller dataskyddsförordningen och säkerställer att
den registrerades rättigheter skyddas. Personuppgifter ska enligt
artikel 5.1 a i dataskyddsförordningen behandlas på ett öppet sätt i
förhållande till den enskilde och den enskilde ska enligt artikel 12 i
dataskyddsförordningen lämnas klar och tydlig information om personuppgiftsbehandlingen. Sammantaget bedömer utredningen att
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ovanstående bestämmelser tillsammans med gällande regelverk i
övrigt säkerställer behovet av informationssäkerhet, rättssäkerhet
samt skydd för den personliga integriteten i fråga om sådan hälsooch sjukvårdsrådgivning på distans som utredningen föreslår ska
regleras.
Information om hälso- och sjukvård på en webbplats inskränker inte
den personliga integriteten
Information om hälso- och sjukvård på en webbplats, som utredningen
föreslår ska regleras, bedöms inte påverka den personliga integriteten.
Endast allmän information om hälso- och sjukvård ska publiceras.
Förslaget innebär inte att personuppgifter behöver behandlas. Gällande regelverk om behandling av personuppgifter och elektronisk
kommunikation säkerställer behovet av informationssäkerhet, rättssäkerhet samt skydd för den personliga integriteten.
Överenskommelse mellan staten och SKR
Det förslag till överenskommelse mellan staten och SKR som utredningen lämnar innebär inte i sig några konsekvenser för den personliga integriteten. Utredningen vill dock framhålla vikten av att
denna aspekt beaktas i utformningen av överenskommelsen. Det
gäller särskilt i frågor om olika kanaler och verktyg för hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans och e-tjänster, såsom tjänster för
medicinsk triagering, det vill säga en process för att sortera och prioritera patienter.
Utredning om en nationell digital infrastruktur
Förslaget om att tillsätta en utredning innebär inga konsekvenser för
den personliga integriteten i sig. Däremot kan den föreslagna utredningens förslag komma att innebära en sådan påverkan, varför det är
viktigt att även i en sådan utredning beakta konsekvenserna för den
personliga integriteten.
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12.13.4 Granskning av väntetidsdatabasen – konsekvenser
för den personliga integriteten
Utredningen bedömer att granskningen inte har någon negativ påverkan på den personliga integriteten. Möjligen kan granskningen av
väntetidsdatabasen innebära vissa fördelar ur ett integritetsperspektiv. Genom en sådan granskning kan eventuella brister i databasen när det gäller behandling av personuppgifter synliggöras och
därefter åtgärdas.

12.14 Konsekvenser i övrigt
Enligt kommittéförordningen (1998:1474) gäller även att andra konsekvenser ska beskrivas, än de utredningen belyst ovan. Det gäller
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet,
för sysselsättning och offentlig service. Utredningens bedömning är
att de förslag som lämnas inte har några nämnvärda konsekvenser
dessa områden.
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Kommittédirektiv 2020:81

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2020
Sammanfattning
En kommitté i form av en delegation ska verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med fokus på kortare väntetider. Detta
gäller inte minst i det efterarbete som följer på utbrottet av sjukdomen covid-19, då en stor mängd uppskjutna vårdinsatser kommer att
behöva omhändertas.
Delegationen ska bl.a.
– stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
– stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom
att informera om patienters valmöjligheter,
– stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av
en nära och tillgänglig vård,
– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt
samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden,
– utreda en utökad vårdgaranti,
– vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 15 maj 2022.
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Svensk hälso- och sjukvård brister i tillgänglighet
Vården ska vara både jämlik och lätt tillgänglig. Den som har det
största behovet av vård ska ges företräde till vården. Det framgår av
både hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821).
Tillgänglighet handlar om balansen mellan invånarnas behov av
vård och vårdens kapacitet och resurser att möta dessa. En tillgänglig
vård innebär att vården är lätt att komma i kontakt med och att
insatser ges inom rimlig tid. Tillgänglighet handlar också om geografisk närhet, behovsanpassade öppettider, gott bemötande och möjligheter till digitala kontaktlösningar med vården. Vidare innebär
tillgänglighet att hälso- och sjukvården ska utformas så att den inte
utestänger personer med särskilda behov, som exempelvis personer
med funktionsnedsättningar eller personer som har ett annat modersmål än svenska. Det är av särskild vikt att berörda aktörer beaktar
eventuella risker för undanträngningseffekter, det vill säga att patienter med mindre medicinska behov ges vård före patienter med större
medicinska behov, vid utformandet av olika tillgänglighetsinsatser.
Trots att svensk hälso- och sjukvård håller hög medicinsk kvalitet
har långa väntetider, liksom bristande tillgänglighet i bred bemärkelse, varit ett problem sedan lång tid tillbaka. Det konstaterar både
Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i sina
uppföljningar av tillgänglighet och väntetider i vården. Sedan 2010
har Sverige därför en lagreglerad nationell vårdgaranti som anger hur
länge en person som längst ska behöva vänta på vård. Andelen
patienter som får vård inom vårdgarantins gränser har likväl minskat
sedan 2014. Det innebär att allt fler patienter väntar allt längre tid på
vård. Denna bild bekräftas av flera patientenkäter. Likaså visar internationella jämförelser att patienter i Sverige upplever tillgängligheten till hälso- och sjukvården som sämre än patienter i jämförbara
länder, särskilt på kvällar och helger. Vidare pekar studier på att det
finns ett samband mellan tillgängligheten till hälso- och sjukvård och
befolkningens förtroende för vården. En bristande tillgänglighet riskerar därmed att underminera förtroendet för hälso- och sjukvården.
Att öka tillgängligheten och korta väntetiderna till hälso- och sjukvården genomsyrar regeringens satsningar under mandatperioden.
Regeringen har därför beslutat om ett flertal insatser på området.
Den 1 januari 2019 infördes en förstärkt vårdgaranti inom primärvården. I juni 2019 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regio-
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ner (SKR) en överenskommelse om en ny, uppdaterad kömiljard.
Den följdes i december 2019 av överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Ungefär samtidigt beslutade
regeringen även om flera andra omfattande tillgänglighetssatsningar.
Av dessa kan nämnas fortsättningen på arbetet med standardiserade
vårdförlopp för cancer, liksom införandet av personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp för andra sjukdomsgrupper än cancer.
Även utvecklingen av den nära vården, där särskilda medel går till att
stödja arbetet med den förstärkta vårdgarantin inom primärvården,
utgör en central del av regeringens tillgänglighetssatsningar. En annan
central del är överenskommelsen inom psykisk hälsa, där särskilda
medel avsätts för att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP). Dessutom har satsningar gjorts på att stärka kompetensförsörjningen i vården.
Dessa satsningar har i varierande utsträckning påverkats av att
regionerna under våren 2020 har behövt ställa om hälso- och sjukvården för att bemöta utbrottet av covid-19, som orsakas av det nya
coronaviruset. I stället för att bedriva utvecklingsarbete har regionerna och verksamheterna behövt säkerställa ett akut omhändertagande av såväl virussmittade patienter som patienter med andra
akuta och svåra sjukdomstillstånd. Det har bl.a. medfört att en stor
mängd planerade vårdbesök och operationer har ställts in eller skjutits
på framtiden. I april och maj 2020 var antalet genomförda besök och
operationer drygt 30 respektive cirka 50 procent lägre än föregående
år, enligt den nationella väntetidsdatabasen. När hälso- och sjukvården kommer att kunna återuppta den ordinarie verksamheten
igen är oklart, men siffrorna från väntetidsdatabasen pekar mot att
antalet patienter i behov av vård då kommer att vara avsevärt mycket
större än tidigare. Det kommer att ställa höga krav på hälso- och
sjukvården under lång tid framöver för att patienter ska få vård i rimlig tid.
Mot denna bakgrund finns ett behov av att fortsätta stödja regionerna i deras tillgänglighetsarbete. Från ett nationellt perspektiv
finns även behov av att ta ett samlat grepp om tillgänglighetsområdet
för att därigenom skapa förutsättningar för mer ändamålsenliga och
kostnadseffektiva insatser på såväl nationell som lokal nivå. Detta
gäller inte minst i det efterarbete som följer på utbrottet av covid19, då en stor mängd uppskjutna vårdinsatser kommer att behöva
omhändertas. En delegation ska därför inrättas vars arbete ska syfta
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till att verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med
särskilt fokus på kortare väntetider. I denna del ska delegationens
arbete framför allt inriktas mot regional, till skillnad från kommunal,
hälso- och sjukvård eftersom det främst är inom den regionalt finansierade hälso- och sjukvården som utmaningarna med bristande tillgänglighet och långa väntetider finns. Det finns behov av att skapa
förutsättningar för att förstärka arbetet med att öka tillgängligheten.
Uppdraget att stödja tillgänglighetsarbetet och dess samordning
Ytterst är det regionerna som ansvarar för vården och därmed för
tillgängligheten och för att patienter får vård i rimlig tid. En central
del i arbetet för att öka tillgängligheten är en väl utvecklad och
fungerande samverkan mellan alla berörda aktörer. En förutsättning
för att regionernas tillgänglighetsarbete ska få genomslag i verksamheterna och komma patienterna till del är att förtroendevalda inom
regioner, tjänstemän, offentliga och privata vårdgivare, liksom andra
berörda aktörer såväl inom som mellan regionerna, arbetar samordnat.
Regionerna måste därför fortsätta att ta ansvar för och prioritera ett
kontinuerligt, brett och långsiktigt tillgänglighetsarbete. På grund av
situationen med anledning av covid-19 har dock detta arbete i varierande utsträckning förändrats. Efter utbrottet av covid-19 kommer
utmaningarna att vara än större eftersom viss planerad vård har skjutits
på framtiden samtidigt som utbrottet har skapat nya behov. Tillsammans ökar det behoven av hälso- och sjukvård.
Regeringen kan stödja regionerna genom att skapa goda förutsättningar för deras tillgänglighetsarbete. Det kan bl.a. innebära att
man från nationellt håll bistår regionerna genom att stödja samarbeten och samordnar dialoger mellan och inom regionerna samt
med andra berörda aktörer, bl.a. privata vårdgivare, i syfte att främja
ett kontinuerligt, brett och långsiktigt tillgänglighetsarbete. Genom
att från nationellt håll stödja och samordna regionernas tillgänglighetsarbete stärks möjligheten till erfarenhetsutbyte över regiongränserna. Goda arbetssätt och metoder för förbättrad tillgänglighet kan
på så sätt spridas mellan regionerna. Det är viktigt att regionerna drar
lärdom av varandras arbete för ökad tillgänglighet eftersom det förbättrar förutsättningarna för att de åtgärder som prioriteras är de
mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Samtidigt är det ange-
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läget att insatser från nationellt håll stödjer redan pågående utvecklingsarbete i regionerna. Det inkluderar arbetet inom ramen för
överenskommelser mellan staten och SKR.
Stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala
handlingsplaner för ökad tillgänglighet
Orsakerna till bristande tillgänglighet i vården skiljer sig åt mellan
olika delar av landet och mellan olika verksamheter inom regionerna.
Exempelvis skiljer sig förutsättningarna åt mellan glesbygd och storstad när det gäller bl.a. fysiska avstånd till vården, öppettider på vårdinrättningar, antalet vårdgivare samt möjligheter att rekrytera och
behålla personal. Vården kan därför inte förväntas vara utformad på
samma sätt överallt. Därmed finns det inte en enskild nationell lösning på problemen utan regionen behöver anpassa sina åtgärder efter
lokala förutsättningar, behov och utmaningar.
Tillgängligheten inom BUP är en stor utmaning i de flesta regioner. Det finns därför särskilda behov av att utveckla definierade
insatser för att nå en god tillgänglighet inom BUP. I november 2019
gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(dir. 2019:93). I uppdraget ingår bl.a. att bedöma hur barn och unga
med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas ändamålsenligt stöd i
högre utsträckning än vad som sker i dag. Regeringen bedömer att
det krävs en utvecklad första linjens vård för barn och unga med
psykisk ohälsa.
Inom ramen för statens och SKR:s överenskommelser om en ny,
uppdaterad kömiljard 2019 och ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, ska regionerna ta fram regionala nulägesrapporter och
handlingsplaner för tillgängligheten i den egna regionen. Nulägesrapporterna redovisades i oktober 2019 och beskriver bl.a. de förutsättningar, behov och utmaningar som präglar regionen när det gäller
tillgänglighet till vård. Nulägesrapporterna ska ligga till grund för de
handlingsplaner som regionerna ska lämna in senast den 31 mars
2021. Detta senarelagda redovisningsdatum beslutades i en tilläggsöverenskommelse som staten och SKR tecknade i april 2020 på grund
av utbrottet av covid-19.
I handlingsplanen ska regionen bl.a. redogöra för regionens målsättningar när det gäller väntetider till hälso- och sjukvården. Det ska
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framgå vilka egna insatser och åtgärder som regionen anser krävs för
att uppnå en hållbar och förbättrad tillgänglighet med kortare väntetider och minskade vårdköer. Regionerna ska särskilt redovisa hur
de arbetar och strategiskt avser att arbeta för att patienter med kroniska sjukdomar ska få vård efter behov och i rimlig tid. I handlingsplanen ska även insatser kopplade till BUP belysas särskilt.
Vidare ska regionen i handlingsplanen redogöra för hur utbrottet av
covid-19 har påverkat regionens tillgänglighetsarbete, vilka särskilda
tillgänglighetsutmaningar utbrottet medför framöver och hur regionen kommer att arbeta med att säkerställa tillgängligheten efter
covid-19.
I januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de
gröna, framgår att en generalplan för kortare köer inom vården ska
tas fram tillsammans med regionerna. Dessa kommittédirektiv, tillsammans med de regionala handlingsplanerna, utgör en generalplan
för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.
Delegationen ska därför
– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner med regionala målsättningar för ökad tillgänglighet,
– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, stödja
utvecklingen av ökad tillgänglighet till vård och stöd för barn och
unga med psykisk ohälsa,
– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, stödja
regionerna i deras arbete för att säkerställa tillgängligheten såväl
under som efter utbrottet av covid-19,
– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna och
handlingsplanerna som stöd för regionerna och som information
till regeringen,
– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder
som anges i de regionala handlingsplanerna, och
– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nödvändiga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården med
fokus på kortare väntetider.
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Stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom
att informera om patienters valmöjligheter
Skillnader i väntetid både inom och mellan olika regioner, samt
mellan olika vårdgivare inom samma specialistområde, pekar på att
det finns möjlighet att korta patientens väntetid om vårdgivarnas
och regionernas samlade kapacitet används mer effektivt. Enligt
hälso- och sjukvårdslagen har regionen en skyldighet att se till att
patienten får vård hos en annan vårdgivare, utan extra kostnad, i de
fall regionen inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser.
Problemet med långa väntetider bör dock adresseras redan innan
patienten har väntat så länge.
I patientlagen fastslås att patienter har möjlighet att välja utförare
av offentligt finansierad öppen vård, inom eller utom hemregionen,
obeaktat väntetiderna. Enligt SKR:s rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården och riksavtal för utomlänsvård,
ska patienter även erbjudas att välja behandling inom sluten vård vid
sjukhus i andra regioner, under förutsättning att hemregionen i förväg godkänt patientens behov via remiss. I dessa fall står hemregionen för vårdkostnaden och patienten får bekosta resan. I dag finns
det därför pågående samarbeten mellan regionerna om möjligheten
för patienter att välja sluten vård i olika regioner. Kunskapen om
rådande valmöjligheter är dock inte sällan låg bland såväl verksamhetsledning och vårdpersonal som patienter. Det innebär en ökad
risk för att patienter väntar onödigt länge på vård.
I överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 anges att SKR ska inleda en förstudie som tittar på
vilken information om väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata som skulle kunna tillgängliggöras på 1177 Vårdguidens webbplats. I uppdraget ingår bl.a. att redogöra för hur denna information
skulle kunna presenteras på webbplatsen, i syfte att möjliggöra för
allmänheten och patienter att jämföra kvalitet, tillgänglighet och
patientnöjdhet mellan olika vårdgivare. Förstudien ska redovisas
senast den 30 september 2020.
Genom att patienter t.ex. ges möjlighet att få vård hos andra vårdgivare med kortare väntetider finns förutsättningar för ett bättre
resursutnyttjande och en ökad tillgänglighet. Detta kan vara ett användbart arbetssätt i det efterarbete som följer på covid-19.
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Delegationen ska därför
– informera berörda aktörer om patienters möjlighet att få vård hos
andra vårdgivare, både i hemregionen och i andra regioner,
– lämna förslag på åtgärder som, inom ramen för gällande lagstiftning och med hänsyn till regionernas behov av långsiktiga planeringsförutsättningar för att kunna säkra en stabilitet i vårdutbudet,
kan underlätta för patienter att få vård hos någon annan vårdgivare med kortare väntetider, såväl inom den egna hemregionen
som i andra regioner, i syfte att verka för ett mer effektivt utnyttjande av den samlade vårdkapaciteten,
– lämna förslag på insatser som stärker samarbetet mellan regionerna,
– följa och stödja arbetet med att tillgängliggöra information om
väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata på 1177 Vårdguidens webbplats, och
– verka för att information och förslag på insatser görs tillgängliga
för alla patientgrupper, oberoende av eventuell funktionsnedsättning.
Stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen
av en nära och tillgänglig vård
En tillgänglig primärvård som ges nära patienten ökar patientens
möjlighet att i första hand söka sig till primärvården. Det i sin tur
kan medföra att akutsjukvården och annan specialiserad vård avlastas, vilket bedöms leda till frigjord vårdkapacitet och ökad tillgänglighet i den specialiserade vården.
Den 1 januari 2019 trädde lagändringar i kraft som fastställer att
vården ska ges nära befolkningen. Eftersom hälso- och sjukvård på
primärvårdsnivå inbegriper både kommuner och regioner har arbetet
med utvecklingen av den nära vården inletts på både kommunal och
regional nivå, i olika omfattning och på olika sätt. Under våren 2020
har arbetet delvis ändrat inriktning eftersom hälso- och sjukvården
har behövt anpassa sina verksamheter utifrån de mer akuta behov
som utbrottet av covid-19 har medfört. Utvecklingen av en mer nära
vård med fokus på primärvården är dock fortfarande en prioriterad
fråga för regeringen, inte minst mot bakgrund av primärvårdens av-
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görande roll i det hälsofrämjande arbetet och i vården riktad till äldre
personer och personer med kroniska sjukdomar.
Enligt januariavtalet ska en primärvårdsreform genomföras under
mandatperioden. I maj 2020 beslutade regeringen propositionen Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform
(prop. 2019/20:164). I propositionen beskrivs de tre målen med
reformen: tillgängligheten till primärvården ska öka, patienten ska
bli mer delaktig genom en personcentrerad vård och kontinuiteten i
primärvården ska öka. För att stärka utvecklingen av en god och nära
vård har regeringen beslutat om årliga överenskommelser med SKR:
God och nära vård – en omställning av hälso- och sjukvården med
fokus på primärvård, för 2019 och 2020. Enligt överenskommelsen
för 2020 avsätts medel till regionerna och kommunerna för att stödja
utvecklingen av den nära vården och för insatser som syftar till att
stärka kompetensförsörjningen samt för digitaliseringsarbetet i regionerna. Totalt avsätts cirka 6,2 miljarder kronor för överenskommelsen under 2020.
Regeringen avser att fortsätta stödja hälso- och sjukvårdens utveckling av en mer nära vård. Arbetet behöver fortgå med kraft och intensitet och genomföras utifrån regionala nulägesanalyser och handlingsplaner. Utvecklingen är beroende av beslut som stöder utvecklingen
i den lokala kontexten. Vidare är utvecklingen beroende av att samverkan på alla nivåer och mellan alla aktörer, t.ex. regioner och kommuner,
fungerar tillfredsställande. Det visar inte minst den medicintekniska
utvecklingen som har medfört att alltmer av sjukvårdsverksamheterna har kunnat överföras till öppen vård, samtidigt som ansvaret
för hemsjukvård i de flesta regioner har överförts till kommunerna.
Det innebär att den kommunala hälso- och sjukvården har fått allt
viktigare och mer komplicerade uppgifter när det gäller allt fler personer med omfattande vård- och omsorgsbehov. En god samverkan
mellan den av regionen finansierade hälso- och sjukvården och den
kommunala hälso- och sjukvården är därför en förutsättning för
patientens möjlighet att få en god och sammanhållen vård, rehabilitering och omsorg.
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Delegationen ska därför
– följa arbetet i regioner och kommuner vad gäller utvecklingen av
en mer nära vård, med fokus på primärvården,
– föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för hur regeringen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen
av den nära vården, med fokus på primärvården, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget att utreda och lämna förslag, om så anses
lämpligt, på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning
genom 1177 Vårdguiden
Omvärldsförändringar i form av t.ex. demografi och förväntningar
på välfärdstjänster gör att hälso- och sjukvården i framtiden inte kan
utgå från samma logik som tidigare med fokus på besök på t.ex. en
vårdcentral eller ett sjukhus. Patienterna kommer själva i större utsträckning att kunna medverka i vården och ta hand om allt mer
komplicerade sjukdomstillstånd. Patienterna kommer då också successivt att få ett större behov av information, rådgivning och stöd om
hur de ska hantera information om sitt hälsotillstånd i olika situationer. Detta tydliggör ett ökat behov av stöd till patienter och närstående så att de själva kan vidta åtgärder för att lindra symtom,
behandla sjukdomstillstånd och förbättra hälsotillstånd.
Det finns sedan snart två decennier en nationell sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden som erbjuder tjänster via telefonnumret
1177 och genom en webbplats, www.1177.se. Där erbjuds olika webbtjänster, t.ex. journal på nätet eller tidsbokning. Regionernas och
kommunernas bolag Inera AB hanterar tekniken nationellt medan
regionerna hanterar innehåll i form av information eller val av webbtjänster utifrån regionala behov och önskemål. För invånarna innebär detta att man ringer ett telefonnummer och blir kopplad vidare
till en regional organisation för sjukvårdsrådgivning. Även den gemensamma webbplatsen har regionala tillämpningar där regionerna fyller
på innehåll utifrån sina behov. Detta upplägg medför att sjukvårdsrådgivningen varierar över landet, t.ex. när det gäller vilken information som ges, vilka webbtjänster som erbjuds och vilka frågor sjukvårdsrådgivningen på telefon kan hantera.
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Behovet av en tillgänglig sjukvårdsrådgivning uppmärksammades
tydligt i samband med utbrottet av covid-19 under våren 2020 då väldigt många människor kontaktade 1177 Vårdguiden på telefon. Det
medförde en kraftigt ökad belastning på tjänsten med långa väntetider i flera delar av landet.
Under 2018 tog Inera AB och SKR tillsammans med regionerna
fram en gemensam målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguidens
roll. Med utgångspunkt i denna målbild ansökte sedan SKR under
2019 om medel från regeringen för en särskild satsning. Regeringen
godkände ansökan och har avsatt 163 miljoner kronor under 2019–
2020. Medel avses avsättas även för 2021. Det är viktigt att regeringen
beaktar regionernas utvecklingskraft för att möjliggöra införandet av
t.ex. nya e-tjänster som kan effektivisera verksamheterna. Områden
som diskuterats under senare år som tros ha stor potential är bl.a.
ökade möjligheter till självservice för patienter samt artificiell intelligens och beslutsstöd för medarbetarna.
Frågan om den nationella sjukvårdsrådgivningens roll i hälso- och
sjukvårdssystemet har även lyfts av två nyligen avslutade utredningar.
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård framhöll
i sitt delbetänkande God och nära vård – En primärvårdsreform
(SOU 2018:39) att befolkningens behov av rådgivning sannolikt
kommer att öka i framtiden och att detta till stor del skulle kunna
mötas genom en utveckling av de tjänster som 1177 Vårdguiden erbjuder via t.ex. telefon. Likaså resonerade utredningen Styrning för
en mer jämlik vård i sitt slutbetänkande Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)
om sjukvårdsrådgivningen och 1177 Vårdguiden, med fokus på
vilken roll en sådan funktion bör ha i utvecklingen av den nära
vården. Ingen av utredningarna gjorde dock någon fördjupad analys
av frågan och den sistnämnda rekommenderade därför fortsatt utredning.
Nedanstående deluppdrag ska genomföras i samarbete med berörda aktörer, bl.a. SKR samt regionernas och kommunernas bolag
Inera AB.
Delegationen ska därför
– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden
bör utformas och regleras för att kunna möta behov och förväntningar kopplade till utvecklingen av den nära vården,
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– analysera möjligheter, om så anses lämpligt, att via en nationellt
samordnad sjukvårdsrådgivning tillhandahålla nya typer av digitala tjänster eller funktioner när det gäller t.ex. självservice eller
artificiell intelligens,
– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning ska kunna upprätthållas vid
kraftigt ökade behov av sjukvårdsrådgivning på grund av större
kriser eller samhällsstörningar, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget att utreda en utökad vårdgaranti
Den nationella vårdgarantin anger hur länge en person som längst
ska behöva vänta på vård. Garantin är likadant utformad för alla
patienter och gäller vid fyra specifika nedslag i vårdkedjan. En
patient ska få komma i kontakt med regionens primärvård samma
dag som patienten söker kontakt (tillgänglighetsgaranti) och få en
medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
inom tre dagar (bedömningsgaranti). Bedömningsgarantin, som
även benämns den förstärkta vårdgarantin, infördes den 1 januari
2019. Innan dess gällde en besöksgaranti som innebar att patienten
skulle få besöka läkare i primärvården inom sju dagar från det att
patienten sökt kontakt med primärvården. Vårdgarantin innebär också
att en patient ska få besöka den specialiserade vården inom 90 dagar
från det att remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från det att patienten har sökt kontakt med den specialiserade vården (besöksgaranti). Efter att vårdgivaren har beslutat om
planerad vård (exempelvis en operation eller annan behandling) ska
vården påbörjas inom 90 dagar (behandlingsgaranti).
Socialstyrelsen lyfte redan 2012 i rapporten Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011, att vårdgarantins fyra nedslag i vårdkedjan riskerar att leda till ändrade prioriteringar och remissrutiner.
Det kan i sin tur leda till undanträngning av andra patientgrupper i
behov av vårdinsatser än dem som ingår i garantin. Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys konstaterade 2015 i rapporten Varierande
väntan på vård – Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin, att vårdgarantin fyller en viktig funktion men att den i praktiken saknar betydelse för patienter med svårare och flera sjukdomar.
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Det beror på att väntetider till bl.a. diagnostisering, utredning, undersökningar och återbesök inte ingår i vårdgarantin. Patienter som behöver flera vårdinsatser garanteras därmed inte någon maximal tidsgräns för den totala väntan på vård.
För patienter med akuta eller allvarliga vårdbehov är vårdgarantin
i praktiken inte heller särskilt relevant, eftersom dessa patienter
enligt hälso- och sjukvårdslagen ska ges vård först. Av det följer att
vårdgarantin är mest relevant för patienter med mindre, icke-akuta
vårdbehov eftersom garantin för dem innebär en signal om hur länge
de som längst ska behöva vänta. Följaktligen ska vårdgarantin ses
som en maximal väntetidsgräns som garanterar alla patienter, oavsett
vårdbehov, en lägstanivå vad gäller tillgänglighet i form av väntetider.
Vidare ställer vårdgarantin inte några krav på vårdens kvalitet, hur
vårdprocessen ska fungera för patienten eller hur kontakten med
vården ska se ut, t.ex. när det gäller tidsbokningar. Sådana aspekter
är viktiga för patienten och påverkar tillsammans med väntetiderna
den sammantagna upplevelsen av vården och dess tillgänglighet. Att
vårdgarantin är uppfylld räcker alltså inte för att vården ska vara
tillgänglig ur ett patientperspektiv.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har rekommenderat
regeringen att se över om vårdgarantin kan förstärkas och göras mer
relevant ur ett patientperspektiv genom att inkludera fler delar av
vårdkedjan.
Socialstyrelsen har också framhållit att det kan finnas skäl att
utreda om vårdgarantin kan och bör differentieras efter patientens
behov. Myndigheten anser att det i stället för en bred vårdgaranti kan
införas sjukdomsspecifika, målrelaterade väntetider mellan remiss och
behandlingsstart. En mer differentierad vårdgaranti skulle därmed
separera mer och mindre brådskande vårdbehov, där brådskande diagnoser skulle få en mer ambitiös vårdgaranti än de mindre brådskande.
Den digitala utvecklingen som möjliggör vård genom olika digitala
kanaler är också något som talar för en översyn av vårdgarantin.
Delegationen ska därför
– utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
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Arbetet med vårdförlopp är viktigt för patienter med större vårdbehov
De standardiserade vårdförloppen inom cancerområdet, liksom personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom andra sjukdomsområden, är exempel på tillgänglighetsinsatser som kompletterar
vårdgarantin. Inom cancervården har standardiserade vårdförlopp funnits sedan 2015, formulerade i överenskommelser mellan staten och
SKR. Det finns i dag 31 standardiserade vårdförlopp i cancervården.
Ett standardiserat vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första
behandlingar som ska göras och vilka maximala ledtider som gäller
för de olika momenten. Ett standardiserat vårdförlopp ska ta så lång
tid det behöver ta, men inte innehålla några onödiga väntetider. Ett
standardiserat vårdförlopp inom cancervården startar då välgrundad
misstanke om cancer väcks och avslutas vid start av behandling.
I juni 2019 beslutade staten och SKR om en ny satsning för att ta
fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom tio sjukdomsområden, däribland stroke, hjärtsvikt, kol, sepsis, schizofreni
samt utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kan på dessa områden omfatta en större del av vårdkedjan än de standardiserade vårdförloppen
inom cancervården. De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen har ett multidisciplinärt upplägg och kan involvera primärvården, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården, och
den specialiserade vården, som var för sig eller tillsammans ansvarar
för delar av vårdkontinuiteten. Syftet med dessa vårdförlopp är att
öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Syftet är
också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning
och behandling. Under 2020 ska minst fem av vårdförloppen inom
ramen för den nya satsningen börja tillämpas. Vidare ska personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för fler sjukdomsområden tas fram där psykiatriska diagnoser ska prioriteras i detta arbete.
En del av den beskrivna problematiken med vårdgarantin kan omhändertas genom de standardiserade vårdförloppen och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Till skillnad från vad
som gäller för vårdgarantin är dock tidsgränserna för dessa vårdförlopp inte lagstadgade. Det finns därför ett behov av att utreda om
vårdgarantin kan utvecklas och göras mer relevant för fler patientgrupper.
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Delegationen ska därför
– om det bedöms lämpligt, lämna förslag på hur vårdgarantin kan
vidareutvecklas med särskild hänsyn till det pågående arbetet med
att utveckla de standardiserade vårdförloppen inom cancerområdet och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen
inom andra sjukdomsområden, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
Förstärkt vårdgaranti för barn och unga med psykisk ohälsa
För BUP finns det sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta
längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar
till en fördjupad utredning eller behandling. Andelen genomförda
första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar eller behandlingar inom dessa tidsgränser redovisas månatligen uppdelat per
region. Målsättningen är dock inte lagstadgad utan formulerad i överenskommelser mellan staten och SKR.
Eftersom det är extra viktigt att barn och unga får hjälp i tid, och
väntetiderna till BUP fortsätter att öka, är det särskilt relevant att
beakta väntetiderna till denna del av vården. Enligt januariavtalet ska
ett mål om en köfri BUP slås fast.
Delegationen ska därför
– bedöma om målsättningen om 30 dagar till första bedömning och
ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom
BUP bör kvarstå och i så fall regleras som en del av en differentierad vårdgaranti, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
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Uppdraget att vidareutveckla överenskommelsen
om kömiljarden
Av januariavtalet framgår att det ska införas en uppdaterad kömiljard
som omfattar hela vårdkedjan och särskilt tar hänsyn till kroniskt
sjuka patienters behov. I juni 2019 ingick staten och SKR en överenskommelse om en ny, uppdaterad kömiljard för 2019. Överenskommelsen omfattade cirka 1,6 miljarder kronor. I december 2019 slöt
parterna en ny överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och
sjukvården 2020, som omfattar 2,9 miljarder kronor. På grund av
utbrottet av covid-19 och dess konsekvenser för hälso- och sjukvården, beslutade staten och SKR i april 2020 om ett tillägg till överenskommelsen. Tillägget innebär bl.a. att vissa prestationskrav stryks
för resten av 2020 och att medlen i stället fördelas mellan regionerna
utifrån befolkningsstorlek.
De tidigare överenskommelserna om kömiljarden (2009–2014)
var nära kopplade till den nationella vårdgarantin. Avsikten med satsningarna var att öka incitamenten för regionerna att nå vårdgarantins
tidsgränser. Ersättningen till regionerna baserades på prestation och
följsamhet till de två steg i vårdgarantin som rör den specialiserade
vården: besöks- respektive behandlingsgarantin. Den nya kömiljarden som infördes 2019 består i stället av två block. Det första blocket
innefattar prestationskrav kopplade till regionens väntetider och
uppfyllnadsgrad av vårdgarantin. Det andra blocket handlar om att
regionerna ska bedriva ett strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättra sin väntetidsstatistik. Regionerna ska bl.a. under 2020 börja
rapportera alla besök i primärvården och i den specialiserade vården,
inklusive BUP, till den nationella väntetidsdatabasen.
Prestationskraven i första blocket är i första hand formulerade
som relativa mått där regionen ska korta sina väntetider utifrån sin
egen väntetidssituation. Syftet är att jämna ut de skilda förutsättningarna mellan regionerna och därmed öka incitamenten för samtliga regioner att korta väntetiderna. Enligt den nationella väntetidsdatabasen kortade majoriteten av regionerna sina väntetider till den
specialiserade vården under hösten 2019. Effekten syns tydligast för
operation där vårdgarantins uppfyllnadsgrad ökade med två procentenheter, från 74 procent i november 2018 till 76 procent i november
2019. I 2020 års överenskommelse utvecklades prestationskraven till
att omfatta fler delar av vårdkedjan, bl.a. inkluderades medicinsk
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bedömning i primärvården, återbesök i den specialiserade vården samt
besök, utredning och behandling inom BUP.
Kömiljarden behöver fortsätta utvecklas under de kommande åren
för att bli så ändamålsenlig och kostnadseffektiv som möjligt. Av
överenskommelserna 2019 och 2020 framgår exempelvis att prestationskraven successivt ska utvecklas och bli mer omfattande, liksom
att fler delar av vårdkedjan ska inkluderas. För att det ska vara möjligt krävs ett bredare synsätt och att fler tidsgränser inkluderas än de
som ingår i vårdgarantin. Detta, i kombination med de förväntningar
och krav som finns på att fortsätta utveckla överenskommelsen om
kömiljarden, gör att arbetet med att utveckla och förbättra överenskommelsen, inklusive prestationsmodellen, måste fortsätta. Arbetet
bör i ökad utsträckning utgå från regionala behov, förutsättningar
och utmaningar för att ge kommuner och regioner bättre planeringsförutsättningar. Samtidigt behöver överenskommelsen vara enkel att
kommunicera, transparent för berörda parter och möjliggöra effektiv uppföljning och utvärdering. Likaså ska onödig administration
för regionerna minimeras.
Delegationen ska därför
– med särskild hänsyn till behoven hos personer med kroniska
sjukdomar, lämna förslag på hur överenskommelsen om kömiljarden kan vidareutvecklas för att bli så ändamålsenlig och kostnadseffektiv som möjligt,
– lämna förslag på huvudsakligt innehåll, utformning av prestationskrav, modell för fördelning av medel, hur fler delar av vårdkedjan kan inkluderas samt hur krav på inrapportering och uppföljning av data bör formuleras,
– redogöra för möjliga styreffekter, t.ex. risken för eventuella
undanträngningseffekter, samt potentiella för- och nackdelar när
det gäller förslagen om kömiljardens vidareutveckling,
– med hänsyn till befintliga strukturer, t.ex. överenskommelser
mellan staten och SKR samt tidigare gjorda utvärderingar och
granskningar av överenskommelser som styrmedel, analysera föroch nackdelar med regionala och samverkansregionala överenskommelser mellan staten och regionerna, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
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Konsekvensbeskrivningar
Delegationen ska särskilt redogöra för konsekvenserna för berörda
aktörer, inklusive ekonomiska konsekvenser. Om förslagen medför
kostnadsökningar för staten, regionerna eller kommunerna, ska delegationen föreslå hur dessa ska finansieras. I synnerhet ska konsekvenserna för jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och
pojkar beskrivas, liksom konsekvenserna för socioekonomisk och
regional jämlikhet samt hälso- och sjukvårdens och berörda myndigheters roll. Vidare ska delegationen särskilt redovisa hur förslagen
kan påverka den administrativa arbetsbördan och de administrativa
kostnaderna inom hälso- och sjukvården, inklusive i vilken del av
hälso- och sjukvården som dessa kommer att uppstå. Vid sina avvägningar ska delegationen även beakta den administrativa bördan
och de ekonomiska konsekvenserna som kan uppkomma för privata
aktörer. Även konkurrensaspekter ska belysas.
Delegationen ska inom ramen för uppdraget särskilt beakta att
skyddet för den personliga integriteten säkerställs. I de fall delegationen lämnar förslag som rör behandling av personuppgifter ska
den särskilt redogöra för hur hänsyn tagits till behovet av informationssäkerhet, rättssäkerhet samt skydd för den personliga integriteten. En sådan analys ska primärt göras utifrån Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
men även utifrån annan befintlig reglering, bl.a. lagen (2018:218)
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
och patientdatalagen (2008:355).
I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning av den
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt
med hänsyn till de ändamål som föranlett den. Det innebär att en
proportionalitetsprövning ska göras under utredningsprocessen. Om
något av delegationens förslag påverkar den kommunala självstyrelsen ska därför, utöver dess konsekvenser, också de särskilda överväganden som lett fram till förslaget särskilt redovisas.
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Kontakter och redovisning av uppdraget
Delegationens arbete ska stödja redan pågående utvecklingsarbete i
regionerna, inklusive det som görs inom ramen för överenskommelser mellan staten och SKR. Delegationen ska samarbeta med SKR
vid genomförandet av uppdragen. När det gäller den del av uppdraget
som rör sjukvårdsrådgivning och 1177 Vårdguiden ska delegationen
även samarbeta med regionernas och kommunernas bolag Inera AB.
Vidare ska delegationen samråda med de myndigheter som har
centrala uppgifter som berör uppdraget och med andra berörda aktörer som t.ex. professions- och patientorganisationer. Det gäller särskilt med Socialstyrelsen som har i uppdrag att följa och analysera
utvecklingen av väntetider och vårdköer inom hälso- och sjukvården.
Vid genomförandet av det uppdrag som handlar om att stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av den nära
vården ska delegationen särskilt samverka med Socialstyrelsen och
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som har i uppdrag att
stödja, följa och utvärdera utvecklingen av den nära vården. Delegationen ska också samverka med det Nationella vårdkompetensrådet.
I den mån det bedöms lämpligt ska delegationen även föra dialog
med andra pågående utredningar, t.ex. Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (S 2019:05). Detta gäller
särskilt deluppdraget om att stödja regionerna i utvecklingen av ökad
tillgänglighet till vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa.
Vid genomförandet av uppdraget ska delegationen beakta tidigare
genomförda utredningar och uppföljningar av bl.a. vårdgarantin och
kömiljarden.
Följande uppdrag ska redovisas senast den 30 juni 2021:
– Uppdraget att stödja regionernas arbete med att ta fram och
genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, när
det gäller att
– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner med regionala målsättningar för ökad tillgänglighet,
– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna,
stödja utvecklingen av ökad tillgänglighet till vård och stöd för
barn och unga med psykisk ohälsa,
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– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna,
stödja regionerna i deras arbete för att säkerställa tillgängligheten såväl under som efter utbrottet av covid-19, och
– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna
och handlingsplanerna som stöd för regionerna och som information till regeringen.
– Uppdraget att stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare
väntetider genom att informera om patientens valmöjligheter.
– Uppdraget att utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på
en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden.
– Uppdraget att vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden.
Följande uppdrag ska redovisas årligen, senast den 30 juni 2021 och
senast den 15 maj 2022:
– Uppdraget att stödja regionernas och kommunernas arbete med
utvecklingen av en nära och tillgänglig vård.
– Följande uppdrag ska redovisas senast den 15 maj 2022:
– Uppdraget att stödja regionernas arbete med att ta fram och
genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, när
det gäller att
– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder
som anges i de regionala handlingsplanerna, och
– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nödvändiga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården med fokus på kortare väntetider.
– Uppdraget att utreda en utökad vårdgaranti.
Delegationen ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet.
(Socialdepartementet)

474

1303

Bilaga 2

Fördjupad information
om långa väntetider

Den här bilagan presenterar fördjupad information om väntetider,
med fokus på personer som har väntat längre än 180 dagar, det vill säga
sex månader, och ett år. Statistiken kommer från väntetidsdatabasen
hos SKR och avser antalet som väntade i slutet av december 2020.
Utredningen beställde ett uttag från väntetidsdatabasen och fick det
levererat i excelfiler som utredningen sedan har bearbetat.
Bilagan består av tolv tabeller. De första sex handlar om första
besök i den specialiserade vården och de sista sex operation eller
åtgärd. I tabellrubrikerna framgår vilket väntetidsintervall som är i
fokus, oftast över 180 dagar eller 1 år. Vissa tabeller visar resultaten
fördelat på olika regioner och vissa fördelat på olika vårdområden.
De flesta tabeller baseras på de data som också ligger till grund
för redovisningen på www.vantetider.se och som inkluderar resultat
för alla regioner. Men beställningen innehöll mer information än den
som redovisas på webbsidan, i synnerhet ytterligare information om
hur länge de personer som har väntat över 90 dagar har väntat.
Utredningen beställde även statistik som utgår från de mer detaljerade data som 16 regioner rapporterade i december 2020, som gör
det möjligt att separera väntetiderna för män och kvinnor och olika
åldersgrupper. Några tabeller redovisar sådana resultat. Det framgår
av tabellrubriken om det är data för alla regioner eller endast de 16
som tabellen bygger på.
Det finns kända brister i väntetidsdatabasen, bland annat vissa
frågetecken kring om alla regioner rapporterar på samma sätt så att
informationen är fullt jämförbar. För de resultat som redovisas i den
här bilagan är frågan om ifall väntelistorna är uppdaterade och endast
innehåller personer som faktiskt är aktivt väntande på vård särskilt
relevant. Om där finns personer som inte längre är aktuella för vård
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ger siffrorna i tabellerna nedan en bild av att det finns fler som har
väntat länge på vård än vad som faktiskt gäller. Utredningen har ändå
valt att redovisa dessa resultat, i syfte att belysa långa väntetider och
uppmuntra regionerna att hitta arbetssätt som gör att sådana långa
väntetider inte behöver uppstå och arbetssätt som gör att de som
väntat länge får vård.

Väntan på första besök i den specialiserade vården
Tabell 1

Personer som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på första
besök i den specialiserade vården i december 2020, per region

Region

Västra Götaland
Skåne
Norrbotten
Stockholm
Västernorrland
Gävleborg
Uppsala
Värmland
Örebro län
Västerbotten
Dalarna
Östergötland
Jämtland Härjedalen
Blekinge
Sörmland
Västmanland
Halland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Gotland
Totalt

Antal som väntat
över 180 dagar
8 266
4 537
3 540
3 074
2 126
1 960
1 930
1 827
1 246
1 164
1 146
769
751
616
588
548
433
421
417
328
139
35 826

Andel av alla Andel av dem som
väntade inom
som väntat över
regionen
180 dagar
23 %
13 %
13 %
9%
10 %
32 %
9%
8%
6%
22 %
5%
21 %
5%
16 %
5%
21 %
3%
12 %
3%
11 %
3%
13 %
2%
8%
2%
19 %
2%
11 %
2%
8%
2%
10 %
1%
6%
1%
6%
1%
7%
1%
7%
0%
7%
100 %

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Personer som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på första
besök i den specialiserade vården i december 2020, per
vårdområde

Vårdområde

Ögonsjukvård
Öron-näsa-halssjukvård
Allmän kirurgi
Kvinnosjukvård
Ortopedi
Urologi
Hjärtsjukvård
Allmän internmedicin
Hudsjukvård
Allmän psykiatri
Lungsjukvård
Barn- och ungdomsmedicin
Allergisjukvård
Neurologi
Barn- och ungdomspsykiatri
Handkirurgi
Specialiserad smärtmottagning
Endokrinologi
Plastikkirurgi
Kärlkirurgi
Reumatisk sjukvård
Mag- och tarmsjukvård
Neurokirurgi
Njurmedicin
Cancersjukvård
Hematologi
Totalt

Antal som väntat
över 180 dagar

Andel av alla
som väntat över
180 dagar

8 779
5 321
3 280
3 183
3 145
1 470
1 149
1 125
1 063
968
933
872
838
769
766
586
422
322
236
175
168
142
56
34
20
**

25 %
15 %
9%
9%
9%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Andel av dem
som väntade
inom
vårdområdet
18 %
15 %
14 %
11 %
9%
12 %
13 %
19 %
4%
9%
25 %
6%
26 %
11 %
12 %
11 %
20 %
11 %
15 %
9%
5%
7%
7%
4%
1%
1%

35 826

100 %

12 %

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
** Antal färre än 10, uteslutet för att undvika småtal.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 3

Personer som hade väntat över 1 år på första besök i den
specialiserade vården i december 2020, per region

Region

Västra Götaland
Norrbotten
Stockholm
Gävleborg
Värmland
Skåne
Västernorrland
Uppsala
Östergötland
Dalarna
Västerbotten
Örebro län
Kalmar län
Västmanland
Jönköpings län
Blekinge
Halland
Jämtland Härjedalen
Sörmland
Kronoberg
Gotland
Totalt

Antal som väntat
över 1 år
2 373
1 508
1 059
816
784
755
558
553
424
283
214
181
160
134
131
120
103
97
87
70
20

Andel av alla
som väntat över
1 år
23 %
14 %
10 %
8%
8%
7%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%

Andel av dem
som väntade
inom regionen
4%
14 %
3%
9%
9%
1%
6%
5%
4%
3%
2%
2%
3%
2%
2%
2%
1%
2%
1%
1%
1%

10 430

100 %

4%

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Personer som hade väntat över 1 år på första besök i den
specialiserade vården i december 2020, per vårdområde

Vårdområde

Ögonsjukvård
Öron-näsa-halssjukvård
Kvinnosjukvård
Allmän kirurgi
Ortopedi
Lungsjukvård
Urologi
Allmän psykiatri
Barn- och ungdomsmedicin
Hjärtsjukvård
Hudsjukvård
Allergisjukvård
Allmän internmedicin
Specialiserad smärtmottagning
Neurologi
Barn- och ungdomspsykiatri
Handkirurgi
Endokrinologi
Plastikkirurgi
Kärlkirurgi
Mag- och tarmsjukvård
Neurokirurgi
Cancersjukvård
Njurmedicin
Reumatisk sjukvård
Hematologi
Totalt

Antal som väntat
över 1 år

Andel av alla
som väntat
över 1 år

3 366
1 356
972
965
630
499
425
351
262
256
184
173
165
158
156
129
110
88
68
51
32
14
10
**
**
**
10 430

32 %
13 %
9%
9%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100 %

Andel av dem
som väntade
inom
vårdområdet
7%
4%
3%
4%
2%
13 %
3%
3%
2%
3%
1%
5%
3%
7%
2%
2%
2%
3%
4%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
4%

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
** Antal färre än 10, uteslutet för att undvika småtal.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 5

Fördelning (%) mellan regionerna av de personer som hade
väntat över 1 år på första besök inom den specialiserade vården
i december 2020 för de åtta vårdområden med flest personer
som väntat över 1 år

Kvinnosjukvård

Allmän kirurgi

Ortopedi

Lungsjukvård

Urologi

Allmän psykiatri

Summa

Öron-näsahalssjukvård

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland Härjedalen
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro län
Östergötland
Västra Götaland

Ögonsjukvård

Tolkning: Exempelvis, av föregående tabell framgår att 3 366
personer hade väntat på första besök inom ögonsjukvården över 1 år
i december 2020. I denna tabell framgår att 29 procent av dem
fanns i Västra Götalandsregionen, 24 procent i Region Norrbotten
och 12 procent i Region Gävleborg.
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0
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0
1
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0
0
24
4
3
1
2
9
0
4
0
3
0
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0
0
0
28
0
2
1
0
1
1
1
13
2
24
1
0
8
6
2
0
8

0
0
0
0
1
1
0
0
0
17
14
23
0
3
29
0
3
0
1
2
5

4
3
0
1
0
1
1
0
1
19
8
3
0
0
7
1
5
0
1
38
7

0
3
0
1
0
1
0
0
3
0
10
14
3
5
5
5
6
0
0
1
43

0
1
1
0
2
0
0
0
0
53
1
4
0
0
0
5
0
0
0
0
32

9
0
0
0
2
0
0
0
1
1
23
33
0
1
1
16
5
0
3
0
3

0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
29
8
2
3
9
2
11
0
1
0
28

100

100

100

100

100

100

100

100

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 6

Bilaga 2

Personer som hade väntat över 180 dagar, 1 år, 2 år och 3 år på
första besök inom den specialiserade vården i december 2020 i
16 regioner, fördelat på män och kvinnor samt åldersgrupper
0–19 år 20–39 år 40–59 år 60–79 år

Över 180
dagar
Över 1 år

Över 2 år

Över 3 år

Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt

2 092
2 466
4 558
557
643
1 200
77
102
179
40
49
89

3 981
2 321
6 302
1 228
789
2 017
238
182
420
81
83
164

4 340
2 537
6 877
1 270
721
1 991
220
132
352
85
47
132

5 117
4 001
9 118
1 682
1 199
2 881
226
145
371
70
46
116

80+ år

Totalt

2 384
1 726
4 110
924
647
1 571
96
72
168
22
25
47

17 914
13 051
30 965
5 661
3 999
9 660
857
633
1 490
298
250
548

Not: Inklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande. Baseras på information från 16 regioner
som i december 2020 rapporterade ”detaljerade data” till väntetidsdatabasen.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Väntan på operation eller annan åtgärd
Tabell 7

Personer som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på
operation eller annan åtgärd i december 2020, per region

Region

Västra Götaland
Skåne
Stockholm
Värmland
Dalarna
Örebro län
Uppsala
Västerbotten
Gävleborg
Västmanland
Kronoberg
Jämtland Härjedalen
Norrbotten
Västernorrland
Jönköpings län
Östergötland
Kalmar län
Sörmland
Blekinge
Halland
Gotland
Totalt

Antal som
väntat över 180
dagar
7 826
5 719
3 021
2 487
2 213
2 031
1 986
1 550
1 461
1 362
1 337
1 279
1 115
957
697
591
590
418
252
102
38
37 032

Andel av alla
som väntat över
180 dagar
21 %
15 %
8%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
100 %

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Andel av dem
som väntade
inom regionen
30 %
28 %
24 %
39 %
36 %
28 %
31 %
28 %
32 %
31 %
32 %
38 %
29 %
30 %
18 %
10 %
19 %
12 %
12 %
4%
5%
27 %
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Tabell 8

Bilaga 2

Personer som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på
operation eller annan åtgärd i december 2020, per vårdområde

Vårdområde

Ortopedi
Kirurgi
Öron, näs och hals
Ögon
Handkirurgi
Urologi
Utprovning av hörapparat
Gynekologi
Plastikkirurgi
Ryggkirurgi
Hjärtsjukvård
Kärlkirurgi
Neurokirurgi
Thoraxkirurgi
Totalt

Antal som väntat
över 180 dagar
9 378
5 930
4 272
3 293
3 105
2 615
2 514
2 498
1 251
932
705
317
176
46
37 032

Andel av alla Andel av dem som
som väntat över
väntade inom
180 dagar
vårdområdet
25 %
31 %
16 %
25 %
12 %
38 %
9%
15 %
8%
34 %
7%
30 %
7%
23 %
7%
27 %
3%
44 %
3%
38 %
2%
30 %
1%
21 %
0%
19 %
0%
6%
100 %

27 %

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 9

Personer som hade väntat över 1 år på operation eller annan
åtgärd i december 2020, per region

Region

Västra Götaland
Skåne
Stockholm
Värmland
Uppsala
Dalarna
Örebro län
Västerbotten
Jämtland Härjedalen
Västmanland
Gävleborg
Västernorrland
Kronoberg
Norrbotten
Kalmar län
Jönköpings län
Sörmland
Blekinge
Halland
Gotland
Östergötland
Totalt

Antal som väntat
över 1 år
3 767
2 134
1 091
930
894
865
680
650
562
459
392
349
344
239
172
125
79
59
19
**
0
13 813

Andel av alla Andel av dem som
som väntat över
väntade inom
1 år
regionen
27 %
15 %
15 %
10 %
8%
9%
7%
15 %
6%
14 %
6%
14 %
5%
9%
5%
12 %
4%
17 %
3%
10 %
3%
9%
3%
11 %
2%
8%
2%
6%
1%
5%
1%
3%
1%
2%
0%
3%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
100 %

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
** Antal färre än 10, uteslutet för att undvika småtal.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 10

Bilaga 2

Personer som hade väntat över 1 år på operation eller annan
åtgärd i december 2020, per vårdområde

Vårdområde

Ortopedi
Kirurgi
Öron, näs och hals
Handkirurgi
Urologi
Utprovning av hörapparat
Ögon
Gynekologi
Plastikkirurgi
Ryggkirurgi
Hjärtsjukvård
Kärlkirurgi
Neurokirurgi
Thoraxkirurgi
Totalt

Antal som väntat
över 1 år
2 988
2 065
1 947
1 410
1 125
1 118
1 073
700
613
424
153
117
58
22
13 813

Andel av alla Andel av dem som
som väntat över
väntade inom
1 år
vårdområdet
22 %
10 %
15 %
9%
14 %
17 %
10 %
15 %
8%
13 %
8%
10 %
8%
5%
5%
8%
4%
21 %
3%
17 %
1%
6%
1%
8%
0%
6%
0%
3%
100 %

10 %

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 11

Fördelning (procent) mellan regionerna av de personer som hade
väntat över 1 år på operation eller annan åtgärd i december
2020 för de åtta vårdområden med flest personer som väntat
över 1 år

Öron, näs och
hals

Handkirurgi

Urologi

Utprovning av
hörapparat

Ögon

Gynekologi

Summa

Kirurgi

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland Härjedalen
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro län
Östergötland
Västra Götaland

Ortopedi

Tolkning: Exempelvis, av föregående tabell framgår att 2 988
personer hade väntat på operation inom ortopedi över 1 år i
december 2020. I denna tabell framgår att 27 procent av dem
fanns i Region Skåne, 21 procent i Västra Götalandsregionen och
13 procent i Region Dalarna.

0
13
0
3
0
2
0
0
2
1
27
10
0
4
2
0
1
7
5
0
21

1
7
0
1
1
0
3
2
2
1
12
11
2
6
3
5
1
8
2
0
32

0
6
0
2
0
1
0
3
2
1
23
0
0
22
10
3
1
1
7
0
18

0
5
0
1
0
0
0
0
0
1
9
9
0
0
5
1
1
0
9
0
56

1
2
0
1
0
0
1
5
1
1
3
13
1
1
16
19
2
4
1
0
27

0
0
0
18
0
41
0
0
11
1
0
15
0
0
13
2
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
26
4
2
4
10
0
20
0
14
0
16

0
7
0
0
0
3
1
3
2
11
10
11
1
0
12
0
1
0
2
0
33

100

100

100

100

100

100

100

100

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 12

Bilaga 2

Personer som hade väntat över 180 dagar, 1 år, 2 år och 3 år på
operation eller annan åtgärd i december 2020 i 16 regioner,
fördelat på män och kvinnor samt åldersgrupper
0–19 år 20–39 år 40–59 år 60–79 år

Över 180
dagar
Över 1 år

Över 2 år

Över 3 år

Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt

939
1 317
2 256
340
494
834
43
73
116
**
13
17

2 742
2 219
4 961
1 089
937
2 026
218
226
444
65
65
130

4 879
3 241
8 120
1 786
1 202
2 988
351
283
634
111
98
209

6 558
6 043
12 601
2 526
2 313
4 839
426
432
858
111
105
216

80+ år

Totalt

2 070
1 673
3 743
869
737
1 606
121
114
235
24
17
41

17 188
14 493
31 681
6 610
5 683
12 293
1 159
1 128
2 287
315
298
613

Not: Inklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande. Baseras på information från 16 regioner
som i december 2020 rapporterade ”detaljerade data” till väntetidsdatabasen.
** Antal färre än 10, uteslutet för att undvika småtal.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Sent avbokade planerade operationer

Enligt information från kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt
Register (SPOR) gjordes drygt 21 600 sena ombokningar eller strykningar av planerade operationer under 2019 (tabell 1). Det innebär
att operationen av- eller ombokades klockan 17 eller senare dagen
före operationen var planerad att genomföras.
Det finns flera olika anledningar till att en operation av- eller
ombokas i sådant sent skede. En del av dem är svåra att styra över,
exempelvis att patienten eller personal blir sjuk eller att det kommer
en akut operation som behöver prioriteras före. Men utredningen
menar samtidigt att det kan finnas potential att undvika en del av de
sena avbokningarna och på så sätt öka kapaciteten.
För de sena avbokningar som registreras i SPOR finns en orsak
angiven. Sammantaget finns tolv olika strykningsorsaker, samt ytterligare undergrupper till en del av dessa. Bland strykningsorsakerna
finns bland annat att annan operation prioriteras, planerat program
ryms ej inom tilldelad tid, patientens behov har förändrats, personal
saknas och platsbrist.
Tabell 1 redovisar det totala antalet sena av- eller ombokningar
per region samt antalet som beror på någon av följande orsaker:
• Preoperativ utredning inte genomförd eller ofullständig
• Icke optimerad patient
• Det saknas material till operationen
• Patienten uteblev utan kontakt
Detta är orsaker som utredningen bedömer skulle kunna avhjälpas
genom exempelvis andra arbetssätt eller förbättrad planering.
Sammantaget var det under 2019 omkring 3 700 operationer, motsvarande 17 procent av alla sena avbokningar och en dryg procent av
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alla genomförda planerade (elektiva) operationer, som av- eller ombokades i sent skede till följd av någon av dessa orsaker.
Tabell 1

Sent av- eller ombokade planerade operationer 2019, per region
Avser endast planerade (elektiva) operationer, akuta operationer
ingår inte.

Region

Dalarna
Gävleborg
Halland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro län
Östergötland
Västra Götaland
Totalt

Sent avbokade
operationer – alla
orsaker

Sent avbokade operationer – orsaker som
skulle kunna undvikas*

Antal Andel av totalt
antal
genomförda
elektiva
operationer

Antal Andel av totalt
antal sena
avbokningar

853
1 154
867
366
517
159
792
43
2 584
404
1 298
1 446
1 234
646
396
2 201
1 198
5 436

7%
7%
6%
3%
6%
3%
9%
0%
4%
4%
7%
8%
7%
7%
4%
15 %
7%
8%

149
223
114
64
0
32
75
3
382
85
218
214
256
158
89
245
225
1 189

17 %
19 %
13 %
17 %
0%
20 %
9%
7%
15 %
21 %
17 %
15 %
21 %
24 %
22 %
11 %
19 %
22 %

1,3 %
1,4 %
0,8 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,8 %
0,0 %
0,6 %
0,9 %
1,1 %
1,2 %
1,5 %
1,8 %
0,9 %
1,7 %
1,3 %
1,7 %

21 594

6%

3 721

17 %

1,1 %

Andel av totalt
antal
genomförda
elektiva
operationer

* Avser följande orsaker till sen strykning: ofullständig preoperativ utredning (strykningsorsak 3 i
SPOR), icke optimerad patient (strykningsorsak 4 i SPOR), patient uteblir utan kontakt (strykningsorsak
6c) samt galler/material saknas (strykningsorsak 8b).
Not: Regionerna Blekinge, Gotland och Jämtland Härjedalen ingår inte eftersom sjukhusen i dessa
regioner under 2019 rapporterade till registrets testmiljö och därmed inte fullt ut finns med i registret.
Det gäller även några sjukhus i Region Skåne, se SPOR:s redogörelse av anslutna kliniker 1.
Källa: SPOR (utredningens beräkningar).

1

SPOR. Sjukhus anslutna till SPOR, dokument SPOR-SJUKHUS-kategoriindelning-201907-08, https://spor.se/spor/anslutna-kliniker/#tab-id-1, uttag 2021-05-18.
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Underlag för analys av regionernas
handlingsplaner

Arbetssätt vid framtagande av handlingsplan
1.

Vilka har deltagit i utarbetandet av handlingsplanen?
a) patient- och närståendeföreträdare?
b) linjeorganisationen, exempelvis verksamhetschefer?
c) processteam bestående av olika professioner?
d) regionala programområden (RPO)?
e) övriga?

2.

Har planen förankrats i de lokala patientorganisationerna?

3.

Har regionen beskrivit processen för framtagande av planen?

Innehåll
Innehåller handlingsplanen:
4.

Tydliga och uppföljningsbara regionala mål för tillgänglighet,
kortare väntetider och minskade vårdköer? Finns mål hämtade
från rekommendationer och målnivåer i nationella riktlinjer?
Finns mål från andra nationella kunskapsstöd? Finns det
specifika mål för väntetider för
a) patienter med kroniska sjukdomar?
b) barn och unga med psykisk ohälsa?
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c) nära vård? Finns tillgänglighetsmål för samverkan med kommunerna?
d) standardiserade vårdförlopp och personcentrerade vårdförlopp?
5.

Aktiviteter för att nå ovanstående mål och de specifika målen a–d?
a) aktiviteter i samverkan med kommunerna i arbetet med nära
vård?

6.

Aktiviteter för att ge patienten möjlighet att ta en mer aktiv roll
som medskapare i sin vård? Exempelvis genom
a) patientkontrakt
b) tid i handen
c) egenmonitorering
d) egenvård

7.

förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter med i planen?

8.

Aktiviteter för utmönstring av ineffektiva åtgärder?

9.

Aktiviteter för att ta hand om de uppdämda vårdbehoven med
anledning av Covid-19?

10. Aktiviteter för spridning av kunskap och ökad användning av
möjligheten för patienten att få vård hos andra vårdgivare inom
och utom regionen?
11. Aktiviteter avseende samverkan med andra regioner för att
möjliggöra för patienter att få vård i andra regioner om det finns
kortare väntetider där?
12. Insatser avseende produktions- och kapacitetsplanering, exempelvis genom
a) förebyggande och åtgärder av sena återbud?
b) samordning av scheman?
c) samverkan med andra enheter för omhändertagande av kö?
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13. Aktiviteter för att förbättra kompetensförsörjningen, exempelvis genom
a) task-shifting (uppgiftsförskjutning)?
b) arbetsfördelning inom regionen eller sjukvårdsregionen?
c) utbildning?
d) arbetsmiljö?
14. Åtgärder för ökad digitalisering?
15. Nya arbetssätt eller åtgärder där andra regioner varit förebild?
16. En beskrivning av hur 2020 års stimulansmedel har använts för
att minska väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin?
17. En beskrivning av hur regionen ska säkerställa omhändertagande i rimlig tid även för de som har väntat längre än 90 dagar
till besök och operation/åtgärd inom den specialiserade vården?
(tillägg i överenskommelsen 2021)

Ledning och styrning av tillgänglighetsarbetet
Framgår det av handlingsplanen:
18. Vilken regional prioritet som ges till arbetet med tillgänglighet?
19. Om det finns särskilda aktuella politiska beslut för tillgänglighetsarbetet?
20. Hur arbetet med tillgänglighet leds?
21. Hur ofta och på vilket sätt tjänstemanna- och politiska ledningar följer upp väntetidsläget och genomförandet av handlingsplanen?
22. Om erfarenheter från covid-19-pandemin har tagits tillvara i
ledning och styrning av tillgänglighetsarbetet?
23. Hur regionen säkerställer att rapporteringen av data till den
nationella väntetidsdatabasen sker enligt framtagna riktlinjer
och regelverk, med särskilt fokus på rapporteringen av återbesök?
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24. Använder regionerna andra uppföljningsmått än det som redovisas till väntetidsdatabasen gällande vårdgarantin?
25. Hur regionen kontinuerligt säkerställer att regionens väntelistor enbart innehåller patienter med aktuellt vårdbehov?

Koppling till nulägesrapport 2019
26. Hur är kopplingen mellan nulägesrapport 2019 och handlingsplan 2021? Hänsyn måste tas till inträffad covid-19-pandemi.
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Frågor till regionernas deltagare
i nätverket Vårdlotsar i samverkan

Frågorna avser vårdgarantins tid till
• första besök i specialiserade vården inom 90 dagar från det att
remiss har utfärdats, eller om någon remiss inte är nödvändig,
från det att patienten tagit kontakt med den specialiserade vården,
och
• planerad vård (operation/åtgärd) inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat att patienten ska få den aktuella vården.
1.

a)

Är det patienten själv som tar kontakt med regionen för
att få hjälp med vårdgarantin?
b) Till vem ska patienten i så fall vända sig för att få hjälp
till vård enligt vårdgarantin?

2.

Om regionen tar kontakt med patienter när tiden för vårdgarantin snart går ut
a) när tar i så fall regionen kontakten?
b) vem tar kontakten med patienten?

3.

På vilket sätt hjälper regionen patienten med vårdgarantin?
a) Hjälper regionen patienterna med allmän information
om de rättigheter som de har enligt vårdgarantin?
b) Hjälper regionen patienterna att få vård inom vårdgarantins tidsgränser (ex hjälper patienten till en annan vårdgivare med kortare väntetid)?
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c)

Hjälper regionen vårdgivare som inte uppfyller vårdgarantin att hitta annan vårdgivare för patienter på sin
väntelista?
d) Annat?
4.

5.

a)

Hur får regionen kännedom om patienter som väntar på
vård inom vårdgarantins gränser?
b) Har regionen gemensam väntetidslista (eller väntelistor
för olika specialiteter/ingrepp/åtgärder motsvarande)
med information om hur länge patienterna stått i kö?
Är det någon särskild information eller stöd som regionen
behöver för att effektivt kunna utföra sitt uppdrag?

6.

Har regionen överblick över vilka vårdgivare som har ledig
kapacitet att ta emot patienter som väntar, som regionen kan
hjälpa patienten till?

7.

a)

8.

Utredningens uppdrag är att undersöka hur befintliga resurser bättre kan nyttjas. Saknar regionen något för att kunna
lösa sitt uppdrag med vårdgarantin så effektivt som möjligt?
I så fall vad?
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Hur många enskilda patienter har regionen hjälpt direkt
till vård hos annan vårdgivare inom den egna regionen
under 2019, om möjligt uppdelat på besök till specialiserad vård respektive operation/åtgärd?
b) Hur många enskilda patienter har regionen hjälpt direkt
till vård hos annan vårdgivare utanför den egna regionen
under 2019, om möjligt uppdelat på besök till specialiserad vård respektive operation/åtgärd?
c) Har ni ytterligare statistik som ni kan delge utredningen
Bifoga gärna statistik eller ange var uppgifterna finns att
hämta

1325

Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

1. Säker och kostnadseffektiv it-drift
– rättsliga förutsättningar för
utkontraktering. I.

16. En väl fungerande ordning för val
och beslutsfattande i kommuner
och regioner. Fi.

2. Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt
medborgarskap. Ju.

18. Bolags rörlighet över gränserna.
Volym 1 & 2. Ju.

3. Skolbibliotek för bildning och
utbildning. U.

19. En stärkt försörjningsberedskap för
hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. S.

4. Informationsöverföring inom vård
och omsorg. S.

20. Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte
av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare. Ju.

5. Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring. Ju.
6. God och nära vård. Rätt stöd till
psykisk hälsa. S.
7. Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen. Ju.
8. När behovet får styra
– ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor
+ Sammanfattning (häfte). S.
9. Vem kan man lita på? Enkel och
ändamålsenlig användning av
betrodda tjänster i den offentliga
förvaltningen. I.
10. Radiologiska skador – skadestånd,
säkerheter, skadereglering. M.
11. Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven – aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning
för elever med intellektuell funktionsnedsättning. U.
12. Andra chans för krisande företag
– En ny lag om företagsrekonstruktion.
Ju.
13. En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut. Ju.

17. Ett moderniserat konsumentskydd. Fi.

21. En klimatanpassad miljöbalk för
samtiden och framtiden. M.
22. Hårdare regler för nya nikotinprodukter. S.
23. Stärkt planering för en hållbar
utveckling. Fi.
24. Äga avfall
– en del av den cirkulära ekonomin. M.
25. Struktur för ökad motståndskraft. Ju.
26. Använd det som fungerar. M.
27. Ett förbud mot rasistiska
organisationer. Ju.
28. Immunitet för utställningsföremål. Ku.
29. Ökade möjligheter att förhindra
illegal handel via post. I.
30. Kampen om tiden
– mer tid till lärande. U.
31. Kontroller på väg. I.
32. Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett
tryggat källmaterial. U.
33. En tioårig grundskola. Införandet
av en ny årskurs 1 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan. U.

14. Boende på (o)lika villkor
– merkostnader i bostad med särskild
service för vuxna enligt LSS. S.

34. Börja med barnen! En sammanhållen
god och nära vård för barn och unga. S.

15. Föreningsfrihet och terroristorganisationer. Ju.

35. En stärkt rättsprocess och en ökad
lagföring. Ju.
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36. Gode män och förvaltare – en översyn. Ju.
37. Stärkt rätt till personlig assistans.
Ökad rättssäkerhet för barn, fler
grundläggande behov och tryggare
sjukvårdande insatser. S.
38. En ny lag om ordningsvakter m.m. Ju.
39. Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården. S.
40. Mervärdesskatt vid inhyrd personal
för vård och social omsorg. Fi.
41. VAB för vårdåtgärder i skolan. S.
42. Stärkta åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. Fi.
43. Ett förstärkt skydd mot sexuella
kränkningar. Ju.
44. Tillgänglighetsdirektivet. S.
45. En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning. Del 1 och 2. N.
46. Snabbare lagföring
– ett snabbförfarande i brottmål. Ju.
47. Ett nytt regelverk för bygglov.
Del 1 och 2. Fi.
48. I en värld som ställer om.
Sverige utan fossila drivmedel 2040.
M.
49. Kommuner mot brott. Ju.
50. Fri hyressättning vid nyproduktion.
Ju.
51. Skydd av arter – vårt gemensamma
ansvar. Vol. 1 och 2. M.
52. Vilja välja vård och omsorg.
En hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg om äldre. S.
53. En rättssäker vindkraftsprövning. M.
54. Ändrade regler i medborgarskapslagen. Ju.
55. Mikroföretagarkonto
– schabloniserad inkomstbeskattning
för de minsta företagen. Fi.
56. Nya regler om utländska föräldraskap
och adoption i vissa fall. Ju.
57. Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer. Fi.
58. Läge och kvalitet i hyressättningen.
Ju.

59. Vägen till ökad tillgänglighet
– långsiktig, strategisk och
i samverkan. S.
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Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

Finansdepartementet
En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och
regioner. [16]

Andra chans för krisande företag
– En ny lag om företagsrekonstruktion.
[12]

Ett moderniserat konsumentskydd. [17]

En teknikneutral grundlagsbestämmelse
för regeringsbeslut. [13]

Stärkt planering för en hållbar utveckling.
[23]

Föreningsfrihet och terroristorganisationer.
[15]

Mervärdesskatt vid inhyrd personal för
vård och social omsorg. [40]

Bolags rörlighet över gränserna.
Volym 1 & 2. [18]

Stärkta åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. [42]

Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av
brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare. [20]

Ett nytt regelverk för bygglov. Del 1 och 2.
[47]
Mikroföretagarkonto
– schabloniserad inkomstbeskattning
för de minsta företagen. [55]
Om folkbokföring, samordningsnummer
och identitetsnummer. [57]

Struktur för ökad motståndskraft. [25]
Ett förbud mot rasistiska organisationer.
[27]
En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring. [35]
Gode män och förvaltare – en översyn.
[36]

Infrastrukturdepartementet

En ny lag om ordningsvakter m.m. [38]

Säker och kostnadseffektiv it-drift
rättsliga förutsättningar för
utkontraktering. [1]

Ett förstärkt skydd mot sexuella
kränkningar. [43]

Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster
i den offentliga förvaltningen. [9]
Ökade möjligheter att förhindra illegal
handel via post. [29]
Kontroller på väg. [31]
Justitiedepartementet
Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt
medborgarskap. [2]

Snabbare lagföring
– ett snabbförfarande i brottmål. [46]
Kommuner mot brott. [49]
Fri hyressättning vid nyproduktion. [50]
Ändrade regler i medborgarskapslagen. [54]
Nya regler om utländska föräldraskap och
adoption i vissa fall. [56]
Läge och kvalitet i hyressättningen. [58]
Kulturdepartementet
Immunitet för utställningsföremål. [28]

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring. [5]

Miljödepartementet

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen. [7]

Radiologiska skador – skadestånd,
säkerheter, skadereglering. [10]
En klimatanpassad miljöbalk för samtiden
och framtiden. [21]
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Äga avfall
– en del av den cirkulära ekonomin. [24]
Använd det som fungerar. [26]
I en värld som ställer om.
Sverige utan fossila drivmedel 2040.
[48]
Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar.
Vol. 1 och 2. [51]
En rättssäker vindkraftsprövning. [53]
Näringsdepartementet
En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning. Del 1 och 2. [45]
Socialdepartementet
Informationsöverföring inom vård och
omsorg. [4]
God och nära vård. Rätt stöd till psykisk
hälsa. [6]
När behovet får styra
– ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor
+ Sammanfattning (häfte). [8]
Boende på (o)lika villkor – merkostnader
i bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS. [14]
En stärkt försörjningsberedskap för hälsooch sjukvården. Del 1 och 2. [19]
Hårdare regler för nya nikotinprodukter.
[22]
Börja med barnen! En sammanhållen god
och nära vård för barn och unga. [34]
Stärkt rätt till personlig assistans.
Ökad rättssäkerhet för barn, fler
grundläggande behov och tryggare
sjukvårdande insatser. [37]
Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården. [39]
VAB för vårdåtgärder i skolan. [41]
Tillgänglighetsdirektivet. [44]
Vilja välja vård och omsorg.
En hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg om äldre. [52]
Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan. [59]

Utbildningsdepartementet
Skolbibliotek för bildning och utbildning.
[3]
Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven – aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning
för elever med intellektuell funktionsnedsättning. [11]
Kampen om tiden
– mer tid till lärande. [30]
Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett
tryggat källmaterial. [32]
En tioårig grundskola. Införandet
av en ny årskurs 1 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan. [33]
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(2)

Datum: 2021-09-23
Dnr: 2021-000262-739
Handläggare: Viveka Söderbärg Åhs
Direktionen 2021-10-13

Yttrande över motion Ett generationshus i Norrtälje
kommun
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att anta förvaltningens yttrande på motionen.

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har fått i uppdrag att
inkomma med ett yttrande på en motion från Hanna Stymne Bratt (S) och
Margareta Lundgren (S) inkommen den 21 juni till kommunfullmäktiges
sammanträde och vidare till KSON den 1 juli 2021. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inleda
planarbete för ett generationshus med kombinerad förskola och äldreboende i
Norrtälje kommun.
Förvaltningen ser positivt på att äldreboenden utformas med olika typer av
inriktning. En samlokalisering av förskola och äldreboende är ett exempel. För
närvarande är det två kända projekt på gång och under planering med den
inriktningen. På fastigheten Handelsmannen pågår arbetet och planeras vara klart
under första halvan av 2022. Företaget Norlandia Care AB, som idag också driver
Granparkens äldreboende, kommer att ansvara för driften av både äldreboendet
och förskolan. I Rimbo, Västertorpsskogen är ytterligare ett projekt under
planering med samma inriktning. Tidsplan ännu ej fastställd. Mot bakgrund av
ovanstående bedömer förvaltningen att ingen ytterligare volymökning behövs då
det i nuläget är en överkapacitet av äldreboendeplatser.
Norrtälje kommun förfogar över att i sitt planarbete styra vad som ska byggas och
den fysiska utformningen av exempelvis äldreboenden. KSON ansvarar för
vården och omsorgen om äldre personer.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Bilagor
1. Motion avseende ett generationshus i Norrtälje kommun
2. Yttrande över motion Ett generationshus i Norrtälje kommun.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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YTTRANDE
Datum: 2021-09-23
Dnr: 2021-000262-739
Handläggare: Viveka Söderbärg Åhs

Yttrande över motion Ett generationshus i Norrtälje
kommun
Ärendet
Beskrivning

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har fått i uppdrag att inkomma
med ett yttrande på en motion från Hanna Stymne Bratt (S) och Margareta Lundgren (S)
inkommen den 21 juni till kommunfullmäktiges sammanträde och vidare till KSON den 1 juli
2021. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att inleda planarbete för ett generationshus med kombinerad förskola och äldreboende i Norrtälje
kommun.
KSON ser positivt på att äldreboenden utformas med olika typer av inriktning. En samlokalisering av förskola och äldreboende är ett exempel. För närvarande är det två kända projekt
på gång och under planering den inriktningen. På fastigheten Handelsmannen pågår arbetet och
planeras vara klart under första halvan av 2022. Företaget Norlandia Care AB, som idag också
driver Granparkens äldreboende, kommer att ansvara för driften av både äldreboendet och
förskolan. I Rimbo, Västertorpsskogen är ytterligare ett projekt under planering med samma
inriktning. Tidsplan ännu ej fastställd. Mot bakgrund av ovanstående bedömer KSON att ingen
ytterligare volymökning behövs då det i nuläget är en överkapacitet av äldreboendeplaster.
Norrtälje kommun förfogar i sitt planarbete att styra över vad som ska byggas och den fysiska
utformningen av exempelvis äldreboenden. KSON ansvarar för vård och omsorg om äldre
personer.
Lagkrav

Att särskilda boenden för äldre ska inrättas är reglerat i Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda
bestämmelser för olika grupper § 5. ”Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda
bostäder och ska därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor
som behöver särskilt stöd.
Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta
oönskad isolering.
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet
och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2018:1724)”.
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Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

KSON:s bedömning är att det inom ramen för detta yttrande inte är möjligt att göra beräkningar
av de ekonomiska konsekvenserna som motionens yrkanden kan innebära.

Förvaltningens analys och slutsatser
I motionen föreslås att kommunalfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
inleda planarbete för ett generationshus med kombinerad förskola och äldreboende i Norrtälje
kommun.
KSON ser positivt på att äldreboenden utformas med olika typer av inriktning. En samlokalisering av förskola och äldreboende är ett exempel. För närvarande är ett äldreboende med
en förskola i samma hus under uppbyggnad och förväntas stå klart under första halvan av 2022.
Norlandia Care AB som idag även driver äldreboendet Granparken kommer att ansvara för
driften av l båda verksamheterna. Ett liknande projekt är under planering i Rimbo i området
Västertorpsskogen, tidsplanen för det projektet är ännu inte fastlagd. Mot bakgrund av ovanstående bedömer KSON att ingen ytterligare volymökning behövs då det i nuläget är en
överkapacitet av äldreboendeplaster.
KSON kan också konstatera en ansvarsfördelning som har bäring på motionens yrkande.
Norrtälje kommun förfogar över vad som ska byggas och utformningen av exempelvis äldreboenden såsom samlokalisering av andra verksamheter. KSONs ansvarsområden är vård och
omsorg om äldre personer.

Olle Reichenberg
Ordförande

2
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-09-28
Dnr: 2021-000115-770

Handläggare: Razvan State

Direktionen 2021-10-13

Svar på uppdrag om att säkerställa psoriasisvården i
Norrtälje
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att uppdraget om att säkerställa psoriasisvården i Norrtälje är hanterat.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har
beslutat att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna att säkerställa
psoriasisvården i Norrtälje, genom samverkan mellan hudläkare, reumatologer och
allmänläkare (2021-03-24 § 47). Det med anledning av att Psoriasis föreningen,
som verkar i Stockholms län på uppdrag av region Stockholm, aviserat att verksamheterna kommer att läggas ned på grund av ekonomiska skäl.
Kommunalförbundets bedömning är att det finns god täckning för patientbehovet
av psoriasisvård i Norrtälje. Vid dags datum är Psoriasisföreningen fortfarande att
betrakta som befintlig vårdgivare. Psoriasisföreningen har enligt uppgift kvar sina
avtal och bedriver verksamhet. Befintliga insatser inom psoriasisvården och samverkan mellan olika professioner finns, t.ex. husläkare, dermatolog, reumatolog
och specialiserad hudvård i behandlingen av psoriasis, såväl i Norrtälje som inom
Region Stockholm. Patienter omhändertas på rätt vårdnivå och med nödvändig
behandlingsmetod. Kommunalförbundets uppfattning är därför att inga ytterligare
insatser behöver tillsättas. Behovet av psoriasisvård i Norrtälje bedöms vara säkerställd.
Beskrivning av ärendet
Kommunalförbundet har i mars månad 2021 fått information om att
Psoriasisföreningen, som innehar fem avtal med Region Stockholm inom vårdval
specialiserad hudsjukvård, meddelat varsel för anställd personal på grund av
ekonomiska skäl. Psoriasisföreningen har inget vårdavtal med Kommunalförbundet inom vårdval specialiserad hudvård och därför faller föreningen in
under Hälso-och sjukvårdsförvaltningens ansvarsområde.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176 710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2II
Norrtälje
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Kommunalförbundet har inom ramen för givet uppdrag (2021-03-24 § 47) identifierat vilket vårdutbud som Psoriasisföreningen erbjuder lokalt i Norrtälje, utifrån
sitt vårdavtal och vilken eventuell insats till patientgruppen som behövs för att
säkra tillgänglighet till vård i Norrtälje. Likaså har samverkan mellan utförare för
att omhänderta patientgruppen genomlyst, vid en eventuell konkurs av Psoriasisföreningen.
Kommunalförbundet finner att det finns god täckning för patientbehovet av
psoriasisvård i både Norrtälje som i regionen som helhet. Därav bedömer
Kommunalförbundet att inga ytterligare insatser behöver tillsättas för att säkerställa psoriasisvården i Norrtälje. I händelse av att Psoriasisföreningen skulle
upphöra med sin verksamhet lokalt i Norrtälje eller meddelar uppsägning av avtal
med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kan Kommunalförbundet komma att
överväga att föreslå möjligheten att överta psoriasisverksamheten under eget förvaltningsansvar med finansiering från huvudmännen.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunalförbundet.
Konsekvenser för sammanhållen vård och omsorg
Nuvarande vårdutbud motsvarar patientbehovet för psoriasisvård och svarar mot
uppdraget om en sammanhållen vård och omsorg.
Förvaltningens synpunkter
Vårdgivare med avtal inom vårdval specialiserad hud sjukvård har både
kompetens och uppdraget att erbjuda vård till patienter med psoriasis. Den vård
som i nuvarande avtal erbjuds inom vårdval specialiserad hud sjukvård består av
flera olika behandlingsformer. Bedömningen är
-

Inom ramen för nuvarande kapacitet i den specialiserade hud sjukvården,
primärvården och sjukhusvården finns god kapacitet att omhänderta den
medicinska behandlingen samt hälsofrämjande och stödjande insatser.

-

Psoriasisföreningen, som en av flera vårdgivare, står väl rustad ur ett
avtalsperspektiv och uppfyller även behovet av psoriasisvård i Norrtälje.

I samband med kommande revidering av vårdval specialiserad hud sjukvård, är
inriktningen att säkra att patienter med hudsjukdomar omhändertas på rätt vårdnivå. Detta för att säkra kostnadseffektivitet såväl som rätt behandling. Dessutom
är målet att skapa ett jämlikt vårdutbud, genom bland annat att säkra lika tillgång
till vården oberoende av diagnos. I linje med primärvårdsstrategin ska patienter i
högre utsträckning tas om hand i primärvården. Därav kan konstateras att
patienter med hudsjukdomar, så också patienter med psoriasis, Fortsättningsvis
kommer att få en god vård i Norrtälje som i hela Region Stockholm.
Tillgänglighet finns till psoriasisvården, i Norrtälje. Det finns en etablerad samverkan mellan olika professioner som t.ex. husläkare, dermatolog, reumatolog och
specialiserad hudvård i behandlingen av psoriasis. Till detta tillkommer att vårdval
specialiserad hud sjukvård reviderades i juni 2019, främst med fokus på psoriasisvård, då ersättningen för ljus- samt Buckybehandling höjdes. Dessutom med
retroaktiv verkan från 1 januari 2019. En förväntad ökad besöksvolym i och med
att corona restriktionerna lättas kommer att bidra till ökad ekonomisk stabilitet för
Psoriasisföreningen som varit påverkad av patientbortfall p.g.a. pandemin.
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Detta underlättas även av den höga vaccinationsgraden som möjliggör en återgång
till normal verksamhet.
Bilagor
Bilaga 1 Utredning säkerställa psoriasisvården i Norrtälje.
Beslut skickas till
Norrtälje Kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
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UTREDNING

Datum: 2021-10-04
Dnr: 2021-000115-770
Handläggare: Razvan State

Utredning om att säkerställa psoriasisvården i Norrtälje
Introduktion
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har beslutat att uppdra till
Kommunalförbundets förvaltning att utreda hanteringen av psoriasisvård i Norrtälje i samband
med hot om nedläggning av psoriasisföreningens lokala vårdutbud och att återkomma till
direktionen med förslag om att säkerställa psoriasisvården i Norrtälje (2021-03-24 §47).
Avgränsning och syfte
Kommunalförbundet fick i mars månad 2021, information om att Psoriasisföreningen, som
innehar fem avtal med Region Stockholm inom vårdval specialiserad hudsjukvård, meddelat
varsel för anställd personal. Psoriasisföreningen har inget avtal med Kommunalförbundet inom
vårdval specialiserad hudvård och faller in under Region Stockholms hälso-och
sjukvårdsförvaltnings ansvarsområde.
Utredningens avgränsning är att identifiera vilket vårdutbud som Psoriasisföreningen erbjuder
lokalt i Norrtälje utifrån sitt vårdavtal och vilken, om någon, insats till patientgruppen behövs för
att säkra tillgänglighet till vård i Norrtälje. Utredningen ser också över möjligheter till samverkan
mellan utförare för att omhänderta patientgruppen vid ett eventuellt upphörande av
Psoriasisföreningen.
Psoriasis - sjukdomsbeskrivning
I Sverige har enligt Socialstyrelsens patientregister och läkemedelsregistret cirka 200 000 personer
psoriasis. Cirka 5 000 av dem är barn och unga (under 18 år). Här ingår inte personer som enbart
behandlas i primärvården för sin psoriasis och som inte hämtat ut specifika läkemedel mot
psoriasis på recept. Detta innebär att hälsodataregistren underskattar det faktiska antalet personer
med psoriasis i Sverige. Data enskilt för Norrtälje fanns inte att tillgå vid denna utrednings
datainsamling.
Varför man får psoriasis och vad som utlöser sjukdomen är inte helt klarlagt, men ärftligheten
spelar en stor roll. Risken att få sjukdomen är högre om man har någon i familjen som har
sjukdomen. Ofta är det något som ligger bakom att sjukdomen triggas och bryter ut. Det kan vara
faktorer som exempelvis infektioner eller vissa läkemedel, men även psykisk stress och utsatthet.
Det finns en ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med psoriasis, framför allt
personer med medelsvår och svår psoriasis.
Psoriasis är en systemsjukdom som kan drabba huden, men även leder i form av psoriasisartrit.
Risken att utveckla sjukdomen är oberoende av kön och ålder, även om de flesta människor med
psoriasis diagnostiseras i vuxen ålder.
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Psoriasis innebär att kroppens immunsystem inte fungerar som det ska göra, och immunförsvaret
reagerar mot och går till angrepp mot den egna vävnaden. Reaktionen är att vävnaden
inflammeras. Psoriasis går i skov, med det menas att sjukdomen ”blossar upp” i perioder.
Sjukdomen varierar mycket i intensitet och omfattning mellan individer. En del har lindriga
besvär och kan vara symtomfria under långa perioder, medan andra har mer kontinuerliga och
svåra besvär.
Psoriasis karakteriseras oftast av en kraftig nybildning av hudceller, vilket resulterar i fjällande,
rodnande, torra fläckar på huden och i hårbotten. Utslagen kan se olika ut och omfattningen av
utslagen varierar. Det är inte alltid sjukdomen är synlig, en del har psoriasis i hårbotten, en del har
bara enstaka utslag. Andra får kraftiga skov med tydliga utslag över stora ytor på huden.
Omfattningen kan se helt olika ut i olika faser i livet och påverkas av hur man lever och mår i
övrigt.
Behandling
Personer med psoriasis behandlas i både primärvård och specialiserad vård, så som dermatologisk
och reumatologisk vård. Behandlingen kan vara både lokal och systemisk. Inom detta område har
utvecklingen av systemiska läkemedel varit framgångsrik den senaste tiden där biologiska
systemiska läkemedel utvecklats inom psoriasisvården. Utvecklingen har lett till att fler patienter
får tillgång till effektivare behandling.
Personer med lindrig psoriasis behandlas generellt i primärvården, även om en del också får vård
i den specialiserade vården för sin psoriasis eller för andra sjukdomar. Personer med svår
psoriasis behandlas vanligen i den specialiserade vården. I Norrtälje driver Psoriasisföreningen en
mottagning för personer med lindrig till viss medelsvår psoriasis utifrån sitt vårdavtal med Region
Stockholm.
Ljushandling
Ljusbehandling med ultraviolett belysning är en standardbehandling vid psoriasis. Behandlingen
är ofta nästa steg när topikal behandling inte räcker. Den kan också ges till personer med
psoriasis som inte kan eller vill gå igenom systemisk behandling.
Nationella riktlinjer
Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för rekommendationerna i de nationella riktlinjerna för
vård vid psoriasis. Myndigheten har också tagit fram indikatorer med stor relevans för området,
till exempel uppnådda behandlingsmål. Dessa speglar de centrala rekommendationerna i
riktlinjerna och de viktigaste aspekterna av god vård.
Vidare har Socialstyrelsen tagit fram nationella målnivåer för ett urval av de indikatorer som ingår
i de nationella riktlinjerna. Målnivåerna anger till exempel hur stor andel av en patientgrupp som
bör komma i fråga för en viss undersökning eller behandling. Målnivåerna kan användas som
utgångspunkt vid förbättringsarbeten eller som stöd i arbetet med styrning och ledning av hälsooch sjukvården i Region Stockholm. Socialstyrelsen fastställer målnivåerna enligt en beprövad
modell där statistiska underlag och konsensusförfarande ingår.
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Följsamhet till nationella riktlinjer är även ett krav på utförarna som har avtal med
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje eller med Region Stockholm.
Kvalitetsregister
Det nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis följer personer med psoriasis
som behandlas inom den specialiserade vården. Där registreras mest personer med svår psoriasis
som får biologiska läkemedel, även om en stor andel av dem också får syntetiska läkemedel.
Täckningsgraden för registrets egna målpopulation är drygt 60 procent för personer med svår
psoriasis som vårdas inom den specialiserade vården och behandlas med biologiska läkemedel.
Profession
Den medicinska specialiteten för psoriasis är dermatologi och venereologi. Det finns ingen
specialistfunktion i dermatologi och venereologi för sjuksköterskor, utan denna kunskap
tillgodoses via fortbildning.
På senare tid har forskningen uppmärksammat kopplingen mellan psoriasis och en ökad risk för
hjärt- och kärlsjukdomar. Därför anser professionen att det är värdefullt att undersöka om
personer med psoriasis har dessa riskfaktorer, för att försöka påverka sjukdomsutvecklingen i ett
tidigare skede. Riskfaktorerna är rökning, högt blodtryck och högt kolesterol. Vidare anser
professionen att personer med psoriasis har en ökad risk att drabbas av depression. Denna risk
kan förstås som ett resultat av en svårbehandlad psoriasis med många symtom som ger
påfrestningar i det dagliga livet och på livskvaliteten i stort.
Utredning av psoriasis
I psoriasispopulationen har 70 procent lindrig psoriasis. De flesta av dessa personer utreds och
behandlas i primärvården. Där får även personer med psoriasis, oberoende av svårighetsgrad
lokalbehandling med krämer samt uppföljning.
Psoriasis diagnostiseras ofta i vuxen ålder. Hudförändringar kopplade till psoriasis hos barn och
unga är ofta svåra att skilja från andra hudsjukdomar. Därför är det svårt att ställa diagnosen
psoriasis hos barn och unga. En förutsättning för att kunna ställa rätt diagnos är att det finns
möjlighet att erbjuda dermatologisk specialistbedömning till barn med misstänkt psoriasis.
Forskning
WHO klassificerar psoriasis sedan 2013 som en allvarlig kronisk systemsjukdom och den
betecknas som ett globalt hälsoproblem. Psoriasis kan innebära signifikant sänkt livskvalitet.
Prevalensen varierar sannolikt i olika delar av världen, lägst förekomst rapporteras från Afrika
och Asien medan prevalensen i Europa, Nordamerika och Australien ligger på ungefär samma
nivå.
Ett av huvudbudskapen i forskningen är att topikal (lokalt med krämer och dylikt) behandling
rekommenderas i första hand vid mild psoriasis. Ett annat huvudbudskap är att tillägg av
ljusbehandling kan provas och systemisk behandling övervägas vid måttlig psoriasis hos vuxna
och barn. Vid svår psoriasis ska systemisk behandling övervägas hos vuxna och barn.
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Biologiska läkemedel rekommenderas för behandling vid måttlig till svår plackpsoriasis som inte
svarat på konventionell systemisk behandling eller där sådan behandling är olämplig.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering utförde 2018 en systematisk översikt av
effekten och livskvaliteten avseende ljusbehandling, syntetiska läkemedel och biologiska
läkemedel när det gäller psoriasisbehandling.
För ljusbehandling saknades det tillräckligt välgjorda studier för att en utvärdering skulle kunna
utföras. Däremot finns en lång klinisk erfarenhet att använda dessa behandlingar. Trots att det
finns en lång historik med ljusbehandling visar studier på att alternativa behandlingsmetoder till
ljusbehandling kan ge positivt resultat och vissa fall till och med snabbare resultat, beroende på
sjukdomens svårighetsgrad. Vid behandling med metotrexat (cellgiftsbehandling) eller apremilast
uppnådde en del personer en betydelsefull förbättring efter tre till fyra månader. Dessa olika
behandlingar skiljer sig dock betydligt i kostnad. Årskostnaden för metotrexat är cirka 11 000
kronor och för apremilast cirka 103 000 kronor.
När det gäller studier av biologiska läkemedel jämfördes de flesta preparaten med placebo.
Studierna var korta, sällan längre än 24 veckor. En hög andel av de som behandlades med
biologiska läkemedel uppnådde en betydelsefull förbättring av psoriasis i huden efter tre till fyra
månaders behandling och därmed även en förbättrad livskvalitet.
Lägesbild
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm har sedan en längre tid övervakat
frågan gällande att säkerställa stabilitet och långsiktighet för vård av patienter med psoriasis. Det
strategiska analysarbetet har kontinuerligt tagit Psoriasisföreningens skrivelser om ekonomiska
svårigheter i beaktande (HSN 1105-0476-18, HSN 1105-0476-19, HSN 2019-0580, HSN 20190580-8 och HSN 2019-2036). HSF:s långsiktiga strategi är att fler vårdgivare ska erbjuda patienter
med psoriasis en läkarbedömd, långsiktigt hållbar och evidensbaserad behandling.
Psoriasisföreningen i Stockholms län är en ideell förening utan vinstsyfte som har funnits sedan
1968. Föreningen arbetar för att underlätta för personer med psoriasis att leva ett fungerande
vardagsliv, med så god livskvalitet som möjligt. Dels är Psoriasisföreningen en vårdgivare som
har avtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och dels är det en intresseförening som arbetar
för patienter som har psoriasis. Psoriasisföreningen är även den vårdaktör med flest antal
ljusboxar för ljusbehandling (UVA/UVB) i Region Stockholm och den enda i Norrtälje.
Patientflödet för denna behandling var år 2019 totalt 2 893 patienter i hela regionen som fick
ljusbehandling, vilket motsvarar mer än hälften av Psoriasisföreningens patientunderlag. Av
Psoriasisföreningens patientunderlag behandlas även cirka 1 000 patienter med så kallade
systemläkemedel, vilket motsvarar cirka 20 procent av vårdgivarens totala antal patienter.
Psoriasisföreningen har förutom ljusbehandling och läkemedelsbehandling även så kallade
behandlingsbesök vilka utförs av grundutbildade sjuksköterskor eller undersköterskor. Vårdnivån
och innehållet i dessa besök motsvarar vård som erbjuds inom ramen för andra vårdavtal på lägre
vårdnivå.
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Kommunalförbundet gör bedömningen att den vård som ingår i ett behandlingsbesök, med
omedelbar verkan, kan tas omhand inom ramen för nuvarande kapacitet i Norrtälje samt
regionen och att det inte råder risk för akut kapacitetsbrist.
Mätningar påvisar att vårdkontakterna som sker vid Psoriasisföreningen har minskat sedan 2016.
År 2019 hade Psoriasisföreningen registrerat cirka 81 000 vårdkontakter i hela regionen varav
3 920 registrerades för Norrtälje. Dessa vårdkontakter var fördelade i snitt enligt följande:





Ljusbehandling 59 %
Behandlingsbesök 35%
Läkarbesök 3 %
Buckybehandling 2 %

Under rådande pandemi år 2020, har antalet vårdtillfällen för behandling av psoriasisvård hos
Psoriasisföreningen Norrtälje minskat på totalen med 17% vid jämförelse mot ett normalår 2019.
Detta ska ställas mot att antalet patienter endast minskat med 8% samtidigt som en första
bedömning också kan ske hos en husläkarmottagning innan eventuell remittering till en
hudspecialist.
Vårtillfällen per månad
Januari
2020
2019

430
268
60%

Februari Mars
April
Maj
Juni
Augusti
September Oktober November December
477
424
340
291
165
49
170
329
305
276
403
522
454
424
221
56
277
465
460
370
18%
-19%
-25%
-31%
-25%
-13%
-39%
-29%
-34%
-25%

Totalt
3256
3920
-17%

Februari Mars
April
Maj
Juni
Augusti
September Oktober November December
112
112
74
82
50
33
68
96
69
67
95
117
105
114
70
17
78
104
92
79
18%
-4%
-30%
-28%
-29%
94%
-13%
-8%
-25%
-15%

Totalt
870
944
-8%

Februari Mars
April
4,3
3,8
4,2
4,5
0%
-15%

September Oktober November December
2,5
3,4
4,4
4,1
3,6
4,5
5
4,7
-30%
-23%
-12%
-12%

Totalt
39,4
44,7
-12%

September Oktober November December
18
9
13
2
19
16
17
11
-5%
-44%
-24%
-82%

Totalt
108
126
-14%

Antal patienter per månad
Januari
2020
2019

107
73
47%

Vårdtillfällen per patient och månad
Januari
2020
2019

4
3,7
9%

Maj
4,6
4,3
6%

Juni
3,5
3,7
-5%

Augusti
3,3
3,2
5%

1,5
3,3
-55%

Remisser
Januari
2020
2019

14
16
-13%

Februari

Mars

13
13
0%

April
18
14
29%

Maj
8
4
100%

Juni
3
8
-63%

Augusti
5
0
0%

5
8
-38%

Det nuvarande utbudet utgörs av:


Psoriasisföreningen arbetar med både s.k. traditionell vård (medicinsk ljusbehandling i
UVB/UVA boxar enligt senare modell, behandling med potenta och mjukgörande salvor,
bad och bastu för avfjällning, fotvårdsterapeutiska behandlingar) och modern vård såsom
system- och/eller biologiska läkemedel. I Norrtälje finns 131 patienter registrerade som
har system- och/eller biologiska läkemedel.
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Under vanliga omständigheter arbetar Psoriasisföreningen med s.k. drop-in för dem som
har traditionell vård. Betyder att patienter kommer när de kan för att få vård utan
tidsbeställning. Läkarbesök, nybesök hos sjuksköterska och insättningsbesök för
läkemedel tid bokas alltid. Dem som har fått diagnos psoriasis kan få vård av
Psoriasisföreningen eller husläkarmottagningen direkt. Patienter som tror att de har
psoriasis kan komma till Psoriasisföreningens mottagning där sjuksköterska gör en
preliminär bedömning och kan boka ett läkarbesök för diagnos. Alternativt besöka sin
husläkare för bedömning, behandling och/eller remittering specialist inom hudvård.



Patienter kan boka tid via 1177.



Psoriasisföreningen har väntetid enbart till läkarbesök för nybesök av patienter med svår
PASI.Inom 2-4 veckor erbjuds möjlighet för system- och biologisk behandling. Väntetid
för patienter med traditionell behandling för t.ex. naeves-kontroll eller recept är mellan 46 veckor.



Patienter med medelsvår till mycket svår psoriasis prioriteras. Samverkan sker och
patienter med mild/lätt psoriasis hänvisas till husläkarverksamhet, då enbart salvor
behövs i behandling.



I PsoReg (nationellt kvalitetsregister för psoriasis) har Psoriasisföreningen bra
behandlingsresultat och i nationell patientenkät toppar Psoriasisföreningen i Norrtälje
med 100% på många av frågorna.

Norrtälje sjukhus
Inom sjukhusavtalet finns även uppdraget om specialiserad hudvård. Denna verksamhet bedriver
inte ljus- eller Buckybehandling. Investeringskostnaderna för den tekniska utrustningen och
kostnader för lokalanpassningen kan inte ekonomiskt motiveras utifrån det låga patientunderlaget
samtidigt som det redan finns en aktör med nödvändig utrustning i Norrtälje. I sjukhusavtalet är
det inte kravställt att ljusterapi ska erbjudas som vårdform, dock att följsamhet till vårdvalet
specialiserad hudsjukvård ska gälla där även behandling av psoriasis ingår.
Slutsats
Vården som erbjuds inom vårdval specialiserad hudsjukvård riktas till flera diagnosområden,
däribland psoriasis. Psoriasisföreningen har som enda vårdgivare med avtal inom särskilt
uppdrag, specialiserat sin verksamhet till att främst behandla patienter med psoriasis och patienter
med likartad diagnos. Övriga vårdgivare med avtal inom vårdval specialiserad hudsjukvård har
både kompetens och uppdraget att erbjuda vård till patienter med psoriasis. Den vård som i
nuvarande avtal erbjuds inom vårdval specialiserad hudsjukvård särskilt uppdrag består av flera
olika behandlingsformer.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och även Kommunalförbundet ur Norrtäljes perspektiv,
bedömer att inom ramen för nuvarande kapacitet i den specialiserade hudsjukvården,
primärvården och sjukhusvården finns god kapacitet att omhänderta den medicinska
behandlingen samt hälsofrämjande och stödjande insatser.
Psoriasisföreningen i Stockholms län styrelse, där verksamheten i Norrtälje ingår, utsåg den 8
mars 2021 en framtidsgrupp som fick i uppdrag att ta fram förslag på hur deras verksamhet bör
förändras för att på kort och lång sikt möta framtiden med en mer stabil ekonomi. Ett
omstruktureringsarbete är påbörjat inom Psoriasisföreningen. Det varsel av personal som lades i
februari 2021 har dragits tillbaka där verksamheten i Norrtälje, utifrån graden av fullvaccinerade,
planerar att åter öppna sin mottagning med drop-in och utan hårda smittskyddsrestriktioner.
Kommunalförbundets slutsats är att det finns god täckning för patientbehovet av psoriasisvård, i
både Norrtälje som i regionen som helhet. Därav bedömer Kommunalförbundet att inga
ytterligare insatser behöver tillsättas. Om det i framtiden skulle visa sig att Psoriasisföreningen
meddelar om uppsägning av avtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen alternativt beslutar om
nedläggning av verksamheten i Norrtälje, kan Kommunalförbundet se över möjligheten att
överta psoriasisverksamheten under eget förvaltningsansvar med finansiering från huvudmännen
i samband med något av Psoriasisföreningens eventuella beslut.
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Datum: 2021-09-24
Dnr: 2021-000283 770
Handläggare: Sara Andersson
Direktionen 2021-10-13

Svar på skrivelse (V) angående vaccination mot covid-19
i Hallstavik
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att skrivelsen angående vaccinationer mot covid-19 i Hallstavik är besvarad.
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Förvaltningen har genom skrivelse från Catharina Walgren (V) till direktionen för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 2021-09-15 § 122 ålagts att
svara för hur vaccination riktat mot befolkningen i Hallstavik planeras. Det är mot
bakgrund av ett antagande om att Hallstavik till följd av befolkningssammansättning och geografiska avstånd, har en lägre vaccinationstäckning än övriga
kommunen.
Andelen vaccinerade i kommunens olika tätorter visar på relativt små skillnader
mellan tätorterna. I kontakt med föräldraskapsstödjare i Norrtälje kommun görs
vidare bedömningen att vaccinationstäckningen bland personer med bakgrund i
Somalia är relativt hög, både i Norrtälje och Hallstavik men att det finns personer
som kan behöva hjälp med bokning. Förvaltningen bedömer att det kräver
oproportionerligt stora resurser att skicka personliga kallelser till invånare i
kommunen som är ovaccinerade. Andra åtgärder planeras, till exempel att utförare
inom vård och omsorg systematiskt tillfrågar personer som de kommer i kontakt
med om de är vaccinerade och vägleder dessa personer till vaccination.
Husläkarmottagningen i Hallstavik har liksom övriga husläkarmottagningar i
regionen och i kommunen ett fortsatt vaccinationuppdrag som omfattar stora
delar av de grupper som kan antas ännu inte tagit steget att vaccinera sig. Prosalus
vaccinationsmottagning har haft tre vaccinationsdagar i Hallstavik med sammanlagt 1 500 bokningar. Förvaltningen har pågående dialog med Prosalus om
ytterligare vaccinationstillfällen i Hallstavik.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har genom skrivelse från Catharina Walgren (V) i direktionen för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) den 15 september
2021, ålagts att svara för hur vaccination riktat mot befolkningen i Hallstavik
planeras. I skrivelsen föreslås tre åtgärder, a) att direktionen ska besluta om att
omgående se till att det går att vaccinera sig mot covid 19 i Hallstavik, b) använda
sig av det integrationsprojekt som finns i Hallstavik för att nå invånarna, samt c)
se över möjligheten att skicka ut personliga kallelser till invånare som inte
vaccinerat sig.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnadsansvaret för vaccinprogram mot covid-19 innehas av Region Stockholms
hälso-och sjukvårdsförvaltning (HSF). Vaccination mot covid-19 är kostnadsfritt
för den enskilde.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Ärendet bedöms inte ha några effekter för sammanhållen vård och omsorg
Barnperspektiv
Ärendet bedöms ha betydelse ur ett barnperspektiv i de delar som rör
vaccinationer av barn 12-17 år.
Förvaltningens synpunkter
Norrtälje har generellt en hög vaccinationstäckning. Vecka 37 har
-

86,2 procent av norrtäljeborna som är 16 år och äldre fått sin första dos.

-

77,5 % procent har fått båda doserna.

-

I hela Region Stockholm har 79,7 % fått sin första dos och 70,3 % är
fullvaccinerade.

-

För ungdomar i åldern 16-18 år har 64,4 % av 16-18 åringarna (födda
mellan 2003 och 2005) i Norrtälje kommun fått sin första dos och 18,8 %
fått båda doserna.

-

I Region Stockholm har 61,1 % av de som är 16-18 år (födda mellan 2003
och 2005) fått minst en dos och 15,7 % är färdigvaccinerade.

Förvaltningen delar bedömningen att även om täckningsgraden är hög på en
generell nivå är det viktigt att få en mer detaljerad bild då det områdesvis kan
finnas kluster av grupper som i högre grad är ovaccinerade.
Statistik
Förvaltningen har bett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm om
nedbruten statistik per områdesnivå. Andelen vaccinerade i kommunens olika
tätorter visar på relativt små skillnader mellan tätorterna.
Nedbrutet på detaljdata visar en lägsta nivå för Västra Hallstavik om 55,4 % som
fått minst en dos. Motsvarande siffra för Östra Hallstavik är 65,7 %. Siffrorna för
Östra Hallstavik ligger nivå med intilliggande områden.
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Tabell andel minst dos 1, andel som fått dos 2, antal ovaccinerade
Andel som fått
minst dos 1
Norrtälje
Rimbo
Hallstavik
Norrtälje Norra
Bergshamra/Blidö
Norrtälje Södra
Norrtälje Västra
Väddö

Andel som
fått dos 2

65%
60‐74 %
55‐75 %
57‐90 %
65‐89 %
50‐86 %
65‐82 %
70‐92 %

Antal ovaccinerade

55%
51‐66 %
48‐70 %
50‐80 %
57‐86 %
50‐81 %
57‐76 %
64‐ 92 %

540
4413
2247
5131
1539
3216
562
917

Tabell basomåde patient 1
Område
Patient
Hallstavik
Hallstavik
Hallstavik
Hallstavik
Hallstavik
Hallstavik

Basområde
Patient
Västra
Hallstavik
Östra
Hallstavik
Edebo
glesbygd
Herräng
Skebobruk
Häverö
glesbygd

Antal
befolkning
457

Ej
vaccinerade
201

Andel som
fått dos 1
55,4%

Andel som
fått dos 2
47,9%

4 256

1 451

65,7%

58,2%

565

188

66,7%

59,5%

319
248
979

93
74
240

70,8%
70,2%
75,5%

63,6%
64,9%
69,7%

Vaccinationer lokalt i Hallstavik
Genom husläkarmottagningen i Hallstavik finns det kontinuerligt möjlighet att
vaccinera sig lokalt i Hallstavik i vissa fall. I Hallstavik, liksom på de andra
husläkarmottagningarna i kommunen, rör det personer med skyddade identiteter
och personer utan svenskt personnummer. Samt individer som återstår inom de
prioriterade grupper som var aktuella under våren, det vill säga personer inom
hemsjukvård och hemtjänst och i de fall invånare född 1951 eller tidigare vill
vaccinera sig på vårdcentralen istället för vaccinationsmottagning. För gruppen
unga 16-17 år erbjuds också vaccination på husläkarmottagningar till elever i
särskola.
Prosalus vaccinationsmottagning har genomfört vaccination i Hallstavik vid tre
tillfällen enligt följande:
Datum och tid för respektive tillfälle
13/6 kl 09:00-19:00
7/7 kl 09:00-19:00
30/8 kl 09:00-19:00
Antal möjliga bokningar/tillfälle
13/6 kl 09:00-19:00 Ca 700 st
bokningsbara tider
7/7 kl 09:00-19:00 Ca 1100 st
bokningsbara tider
30/8 kl 09:00-19:00 Ca 1300 st
bokningsbara tider
1

Antal genomförda bokningar/tillfälle
422 st bokningar
667 st bokningar
416 st bokningar

Basområde patient Vaccinera 20210920 inkluderar samtliga patientgrupper och åldrar
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-09-24
Dnr: 2021-000283 770

Handläggare: Sara Andersson
Föräldraskapsstödjare anställda på Trygghets och säkerhetskontoret Norrtälje
kommun, har ställt frågor om vaccinationer till personer som de har direkt kontakt
med och deras närstående. Bland personer med bakgrund i Somalia bedöms
vaccinationstäckningen vara relativt hög både bland de som bor i Norrtälje och i
Hallstaviksområdet. I dagsläget har 58 personer svarat varav 28 är fullvaccinerade
och 19 fått en dos. 12 personer svarar att de vill vaccinera sig men behöver hjälp
med bokning.
Åtgärder för att nå grupper som tvekar att vaccinera sig
Följande åtgärder planeras för och/eller genomförs:







DropIn tider för vaccination finns på Kapellet i Norrtälje även på kvällstid.
Förvaltningen har dialog med Prosalus vaccinationsmottagning om
ytterligare vaccinationstillfällen i Hallstavik. Planering sker utifrån behovet och
när insatsen bäst kan samordnas med aktörer som är berörda inom
elevhälsa, skola och föräldraskapsstödjarestödjare.
Kommunens elevhälsa arbetar med planering och samordning av vaccinationer
för gymnasieelever och från oktober månad även elever från 12-15 år.
Insatser pågår och planeras för att nå alla delar av kommunen och särskilt
områden där man kan anta att vaccinationstäckningen kan vara lägre.
Förvaltningen kommer inom kort ta fram en arbetsordning för utförare inom
vården och omsorgen i att systematiskt tillfråga personer som söker vård
om vaccination mot covid-19. Region Stockholm håller på att utbeta ett
material för stöd i hur vårdgivarna ska vägleda ovaccinerade till vaccination

Region Kalmar är exempel på en region där man kontaktat ovaccinerade per brev.
Man jämför registrerade i Vaccinera med folkbokförda i länet. Förvaltningens
bedömning är dock att en sådan insatser tar stora resurser i anspråk från våra
vårdgivare. Exempelvis har husläkarmottagningarna i år under perioden v 8-24
utdelat cirka 33 000 doser vaccin. Förvaltningen har inte heller resurser att samla in
och gå igenom befolkningsregister på individnivå.
Bilagor
1. Skrivelse från (V) angående vaccination mot covid 19 i Hallstavik.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Datum: 2021-10-05
Dnr: 2021-000291 042

Handläggare: Ulrika Lindberg

Direktionen 2021-10-13

Information om budgetanvisningar från Region
Stockholm
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje noterar
informationen till protokollet.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Regionledingskontoret har skickat ut Anvisning VP 2022 (RS 2021-0685). Syftet
med anvisningen är att ge information om hur nämnder och bolag ska rapportera
själva verksamhetsplanen i regionens rapporteringssystem. Regionfullmäktiges
mål, indikatorer och uppdrag är tilldelade respektive nämnd och bolag enligt budget 2021 och kan komma att justeras i samband med att budget 2022 offentliggörs.
Verksamhetsplaneringen ska baseras på den inriktning och de ekonomiska förutsättningarna för budgetåret 2022 och planeringsåren 2023-2024 som framgår av
budget 2022 för Region Stockholm. Nämnder och bolag ska planera sin verksamhet utifrån de mål, uppdrag, anslag och resultatkrav som anges i budgeten. Hänsyn
ska tas till de intäkter som kan säkerställas som ersättning för de åtaganden som
nämnden eller bolaget ansvarar för, i enlighet med avtal (till exempel sjukhusavtalen), överenskommelser och uppdrag. Om avtal, överenskommelse eller uppdrag saknas får en intäkt inte medräknas.
Förvaltningen avser att komplettera de redan framtagna inriktningsmålen och dess
indikatorer utifrån de politiska direktiv och ramar som berör Kommunalförbundet och som anges i bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Beskrivning av ärendet
Regionledingskontoret har skickat ut Anvisning VP 2022, RS 2021-0685. Syftet
med anvisningen är att ge information om hur nämnder och bolag ska rapportera
själva verksamhetsplanen i regionens rapporteringssystem. Regionfullmäktiges
mål, indikatorer och uppdrag är tilldelade respektive nämnd och bolag enligt
budget 2021 och kan komma att justeras i samband med att budget 2022
offentliggörs.
Verksamhetsplaneringen ska baseras på den inriktning och de ekonomiska
förutsättningarna för budgetåret 2022 och planeringsåren 2023-2024 som framgår
av budget 2022 för Region Stockholm. Nämnder och bolag ska planera sin
verksamhet utifrån de mål, uppdrag, anslag och resultatkrav som anges i budgeten.
Hänsyn ska tas till de intäkter som kan säkerställas som ersättning för de
åtaganden som nämnden eller bolaget ansvarar för, i enlighet med avtal (till
exempel sjukhusavtalen), överenskommelser och uppdrag. Om avtal,
överenskommelse eller uppdrag saknas får en intäkt inte medräknas.
Budgeteringen ska föregås av en analys av kostnadsutvecklingen som beaktar
gällande avtal och invånarnas behov, exempelvis utifrån den demografiska
utvecklingen. I analysen ska verksamheternas intäkter och kostnader beräknas
med beaktande av relevanta index och antaganden, exempelvis landstingsprisindex
(LPIK) eller löneindex. Om analysen visar på underskott ska åtgärder planeras i
verksamhetsplanen så att nämndens/ bolagets resultatkrav uppnås.
Samtliga nämnder och bolag ska rapportera en särskild budget för administrativa
kostnader 2022-2024. Budgeteringen ska vara i linje med regionfullmäktiges beslut
om att resurser till kärnverksamhet ska prioriteras, och med indikatorn: ”De
administrativa kostnaderna ska minska” (observera att indikatorn kan komma att
ändras i budget 2022). Det budgeterade värdet kommer att följas upp löpande
under budgetåret och vid avvikelse ska förslag till åtgärder rapporteras.
Förvaltningen avser att komplettera de redan framtagna inriktningsmålen och dess
indikatorer utifrån de politiska direktiv och ramar som berör Kommunalförbundet och som anges i bilaga 2.
Bilagor
1. Anvisningar VP 2022 Region Stockholm
2. Mål och uppdrag – Budget 2022.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Regionledningskontoret
Regiondirektören

ANVISNING VP 2022
RS 2021–0685

ANVISNING
Inrapportering av verksamhetsplan i
Cognos Controller och Stödet
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1. Inledning och tidplan
1.1

Verksamhetsplan 2022

Varje nämnd och bolag inom Region Stockholm ska ta fram en
verksamhetsplan som redogör för hur verksamheten ska bedrivas under det
kommande året. De preliminära förutsättningarna för planeringen –
anslag, resultatkrav med mera – blir kända i samband med att den styrande
koalitionen presenterar sitt förslag till budget i början av oktober.
Förutsättningarna fastställs när regionfullmäktige beslutar om budgeten
den 16-17 november.
Syftet med denna anvisning är att ge information om hur nämnder och
bolag ska rapportera sifferunderlaget till verksamhetsplanen i
koncernekonomisystemet Cognos Controller (Cognos) och därefter själva
verksamhetsplanen i rapporteringssystemet Stödet. Anvisningen
kompletteras av en kortare tilläggsanvisning som publiceras i början av
oktober, i anslutning till att budgetförslaget offentliggörs.
Processen för verksamhetsplan 2022 är snarlik förra årets process. Cognos
öppnas när denna anvisning publiceras medan rapportmallen i Stödet
öppnas i samband med att den styrande koalitionen presenterar sitt förslag
till budget 2022. I oktober genomförs avstämningsmöten mellan respektive
nämnd/bolag och RLK Ekonomi och finans, med fokus på
verksamhetsplaneringen.
Observera att tiden för intern motpartsavstämning är kort (1-4 november)
och att arbetet med att lösa kända motpartsdifferenser bör inledas redan
tidigare. Observera också att samtliga nämnder och bolag ska rapportera en
särskild budget för administrativa kostnader, se avsnitt 3.1.

1.2

Tidplan

15 september
Början av oktober
11‐22 oktober, cirka
19 oktober
1 november
4 november
8 november

RLK öppnar Cognos för rapportering av ekonomi och verksamhetstal.
Den dag då den styrande koalitionen presenterar sitt budgetförslag aktiverar RLK
rapportmallen för verksamhetsplan 2022 i Stödet.
Avstämningsmöte mellan nämnd/bolag och RLK Ekonomi och finans (inbjudan skickas
till förvaltningschef/VD och ekonomichef)
Regionstyrelsen beslutar om budget 2022 för Region Stockholm.
Nämnd/bolag ska senast kl. 12:00 ha rapporterat koncerninterna mellanhavanden i
Cognos.
Nämnd/bolag ska senast kl. 12:00 ha löst koncerninterna motpartsdifferenser.
Nämnd/bolag ska senast kl. 12:00 har rapporterat ekonomi och verksamhetstal i
Cognos. RLK stänger Cognos och låser perioden kl. 12:00, och gör därefter en preliminär
överläsning från Cognos till Stödet.
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9–11 november
12 november
16–17 november
18 november

26 november

20 december

25 januari 2021
18 februari 2022

RLK kvalitetssäkrar inrapporteringen i Cognos. Controllers på nämnder och bolag ska
vara tillgängliga för frågor och justeringar kl. 9‐17 under perioden.
RLK gör kl. 12:00 en slutlig överläsning av inrapporteringen i Cognos till
verksamhetsplanen i Stödet.
Regionfullmäktige beslutar om budget 2022 för Region Stockholm.
Om regionfullmäktiges beslut innebär förändringar jämfört med det tidigare presente‐
rade budgetförslaget öppnar RLK Cognos för omrapportering och gör justeringar av
regionfullmäktiges mål, indikatorer och uppdrag i verksamhetsplanen i Stödet.
Nämnd/bolag ska senast kl. 12:00 klarmarkera sin verksamhetsplan med bilagor i
Stödet. Observera: Innan planen klarmarkeras ska den ha stämts av med
nämndens/bolagets kontaktperson/koncerncontroller på RLK Ekonomi och finans.
Nämnd‐/styrelsebehandlad verksamhetsplan med bilagor skickas till registrator,
registrator.lsf@sll.se, samt till regionledningskontoret, sllekonomirapport.lsf@sll.se.
Diarienummer är 2021–0685.
Regionstyrelsen behandlar ärendet Avstämning av budget 2022 för Region Stockholm.
Nämnd/bolag ska senast kl. 12:00 har rapporterat periodiserad budget för 2022 i
Cognos.

2. Utgångspunkter och beräkningsantaganden
2.1

Analys och budgetering av intäkter och kostnader

Verksamhetsplaneringen ska baseras på den inriktning och de ekonomiska
förutsättningar för budgetåret 2022 och planeringsåren 2023-2024 som
framgår av budget 2022 för Region Stockholm. Nämnder och bolag ska
planera sin verksamhet utifrån de mål, uppdrag, anslag och resultatkrav
som anges i budgeten. Hänsyn ska tas till de intäkter som kan säkerställas
som ersättning för de åtaganden som nämnden eller bolaget ansvarar för, i
enlighet med avtal (till exempel sjukhusavtalen), överenskommelser och
uppdrag. Om avtal, överenskommelse eller uppdrag saknas får en intäkt
inte medräknas.
Nämnder och bolag som har driftkostnadsansvaret för investeringar som
genomförs 2022-2024, ska i sin planering säkerställa att investeringarnas
driftkostnadskonsekvenser ryms inom de ekonomiska förutsättningarna.
Budgeteringen ska föregås av en analys av kostnadsutvecklingen som
beaktar gällande avtal och invånarnas behov, exempelvis utifrån den
demografiska utvecklingen.1 I analysen ska verksamheternas intäkter och
kostnader beräknas med beaktande av relevanta index och antaganden,
exempelvis landstingsprisindex (LPIK) 2 eller löneindex. Om analysen visar
1 Utgångspunkten ska vara regionledningskontorets befolkningsprognos för 2021–2030 som finns
tillgänglig i Teams (TRF Teams Prognoser 2020-) från den 17 september.
2 Om LPIK används ska uppgifter från SKR från den 30 september 2021 användas:
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på underskott ska åtgärder planeras i verksamhetsplanen så att nämndens/
bolagets resultatkrav uppnås.
Observera att budgeterade kostnader och intäkter inte får ändras under året
efter det att verksamhetsplanen har fastställts av respektive nämnd eller
bolagsstyrelse. Detta beror på att varje koncernenhets resultat är en del av
koncernens resultat som regionfullmäktige har fastställt i budgeten.
Förändringar under året och initiativ från verksamheten ska hanteras i
löpande prognosarbete och rapportering samt i budgetunderlag till
nästkommande års budget.
Administrativa kostnader
Samtliga nämnder och bolag ska rapportera en särskild budget för administrativa kostnader i Cognos på verksamhetsgren 9910, Administrativa
kostnader 2022-2024. Budgeteringen ska vara i linje med regionfullmäktiges beslut om att resurser till kärnverksamhet ska prioriteras, och med
indikatorn De administrativa kostnaderna ska minska (observera att
indikatorn kan komma att ändras i budget 2022). Det budgeterade värdet
kommer att följas upp löpande under budgetåret och vid avvikelse ska
förslag till åtgärder rapporteras.
Administrativa kostnader definieras som kostnader för administrativt stöd
till kärnverksamheterna. Administrativt stöd inkluderar processer för
ledning, ekonomi, personal/HR, juridik och upphandling med mera – och
de kostnader för personal, lokaler etcetera som de medför. Kärnverksamhet
definieras som 1) hälso- och sjukvård, 2) kollektivtrafik, 3) kultur och 4)
regional utveckling, inklusive utbildning, utveckling och forskning inom
respektive kärnverksamhet.
 Med hälso- och sjukvård och tandvård avses det arbete som görs,
fysiskt eller digitalt, i syfte att genomföra åtgärder för att medicinskt
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, genomföra
sjuktransporter och omhänderta avlidna.
 Med kollektivtrafik avses de åtgärder som krävs för att kunna
transportera trafikanter, inklusive planering, utveckling samt drift,
underhåll och investeringar i anläggningar och transporter.
 Med kultur avses de åtgärder som krävs för att kunna genomföra
uppdraget enligt kulturnämndens reglemente.
 Med regional utveckling avses de åtgärder som krävs för att kunna
genomföra uppdraget enligt tillväxt- och regionplanenämndens
reglemente och enligt de delar av regionstyrelsens reglemente som är
kopplade till lagen om regionalt utvecklingsansvar.
De kostnadsställen som omfattar både kärnverksamhet och administration
redovisas som övriga kostnader och utesluts därmed från budgeteringen av
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administrativa kostnader. Detsamma gäller kostnader för den politiska
administrationen.

2.2

PO-pålägg

Personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för nämnder har fastställts av
regionledningskontoret enligt nedan.
År

2022

Ålderskategori

< 65 år

2023
>65 år *

< 65 år

2024
>65 år *

< 65 år

>65 år *

Arbetsgivaravgifter enligt
lag

31,42

10,21

31,42

10,21

31,42

10,21

Avtalsförsäkringar

0,13

0,01

0,13

0,01

0,13

0,01

Kollektivavtalad pension

15,67

5,59

15,67

5,59

15,67

5,59

Summa PO‐pålägg %

47,22

15,81

47,22

15,81

47,22

15,81

* Fyllda 65 år vid årets ingång.

I anvisningen inför verksamhetsplan 2020 höjdes gränsen för ålderskategorierna till 66 år från 2023. Staten har dock inte fastställt om/när
åldersgränsen höjs inom socialförsäkringssystemet i samband med ändrade
pensionsregler. Därför är det nu 65 år som gäller även för 2023 och 2024.
För bolagen gäller arbetsgivaravgifter enligt lag och egna tecknade
avtalsförsäkringar. Vad gäller kollektivavtalad pension har bolagen en
modell som baseras på uppgifter från KPA. Beräkningar i
verksamhetsplanen ska baseras på prognosen per augusti 2021 från KPA.

2.3

Ränteantaganden

Region Stockholms nämnder och bolag placerar och lånar vid behov av
regionstyrelsens resultatenhet koncernfinansiering, i enlighet med Region
Stockholms finanspolicy. Budgetering ska göras enligt den genomsnittliga
portföljräntan för upptagna interna lån, se tabellen.

Ränta, procent

2021

2022

2023

0,7

0,7

0,7

Trafiknämnden och NKS Bygg inom fastighets- och servicenämnden, ska på
eget initiativ efterfråga och därefter beräkna räntekostnader i enlighet med
ränteantaganden från AB SLL Internfinans.
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2.4

Intern handel

Principer för prissättning vid intern handel
Prissättningen av en vara eller tjänst som säljs inom koncernen ska spegla
självkostnaden och skapa affärsmässiga förutsättningar för att utföra och
vidmakthålla tjänsten i fråga. Det inkluderar kostnaden för att etablera,
förvalta och utveckla tjänsten så att den kan förändras i takt med den
beställande verksamhetens behov och ges en kort- och långsiktig
kostnadseffektivitet. I självkostnaden inkluderas även kostnader för
återanskaffning av anläggningstillgångar, framtida pensionskostnader samt
kostnadsansvar för upptagna lån.
Principerna för självkostnad vid intern handel gäller inte för upplåtelse och
överlåtelse av fast egendom, som istället ska ske på affärsmässiga grunder.
Fastighets- och servicenämndens prislista
En preliminär prislista för serviceförvaltningens tjänster finns tillgänglig på
intranätet: https://intranat.sll.se/serviceforvaltningens-tjanster. Prislistan
kommer att fastställas av fastighets- och servicenämnden och gälla för
serviceverksamhetens tjänster under 2022. Serviceförvaltningen gör för
varje nämnd/bolag en bedömning av 2022 års samlade debitering, baserad
på den nya prislistan, överenskomna volymer och tidigare förda dialoger.
Dessa bedömningar läggs in i Cognos under oktober. Varje nämnd och
bolag ska föra dialog med serviceförvaltningen och senast den 1-4
november reda ut eventuella motpartsdifferenser samt korrigera dessa i
Cognos.

3. Rapportering i Cognos Controller
3.1

Checklista för rapporteringen i Cognos

Koncernkontoplanen i Cognos omfattar resultat- och balanskonton,
motparter, verksamhetsgrenar och verksamhetstal. I tabellen nedan anges
vilka blanketter som budgeten ska specificeras för. Observera att
budgeteringen ska göras enligt de definierade konton som finns i
koncernkontoplanen i Ekonomihandboken på intranätet.
Checklista för rapportering i
Cognos Controller

Prognos
BR

Resultaträkning, R
Budgeterad balansräkning, B
Anläggningstillgångar, ANLT

PR 2112
PR 2112

BUDGET IM
2022
2023
2024
BU

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

BU
BU
BU

BU
BU
BU

BU
BU
BU
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Pågående ny‐, till och ombyggnad,
PANY
Leasing, LEAS (gäller SL)
Verksamhetstal
Helårsarbeten, HARB

3.2

PR 2112

BU

BU

BU

BU
BU
BU

BU
BU
BU

BU
BU
BU

Resultaträkning och motpartsavstämning

Resultaträkningens detaljeringsgrad
Resultaträkningen ska delas upp per konto och huvudregeln är att
rapporteringen görs med samma detaljeringsgrad som rapporteringen av
utfall i Cognos. Detta gäller samtliga tre år. Undantagsvis kan belopp
mindre än tio miljoner kronor i vissa kontointervall summeras och
rapporteras på de konton som anges i särskild mall för budget- och
prognosrapportering. Se koncernkontoplanen i Ekonomihandboken.
Uppdelning på motparter ska göras för såväl budgetåret 2022 som
planeringsåren 2023 och 2024. Motparter ska redovisas för de konton som
budgeten har specificerats på.
Rapportering per verksamhetsgren är frivillig för budgetåret 2022 och
planeringsåren 2023–2024. I de fall verksamhetsplan/planeringsår inte
rapporteras per verksamhetsgren används kod 9900 (verksamhetsgren;
Övrig verksamhet).
Intern motpartsavstämning
Senast den 1 november kl. 12:00 ska koncerninterna mellanhavanden vara
inrapporterade i Cognos, för samtliga tre år i resultaträkningen (20222024), och koncerninterna motpartsdifferenser ska vara lösta senast den 4
november kl. 12:00. Under denna tid kommer perioderna BU 2212–2412 i
Cognos att vara öppna för löpande omrapportering och rättning.
Motpartsavstämning görs på nivån summa verksamhetens
intäkter/kostnader samt summa finansiella intäkter/kostnader, inte på
kontonivå.
Under tiden för motpartsavstämningen ska ett aktivt arbete bedrivas med
syfte att eliminera eventuella kvarvarande differenser. Avstämningsarbetet
inleds med att differenser över tio miljoner kronor per motpart för summa
verksamhetens intäkter/kostnader respektive summa finansiella
intäkter/kostnader åtgärdas. Därefter utreds kvarvarande differenser med
målsättningen att även dessa ska åtgärdas. Båda parter är ansvariga för att
avstämning sker samt för att differenser reds ut och korrigeras i Cognos.
Dialog ska också ske med respektive koncerncontroller på RLK Ekonomi
och finans.
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Efter den 4 november kl. 12.00 kommer regionledningskontoret att granska
slutliga rapporter avseende interna mellanhavanden. Nämnder och bolag
ska inför detta skicka skriftliga förklaringar till eventuella kvarvarande
interna differenser som överstiger tio miljoner kronor per år till respektive
kontaktperson/koncerncontroller på RLK Ekonomi och finans.
Periodiserad resultatbudget 2022
Periodiserad resultatbudget för 2022 rapporteras senast den 18 februari
2022. Nämnder och bolag uppmanas att göra en periodisering som i största
möjliga utsträckning överensstämmer med förväntat utfall per månad.
Avtalsenliga intäkter ska budgeteras utifrån lämplig produktionskurva.
Schabloniserad uppdelning i tolftedelar bör undvikas.
Periodiserad budget ska rapporteras på blankett Resultaträkning
periodiserad budget (R_BU) på samma konton som budget. Detta innebär
att avstämning och analys av periodiserad budget kan göras på samma
detaljeringsgrad som budget.
Budgetering sker på samma motparter som i årsbudgeten. På enhetsnivå
ska koncernexterna intäkter och kostnader i periodiseringen för period tolv
vara exakt samma som motsvarande motparter i rapportering för budget
(period tolv). Till följd av detta är period 12 (budget) låst för inrapportering.
Periodisering sker på perioden 1–11.
Den koncerninterna motparten ska inte stämmas av för varje period.
Periodiseringen ska överensstämma med den inrapporterade budgeten för
period 12, alltså kan varken motparter eller konton i tidigare perioder
överstiga det totala värdet i period 12.
För budgetering av antal helårsarbeten sker periodisering för den period
som avses. Till exempel avser mars månad perioden januari-mars med ett
värde som omfattar perioden januari-mars.
Rapporteringen av periodiserad budget i sammanfattning:
 Rapportering görs på blankett Resultaträkning periodiserad budget
(R_BU).
 Rapportering görs på Aktualitet Budget (BU).
 Inrapportering av periodiserad budget sker på samma konton som i
budget.
 Periodiserad budget måste rapporteras på samma motparter som i
årsbudgeten.
 Motpart anges per konto.
 Ingen koncernintern motpartsavstämning mellan nämnder och bolag
görs för periodbudget.
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Byte av summakonto mellan budget (R, BU2022) och periodisering får
inte göras då ramen för helåret är låst i period 12.

För enklare hantering av den periodiserade budgeten i Cognos kan
regionledningskontoret ta fram ett underlag i en mall i Excel som går att
läsa in automatiskt. Mallen innehåller årsbudgeten fördelad i tolftedelar per
konto och motpart och fördelningen kan ändras innan inläsning sker.
Kontakta Michael Wihlborg på RLK Ekonomi och finans.

3.3

Balansräkning

Det främsta syftet med den budgeterade balansräkningen är att skapa en
samlad bild av hur nämndernas, bolagens och koncernens tillgångar och
skulder förändras under budgetperioden. Balansräkningen ska återspegla
den finansiella situationen inklusive budgeterat kassaflöde.
Kassaflödesanalysen som baseras på balansräkningen visar Region
Stockholms behov av extern finansiering.
I Ekonomihandboken finns ett PM som beskriver metoden för att
budgetera balansräkningen. Den budgeterade balansräkningen ska
upprättas i enlighet med blanketterna ANLT, PANY och LEAS och för
berörda nämnder och bolag innehålla följande uppgifter:
 Avsättningar
 Investeringsbidrag/medfinansiering (trafiknämnden)
 OPS-skuld (fastighets- och servicenämnden)
 Exploateringsfastigheter
Blanketten B ska budgeteras i enlighet med Region Stockholms metod för
budgetering av balansräkning, se bilaga 1. Notera att prognostiserad
balansräkning 2021 rapporteras på PR 2112.

3.4

Verksamhetstal och helårsarbeten

Verksamhetstal
Respektive nämnd/bolag ska budgetera verksamhetstal som det har
rapporterats utfall på under 2021 för åren 2022–2024 i enlighet med
respektive rapport i Cognos.
Helårsarbeten
I budget för helårsarbeten används avtalad tid under ackumulerad period
enligt det koncerngemenssamma systemet DI-Diver. Definitionen av
helårsarbeten, avtalad tid, är enligt DI-Diver närvaro och frånvaro i
förhållande till det individuella heltidsmåttet för aktuellt antal dagar under
perioden. Antalet helårsarbeten för respektive år redovisas i Cognos,
blankett HARB, för åren 2022–2024.
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För Locum, som inte har tillgång till helårsarbeten enligt rapporter i DIDiver, godtas budget för genomsnittligt antal årsarbetare enligt följande
beskrivning: Om 100 helårsarbeten avslutar sin anställning per den 1 juli
motsvarar det genomsnittligt 50 helårsarbeten på helårsbasis.

3.5

Budgeterad investeringsplan

Nämnden/bolaget ska rapportera en budgeterad investeringsplan för
budgetåret 2022 och planeringsåren 2023-2024. Investeringsplanen tas
fram med utgångspunkt i nämndens/bolagets totala investeringsutrymme,
som anges i nämndens/bolagets avsnitt i kapitel 5 respektive 6 i budget
2022 för Region Stockholm, samt utifrån den objektssammanställning som
framgår av budgetens bilaga 5, Investeringsplan 2022-2031.

4. Rapportering av verksamhetsplan i Stödet
Här beskrivs övergripande verksamhetsplanens innehåll utifrån strukturen
i rapportmallen för verksamhetsplanen i Stödet. I rapportmallen i Stödet
finns i varje avsnitt en anvisning som mer detaljerat beskriver vad
nämnden/bolaget ska rapportera.
Planeringsversion 2022 i Stödet öppnas i samband med att denna
anvisning publiceras. Rapportmallen i Stödet öppnas i samband med att
den styrande koalitionen i början av oktober presenterar sitt förslag till
budget 2022. Den 8 november görs en preliminär överläsning av
rapporteringen i Cognos till verksamhetsplanen i Stödet. En slutlig
överläsning görs den 12 november.

4.1

Förvaltningschefens/VD:s kommentar

I verksamhetsplanens inledande avsnitt ger förvaltningschefen/VD en
sammanfattning av planerad verksamhet för 2022 samt relevanta
förutsättningar som påverkar nämnden/bolaget under verksamhetsåret och
planeringsåren 2023 och 2024.

4.2

Övergripande om nämnden/bolaget

I detta avsnitt beskrivs nämndens eller bolagets verksamhet inklusive dess
grunduppdrag, ansvarsområden och organisation samt hur verksamheten
styrs och följs upp. Nämnder/bolag som ansvarar för kommunalförbund
eller stiftelser redogör för dessa.

4.3

Mål och uppdrag

I verksamhetsplanens avsnitt om mål och uppdrag redogörs – under
respektive mål – för planerad verksamhet och för hur planeringen bidrar
till att regionfullmäktiges mål uppnås.
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Mål och uppdrag i planeringsvyn i Stödet
Regionfullmäktiges mål, indikatorer och uppdrag är tilldelade respektive
nämnd och bolag i planeringsvyn i Stödet och läses automatiskt över till
rapportmallen för verksamhetsplanen. Observera att när planeringsversion
2022 öppnas i Stödet är mål, indikatorer och uppdrag inlagda enligt budget
2021 och de kan komma att justeras i samband med att budget 2022
offentliggörs. Justeringar kan sedan ske fram till regionfullmäktiges beslut
om budget 2022 den 16–17 november.
För varje indikator beslutar regionfullmäktige om ett målvärde som anges i
bilaga 2 i budget 2022. Nämnden/bolaget kan i planeringsvyn i Stödet ange
regionfullmäktiges målvärde alternativt sätta ett mer ambitiöst målvärde,
förutsatt att det ryms inom beslutade ekonomiska förutsättningar.
Nämnden/bolagsstyrelsen kan, i samband med beslut om verksamhetsplan,
besluta om lokala mål, indikatorer och uppdrag som syftar till att stödja
uppfyllelsen av regionfullmäktiges mål. De läggs in i planeringsvyn, varpå
de kommer upp automatiskt i rapportmallen för verksamhetsplanen. Varje
lokalt mål kopplas till ett av regionfullmäktiges mål medan lokala
indikatorer och uppdrag kopplas antingen till något av regionfullmäktiges
mål eller till egna lokala mål. Lokala mål, indikatorer och uppdrag som ska
omfattas av verksamhetsplanen ska vara inlagda i Stödet innan
verksamhetsplanen klarmarkeras. Det gäller även lokala uppdrag som
nämnden/bolagsstyrelsen har beslutat om tidigare och som
nämnden/bolaget vill ha med i sin verksamhetsplan.
För instruktion i att lägga in lokala mål, lokala indikatorer eller nämnd/styrelsebeslutade uppdrag i Stödet, kontakta terese.ahlin@sll.se (mål och
indikatorer) respektive anna.prestjan@sll.se (uppdrag) senast den 18
november.
Det går även att i Stödet skapa aktiviteter som konkretiserar mål,
fullmäktigeuppdrag eller nämnd-/styrelseuppdrag, och som syftar till att
stödja måluppfyllelsen. Aktiviteter är ett stöd för den egna verksamhetsplaneringen och redovisas inte till nämnden/bolagsstyrelsen. Det innebär
att aktiviteter inte läses in i rapportmallen för verksamhetsplanen.
Mål och uppdrag i rapportmallen i Stödet
Under rubriken för respektive mål ska nämnden/bolaget kort redogöra för
planerad verksamhet och hur planeringen bidrar till att målen uppnås. I
redogörelsen ska nämnden/bolaget beakta indikatorer, uppdrag samt de
risker, kontroller och åtgärder som beskrivs i planen för intern kontroll.
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4.4

Ekonomi

I verksamhetsplanens avsnitt om ekonomi anges och kommenteras
resultaträkning, balansräkning och investeringar.
Resultaträkning
Resultaträkningen för verksamhetsåret samt planeringsåren kommenteras.
Viktiga intäkt- och kostnadsposters budgeterade utveckling kommenteras
särskilt och åtgärder som syftar till att begränsa kostnadsutvecklingen
beskrivs. Antaganden om personalkostnader redovisas och kommenteras,
uppdelat på löneökningar och volymförändringar. Övrig budgeterad
kostnadsutveckling kommenteras om det finns större differenser jämfört
med förra årets utfall alternativt kostnadsposter som är av stor vikt för
verksamheten.
Resultaträkningen kan kompletteras med en verksamhetsindelad
resultatbudget som beskriver resursfördelningen mellan olika
verksamhetsområden.
Några nämnder ska lämna redogörelser inom specificerade områden:
 Hälso- och sjukvårdsnämnden ska kommentera den budgeterade
kostnadsutvecklingen för köpt hälso- och sjukvård. Nämnden ska också,
utöver resultaträkningen från Cognos, redovisa en verksamhetsindelad
resultaträkning som beskriver resursfördelningen mellan olika
verksamhetsområden.
 Trafiknämnden och färdtjänstnämnden ska kommentera och förklara
kostnadsutvecklingen för den köpta trafiken i jämförelse med utfall och
föregående års budget.
 Trafiknämnden och fastighets- och servicenämnden ska redovisa en
prognos över försäljningsinkomster och tillhörande realisationsvinster
respektive förluster samt kommentera dessa.
Balansräkning
Förändrade tillgångar kommenteras, det vill säga avskrivna tillgångar,
tillkommande investeringar och driftsättningar samt eget kapital och
skulder. Större förändringar i förhållande till föregående års balansräkning
ska kommenteras särskilt.
Investeringar
I detta avsnitt redovisas investeringar som är aktuella 2022-2024.
Summeringen ska överensstämma med vad regionfullmäktige har beslutat i
investeringsplan 2022–2031, se bilaga 5 i budget 2022 för Region
Stockholm, samt med investeringar rapporterade i Cognos.
För investeringar av betydelse beskrivs vad som planeras uppnås under
budgetåret 2022, inklusive information om syfte, tidplaner, eventuella
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upphandlingar och milstolpar, risker och möjligheter samt förväntade
effektmål. Mindre investeringar och inventarier kan grupperas utifrån
naturligt samband eller projekt. Separat beskrivs det övergripande syftet
och fokusinsatserna för åren 2023–2024.

4.5

Verksamhetstal

I detta avsnitt redogör nämnden/bolaget för nya eller förändrade avtal eller
överenskommelser som har betydelse för verksamheten. Nämnd/bolagsspecifika budgeterade mätetal anges och beskrivs också. Inom
hälso- och sjukvården är det främst vårdproduktion och vårdkonsumtion,
inom kollektivtrafiken är det resandetal och för fastighetsverksamheten
uthyrningsgraden för de strategiska fastigheterna.

4.6

Intern kontroll och regelefterlevnad

Till verksamhetsplanen biläggs en plan för intern kontroll och när den har
klarmarkerats i Stödet hämtas planens sammanfattning automatiskt till
detta avsnitt. Mer information om planen finns i avsnitt 5 nedan.
I avsnittet beskrivs också hur nämnden/bolaget säkerställer regelefterlevnad och att Region Stockholms styrande dokument efterlevs. Om det finns
områden där arbetet för regelefterlevnad behöver utvecklas ska planerat
arbete beskrivas. Bilaga 3 till budget 2022 är en förteckning över samtliga
styrande dokument som gäller för nämnder och bolag.

5. Plan för intern kontroll (bilaga i Stödet)
Arbetet med intern kontroll ska följa Region Stockholms riktlinje för intern
kontroll (RS 2019-0886). Enligt denna ska respektive nämnd och bolag som

en del av verksamhetsplaneringen genomföra en riskbedömning, identifiera
tillhörande kontroller och åtgärder samt dokumentera detta i planen för
intern kontroll. Planen följs sedan upp i samband med rapportering för
tertial, delår och år i enlighet med regionstyrelsens anvisningar. Datumen
för rapportering följer all annan rapportering för tertial, delår och år och
finns i årshjulet på startsidan i Stödet.
Arbetet med att ta fram planen för intern kontroll bör utgå från
delårsuppföljningen av föregående års plan till vilken eventuella nya
identifierade risker läggs till för det nya verksamhetsåret. Om pandemin

bedöms ha fortsatt påverkan på styr- och kontrollmiljö, riskbedömning,
åtgärder och kontroller etcetera ska det kommenteras.
Särskilda anvisningar för de olika kapitlen i planen för intern kontroll finns i
planens rapportmall i Stödet. I Stödet finns också en lathund för intern
kontroll som ger mer detaljerad vägledning. När planen klarmarkeras i
Stödet läses sammanfattningen automatiskt över till rapportmallen för
verksamhetsplan 2022.
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6. Plan för upphandling (bilaga i Stödet)
Till verksamhetsplanen biläggs en plan för upphandling under budgetåret
och de båda planeringsåren. Planen ska bestå av samtliga kommande
upphandlingar vars uppskattade värde överstiger gällande direktupphandlingsgränser. Upphandlingar som är avrop på befintliga avtal ska inte
anges. Upphandlingsplanerna kommer senare att sammanföras till en
upphandlingsplan för Region Stockholm, vars syfte bland annat är att
fungera som underlag i kategoriorganisationernas förbättringsarbete och
kommunikationen med leverantörsmarknaden samt i budgetarbetet på
koncernnivå. En mall för planen kan laddas ned från Ekonomihandboken
på intranätet och den färdiga planen laddas upp i Stödet som bilaga till
verksamhetsplanen. Observera att detta behöver göras innan
verksamhetsplanen klarmarkeras.

7. Kontaktuppgifter
Om inget annat anges arbetar samtliga kontaktpersoner nedan på
regionledningskontorets avdelning Ekonomi och finans.
Katarina Holmgren, ekonomidirektör
E-post: katarina.e.holmgren@sll.se
Elisabet Angelov (budget- och vp-process)
E-post: elisabet.angelov@sll.se
Peter Forsén (ekonomistyrning)
E-post: peter.forsen@sll.se
Marie-Therese Wallin (investeringar)
E-post: marie-therese.wallin@sll.se
Michael Wihlborg (Cognos)
E-post: michael.wihlborg@sll.se
Stödet Support (Stödet)
E-post: stodetsupport.sf@sll.se
Terese Ahlin (mål och indikatorer)
E-post: terese.ahlin@sll.se
Anna Prestjan (uppdrag)
E-post: anna.prestjan@sll.se
Jenny Lidman (intern kontroll)
E-post: jenny.lidman@sll.se
Stefan Perdahl, Serviceförvaltningen (upphandling)
E-post: stefan.perdahl@sll.se
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Mål och uppdrag - utskriftsvänlig vy - Budget 2022 (Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje)
Inriktningsmål Verksamhetsspecifikt Lokalt
mål/Nämndspecifikt mål
mål

Indikator

Långsiktig
Ett resultat i balans
ekonomisk
uthållighet
En hållbar regional En hälso- och sjukvård av
utveckling
god kvalitet

Nämnden/bolaget har
uppnått sitt
resultatkrav
Andel patienter som
vistas högst 4 timmar
på akutmottagning
Andel patienter som får
tid för första besök hos
specialistläkare inom
30 dagar
Andel patienter som får
tid för första besök hos
specialistläkare inom
90 dagar
Andel patienter som får
tid för behandling inom
90 dagar
Förekomsten
(prevalensen) av
vårdrelaterade
infektioner
Återinläggning inom 7
dagar inom
slutenvården för
personer (80+)
Antibiotikaförskrivning
(antalet uthämtade
antibiotikarecept per
1000 invånare)
Antal avslutade
ärenden i 1177
Vårdguidens e-tjänster
per 1 000 invånare och
månad
Antal utskrivningsklara
dagar till kommunen
per vårdtillfälle
Genomsnittligt antal
dagar per vårdtillfälle i
sjukhusvården
Kostnad per DRGpoäng
(diagnosrelaterade
grupper), SKRbearbetning
Andel
husläkarmottagningar
som bedriver ett aktivt
sjukdomsförebyggande
arbete
Andel av länets
invånare som har ett
stort förtroende för
vården

Region Stockholms
miljöpåverkan ska minska
Samhällsviktiga funktioner
upprätthålls vid
extraordinära händelser
och klimatförändringar

Uppdrag Konsoliderade
enheter

Andel
säkerhetsåtgärder
enligt Region
Stockholms
ledningssystem för
informationssäkerhet
som är
implementerade
Nämnden/bolaget har
förmåga att hantera
extraordinära
händelser
Andel vidtagna
åtgärder av
identifierade
sårbarheter i
klimatanalyser i
nämnder och bolag

sida 1 av 2 (2021-09-29)

Aktivitet

Delaktivitet

Anmodan
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Inriktningsmål Verksamhetsspecifikt Lokalt
mål/Nämndspecifikt mål
mål

Kärnverksamheten ska
prioriteras

Hållbar
arbetsgivare

Hög innovations- och
digitaliseringsgrad
Region Stockholm attraktiv arbetsgivare

Systematisk
kompetensförsörjning

Indikator

Uppdrag Konsoliderade
enheter

Andel vidtagna
åtgärder av
identifierade
sårbarheter i risk och
sårbarhetsanalyser i
nämnder och bolag
Administrationens
andel av kostnaderna
Andel lagakraftvunna
domstolsavgöranden
där Region Stockholm
har vunnit

Andel av medarbetare
som utsätts för hot
och/eller våld i
samband med sitt
arbete
Antalet sjuksköterskor
som utbildat sig till
specialistsjuksköterska
eller barnmorska med
bibehållen lön
Antalet tillsatta ATblock
Antalet ST-läkare

sida 2 av 2 (2021-09-29)

Aktivitet

Delaktivitet

Anmodan
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Datum: 2021-10-05
Dnr: 2021-000290 042

Handläggare: Ulrika Lindberg

Direktionen 2021-10-13

Information om budgetanvisningar från Norrtälje
kommun
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje noterar
informationen till protokollet.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Norrtälje kommun har skickat ut politiska direktiv och ramar med anvisningar till
mål och budgetunderlag. Detta har skickats till nämnderna, Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och bolagen inför arbetet med mål och
budget 2022-2024.
Anvisningarna innehåller sju långsiktiga målområden som har sin utgångspunkt i
Mål och budget 2021-2023 samt Norrtälje kommuns styrmodell. KSON förväntas
bidra aktivt till måluppfyllelsen inom relevanta målområden. Anvisningarna anger
att samtliga nämnder, KSON och de kommunala bolagen ska utarbeta ett måloch budgetunderlag inför mål och budget 2022-2024 utifrån aktuella planeringsförutsättningar och de politiska direktiv och ekonomiska ramar som återfinns i
anvisningarna. Arbetet utgår från Norrtälje kommuns styrmodell och de dialoger
som genomförts under 2021.
Förvaltningen avser att komplettera budgetunderlagen för budget 2022 och
verksamhetsplan 2022-2024 utifrån Norrtälje kommuns anvisningar som berör
kommunalförbundet inför direktionens kommande beslut om budget 2022 och
verksamhetsplan 2022-2024.
Beskrivning av ärendet
Norrtälje kommun har skickat ut politiska direktiv och ramar med anvisningar till
mål och budgetunderlag. Detta har skickats till nämnderna, Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och bolagen inför arbetet med mål och
budget 2022-2024.
Anvisningarna innehåller sju långsiktiga målområden som har sin utgångspunkt i
Mål och budget 2021-2023 samt Norrtälje kommuns styrmodell. KSON förväntas
bidra aktivt till måluppfyllelsen inom relevanta målområden.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Anvisningarna anger att samtliga nämnder, KSON och de kommunala bolagen
ska utarbeta ett mål- och budgetunderlag inför mål och budget 2022-2024 utifrån
aktuella planerings-förutsättningar och de politiska direktiv och ekonomiska ramar
som återfinns i anvisningarna. Arbetet utgår från Norrtälje kommuns styrmodell
och de dialoger som genomförts under 2021.
Förvaltningen avser att komplettera budgetunderlagen för budget 2022 och
verksamhetsplan 2022-2024 utifrån Norrtälje kommuns anvisningar som berör
kommunalförbundet inför direktionens kommande beslut om budget 2022 och
verksamhetsplan 2022-2024.
Nedan följer de direktiv per målområde med prioriterade uppdrag där KSON
omnämns i kommunens anvisningar:
Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.
Inriktningsmål: En effektiv verksamhet
Indikator:
 Hemtjänst, utförd av beställd/verkställd tid (procent)
 Vårdgaranti, andel patienter som erbjuds vård inom regionens vårdgaranti
av vårdgivare inom Norrtälje kommun (5 dagar)
Målområde 2: Norrtälje kommun ska förvalta och utvecklas på ett miljöoch klimatmässigt hållbart sätt.
KSON ombeds i sitt mål- och budgetunderlag inkomma med sina planer för att
bidra till utsläppsminskningar.
Målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i
både vardag och kris.
Inriktningsmål: Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre
invånare.
Indikator:
 Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv.
Inför 2022 förslås KSON få i uppdrag att:
 ansvara för att utveckla biståndsbedömda trygghetsboenden
 ansvara för att ta fram och föreslå ersättningsmodell för biståndsbedömt
trygghetsboende
 ansvara för att ta fram förslag på införande av LOV för biståndsbedömt
trygghetsboende
 ansvara för att stärka anhörigstödet
Med utgångspunkt i handlingsplan för psykisk hälsa ges följande uppdrag:
Inför 2022 föreslås KSON få i uppdrag att:
 ansvara för att tillsammans med Socialnämnden erbjuda gruppverksamhet
för barn och unga som har närstående psykisk ohälsa eller
beroendesjukdom
 tillsammans med Socialnämnden (ansvarig nämnd) skapa en resursbank
för att tillgodose behovet av kontaktfamiljer, kontaktpersoner och
familjehem
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ansvara för att tillsammans med Barn- och skolnämnden och
Utbildningsnämnden skapa forum där berörda verksamheter och utförare
kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud av insatser, metoder,
aktiviteter och stöd för i synnerhet flickor.
tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd), Barn- och
skolnämnden, Utbildningsnämnden och Socialnämnden
förvaltningsövergripande säkra efterlevnaden av den gemensamma lokala
folkhälsostrategin
ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen engagera fler aktörer
(till exempel företag och restauranger) i samverkan för att minska
tobaksbruk och riskfyllda alkoholvanor bland vuxna.
ansvara för att vidta åtgärder, till exempel screening, för att tidigare
upptäcka riskbruk av alkohol.

KSON och bolagen ombeds i sina mål- och budgetunderlag att inkomma med
sina planer för att bidra till ökad trygghet i kommunen, i KSON:s fall med fokus
på äldres trygghet.
Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som
främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning.
Inriktningsmål: Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet
och delaktighet i den egna vården och omsorgen.
Detta inriktningsmål handlar om att öka alla seniorers och äldres digitala
utveckling och möjligheter, i syfte att stärka deras livskvalitet och öka deras
delaktighet i sin egen vård och omsorg. Nära samverkan mellan
äldreombudsmannen, kultur- och fritidsnämndens arbete med Digidelcenter, samt
med KSON och bolagen ses som en förutsättning för att nå framsteg. Ett särskilt
uppdrag att utreda formerna för ett seniorcenter i kommunen pågår under 2021.
Inför 2022 föreslås KSON få i uppdrag att:
 (från tidigare år) tillsammans med Finskt förvaltnings områdesansvarig
(FFO) ta fram ett förslag till hur det kan säkerställas att verksamhet
inklusive såväl särskilt boende som andra stödjande insatser erbjuds de
finskspråkiga äldre, varav vissa platser med inriktning demens. Detta ska
ingå i KSONs mål- och budgetunderlag.
Bilagor
Anvisningar för Underlag till mål och budget 2022-2024.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Till nämnderna, KSON och bolagen
Mål och budget 2022-2024
Politiska direktiv och ramar med anvisningar inför framtagande av
mål- och budgetunderlag
Innehåll
Tidplan för arbetet med Mål och budget 2022-2024 inkl detaljbudgetarbetet ........................................ 2
Anvisningar för nämndernas, KSONs och bolagens arbete med Mål och budget 2022-2024 ................ 4
Uppdaterade planeringsförutsättningar .................................................................................................... 6
Direktiv avseende prioriteringar, mål, indikatorer och uppdrag .............................................................. 6
Ramtilldelning........................................................................................................................................ 32
Investeringsramen i Mål och budget 2022-2024 ................................................................................... 45
Revidering av styrmodell samt reglementen för investering och drift .................................................. 46
Guide med mall för framtagande av mål- och budgetunderlag ............................................................. 47
Frågor? ................................................................................................................................................... 50

Föreliggande anvisningar med direktiv och ramar för framtagande av underlag till Mål och budget
2022-2024 har sin utgångspunkt i Mål och budget 2021-2023 samt styrmodellen. Anvisningarna
inleds med en beskrivning av samt tidplan för budgetprocessen, samt uppdaterade
planeringsförutsättningar.
Därefter förmedlas politiska direktiv i form av prioriteringar och uppdrag under de sju
målområdena, som utarbetats av kommunalrådsberedning på basis av de
budgetdialoger som genomförts under april.
Vidare har ramar beräknats för respektive nämnd med utgångspunkt i skatteintäktsprognos,
befolkningsprognos, volymberäkningar och övriga kända budgetpåverkande parametrar som
belysts i de nämndsvisa budgetdialogerna som ägde rum under april månad. Ramtilldelningen
kommenteras med vilka överväganden som gjorts av den politiska kommunledningen efter
genomförda budgetdialoger.
Sist i anvisningarna återfinns en mall för mål- och budgetunderlaget samt bilagor.

1373

2 (50)

Tidplan för arbetet med Mål och budget 2022-2024 inkl detaljbudgetarbetet
31 mars

Planeringsförutsättningarna publiceras och distribueras

21 april

Ny befolkningsprognos

13-30 april

Budgetdialoger med allianspresidierna för samtliga nämnder och bolagsledningar
genomförs

Maj-juni

Kommunstyrelsekontoret/budgetteamet sammanställer och bearbetar nämndernas
inspel från budgetdialogerna

31 maj

Genomgång av förslag till anvisningar med direktiv och ramar med kommunalråden

10 juni

Kommunalrådsberedningen återkopplar alliansens mål och prioriteringar för 2022 till
budgetteamet som infogar dessa i anvisningarna/direktiven

14 juni

Kommunalrådsberedningens förslag till direktiv och ramar skickas ut inför för nämndernas och
bolagens framtagande av texter till Mål och budget 2022-2024 (föreliggande dokument)

15 jun-10 sep Framtagande av mål- och budgetunderlag:
- Nämndernas mål- och budgetunderlag formuleras och senast den 10 september
skickas underlagen till KSK/budgetteamet för att kunna integreras i Mål & budget
2022-2024. Underlaget behandlas som informationsärende i nämnd i september.
- KSON och bolagen inkommer med sina underlag till KSK/budgetteamet senast den 10
september, efter sedvanlig behandling i relevanta beslutsfora.
- NKAB behandlar koncernbolagens underlag i workshop i augusti.
- KSK/budgetteamet tar fram övergripande texter till Mål & budget
Aug-Sep

Seminarier om investeringar äger rum

1 augusti

Förberedelser inför detaljbudgetarbetet inleds: Utskick förslag internhyror 2022 för avstämning
bland annat av konteringar (Fastighetscontroller)

31 augusti

Detaljbudgetarbete:
 Nämndernas periodiseringsnycklar färdiga och skickas till systemförvaltare (Controllers)
 Drivare och kontering av dessa klara, gäller BSN och UN (Controllers)
 Nytt ansvar till 2022 måste vara upplagt i ekonomisystem (Controllers)

10 september Detaljbudgetarbete: Rättning av löner senast till löneservice inför lönekörning i september.
20-21 sep

Regeringens budgetproposition samt SKR cirkulär

24 september Detaljbudgetarbete: Återkoppling till fastighetscontroller avseende internhyror 2022 (Controllers)
24 september Ärenden till nämndsekretariat inför KS 25 okt
30 september Preliminärt datum för SKR skatteunderlagsprognos
30 september Mål & budget 2022-2024 tas upp på veckoberedningen
Mål & budget 2022-2024 formges
30 september Detaljbudgetarbete:
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-

Inläsning av internhyror 2022 (Systemförvaltare och controller)
Beräknade kostnader för datorer, telefoni och skrivardebiteringar för respektive
nämnd skickas ut till controllers (IT-controller)
Övriga interna debiteringar som t ex KC, städkostnader, bilar mm meddelas
respektive verksamhet. Den som har intäkten är ansvarig för avstämning med
motpart (Controllers och verksamhetsansvariga)

1 oktober

Detaljbudgetarbete: Start av driftbudget i nya Rodret. (Systemförvaltare)

6 oktober

Utskick av förslag till Mål & budget 2022-2024 till KS AU

8 oktober

Detaljbudgetarbete: Start av personalbudget i nya Rodret. Inläsning av lönekörning i september.
(Systemförvaltare)

13 oktober

Förslag till Mål & budget 2022-2024 presenteras/bereds i KS AU

15 oktober

Detaljbudgetarbete: Budgetlista avseende investeringar per september tas ut från
anläggningsreskontran och skickas till controllers (Ansvarig för
anläggningsreskontran)

18 oktober

Förslag till Mål & budget 2022-2024 skickas till kommunstyrelsen

22 oktober

Oppositionens budgetförslag, som inte varit inlämnat till kommunstyrelsen och som
skall skickas ut till kommunfullmäktige, lämnas till kommunstyrelsekontoret för utskick
till kommunstyrelsen.

25 oktober

Mål och budget 2022-2024 beslutas i kommunstyrelsen

5 november

Mål och budget 2022-2024 skickas ut inför kommunfullmäktige

15 november Mål och budget 2022-2024 beslutas i kommunfullmäktige
30 november Detaljbudgetarbete: Nämnder klara med detaljbudget 2022
1-31 dec

Detaljbudgetarbete: Tid för avstämningar på respektive nämnd samt interna
intäkter/kostnader (Controllers)

22 december Sista dag för nämnd att besluta om Verksamhetsplan 2022 (separata anvisningar skickas ut i
augusti)
31 december Detaljbudgetarbete: Stängning av budgetuppgifter i Rodret (Systemförvaltare)
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Anvisningar för nämndernas, KSONs och bolagens arbete med Mål och budget
2022-2024
Samtliga nämnder, KSON och de kommunala bolagen ska utarbeta ett mål- och budgetunderlag inför
Mål och budget 2022-2024 utifrån aktuella planeringsförutsättningar och de politiska direktiv och
ekonomiska ramar som återfinns i detta dokument. Arbetet utgår från Norrtälje kommuns styrmodell
och de dialoger som genomförts under 2021. I bred mening innefattar arbetet att planera, genomföra,
följa upp och anpassa verksamheten i strävan att säkerställa en god ekonomisk hushållning och
förverkligandet av mål och uppdrag.
Mål- och budgetunderlaget inför 2022-2024 utformas på ett enhetligt sätt för att enkelt kunna
integreras i det samlade Mål- och budgetdokument som KSK/budgetteamet samordnar framtagandet
av. Upplägget är i stort som Mål och Budget 2021-2023.
Nämndernas mål- och budgetunderlag har två delar som ska ligga till grund för Mål och budgetdokumentets nämndskapitel:
1) Tabeller med kommentarer:
 Resultaträkning med intäkter och kostnader per nämnd.
 Driftbudget och verksamhetsförändringar/satsningar (tabellform, redovisas antingen på
verksamhetsområden 3 positioner eller på ansvarskoder) som visar intäkter och kostnader
per verksamhet, med en tydlig beskrivning av verksamhetsförändringar och konsekvenser av
den preliminärt tilldelade ramen i föreliggande dokument. Effektiviseringar och nya
verksamhetsinslag ska kommenteras särskilt.
 Transparenta volymberäkningar för BSN, UN, SN och KSON, så detaljerade som möjligt
 Uppställning av taxor och avgifter per nämnd, för fastställande av Kommunfullmäktige inför
2022
 Kommentarer avseende verksamhetsförändringar under planåren 2023 och 2024, med
utgångspunkt i nedan preliminära ramtilldelning
2)






Förslag till texter:
Aktuell beskrivning av nämndens övergripande ansvar och uppgift
Inriktning för nämnden 2022, baserat på direktiven nedan
Kvittens av de indikatorer för uppföljning som nämnden ansvarar för, alternativt förslag till
justerade indikatorer. Komplettera med tidpunkt för när utfall på indikator är tillgänglig.
Konkretisering av preliminärt tilldelade uppdrag samt ev tillkommande uppdrag som kan bidra
till att uppfylla den politiska inriktningen inom för nämnden relevanta målområden
Ev beskrivning av hur invånare kommer att påverkas av den planerade inriktningen

Även KSON ombeds inkomma med ett mål- och budgetunderlag utifrån ovan struktur, som återfinns
som mall i bilaga.
NKAB och de rörelsedrivande dotterbolagen Campus Roslagen AB, Roslagsbostäder
AB och Norrtälje Energi AB samt Norrtälje vatten och avfall AB ombeds inkomma med
mål- och budgetunderlag som utifrån aktuella ägardirektiv innehåller:
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1) en bedömning av hur respektive bolag kan bidra till måluppfyllelse inom de sju
målområdena som bedöms vara relevanta
2) en ekonomisk sammanställning för perioden 2022-2024 med fokus på intäkter,
kostnader och resultat efter finansnetto, samt investeringar och upplåning
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Uppdaterade planeringsförutsättningar
Planeringsförutsättningarna från slutet av mars kompletteras med bifogad befolkningsprognos per
april 2021. Volymutvecklingen i verksamheterna har beräknats utifrån befolkningsprognosen per
april. Med anledning av den fortfarande pågående coronapandemin är utvecklingen av
skatteunderlaget mer svårbedömt än vanligt. Detta då det är svårt att veta hur pandemin utvecklas
globalt under 2021 och 2022 med vaccinationer och risken för muterade virusstammar och hur
samhällsekonomin därmed utvecklas närmaste åren. Bedömningen av skatteutvecklingen för
Norrtälje kommun bygger på Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, prognoser per april för den
samhällsekonomiska utvecklingen och utvecklingen av skatteunderlaget närmaste åren.
Konjunkturen har utvecklats i positiv riktning och därmed skatteintäkterna jämfört med de
bedömningar som låg till grund för plan 2022-2023 i Mål och budget 2021-2023, samt den
skatteprognos som lämnades av SKR i februari 2021. SKR kommer med nya
skatteunderlagsprognoser i augusti och i skiftet september/oktober. Regeringens budgetproposition
kommer i slutet av september. Den förbättrade konjunkturen kan medföra att de stora ekonomiska
stimulanspaketen som lanserats av många länders regeringar, inkl sveriges , kan komma att
succesivt trappas ned för att inte försämra statsfinanserna. Detta scenario kan därmed påverka
kommunsektorns förutsättningar inför kommande år. Justeringar av skatteintäkter liksom statsbidrag
kan behöva göras under det fortsatta arbetet inför Mål och budget.
Den i planeringsförutsättningarna aviserade justeringen av internräntan från 1,5 % till 1 % har
inarbetats i nämndernas ramar sammantaget i resultatbudgeten med en neddragning med 12 mnkr
totalt. Motsvarande hyresjusteringar kommer att ske. För närvarande pågår hyresberäkningar på
nämndsnivå. Ramjustering kommer att ske.

Direktiv avseende prioriteringar, mål, indikatorer och uppdrag
Direktiv i sammanfattning


De sju långsiktiga målområdena som lanserades i Mål & budget 2020-2022 är oförändrade.



Inriktningsmålen kvarstår då de är relevanta även inför 2022 för styrningen mot de långsiktiga
målen utifrån politikens övergripande inriktning.



De indikatorer som angavs per målområde i Mål och budget 2021-2023 och förtydligades i
verksamhetsplaneringen kvarstår i huvudsak. Möjlighet finns för nämnderna i sina mål- och
budgetunderlag att uppmärksamma behov av förändrade indikatorer pga mätsvårigheter eller
avsaknad av datakällor, alternativt pga att andra indikatorer bedöms ge ett mer rättvisande
underlag.



Uppdrag lämnade för 2021 förutsätts genomföras under 2021. Nya uppdrag har preliminärt
identifierats. Nedan anges de uppdrag som utgår ifrån de större förändringar som gjorts i
ramtilldelningarna och en bedömning av vad som behöver göras inom respektive
styrelse/nämnds område som en direkt följd av ramjusteringen, samt utifrån de politiska
prioriteringar som fortsatt motiverar specificerade uppdrag.



I mål- och budgetunderlaget som ligger till grund för Mål och budget 2022-2024 ombeds
styrelsen/nämnderna göra en första tolkning av nedan angivna uppdrag samt beskriva
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konsekvenserna av deras genomförande och vad som ska vara gjort för att uppdraget ska
bedömas vara genomfört, samt kvittera att de kommer att kunna genomföras inom föreslagen
ram.


I verksamhetsplaneringen för 2022 är förväntan att nämnderna ska precisera hur de avser
bidra till måluppfyllelse inom relevanta områden genom konkreta uppdrag och åtgärder som
nämnden beslutar om i VP.



Utöver de uppdrag som listas i nedanstående direktiv kan ytterligare uppdrag utan direkta
förutsedda budgetkonsekvenser komma att läggas till i samband med färdigställandet av Mål
och budget-dokumentet.



De övergripande politiska prioriteringarna som synliggörs i alliansstyrets ramtilldelning inför
2022 är:
o
o

o
o
o

Ekonomi i balans med ansvarsfull användning av skattemedel
Kvalitet i kärnverksamheterna, med fortsatt fokus på att öka tryggheten och
kunskapsresultaten i skolan
Ytterligare förstärkning av det trygghets- och säkerhetsrelaterade arbetet med fokus
på samverkan med civilsamhället
Ett mer utåtriktat näringslivsfrämjande arbete
Formulering av respektive inriktningsmål är ännu preliminärt och kan komma att
justeras inför Mål- och budget

I nedan ramtilldelning har medel allokerats till sådana prioriteringar som bedömts kräva särskilda
medelstillskott. Övriga prioriteringar som anges i Mål och budget 2022-2024 förväntas hanteras inom
ram.
Samtliga nämnder förväntas bidra till uppfyllelsen av de långsiktiga mål som Mål och budget utgår
från sedan KF-beslutet om Mål och budget 2020-22 och att säkerställa en ekonomi i balans där
verksamhet planeras och genomförs inom angivna ramar.
Även KSON och bolagen omfattas av målstyrningen i Mål och budget, i så måtto att de förväntas
bidra aktivt till måluppfyllelsen inom för respektive verksamhet relevanta målområden. Inriktningen är
att även bolagen på ett tydligare sätt än tidigare ska omfattas av de mål och uppdrag som anges i
Mål och budget, för att säkra ett koncernperspektiv på verksamheten och synliggöra bolagens
samhällsnytta. Därför anges även en förväntan på bolagen under ett par av målområdena, som
vägleder framtagandet av deras bidrag till Mål och budget.
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Direktiv per målområde med prioriterade uppdrag per nämnd
Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi
Målområde 1 lägger grunden för övriga målområden. I det aktuella ekonomiska läget,
fortfarande präglat av stor osäkerhet i pandemins spår, är det viktigt att säkerställa en god
ekonomisk hushållning. Målområdet har två inriktningsmål.
Inriktningsmål 2022:
1) Ekonomi i balans
2) En effektiv verksamhet.
Under 2022 inriktas arbetet inom målområdet liksom föregående budgetår på:
Inriktningsmål 1. En ekonomi i balans
För en fortsatt balanserad tillväxt och samhällsutveckling som bidrar till att Norrtälje
kommun får fler invånare utan att kvaliteten i kärnverksamheterna riskerar att försämras
krävs en ökad andel självfinansiering av investeringar samt budgetdisciplin. Överskottet
ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella bidrag.
Inriktningsmål 2. En effektiv verksamhet
Norrtälje kommuns verksamheter skall bedrivas på ett sådant sätt att de präglas av
ändamålsenlighet (möta kommuninvånarnas behov och förväntningar), kostnadseffektivitet
(produktivitet), flexibilitet (förmåga till anpassning efter nya förutsättningar) och kvalitet
(systematiskt kvalitetsarbete). Detta förutsätter inte minst att planeringen av
samhällsservice och välfärdstjänster noga följer den demografiska utvecklingen. Här blir
koncernperspektivet en framgångsfaktor.
De indikatorer som preliminärt kommer att användas för uppföljning och återrapportering
till kommunfullmäktige är:
Indikatorer till inriktningsmål 1.1, ”Ekonomi i balans”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans

Ansvarig nämnd

När finns utfall att tillgå?

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)

Alla

Vid varje rapporteringstillfälle

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)

KS

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)1

KS

Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag2

KS

Låneskuld (i kommun), kr per invånare

KS

Låneskuld (i koncern) kr per invånare

KS

Soliditet inkl. pensionsåtagande

KS

3

Självfinansieringsgrad investeringar, andel %

KS

Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

KS
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Indikatorer till inriktningsmål 1.2, ” En effektiv verksamhet”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet

Ansvarig nämnd

När finns utfall att tillgå?

Energiförbrukning kWh/kvm

KS

Delår och bokslut

Kvm outhyrd yta

KS

Delår och bokslut

Andel grön finansiering i kr av total koncernskuld

KS

Grön finansiering i mnkr

KS

Effektivitet PBL, Handläggningstid, median kalenderdagar

KS, BOM

Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, huvudman, andel
(%) KOLADA N15564

BSN

En gång per år. Publiceras slutet
oktober. Ja.

UN

En gång per år. Publiceras i
december. Ja.

KS/BSN/UN

En gång per år i KOLADA. Preliminära
uppgifter i april, och slutliga
uppgifter i början av septemter. Kan
kombineras alaternativt ersättas
med "egen" indikator utifrån
internhyresfil och elevpeng.

Andel elever folkbokförda i Norrtälje med gymnasieexamen inom tre
år (KOLADA N17445)

Lokalkostnadens andel av utbildningskostnaden (kommunal grundskola
åk 1-9 (KOLADA N15009/N15008)

Genomsnittlig biståndsperiod inom försörjningsstöd

SN

Hemtjänst, utförd av beställd/verkställd tid (procent)

KSON

Vårdgaranti, andel patienter som erbjuds vård inom regionens vårdgaranti
av vårdgivare inom Norrtälje kommun (5 dagar)

KSON

Kvalitetsindex Utbildning (KOLADA Utvecklingsnyckeltal )
Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning i egen regi
(Norrtälje komvux) (Källa: SWECO Elevenkät)
Resursindex (KOLADA )

BSN/UN

1 gång per år under sommaren,
resultat för föregående år.

UN

En gång per år.

BSN/UN

1 gång per år under sommaren,
resultat för föregående år.

Preliminära uppdrag i Mål och budget 2022-2024:
Inför 2022 föreslås Kommunstyrelsen få i uppdrag att
 tillsammans med Barn- och skolnämnden, Teknik och klimatnämnden (ansvarig
nämnd) och Kultur- och fritidsnämnden se över hyressättningsmodellen och
överföra lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden till Kultur- och
fritidsnämnden dygnet runt (som BSN sedan förhyr per timme).
 ansvara för att tillsammans med Teknik och klimatnämnden utöka antalet
pendlarparkeringar
 (Kvarstår från tidigare år) ansvara för att ta fram ett förslag till en ny
debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2023-24.
Inför 2022 föreslås Barn- och skolnämnden få i uppdrag att
 tillsammans med Teknik och klimatnämnden (ansvarig nämnd), Kommunstyrelsen,
och Kultur- och fritidsnämnden se över hyressättningsmodellen och överföra
lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden till Kultur- och
fritidsnämnden dygnet runt (som BSN sedan förhyr per timme).
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Inför 2022 föreslås Teknik- och klimatnämnden få i uppdrag att
 ansvara för att tillsammans med Barn- och skolnämnden, Kommunstyrelsen och
Kultur- och fritidsnämnden se över hyressättningsmodellen och överföra
lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden till Kultur- och
fritidsnämnden dygnet runt (som BSN sedan förhyr per timme).
 tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) utöka antalet
pendlarparkeringar
Inför 2022 föreslås Kultur- och fritidsnämnden få i uppdrag att
 tillsammans med Teknik och klimatnämnden (ansvarig nämnd); Barn- och
skolnämnden och Kommunstyrelsen se över hyressättningsmodellen och överföra
lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden till Kultur- och
fritidsnämnden dygnet runt (som BSN sedan förhyr per timme).

Att inkludera i mål- och budgetunderlagen:
Samtliga nämnder ombeds i sina mål- och budgetunderlag beskriva möjliga
verksamhetsförändringar som bidrar till att effektivisera verksamheten och minimera
kommande års behov av ramutökningar.
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Målområde 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och
klimatmässigt hållbart sätt
Inom målområde 2 konkretiseras de mål och indikatorer som är av särskild betydelse för
att börja förverkliga inriktningen i den miljö- och klimatstrategi som antogs av
kommunfullmäktige i oktober 2020. Målområdet har tre inriktningsmål.
Inriktningsmål 2022:
1) Minska användningen av fossila bränslen
2) Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp
3) Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast
2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas
status ska försämras.
Under 2022 inriktas arbetet inom målområdet på att:
Inriktningsmål 1. Minska användningen av fossila bränslen
Norrtälje kommun som organisation ska vara ett klimatmässigt föredöme. Därför
intensifieras arbetet med att minska användningen av fossila bränslen inom hela den
kommunala förvaltningen. I syfte att underlätta för invånarna att välja klimatsmarta
transportsätt i vardagen fortsätter samtidigt arbetet med att främja utbyggnaden av gångoch cykelvägar i hela kommunen.
Inriktningsmål 2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i
kretslopp
Norrtälje kommuns arbete ska möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i
kretslopp. Norrtälje kommun ska bland annat arbeta för minskad energianvändning och
ökad energiåtervinning. Insatser görs för att åstadkomma ökad energieffektivisering i
kommunala fastighetslokaler. Biologisk behandling och materialåtervinning som
slutbehandling av avfall ska öka medan bortskaffning av avfall ska minska.
Inriktningsmål 3. Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och
kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen
av vattenförekomsternas status ska försämras.
I Norrtälje kommun finns över 300 sjöar, sju större vattendrag, många havsvikar och ett
stort hav med närmare 11 000 öar. 188 av vattnen är klassade som så kallade
vattenförekomster som omfattas av EU:s ramdirektiv (2000/60/EG) för vatten och det
åtgärdsprogram som upprättats för Norra Östersjöns vattendistrikt. Av kommunens
vattenförekomster är 68 stycken grundvatten 120 stycken ytvatten. Med
statusklassningarna som utgångspunkt har miljökvalitetsnormer fastställts. Målet är att alla
vattenförekomster ska uppnå ”god status” till år 2021 eller 2027 (slutdatum varierar med
vattenförekomst). Inga vatten får riskera att inte nå god status och en vattenförekomsts
status får heller aldrig försämras på någon ingående kvalitetsfaktor. I den vattenplan som
är under framtagande kommer prioriterade åtgärder och förslag till genomförande
presenteras i form av lokala åtgärdsprogram för vatten. Ett lokalt kunskapsstöd i arbetet
med att prioritera vattenåtgärder kommer att tas fram i form av ett s.k. åtgärdsbibliotek, där
förslag till kostnadseffektiva åtgärder som leder till att miljökvalitetsnormerna nås, kommer
att specificeras för prioriterade vattenförekomster. En förvaltningsövergripande
organisation och kunskapsplattform för vatten ska etableras inom kommunen, och övriga
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relevanta åtgärder vidtas för att skapa förutsättningar för en löpande
förvaltningsövergripande dialog kring vattenfrågor.
De indikatorer som preliminärt kommer att användas för uppföljning och återrapportering
till kommunfullmäktige är
Indikatorer till inriktningsmål 2.1 ” Minska användningen av fossila bränslen”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 2.1. Minska användningen
av fossila bränslen

Ansvarig nämnd

När finns utfall att tillgå?

Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan
(%)

KS

Delår och bokslut

Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med
personbil)

KS

Matsvinn skolmåltider (kg5)

BSN, UN

BSN, UN

Förslagsvis en gång per termin.
Utfall kan hämtas för olika perioder
närsomhelst. Mäts utifrån inköp av
livsmedel från upphandlade
livsmedelsleverantörer i system
"Hantera Livs". Krav i upphandling.

Andelen kg CO2e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten

BSN, UN

Kan följas upp om krav ställs på
periodisk rapportering i smb med
upphandling. Vad som är relevant
målsättning för indikatorn tas fram i
samråd med hållbarhetsstrateg,
förslag lämnas i nämndens underlag
till MoB.

Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler (%)

TKN

Delår och bokslut

Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan, ton
CO2

TKN

Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala lokaler, ton CO2
(metod? periodicitet?)

TKN

Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i
skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)

Indikatorer till inriktningsmål 2.2 ” Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i
kretslopp”
kretslopp”
Indikatorer för Inriktningsmål 2.2. Möjliggöra för energi, material och
näringsämnen att ingå i kretslopp
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning eller biologisk
behandling (kg/inv)

Ansvarig nämnd

När finns utfall att tillgå?

NVAAB

Årligen

Indikatorer till inriktningsmål 2.3 ” Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk
och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av
vattenförekomsternas status ska försämras.
Inriktningsmål 2.3. Kommunens vattenförekomster ska uppnå god
ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på
vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämras.

Ansvarig nämnd

Andel sjöar som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt
vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv

KS

Andel kustnära vatten som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt
vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv

KS

Andel grundvatten som uppfyller god kemisk och kvantitativ status enligt
vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv

KS

När finns utfall att tillgå?
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Andel vattentäkter med kommunalt huvudmannaskap med
vattenskyddsområde

KS

Skyddad natur inlandsvatten, andel (%)

KS

Verksamhetsnära indikatorer tas fram i KS underlag till MoB.

KS

Preliminära uppdrag i Mål och budget 2022-2024:
Inför 2022 föreslås Kommunstyrelsen få i uppdrag att:
 ansvara för samordning av genomförandet av miljö- och klimatstrategin inom dessa
fokusområden och att konkretisera åtgärder inom inriktningsmålen för 2022.
Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden föreslås få i fortsatt uppdrag att
 aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter
Att inkludera i mål- och budgetunderlagen:
Samtliga nämnder ombeds i sina mål- och budgetunderlag beskriva konsekvenser för
sina verksamheter av den övergripande inriktningen att minska användningen av fossila
bränslen.
KSON och bolagen ombeds i sina mål- och budgetunderlag att inkomma med sina planer
för att bidra till utsläppsminskningar.
Kommundirektörens stab ombeds bidra till Kommunstyrelsens mål- och budgetunderlag
med en beskrivning av det pågående arbetet med åtgärdsbibliotek avseende vattenplan,
samt med huvuddragen i det KS genomförande av miljö- och klimatstrategin.
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Målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad
kommunal organisation – som sätter invånaren först
Målområde 3 handlar om kommunens relation till kommunens invånare och om att
fortsätta arbetet med att förbättra kommunens service och tillgänglighet på olika sätt
Målområde 3 har tre inriktningsmål:
Inriktningsmål 2022:
1) Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla
sina kontakter med kommunen
2) Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
3) Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter
som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag.
Under 2022 inriktas arbetet inom målområdet på att:
Inriktningsmål 1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och
positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
Återkoppling till invånare på frågor som ställs till Norrtälje kommun ska göras inom en
arbetsdag. Om frågan inte kan besvaras genast ska en tydlig angivelse göras av när nästa
återkoppling (om när ärendet kommer att påbörjas eller beslutas) kommer att ske.
Inriktningsmål 2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare
och företag
Viktiga utgångspunkter i arbetet med kommunens fortsatta digitalisering är att med
invånarna i fokus införa digitaliserade tjänster som förbättrar och underlättar kontakten
med invånare och företag, samtidigt som ett personligt och behovsanpassat bemötande
möjliggörs. Det fortsatta digitaliseringsarbetet ska balansera nya digitala möjligheter och
kommunens nuvarande förutsättningar, identifiera effekthemtagningar och åtgärda hinder
för att nå dessa samt involvera slutanvändare redan i designfasen av olika
digitaliseringsinitiativ.
Inriktningsmål 3. Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje
kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i
relation till invånare och företag
Samtliga verksamheter ska slutföra inventering av möjliga tjänstegarantier, införa dessa,
samt implementera och följa upp alla beslutade tjänstegarantier.
De indikatorer som preliminärt kommer att användas för uppföljning och återrapportering
till kommunfullmäktige är:
Indikatorer till inriktningsmål 3.1 ” Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling
och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 3.1. Säkerställa att invånare
och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina
kontakter med kommunen

Ansvarig nämnd

När finns utfall att tillgå?

Uppklarningsprocent, kontaktcenter

KS

månatligen

Generell nöjdhet, kontaktcenter

KS

månatligen
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Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant

KS

månatligen

Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden

KS

månatligen

Indikatorer till inriktningsmål 3.2 ” Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med
invånare och företag”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 3.2. Ta vara på
digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Ansvarig nämnd

Användande av digitala tjänster

Alla

När finns utfall att tillgå?

Indikatorer till inriktningsmål 3.3 ” Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i
Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i
relation till invånare och företag.”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 3.3: Införa, implementera
och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som
tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare
och företag

Ansvarig nämnd

När finns utfall att tillgå?

Antal införda tjänstegarantier inom kommunen som helhet

Alla

Månatligen

Alla

Månatligen

Efterlevnad av tjänstegarantier

Preliminära uppdrag i Mål och budget 2022-2024:
Inför 2022 föreslås Kultur- och fritidsnämnden få i uppdrag att
 ansvara för att ta fram förslag till förutsättningar för en fritidscheck.
Att inkludera i mål- och budgetunderlagen:
Samtliga nämnder ombeds i sina respektive mål- och budgetunderlag ange vilka
tjänstegarantier som kan införas 2022.
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Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun –
där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla
potential
Målområde 4 präglas av en långsiktig ansats när det gäller skolans utveckling. Målområdet
har tre inriktningsmål.
Inriktningsmål 2022
1) Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
2) Öka tryggheten och trivseln i skolan
3) Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö
Under 2022 inriktas arbetet inom målområdet på att:
Inriktningsmål 1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
För att höja kunskapsresultaten i skolan är två saker avgörande: Studiero och en positiv
arbetsmiljö samt duktiga, engagerade lärare. Därför fortsätter arbetet för stärkta
kunskapsresultat på åtgärder för elevernas arbetsmiljö, fler behöriga lärare och införande
av lärarassistenter i syfte att möjliggöra för lärare att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag
och öka den tid de lägger på undervisning. Det systematiska kvalitetsarbetet är också
centralt för att nå framsteg i denna del.
Inriktningsmål 2. Öka tryggheten och trivseln i skolan
Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg och trivas i skolan. Därför ska det råda
nolltolerans mot våld, diskriminering, förtryck och trakasserier i skolan och därför ska det
psykosociala stödet till barn och unga stärkas, bland annat genom en särskild satsning på
elevhälsan.
Inriktningsmål 3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö
Lärarna ska ges förutsättningar att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag. Och skolan ska i
högre grad anpassas efter det enskilda barnets förutsättningar och elevers stödbehov. Det
innebär exempelvis att fler elever ska kunna erbjudas plats i resursklass och att
särbegåvade elever ska erhålla särskilt stöd. En särskild satsning görs även på
upprustning av skolgårdar.
De indikatorer som preliminärt kommer att användas för uppföljning och återrapportering
till kommunfullmäktige är:
Indikatorer till inriktningsmål 4.1 ” Skapa förutsättningar för höjda
kunskapsresultat”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 4.1.Skapa förutsättningar för
Ansvarig nämnd
höjda kunskapsresultat
Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna,
kommunala skolor (Källa: Norrtäljeenkäten)
BSN
Andel (%) elever som tycker att skolan skapar lust att lära (Källa:
Norrtäljeenkäten)

BSN

När finns utfall att tillgå?

Årligen delår 1.

Årligen delår 1.
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Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i
minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%) KOLADA
N15814

BSN

Årligen delår 2. (Källa:
Norrtäljeenkäten.

Indikatorer till inriktningsmål 4.2 ” Öka tryggheten och trivseln i skolan”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 4.2. Öka tryggheten och
trivseln i skolan
Andel elever som svarar att de mår psykiskt bra
(Norrtäljeenkäten/Elevhälsosamtal)

Ansvarig nämnd

När finns utfall att tillgå?

BSN/UN

Årligen delår 1.

Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor (Källa:
Norrtäljeenkäten)

BSN

Årligen delår 1

Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala
förskolor (”Norrtäljeenkäten”)

BSN

Årligen delår 1.

Indikatorer till inriktningsmål 4.3 ” Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 4.3: Skapa en stödjande,
uppmuntrande läromiljö
NKI (Fysisk miljö & service) förskolor
NKI (Fysisk miljö & service) grundskolor
NKI (Fysisk miljö & service) gymnasieskolan

Ansvarig nämnd

När finns utfall att tillgå?

TKN/BSN

Årsvis

TKN/BSN

Årsvis

TKN/UN

Årsvis

Preliminära uppdrag i Mål och budget 2022-24:
Inför 2022 föreslås Kommunstyrelsen få i uppdrag att:
 ansvara för att tillsammans med Barn- och skolnämnden utreda möjligheten att erbjuda fler
skolplatser vid Norrgärdet samt uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Folkparken 2, samt
eventuellt för fastigheterna Parken 4 och Parken 4. Lämpligheten i att uppföra nya skol- och
förskolelokaler på fastigheterna bör då prövas gemensamt av Samhällsbyggnadsutskottet,
Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden.
 tillsammans med Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd) och Barn- och skolnämnden
utöka den tekniska kapaciteten vid Roslagsskolan till 600 platser.
 tillsammans med Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd) och Barn- och skolnämnden
utöka kapaciteten vid Svanberga skola att ta emot fler elever. Lokalerna bör byggas ut med
fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt en omvandling av mottagningsköket
till ett tillagningskök.
 tillsammans med Barn- och skolnämnden och Teknik- och klimatnämnden
(ansvarig nämnd) möjliggöra för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Elmsta
skola, fastighet Älmsta 3:41) för större kapacitet. Investeringar bör göras för att
möjliggöra för en sammanhållen F-9-skola i Älmsta. Investeringarna bör även
möjliggöra en utökning av befintlig förskola på fastigheten.
 tillsammans med Barn- och skolnämnden och Teknik- och klimatnämnden
(ansvarig nämnd) möjliggöra utökad förskoleverksamhet i Skebo och genomföra
investeringar i verksamhetslokalerna på fastigheten Skebo 1:10.
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ansvara för att tillsammans med Barn- och skolnämnden och Teknik- och klimatnämnden
upprätta nya förskolelokaler i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser och samlokalisera
befintlig förskoleverksamhet.
ansvara för att tillsammans med Barn- och skolnämnden och Teknik- och
klimatnämnden projektera för en ny förskola med kapacitet om 90-120 platser på
Parken 4 (Parkens förskola). Rivning av nuvarande lokaler och detaljplanering av
fastigheten, tillsammans med fastigheterna Folkparken 2 och Parken 5, bör
övervägas.
ansvara för att tillsammans med Barn- och skolnämnden och Teknik- och
klimatnämnden uppföra nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser,
för att möjliggöra samlokalisering. Den kommunala förskoleverksamheten i
Bergshamra bedrivs i dagsläget på två skilda fysiska platser, varav en i paviljong.
ansvara för att tillsammans med Barn- och skolnämnden och Teknik- och
klimatnämnden uppföra nya lokaler för Gottsta förskola med kapacitet om 90-120
platser.
tillsammans med Barn- och skolnämnden och Teknik- och klimatnämnden
(ansvarig nämnd) utveckla verksamhetslokalerna på Älmsta 3:41 (Elmsta förskola)
för större kapacitet. Investeringar bör göras för en utökning av kapaciteten till 90120 platser.
tillsammans med Barn- och skolnämnden och Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd)
upprätta nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser på Skarsjön 1 (Skarsjö
förskola).
ansvara för att tillsammans med Barn- och skolnämnden och Teknik- och klimatnämnden
upprätta nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser på Rimbo-Tomta 7:2
(Bålbro förskola).
ansvara för att detaljplanera för förskola i Lommarstranden 1.

Inför 2022 föreslås Barn- och skolnämnden få i uppdrag att:
 ansvara för att genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärroch distansundervisning under pandemin.
 ansvara för att utreda samlokalisering av fritidshemsverksamheten med övrig
grundskoleverksamhet i Riala. Investeringar bör sedermera göras i befintliga
skollokaler för att förbereda en samlokalisering av fritidshemsverksamheten.
 ansvara för att utöka antalet platser inom grundsärskolan.
 ansvara för att genomföra en satsning på skolbiblioteken
 tillsammans med kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) utreda möjligheten att
erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet samt uppdrag att ta fram en ny detaljplan för
Folkparken 2, samt eventuellt för fastigheterna Parken 4 och Parken 4.
Lämpligheten i att uppföra nya skol- och förskolelokaler på fastigheterna bör då
prövas gemensamt av Samhällsbyggnadsutskottet, Kommunstyrelsen och Barnoch skolnämnden.
 tillsammans med Kommunstyrelsen och Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd) utöka
den tekniska kapaciteten vid Roslagsskolan till 600 platser.
 tillsammans med Kommunstyrelsen och Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd) utöka
kapaciteten vid Svanberga skola att ta emot fler elever. Lokalerna bör byggas ut med fler
lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt en omvandling av mottagningsköket till ett
tillagningskök.
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tillsammans med Kommunstyrelsen och Teknik- och klimatnämnden (ansvarig
nämnd) möjliggöra för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Elmsta skola, fastighet
Älmsta 3:41) för större kapacitet. Investeringar bör göras för att möjliggöra för en
sammanhållen F-9-skola i Älmsta. Investeringarna bör även möjliggöra en utökning
av befintlig förskola på fastigheten.
tillsammans med Kommunstyrelsen och Teknik- och klimatnämnden (ansvarig
nämnd) utökad förskoleverksamhet i Skebo och genomföra investeringar i
verksamhetslokalerna på fastigheten Skebo 1:10.
tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Teknik- och klimatnämnden
upprätta nya förskolelokaler i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser och samlokalisera
befintlig förskoleverksamhet.
tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Teknik- och
klimatnämnden projektera för en nya förskola med kapacitet om 90-120 platser på
Parken 4 (Parkens förskola). Rivning av nuvarande lokaler och detaljplanering av
fastigheten, tillsammans med fastigheterna Folkparken 2 och Parken 5, bör
övervägas.
tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Teknik- och
klimatnämnden uppföra nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser,
för att möjliggöra samlokalisering. Den kommunala förskoleverksamheten i
Bergshamra bedrivs i dagsläget på två skilda fysiska platser, varav en i paviljong.
tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Teknik- och
klimatnämnden uppföra nya lokaler för Gottsta förskola med kapacitet om 90-120
platser.
tillsammans med Kommunstyrelsen och Teknik- och klimatnämnden (ansvarig
nämnd) utveckla verksamhetslokalerna på Älmsta 3:41 (Elmsta förskola) för större
kapacitet. Investeringar bör göras för en utökning av kapaciteten till 90-120 platser.
tillsammans med Kommunstyrelsen och Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd)
upprätta nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser på Skarsjön 1 (Skarsjö
förskola).
tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Teknik- och klimatnämnden
upprätta nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser på Rimbo-Tomta 7:2
(Bålbro förskola).
ansvara för att genomföra ett skolgårdslyft

Inför 2022 föreslås Utbildningsnämnden få i uppdrag att:
 ansvara för att genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärroch distansundervisning under pandemin.
Inför 2022 föreslås Teknik- och klimatnämnden få i uppdrag att:
 ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden utöka den
tekniska kapaciteten vid Roslagsskolan till 600 platser.
 ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden utöka
kapaciteten vid Svanberga skola att ta emot fler elever. Lokalerna bör byggas ut med fler
lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt en omvandling av mottagningsköket till ett
tillagningskök.
 ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden
möjliggöra för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Elmsta skola, fastighet Älmsta
3:41) för större kapacitet. Investeringar bör göras för att möjliggöra för en
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sammanhållen F-9-skola i Älmsta. Investeringarna bör även möjliggöra en utökning
av befintlig förskola på fastigheten.
ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden
möjliggöra utökad förskoleverksamhet i Skebo och genomföra investeringar i
verksamhetslokalerna på fastigheten Skebo 1:10.
tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Barn- och skolnämnden upprätta
nya förskolelokaler i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser och samlokalisera befintlig
förskoleverksamhet.
tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Barn- och skolnämnden
projektera för en ny förskola med kapacitet om 90-120 platser på Parken 4
(Parkens förskola). Rivning av nuvarande lokaler och detaljplanering av
fastigheten, tillsammans med fastigheterna Folkparken 2 och Parken 5, bör
övervägas.
tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Barn- och skolnämnden
uppföra nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser, för att möjliggöra
samlokalisering. Den kommunala förskoleverksamheten i Bergshamra bedrivs i
dagsläget på två skilda fysiska platser, varav en i paviljong.
tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Barn- och skolnämnden
uppföra nya lokaler för Gottsta förskola med kapacitet om 90-120 platser.
ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden
utveckla verksamhetslokalerna på Älmsta 3:41 (Elmsta förskola) för större
kapacitet. Investeringar bör göras för en utökning av kapaciteten till 90-120 platser.
ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden upprätta nya
lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser på Skarsjön 1 (Skarsjö förskola).
tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Barn- och skolnämnden upprätta
nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser på Rimbo-Tomta 7:2 (Bålbro
förskola).

Uppdragen om att utöka kapacitet inom förskola och grundskola ska beakta möjligheten att
uppföras och bedrivas i fristående aktörers regi.
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Målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både
vardag och kris
Målområde 5 spänner över breda verksamhetsområden – från de sociala och förebyggande
trygghetsfrågorna och det brottsförebyggande arbetet, via trygghetsfrågor kopplade till boende och
hemmiljö, till hela det område som omfattar samhällsskydd och beredskap, vilket förutsätter ett
internt systematiskt säkerhetsarbete. Målområdet har tre inriktningsmål.
Inriktningsmål 2022:
1) Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun
2) Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare
3) Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.
Under 2022 inriktas arbetet inom målområdet på att:
Inriktningsmål 1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun
För att stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun läggs under 2022 fortsatt fokus
på att stärka samverkan med civilsamhället i syfte att stärka det trygghetsrelaterade och
brottsförebyggande arbetet, samtidigt som satsningen på utökad kamerabevakning i offentliga miljöer
fortsätter och arbetet med att förstärka belysningen vid platser som upplevs som otrygga utvecklas.
Inriktningsmål 2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare
Insatser för att öka medvetenheten om, förebygga och bekämpa våld i nära relationer ska utvecklas.
Samtidigt läggs särskilt fokus på att stärka seniorers och äldres trygghet i hemmet, genom ett särskilt
fokus på att identifiera boendeformer för årsrika invånare som är för sjuka för att vara hemma och för
friska för att vara på sjukhus, samt genom riktade förebyggande insatser avseende fallolyckor och
bränder. Allmänna insatser för ökad trygghet och säkerhet i hemmiljön inriktas mot att stärka
invånarnas egen förmåga till skydd mot olyckor och en god hemberedskap.
Inriktningsmål 3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser
I spåren av erfarenheten av och lärdomarna från stormen Alfrida och det senaste årets erfarenheter
av coronapandemin fortsätter arbetet med att utveckla kommunens krisberedskap, i syfte att
säkerställa åtgärder för kontinuitet i prioriterad kommunal service, även vid störningar och kriser.
Särskilt skall förmågan till skadeavhjälpande och trygghetsskapande insatser vid olyckor och kriser
säkras och stärkas. Grunden för en god kontinuitetshantering läggs i en utvecklad systematisk
riskhantering i vardagen i kombination med väl utvecklade krisberedskapsplaner. En god
krisberedskap utgör även en väsentlig del i pågående uppbyggnad av civilt försvar, kommunens del i
totalförsvaret.
De indikatorer som preliminärt kommer att användas för uppföljning och återrapportering till
kommunfullmäktige är:
Indikatorer till Inriktningsmål 5.1 ” Stärka tryggheten på gator och torg i hela
Norrtälje kommun”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 5.1. Stärka tryggheten
på gator och torg i hela Norrtälje kommun
Upplevd trygghet - oro för brott

Ansvarig nämnd

När finns utfall att tillgå?

KS

vart annat år (tror det mäts november
2021)
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Upplevd trygghet - rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid

KS

Antal kommunala bevakningskameror

KS

Antal belysta utemiljöer

TKN

vart annat år

Indikatorer till Inriktningsmål 5.2 ” Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på
kvinnor och äldre invånare”
Indikatorer till Inriktningsmål 5.2 ”
Öka tryggheten i hemmet, med
särskilt fokus på kvinnor och äldre
Ansvarig nämnd
När finns utfall att tillgå?
invånare”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 5.2. Öka tryggheten i
hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare
Förekomst av våld i nära relationer

SN

Antal våldsutsatta som söker stöd och hjälp

SN

Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp

SN

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv

KSON

Antal trygghetsboenden

KS

Indikatorer till Inriktningsmål 5.3 ” Säkerställa en god kommunal servicenivå även
vid störningar och kriser”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 5.3: Säkerställa en god
kommunal servicenivå även vid störningar och kriser
(Tidigare Civil krisberedskap) Bedömning av kommunens uppfyllelse av
MSB:s RSA-indikatorer, andel jakande svar (prel målvärden angivna)
Tid från 112-samtal till första skadeavhjälpande insats, antal minuter
Antal utbildade elever i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR,
brandskydd och trafiksäkerhet
Antal utbildade medarbetare i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR
samt brandskydd
Antal kokningsrekommendationer per år (ska inte öka)

Ansvarig
nämnd/bolag

När finns utfall att tillgå?

KS
KS
KS

KS
NVAAB

Preliminära uppdrag i Mål och budget 2022-24:
Inför 2022 föreslås Kommunstyrelsen få i uppdrag att:
 ansvara för att införa en ”trygghetsfond”.
 ansvara för att utöka antalet fältare till fyra stycken.
 ansvara för att utöka antalet ordningsvakter
 tillsammans med Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd) projektera för en breddning
av Vätövägen.
 ansvara för att utreda intresset för trygghetsboende som boendealternativ
 ansvara för att identifiera och föreslå lämplig fastighet för etablering av ett trygghetsboende
Inför 2022 föreslås Teknik- och klimatnämnden få i uppdrag att:
 ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen projektera för en breddning av
Vätövägen.
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Inför 2022 föreslås KSON få i uppdrag att:
 ansvara för att utveckla biståndsbedömda trygghetsboenden
 ansvara för att ta fram och föreslå ersättningsmodell för biståndsbedömt trygghetsboende
 ansvara för att ta fram förslag på införande av LOV för biståndsbedömt trygghetsboende
 ansvara för att stärka anhörigstödet
Med utgångspunkt i handlingsplan för psykisk hälsa ges följande uppdrag till nämnderna:
Inför 2022 föreslås Kommunstyrelsen få i uppdrag att:
 ansvara för att utbilda fler gruppledare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt
föräldraskapsstöd.
 ansvara för att tillsammans med Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden, KSON och
Socialnämnden förvaltningsövergripande säkra efterlevnaden av den gemensamma lokala
folkhälsostrategin
 tillsammans med KSON (ansvarig nämnd) engagera fler aktörer (till exempel företag och
restauranger) i samverkan för att minska tobaksbruk och riskfyllda alkoholvanor bland vuxna.
Inför 2022 föreslås KSON få i uppdrag att:
 ansvara för att tillsammans med Socialnämnden erbjuda gruppverksamhet för barn och unga
som har närstående psykisk ohälsa eller beroendesjukdom
 tillsammans med Socialnämnden (ansvarig nämnd) skapa en resursbank för att tillgodose
behovet av kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem
 ansvara för att tillsammans med Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden skapa
forum där berörda verksamheter och utförare kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud
av insatser, metoder, aktiviteter och stöd för i synnerhet flickor.
 tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd), Barn- och skolnämnden,
Utbildningsnämnden och Socialnämnden förvaltningsövergripande säkra efterlevnaden av
den gemensamma lokala folkhälsostrategin
 ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen engagera fler aktörer (till exempel företag
och restauranger) i samverkan för att minska tobaksbruk och riskfyllda alkoholvanor bland
vuxna.
 ansvara för att vidta åtgärder, till exempel screening, för att tidigare upptäcka riskbruk av
alkohol.
Inför 2022 föreslås Socialnämnden få i uppdrag att:
 tillsammans med KSON (ansvarig nämnd) erbjuda gruppverksamhet för barn och unga som
har närstående psykisk ohälsa eller beroendesjukdom
 ansvara för att tillsammans med KSON skapa en resursbank för att tillgodose behovet av
kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem
 ansvara för att erbjuda mer uppsökande och stödjande verksamheter och insatser till
ungdomar som varken arbetar eller studerar
 ansvara för att aktivt söka upp och stödja bostadslösa invånare, samt förebygga hemlöshet
genom samordnande processer.
 tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd), Barn- och skolnämnden,
Utbildningsnämnden och KSON förvaltningsövergripande säkra efterlevnaden av den
gemensamma lokala folkhälsostrategin
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Inför 2022 föreslås Barn- och skolnämnden få i uppdrag att:
 tillsammans med KSON (ansvarig nämnd) och Utbildningsnämnden skapa forum där berörda
verksamheter och utförare kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud av insatser,
metoder, aktiviteter och stöd för i synnerhet flickor.
 tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd), Utbildningsnämnden, KSON och
Kommunstyrelsen förvaltningsövergripande säkra efterlevnaden av den gemensamma lokala
folkhälsostrategin.
Inför 2022 föreslås Utbildningsnämnden få i uppdrag att:
 tillsammans med Barn- och skolnämnden och KSON (ansvarig nämnd) skapa forum där
berörda verksamheter och utförare kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud av insatser,
metoder, aktiviteter och stöd för i synnerhet flickor.
 tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd), Barn- och skolnämnden, KSON och
Kommunstyrelsen förvaltningsövergripande säkra efterlevnaden av den gemensamma lokala
folkhälsostrategin
Med utgångspunkt i de medborgarlöften som kommunen har tagit fram tillsammans med
Polisen ges följande uppdrag till nämnderna:
Inför 2022 föreslås Kommunstyrelsen få i uppdrag att:
 ansvara för att effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot
ungdomars och unga vuxnas droganvändning
 ansvara för att tillsammans med Utbildningsnämnden öka medvetenheten kring våld i nära
relationer, med extra fokus på ungdomar
 ansvara för att utveckla dialogmöte för att öka invånarnas delaktighet i det brotts- och
trygghetsskapande arbetet.
Inför 2022 föreslås Utbildningsnämnden få i uppdrag att:
 tillsammans med kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) öka medvetenheten kring våld i nära
relationer, med extra fokus på ungdomar

Att inkludera i mål- och budgetunderlagen:
Trygghets- och säkerhetskontoret ombeds i Kommunstyrelsens mål- och budgetunderlag föreslå
uppdaterade indikatorer i enlighet med Trygghet- och säkerhetsstrategin.
KSON och bolagen ombeds i sina mål- och budgetunderlag att inkomma med sina planer för att
bidra till ökad trygghet i kommunen, i KSONs fall med fokus på äldres trygghet.
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Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig
kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras
Målområde 6 är ett strategiskt nyckelområde, som fångar centrala målsättningar inom såväl
samhällsbyggnad som näringslivsfrämjande, samtidigt som det betonar vikten av ett tydligt
landsbygds- och skärgårdsperspektiv i kommunens utvecklingsansträngningar. Det fortsatta
genomförandet av det av fullmäktige beslutade landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet
med tillhörande handlingsplan utgör en viktig stomme i arbetet inom målområde 6.
Målområdet har tre inriktningsmål.
Inriktningsmål 2022:
1) Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen
2) Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i
kommunen
3) Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av
landsbygds- och skärgårdsturismen
Under 2022 inriktas arbetet inom målområdet på att:
Inriktningsmål 1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar
arbetstillfällen
För att främja befintliga företags tillväxt och nya företagsetableringar i Norrtälje kommun utvecklas
arbetet med regelförenklingar och en förbättrad regeltillämpning i kommunens relation till företag.
Samtidigt fortsätter ansträngningarna att stärka Norrtälje kommuns arbete med matchning av företag
med potentiell arbetskraft, liksom med att främja entreprenörskap och främjande av nya
företagsetableringar.
Inriktningsmål 2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda
bredbandsutbyggnaden i kommunen
Inom ramen för den regionala samverkan och dialogen med Trafikverket fortsätter kommunen under
2022 att verka för etablering av prioriterade vägar som väg 77, väg 280 och 76/283. Planering av
flera gång- och cykelvägar fortsätter. Norrtälje kommun verkar för att utveckla anropsstyrd trafik på
landsbygdssträckor där resandeunderlaget är mindre. För att säkra en god tillgänglighet för besökare
och kunder till stadskärnan i Norrtälje stad fortsätter planeringen av ett parkeringshus på Kv. Jupiter i
stadskärnan, trafiköppning av parkeringshuset beräknas till 2023.
Bredbandsutbyggnad eller andra likvärdigt tekniska lösningar är centralt för ett livskraftigt näringsliv
på landsbygden och i skärgården, liksom en hygienfaktor för befintliga företags tillväxt och i arbetet
med att locka företagsetableringar till kommunen. Under 2022 fortsätter den förstärkta satsningen på
att påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen, genom nära samverkan med Norrtälje Energi AB,
som ges i uppdrag att accelerera investeringstakten bland annat med stöd av förändringar i
ägardirektiven. Med utgångspunkt i den fastslagna bredbandsstrategin ska byggnation möjliggöras i
områden där marknaden själv ej lyckats, bland annat genom ett särskilt investeringsstöd till lokala
byanät med kapacitet att kostnadseffektivt bygga robusta nät på platser där det saknas kommersiella
marknadsförutsättningar för utbyggnad.
Inriktningsmål 3.Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för
ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen
Det av fullmäktige beslutade landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet med tillhörande
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handlingsplan ska fortsätta genomföras och kommuniceras för att ytterligare utveckla
förutsättningarna att leva och verka i landsbygden och skärgården.
De indikatorer som preliminärt kommer att användas för uppföljning och återrapportering till
kommunfullmäktige är:
Indikatorer till Inriktningsmål 6.1 ”Främja växande företag och få till stånd fler
företagsetableringar som skapar arbetstillfällen”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 6.1. Främja växande företag
och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Ansvarig nämnd

När finns utfall att tillgå?

Företagsklimat

KS

Årligen

Antal företagsbesök/år

KS

Månatligen

NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden

KS

Löpande under året

Ny indikator kopplad till genomförande av PRAO och UF-verksamhet tas
fram i BSN och UNs underlag till Mål- och budget.

BSN/UN

Terminsvis

Indikatorer till Inriktningsmål 6.2 ”Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och
påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 6.2. Aktivt verka för att
förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i Ansvarig nämnd
kommunen
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s

När finns utfall att tillgå?

KS

Indikatorer till Inriktningsmål 6.3 ”Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa
förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 6.3: Utveckla Norrtälje som
besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling
av landsbygds- och skärgårdsturismen

Ansvarig nämnd

Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med
lokala leverantörer

KS

Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen

TKN

Indikator för uppföljning av turism i kommunen tas fram av
Kommunstyrelsen

KS

När finns utfall att tillgå?

Preliminära uppdrag i Mål och budget 2022-24:
Inför 2022 föreslås Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden få i uppdrag att ansvara för
att skolan arbetar aktivt för att främja entreprenörskap och bidra till att företagarna upplever att
skolan har en positiv syn på företagande. I sina respektive mål- och budgetunderlag ombeds
nämnderna utveckla sina tankar kring hur detta kan göras under 2022.
Att inkludera i mål- och budgetunderlagen:
I Kommunstyrelsens mål- och budgetunderlag ska en bedömning göras av hur inriktningsmålen om
förbättrad transportinfrastruktur och en påskyndad bredbandsutbyggnad bäst formuleras, eller om de
ska omhändertas på annat sätt. Kommundirektörens stab ansvarar för detta, i samråd med
Norrtälje Energi AB och Tekniska kontoret.
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När det gäller skapandet och synliggörandet av hållbara villkor och förutsättningar för landsbygd och
skärgård bör Kommunstyrelsens mål- och budgetunderlag innehålla förslag om vilka punkter i
landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammets handlingsplan som lämpar sig för prioriterat
genomförande under 2022. Näringsliv och etablering ansvarar för detta.
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Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som
främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning
Målområde 7 inriktas på målgrupper där kommunen har anledning att utveckla sina insatser – t ex
äldre invånare och personer med utländsk bakgrund. Målområdet har tre inriktningsmål.
Inriktningsmål 2022:
1) Främja egen försörjning och integration
2) Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet
3) Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna
vården och omsorgen
Under 2022 inriktas arbetet inom målområdet på att:
Inriktningsmål 1. Främja egen försörjning och integration
Den av Kommunfullmäktige beslutade integrationsstrategi, 2021 05 24, ska implementeras under
2022 och ligga till grund för ett omtag om kommunens samlade integrationsarbete.
Integrationsstrategin innehåller fem fokusområden inom vilka prioriterade åtgärder specificeras:
 Fokusområde 1: Stimulera aktiv språkinlärning och arbetsmarknadsrelevant utbildning
 Fokusområde 2: Skapa fler möjligheter till egen försörjning
 Fokusområde 3: Bryta isolering och främja delaktighet i samhällslivet
 Fokusområde 4: Öka kunskapen om svenska lagar, regler och förhållande
 Fokusområde 5: Bekämpa hedersproblematik
Målet med integrationsstrategin är att Norrtälje kommun i samverkan med andra aktörer ska skapa
de bästa möjliga förutsättningarna för en fungerande integration, vilket konkret innebär att:
• utanförskapet ska minska genom att så många nyanlända som möjligt blir självförsörjande
med egen bostad
• nyanlända ska bli en integrerad del av samhället
• integrationsarbetet ska genomföras på ett för kommunen ekonomiskt hållbart sätt
• samarbetet mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna ska öka
• de kommuninvånare som vill ska kunna medverka i integrationsarbetet och kommunen ska
tillvarata detta engagemang
• integrationspliktens innebörd ska tydliggöras för båda parter, kommunen och den nyanlände
Inriktningsmål 2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad
livskvalitet
Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska kommunen bidra till att skapa
förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Arbetet
med att utveckla likvärdiga föreningsbidrag/kultur- och fritidsaktiviteter fortsätter under 2022. Stödet
fortsätter till ideella föreningar som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor och stödjer kultur- och
fritidsverksamheter, med särskild prioritering av verksamheter som riktar sig till barn och unga,
personer med funktionsnedsättning och pensionärer. Vidare bevakas särskilt hur föreningslivet
drabbas av coronapandemin i syfte att identifiera vilken roll kommunen kan ha i att säkerställa
föreningslivets fortsatta möjligheter att verka.
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Inriktningsmål 3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och
delaktighet i den egna vården och omsorgen
Detta inriktningsmål handlar om att öka alla seniorers och äldres digitala utveckling och möjligheter, i
syfte att stärka deras livskvalitet och öka deras delaktighet i sin egen vård och omsorg. Nära
samverkan mellan äldreombudsmannen, kultur- och fritidsnämndens arbete med Digidelcenter, samt
med KSON och bolagen ses som en förutsättning för att nå framsteg. Ett särskilt uppdrag att utreda
formerna för ett seniorcenter i kommunen pågår under 2021.
De indikatorer som preliminärt kommer att användas för uppföljning och återrapportering till
kommunfullmäktige är:
Indikatorer till Inriktningsmål 7.1 ”Främja egen försörjning och integration”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 7.1. Främja egen försörjning
och integration

Ansvarig nämnd

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel
(%) KOLADA 18409
UN
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar), 20-64 år,
andel (%)
SN
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter
90 dagar), andel (%) (N00973)
SN
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
(N17467)
UN

När finns utfall att tillgå?

En gång per år (sommar)
Årligen
Årligen
Årligen

Indikatorer till Inriktningsmål 7.2 ”Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som
främjar ökad livskvalitet”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 7.2. Skapa förutsättningar
för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Ansvarig nämnd

När finns utfall att tillgå?

KFN

Månatligen

KFN

Månatligen

Antal besökare på badhusen

KFN

Månatligen

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (U09800)

KFN

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

KFN

Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och
ungdomsverksamhet
Kulturskolan ska under året genomföra kurser inom flera olika konstformer

Indikatorer till Inriktningsmål 7.3 ”Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad
livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen”
Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 7.3: Stärka seniorers och
äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna
vården och omsorgen
Ny indikator avseende kommunala verksamheter som särskilt riktar sig till
seniorer/årsrika tas fram av Kommunstyrelsen i sitt Mål- och
budgetunderlag

Ansvarig nämnd

KS

När finns utfall att tillgå?
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Övriga indikatorer under målområde 7 ”(avseende socialnämndens eget inriktningsmål
”Socialnämnden ska ge rätt insats i rätt tid och av rätt aktör”)”
Övriga indikatorer under målområde 7 (avseende socialnämndens eget
inriktningsmål ”Socialnämnden ska ge rätt insats i rätt tid och av rätt
aktör”)

Ansvarig nämnd

Andel ej återaktualiserade barn och unga ett år efter avslutad utredning
eller insats

SN

Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruks- och/eller
beroendeproblematik ett år efter avslutad utredning eller insats

SN

Andel ej återaktualiserade individer inom försörjningsstöd ett år efter
avslutad utredning eller insats (U31462)

SN

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom
försörjningsstöd, medelvärde

SN

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation,
andel (%)

SN

När finns utfall att tillgå?

Preliminära uppdrag i Mål och budget 2022-24:
Inför 2022 föreslås Kultur- och fritidsnämnden få i uppdrag att:
 se över en likvärdig taxa för idrottsutövandet där en simbassäng t ex inte bör kosta mer än
att hyra en ishall.
Preliminära uppdrag med utgångspunkt i handlingsplan för psykisk ohälsa:
Inför 2022 föreslås Kultur- och fritidsnämnden få i uppdrag att:
 ansvara för att tillsammans med Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden
utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20 åringar
Inför 2022 föreslås Barn- och skolnämnden få i uppdrag att:
 tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden (ansvarig nämnd) och
Utbildningsnämnden utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20
åringar
Inför 2022 föreslås Utbildningsnämnden få i uppdrag att:
 tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden (ansvarig nämnd) och Barn- och
skolnämnden utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20 åringar
Inför 2022 föreslås Kommunstyrelsen få i uppdrag att:
 (från tidigare år) ansvara för att Finskt förvaltnings områdesansvarig (FFO)
tillsammans med KSON tar fram ett förslag till hur det kan säkerställas att
verksamhet inklusive såväl särskilt boende som andra stödjande insatser erbjuds
de finskspråkiga äldre, varav vissa platser med inriktning demens. Detta ska ingå i
KSONs mål- och budgetunderlag.
 ansvara för att tillsammans med Överförmyndarna förbereda förändrad
verksamhetsform för överförmyndarverksamheten från 1 januari 2023.
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Inför 2022 föreslås KSON få i uppdrag att:
 (från tidigare år) tillsammans med Finskt förvaltnings områdesansvarig (FFO) ta
fram ett förslag till hur det kan säkerställas att verksamhet inklusive såväl särskilt
boende som andra stödjande insatser erbjuds de finskspråkiga äldre, varav vissa
platser med inriktning demens. Detta ska ingå i KSONs mål- och budgetunderlag.
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Ramtilldelning
Grund för ramtilldelningen
Alliansstyrets förslag till ramtilldelning har skett med beaktande av följande:


Nämnderna fått tillskott utifrån vad som bedömts vara nödvändiga tillkommande behov som
innebär behov av medel för att uppnå acceptabel kvalitet i grunduppdraget. Nämnderna har
också erhållit medel för behov som innebär en möjlighet att kunna behålla grunduppdraget på
den nivå det har idag, uppdaterad utifrån aktuella volymberäkningar. För 2022 har preliminära
ramar uppräknats med 3,3 procent. För perioden 2023-2024 har ramar räknats upp med 2,5
procent med grovt uppskattade större volymförändringar vilket ger ramökningar i nivån 2,83,2 procent åren 2023-2024.



För åren 2023-2024 ökar inte skatteintäkterna i samma takt som de senaste åren vilket ger
behov av anpassningar till en lägre ökningstakt av verksamheternas nettokostnader för dessa
år. I nuläget har detta hanterats genom ramuppräkning med 2,5 procent och neddragning av
centrala poster inom kommunstyrelsen. I slutlig budget kan nämndramarna för åren 20232024 komma att uppräknas med lägre nivåer än de som nu presenterats.



Kommunstyrelsens och nämndernas ramar (inkl KSON) för budgetåret 2022 innefattar totalt
119,9 mnkr i ökningar jämfört med 2021, motsvarande en ökning om 3,3 procent.



Skattesatsen hålls oförändrad på en nivå om 19,72%



Överskottsmålet om 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag ligger kvar. För år 2022 är
det budgeterade överskottet 3,3 procent.



Oförutsedda medel budgeteras med inriktningen att de ska användas för tillkommande vid
budgettillfället ej kända behov. Volymreserv har budgeterats centralt för justeringar under
budgetåret. Innebörden av detta kommer att förtydligas, men transparent redovisning av
medelsanvändningen ska alltid göras i den löpande rapporteringen.



Prisuppräkningar har genomgående gjorts för samtliga nämnder utifrån en aktuell bedömning
av prisutvecklingen:
o Löner 2%, baserat på generella löneavtal
o Entreprenader 3%, baserat på entreprenadindex
o Övriga kostnader 1,7%



Internräntan sänks för 2022 till 1 procent från tidigare 1,5 procent. Detta får en effekt med 12
mnkr på nämndernas ramar i form av sänkta kapitalkostnader och internhyreskostnader.
Fördelningen av ramjusteringen mellan förvaltningarna kommer göras i ett senare skede



Effektiviseringskrav på verksamheterna läggs som en separat post i driftbudgettabellerna,
med förväntan om att tydliga effektiviseringsåtgärder ska specificeras i respektive nämnds
mål- och budgetunderlag samt kommenteras särskilt i månads- och delårsrapporter.



Skatteintäkter och generella statsbidrag för budgetperioden är beräknade utifrån aktuell
skatteprognos från 2021-04-29.
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Översikt ramtilldelning
För 2022 föreslås en ökad tilldelning till nämnderna, kommunstyrelsen och KSON om totalt 119,9
mnkr, motsvarande en ökning om 3,3% jämfört med 2021.
2021

2022

2023

2024

Budget
helår

Styrets
förslag

Plan

Plan

-241,2

-271,4

-273,8

-279,1

Överförmyndare

-7,7

-8,0

-8,2

-8,4

Val- och demokratinämnd

-0,8

-3,0

-0,9

-0,9

Kommunal revision

-2,0

-2,0

-2,0

-2,1

-138,2

-139,5

-143,0

-146,6

-18,1

-18,3

-18,8

-19,2

Kultur- och fritidsnämnd

-168,3

-176,7

-181,1

-185,6

Socialnämnd

-298,0

-304,7

-310,8

-318,6

-1 187,1

-1 248,5

-1 300,2

-1 366,7

-295,4

-299,0

-306,5

-314,1

1 214,6

-1 211,1

-1 241,4

-1 272,4

- 3 562,3

-3 682,2

-3 786,6

-3 913,8

Ökning resp år

-119,9

-104,5

-127,2

Ökning procent

3,3%

2,8%

3,2%

Kommunstyrelse

Teknik- och klimatnämnd
Bygg- och miljönämnd

Barn- och skolnämnd
Utbildningsnämnd
Kommunalförbundet sjukvård och
omsorg
Summa nämnder inkl KSON

Kommenterad ramtilldelning per nämnd/verksamhet
För en detaljerad uppställning av ram per nämnd, se följande avsnitt.
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Kommunstyrelsen
Förslag till ram 2022

-271 400

Ram 2021

-241 200

Differens mot ram 2021, tkr (se specifikation i bilaga)

-30 200

Procentuell ramökning

12,5%

Budgetramen för kommunstyrelsen 2022 föreslås uppgå till 271 400 tkr. Det innebär en höjd ram
med 30 200 tkr jämfört med 2021, som utgörs av förändrade redovisningsregler för detaljplanarbete,
arbete med översiktsplaner, prisuppräkning, medelstilldelning för strategiskt prioriterade områden
samt teknisk justering avseende ramjusteringar mellan nämnder som ersätter nuvarande modell med
interndebiteringar.
Under 2021 prognostiserar kommunstyrelsekontoret ett underskott på 3,4 mnkr. Arbetet med att
eliminera budgetunderskottet pågår.
Verksamhetsförändring
Prisuppräkning
Kommunala detaljplaner (ändrade redovisningsregler)

2022

2023

2024

-4 770

-6 900

-5 100

-12 000

Anslagsfinansiering nationella minoriteter

-270

Näringslivsfrämjande åtgärder

-900

FÖP-medel

-4 500

Utökade driftmedel för beslutsstödssystemet

-1 740

Licenskostnader ehandelssystem

-150

Implementering av Platina

-580

Omställningsfonden
Facklig verksamhet, utebliven intäkt

- 1 000
-450

Förstärkning mex

-1000

Utebliven intäkt NVAA

-1 000

Fältsamordnare

-680

HR förstärkning

-800

Övertagande av fyrar

-35

Norrtälje kommun 50 år, reglering från budget 2021

400

Omfördelning mellan förvaltningar
Effektivisering
Avrundning

Kommentar till förslag som presenterats vid budgetdialogen:

4 500

-2 842
2 410
-43

-
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-

Tidigare års underskott förväntas inarbetade och rymmas inom förvaltningskontorens
ordinarie ramar. Ytterligare äskningar har behandlats restriktivt.

Följande prioriteringar, satsningar och effektiviseringar föreslås ingå i Mål och budget 2022-2024:
-

-

Säkerställande av en långsiktigt hållbar ekonomi i balans och fortsätta arbetet med att
effektivisera arbetssätt och rutiner, med vägledning från den externa granskning som gjorts
av ekonomistyrningen och tillhörande processer.
Näringslivsfrämjande aktiviteter
Centrala insatser för system, HR stöd, facklig verksamhet
Satsning på mark och exploateringsverksamhet samt fältsamordnare
Teknisk justering genom att ramjusteringar ersätter interndebitering

En betydande del av ramtillskotten avser justering för förändrade redovisningsprinciper för arbete
med framtagandet av kommunala detaljplaner, från tidigare investeringsutgift till driftkostnad.

Överförmyndaren
Förslag till ram 2022

-8 000

Ram 2021

-7 700

Differens mot ram 2021, tkr (se specifikation i bilaga)

-300

Procentuell ramökning

3,9%

Budgetramen för Överförmyndaren 2022 föreslås uppgå till 8 000 tkr. Det innebär en höjd ram med
300 tkr jämfört med 2021, som utgörs av allmän prisuppräkning samt kompensation för ökade
volymer avseende ärenden.
Verksamhetsförändring

2022

2023

2024

Prisuppräkning

-150

-200

-200

Ökade volymer, ärenden

-160

Avrundning

10

Följande prioriteringar, satsningar och effektiviseringar föreslås ingå i Mål och budget 2022-24:
-

Utökning av ram för ökade volymer avseende ärenden.
En långsiktigt hållbar organisering av överförmyndarverksamheten, baserat på de insikter
som framkommit i den utredning och kompletterande inventering av alternativ som
genomförts.
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Val- och demokratinämnden
Förslag till ram 2022

-3 000

Ram 2021

-810

Differens mot ram 2021, tkr (se specifikation i bilaga)

-2 190

Procentuell ramökning

270,4%

Budgetramen för Val- och demokratinämnden 2022 föreslås uppgå till 3 000 tkr. Det innebär en höjd
ram med 2 190 tkr jämfört med 2021, som utgörs av allmän prisuppräkning samt medel för att
genomföra allmänna val 2022.
Verksamhetsförändring
Prisuppräkning
Genomförande av val

2022

2023

2024

-16

-74

-30

-2 174

2 174

Kommentar till förslag som presenterats vid budgetdialogen:
Val- och demokratinämnden föreslås få ramtilldelning i enlighet med presentationen vid
budgetdialogen.
Följande prioriteringar, satsningar och effektiviseringar föreslås ingå i Mål och budget 2022-24:
-

Medel för att genomföra allmänna val under 2022.

Kommunal revision
Förslag till ram 2022

-1 990

Ram 2021

-1 950

Differens mot ram 2021, tkr

-40

Procentuell ramökning

2,0%

Den kommunala revisionen tillförs 40 tkr jämfört med 2021, vilket utgörs av allmän prisuppräkning.
Verksamhetsförändring
Prisuppräkning

2022

2023

2024

-50

-50

-50
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Teknik- och klimatnämnden
Förslag till ram 2022
Ram 2021
Differens mot ram 2020, tkr (se specifikation i bilaga)
Procentuell ramökning

-139 450
-135 250
-4 200
3%

Budgetramen för Teknik- och klimatnämnden 2022 föreslås uppgå till 139 450 tkr. Det innebär en
höjd ram med 4 200 tkr jämfört med 2021, som utgörs av prisuppräkning, ökade kapital- och
driftkostnader samt verksamhetsförändringar enligt nedan.
Verksamhetsförändring
Prisuppräkning
Tekniska justeringar: rivning av Hallsta förskola
Finansiering Energirådgivare

2022

2023

2024

-4 740

-5 441

-6 053

2 700
-290

Förstärkning kompetenser GP

-2 000

Ökade kapitalkostnader

-2 690

Flytt Skolgårdslyft till BNS investeringsram

1 000

Omfördelning av ramar mellan förvaltningar: Trafikstrateg till
KS, intäkter för upplåtelse offentlig plats

1 115

Effektiviseringar, minskning konsultkostnader

676

Följande prioriteringar, satsningar och effektiviseringar föreslås ingå i Mål och budget 2022-24:
-

Skolgårdlyftet och utemiljöer flyttas från Teknik och klimatnämnden till Barn- och skolnämnds
investeringsram
Till Gata/Park tillförs medel för kompetensförstärkning, som inte finansieras med
investeringsmedel.
Personalförstärkningen på Gata-Park möjliggör effektivisering i form av minskning av
konsultkostnader.
Omfördelning av ramar mellan förvaltningar för en Trafikstrateg tjänst som byter tillhörighet till
KS, samt ramflytt avseende transaktioner för upplåtelse offentlig plats som idag skött i form
av interndebitering.
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Bygg- och miljönämnden
Förslag till ram 2022

-18 300

Ram 2021

-18 100

Differens mot ram 2021, tkr (se specifikation i bilaga)

-200

Procentuell ramökning

1,1%

Budgetramen för Bygg- och miljönämnden 2022 föreslås uppgå till 18 300 tkr. Det innebär en höjd
ram med 200 tkr jämfört med 2021, som utgörs av prisuppräkningar.
Verksamhetsförändring
Prisuppräkning
Ökade intäkter, timtaxa (PKV)
Justering befintlig personalbudget, helårseffekt
Ökade intäkter, verksamhetsförändring
Konsultmedel inom geodata

2022

2023

2024

-1 062

-500

-400

746
-1 757
1 500
-173

Effektivisering 0,5 administrativ tjänst

325

Effektivisering minskad utbildningsbudget

105

Omfördelning ram för controller till kommunstyrelsen

205

Avrundning

-89

Kommentar till förslag som presenterats vid budgetdialogen:
Timtaxan har räknats upp i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Under 2021 ser
vi den högsta ärendeingången sen nuvarande mätmetod infördes 2015. Det finns dock en osäkerhet
kring hur corona-pandemin kommer att påverka inkommande ärenden framöver. Det finns en risk att
ärendeingången minskar vilket kommer att innebära minskade intäkter.
Följande prioriteringar, satsningar och effektiviseringar föreslås ingå i Mål och budget 2022-24:
-

Uppräknad timtaxa i enlighet med PKV.
Justering av personalbudget 2021 för att kompensera för helårseffekt.
Ökade intäkter kopplade till hög ärendeingång samt justeringen av befintlig personalbudget,
dvs. med full personalstyrka kan fler tillsyner genomföras.
Återställande till ursprunglig nivå avseende konsultmedel inom geodata.
Ej återbesätta administrativ tjänst fullt ut
Minskning av kontorets utbildningsbudget.
Ramflytt av controllertjänst till kommunstyrelsekontoret.
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Kultur- och fritidsnämnden
Förslag till ram 2022

-176 650

Ram 2021

-168 250

Differens mot ram 2021, tkr (se specifikation i bilaga)

-8 400

Procentuell ramökning

5%

Budgetramen för Kultur- och fritidsnämnden 2022 föreslås uppgå till 176 650 tkr. Det innebär en höjd
ram med 8 400 tkr jämfört med 2021, som utgörs av prisuppräkning och verksamhetsförändringar
enligt nedan.
Verksamhetsförändring
Prisuppräkning

2022

2023

2024

-3 038

-4 250

-4 300

Ny konstart Kulturskolan

-500

Rådmansö sporthall

-350

Gevärsfaktoriet, lokalkostnader

-2 000

Gevärsfaktoriet, verksamhetsmedel

-2 000

Rimbo kulturscen

-600

Ung fritid (fritidsledare, volymökning samt extra satsning)

-900

Bidrag till barnföreningar
Omfördelning av ramar mellan förvaltningar: Controller;
Kommunikatör
Effektivisering

-500

Avrundning

632
850
6

Kommentar till förslag som presenterats vid budgetdialogen:
Kultur- och fritidsnämnden presenterade en lista med flera besparingsförslag. Nämnden bör i måloch budgetunderlaget precisera vilka besparingar som genomförs.
Följande prioriteringar, satsningar och effektiviseringar föreslås ingå i Mål och budget 2022-24:
-

Ny konstart Kulturskolan, teater
Ung fritid (fritidsledare, volymökning samt extra satsning)
Anslag för bidrag till barnföreningar höjs
Kultur- och fritidsnämnden ska effektivisera verksamheten med 850 tkr till 2022.

Kultur- och nämnden bör i sitt mål- och budgetunderlag beskriva vad som krävs för att genomföra
ovan prioriteringar, samt vad konsekvenserna väntas bli av dessa.
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Socialnämnden
Förslag till ram 2022

-304 700

Ram 2021

-289 000

Differens mot ram 2021, tkr (se specifikation i bilaga)

-15 700

Procentuell ramökning

5,4%

Budgetramen för Socialnämnden 2022 föreslås uppgå till 304 700 tkr. Det innebär en höjd ram med
15 700 tkr jämfört med 2021, som utgörs av prisuppräkningar, samt prognosticerade volymhöjningar
inom samtliga verksamheter.
Verksamhetsförändring
Prisuppräkning 1,8%
Prisuppräkning OPI 3,0%
Prisuppräkning löner
Volymer Barn och Unga
Lönetrappa
Volymuppräkning
Grindstugan ny regi
Ökade kostnader licenser
Ökade hyreskostnader Campus
Hyreskompensation sociala kontrakt vid tomställning
Ny lagstiftning familjerätt förebyggande arbete
Effektivisering

2022

2023

2024

-500
-3 300
-2 300

-7 600

-7 800

1500
-275
-4 700
-2 500
-2 500
-750
-690
-500
2 340

Kommentar till förslag som presenterats vid budgetdialogen:
-

Den tillkommande kostnaden för ny lagstiftning och hyreskompensation sociala kontrakt
anses osäkra och bör utredas av förvaltningen.

Följande prioriteringar, satsningar och effektiviseringar föreslås ingå i Mål och budget 2022-24:
-

Volymutvecklingen och biståndsbedömningen bör analyseras i syfte att uppnå en långsiktigt
kostnadseffektiv verksamhet.
Lönetrappan för socialsekreterare.
Ny modell för genomförande av verksamheten vid grindstugan införs under hösten 2021 och
bedrivs fullt ut under 2020. Verksamheten bör utvärderas efter ett år.
Kompensation för utökade kostnader för licenser.
Socialnämnden ska effektivisera verksamheten med 2 340 tkr under 2022.
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Barn- och skolnämnden
Förslag till ram 2022

-1 248 460

Ram 2021

-1 187 100

Differens mot ram 2021, tkr (se specifikation i bilaga)

-61 360

Procentuell ramökning

5,2 %

Volymerna för BSN baseras på år 2022 i den befolkningsprognos som gjordes våren 2021.
I volymerna beräknas högre andel av elever i grundsärskolan jämfört med tidigare år.
Alla pengbelopp är uppräknade i enlighet med anvisningar i planeringsförutsättningar.
De volymrelaterade resurserna ska täcka alla kostnader som uppstår i den pengfinansierade
verksamheten, t ex måltider, lokaler, lokalvård, lärare, läromedel, etc. Pengen är generell oavsett
utförare och utbetalas per månad för de barn/elever som är inskrivna i verksamheten. Till fristående
utförare tillkommer ersättning för moms.
Utöver den generella pengen finns resurser som kan tilldelas utifrån särskilda förutsättningar.
Exempel på sådana är t ex SALSA, särskilt stöd och småskolebidrag. Därtill finns även resurser på
förvaltningen för modersmålsundervisning, skolskjuts, myndighetsutövning, administration och
nämnd.
Verksamhetsförändring
Pris och volymuppräkning

2022

2023

2024

-53 662

- 51 700

-66 500

Satsningar inför 2022 finansierade via skolpeng:
-

Lokalvård

-5 942

-

Etablering paviljonger Frötuna skola 2021-2024

-2131

-

Etablering paviljonger Älmsta förskola 2022-2024

-2 545

-

Etablering paviljonger Svanberga skola 2020-2024

-2 131

-

Tekniska justeringar uppföljning och utvärdering av
”satsningar”
Tekniska justeringar utredning att skapa en
resursskola

-

Skolbibliotek

462
264
-2 000

Satsningar inför 2021 som sker via BoU-kontorets försorg
-

Tillsynsfunktion till följd av fler fristående förskolor

-

Omfördelning av ramar mellan förvaltningar

Effektivisering

-500
668
6158
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Kommentar till förslag som presenterats vid budgetdialogen:
Barn- och skolnämnden föreslås få ramtilldelning i enlighet med de förslag på nya satsningar som
presenterades vid budgetdialogen.
Följande prioriteringar, satsningar och effektiviseringar föreslås ingå i Mål och budget 2022-24:
-

Etablering paviljonger Frötuna skola, Älmsta förskola och Svanberga, preliminär ekonomisk
beräkning inklusive kringkostnader
Skolbibliotek
Kompensation för lokalvård
Förstärkning av tillsynsfunktion till följd av fler fristående förskolor

Nämnden bör i mål- och budgetunderlaget beskriva hur ovan nämnda satsningar påverkar
verksamheten, samt vad konsekvenserna blir av dessa.
Nämnden bör i mål- och budgetunderlaget precisera vilka besparingar som planeras.
Eventuell förlängning av coronastöd kommer att arbetas in under hösten, då det i nuläget är svårt att
bedöma eventuellt framtida behov, varaktighet eller kostnad.
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Utbildningsnämnden
Förslag till ram 2022

-299 000

Ram 2021

-294 400

Differens mot ram 2021, tkr (se specifikation i bilaga)

-4 600

Procentuell ramökning

1,2%

Budgetramen för Utbildningsnämnden 2022 föreslås uppgå till 299 000 tkr. Det innebär en höjd ram
med 4 600 tkr jämfört med 2021, prisuppräkning är gjord med 1,5 procent för 2022 och 2,5 procent
för 2023-2024. Storstockholm har ännu ej beslutat om uppräkning av gymnasiepeng men diskussion
om en uppräkning i storleksordningen 1,5 procent pågår.
Politisk satsning på förstärkning av studie och yrkesvägledning samt Lärarcentrum ingår med 900
tkr.
Verksamhetsförändring
Förstärkning SYV 600 tkr, Lärarcentrum 300 tkr

2022
-3 002

Volymökning

-2 383

Effektivisering
Avrundning

2024

-7 500

-7 600

-900

Prisuppräkning
Omfördelning mellan förvaltningar, controller 25%

2023

222
1 514
-51

Kommentar till förslag som presenterats vid budgetdialogen:
-

Utbildningsnämnden har fått ramjustering i enlighet med förslag presenterat vid budgetdialog
förutom avseende nivå på prisuppräkning avseende skolpeng för gymnasieverksamhet som
kalkylerats med 1,5% samt förslag på ramjustering av hyra för idrottshall och aula som inte
beaktats.

Följande prioriteringar, satsningar och effektiviseringar föreslås ingå i Mål och budget 2022-24:
-

Satsning på förstärkning av studie och yrkesvägledning samt Lärarcentrum med 900 tkr.
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KSON
Förslag till ram 2022 (exkl statsbidraget)

-1 211 927

Ram 2021 (inkl statsbidraget)

-1 214 600

Differens mot ram 2021, tkr (se specifikation i bilaga)

2 673

Procentuell ramökning exkl statsbidraget

2,5%

KSONs ram minskas med 2 673 tkr genom att statsbidraget för äldreomsorgsatsningen lyfts ut ur
medlemsbidraget och tillförs separat.
Verksamhetsförändring
Prisuppräkning enligt överenskommelsen 2,5% exkl
statsbidraget
Avgår statsbidrag äldreomsorgssatsningen
Uppräkning för att KSONs ram 2022 ska vara 1245-33,1 mnkr

2022

2023

2024

-29 538

-30 200

-30 900

33 073
-862

Ram (medlemsavgift) 2022 uppgår till 1 211 927 tkr efter uppräkning enligt
överenskommelsen. Utanför ram tillförs KSON statsbidraget för äldreomsorgslyftet, för
närvarande 33 073 tkr.
KSON ram 2022 uppgår enligt plan till 1245 mnkr. Efter avlyft av statsbidraget uppgår
KSON medlemsavgift 2022 till 1245-33,1 = 1211,9 mnkr samt statsbidraget om 33,1 mnkr,
totalt 1245 mnkr, oförändrat gentemot överenskommelsen.
I mål- och budgetunderlaget ombeds KSON inkludera relevanta nyckeltal som tydligt visar
hur det går i de kommunala verksamheterna. Nyckeltalen ska visa både volymer och
kostnader och de ska följas upp utifrån budget, utfall och prognos.
Norrtälje Kommunhus AB
Under kommande år förväntas NKAB lämna utdelning om minst 6,1 mnkr per år till Norrtälje
kommun. Norrtälje Kommunhus AB ska årligen sätta och följa upp resultatkrav på dotterbolagen för
att uppnå kommunfullmäktiges krav på NKAB-koncernen.
Bolaget förväntas samordna koncernbolagens och koncernens mål och budgetförutsättningar inför
återkopplingen till kommunen i september.
Bolaget förväntas planera och samordna koncernens övergripande finansiella förutsättningar för att
kunna lämna utdelning i enlighet med kommunfullmäktiges krav på NKAB under planperioden.

1416

45 (50)

Campus Roslagen AB
Bolaget förväntas i sitt mål- och budgetunderlag beskriva inriktningen under planperioden, samt hur
man avser bidra aktivt till måluppfyllelsen inom för bolaget relevanta målområden.
Bolaget förväntas redovisa en ekonomisk plan för perioden 2021-2024, med intäkter, kostnader och
resultat efter finansnetto samt investeringar och upplåning.
Roslagsbostäder AB
Bolaget förväntas i sitt mål- och budgetunderlag beskriva inriktningen under planperioden, samt hur
man avser bidra aktivt till måluppfyllelsen inom för bolaget relevanta målområden.
Bolaget förväntas redovisa en ekonomisk plan för perioden 2021-2024, med intäkter, kostnader och
resultat efter finansnetto samt investeringar och upplåning.
Norrtälje Energi AB
Bolaget förväntas i sitt mål- och budgetunderlag beskriva inriktningen under planperioden, samt hur
man avser bidra aktivt till måluppfyllelsen inom för bolaget relevanta målområden.
Bolaget förväntas redovisa en ekonomisk plan för perioden 2021-2024, med intäkter, kostnader och
resultat efter finansnetto samt investeringar och upplåning.
Norrtälje Vatten och Avfall AB
Bolaget förväntas i sitt mål- och budgetunderlag beskriva inriktningen under planperioden, samt hur
man avser bidra aktivt till måluppfyllelsen inom för bolaget relevanta målområden, uppdelat på
utvecklingen inom VA resp Renhållningsverksamheten.
Bolaget förväntas redovisa en ekonomisk plan för perioden 2021-2024, med intäkter, kostnader och
resultat efter finansnetto samt investeringar och upplåning.

Investeringsramen i Mål och budget 2022-2024
I augusti kommer budgetteamet att bjuda in till seminarier med berörda som arbetar med
investeringar/politiken för att skapa en aktuell och gemensam bild av nya investeringar och
reinvesteringar. Därefter färdigställs investeringsplanen inför Mål och budget 2022-2024,
där en investeringsram anges som behöver spegla den aktuella investeringsplanen.
Preliminärt kommer fokus vara:
- Genomgång av vilka investeringar och reinvesteringar som är beslutade och
pågående
- Genomgång av vilka investeringar och reinvesteringar som är prioriterade utifrån
behov, syfte och förväntad effekt, samt revidering av investeringsplanen
- Bedömning av realistisk tidplan för när investeringarna avslutas,
kapitalkostnadseffekter och driftkostnadseffekter.
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-

Särskild genomgång av exploateringsprojekt
Särskild genomgång av investeringar i verksamhetslokaler
Särskild genomgång av IT-investeringar

Kallelse till seminarier med agenda och underlagsbehov för respektive sammankomst
skickas ut av budgetteamet till berörda via Outlook.
Aktuella investeringsutgifter framgår i nedanstående tabell samt bilaga.
Kapitalkostnader och internhyror kommer att delges förvaltningarna separat att användas
som underlag för sommarens mål- och budgetarbete.
Framtida investeringar, exploateringar och kapitalkostnader kan givetvis komma att
justeras efter genomgången ovan.
Totala investeringsutgifter Mnkr
Totala investeringsutgifter
Exploateringsintäkter
Nettoutgift

2022

2023

2024

2025

575 642

466 102

370 028

378 086

-267 931

-126 702

-399 034

-222 241

307 711

339 400

-29 006

155 845

Revidering av styrmodell samt reglementen för investering och drift
Kommunstyrelsen har ett uppdrag att revidera styrmodellen under 2021. Uppdraget pågår inom
kommunstyrelsekontoret och planeras framläggas för politiskt beslut i samband med Mål och Budget
2022- 2024. Parallellt pågår en översyn av reglemente för drift och investeringar för politiskt beslut i
samband med beslut om Mål och Budget 2022-2024.
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Guide med mall för framtagande av mål- och budgetunderlag
Nedan mall i rött utgår från strukturen i kapitel 10-12 i Mål och budget 2021-2023, där en fördjupning
görs av respektive nämnds, KSONs och bolags verksamhet. Respektive nämnd/förbud/bolag
ombeds anpassa sitt underlag till vad som är relevant för verksamheten, med vägledning i
föregående års mål- och budgetdokument. Följande checklista kan användas som stöd för att
säkerställa att allt efterfrågat innehåll inkluderas:
1. Resultaträkning med intäkter och kostnader per nämnd.
2. Driftbudget och verksamhetsförändringar/satsningar (tabellform, redovisas antingen på
verksamhetsområden 3 positioner eller på ansvarskoder) som visar intäkter och kostnader
per verksamhet, med en tydlig beskrivning av verksamhetsförändringar och konsekvenser av
den preliminärt tilldelade ramen i föreliggande dokument. Effektiviseringar och nya
verksamhetsinslag ska kommenteras särskilt.
3. Transparenta volymberäkningar för BSN, UN, SN och KSON, så detaljerade som möjligt
4. Uppställning av taxor och avgifter per nämnd där tillämpligt
5. Kommentarer avseende verksamhetsförändringar under planåren 2023 och 2024, med
utgångspunkt i den preliminära ramtilldelningen i föreliggande anvisningar
6. Aktuell beskrivning av nämndens övergripande ansvar och uppgift
7. Inriktning för nämnden 2022, baserat på direktiven ovan
8. Kvittens av de indikatorer för uppföljning som nämnden ansvarar för, alternativt förslag till
justerade indikatorer.
9. Konkretisering och konsekvensbeskrivning av preliminärt tilldelade uppdrag samt ev
tillkommande uppdrag som kan bidra till att uppfylla den politiska inriktningen inom för
nämnden relevanta målområden
10. Ev beskrivning av hur invånare förväntas/kommer att påverkas av den planerade inriktningen.
Mål och budget 2022-2024 i sin helhet kommer att sammanställas av KSK/budgetteamet, med stöd
av controllerenheten samt centrala funktioner på kommunstyrelsekontoret innan det blir föremål för
slutlig politisk hantering i KS AU, KS och KF.
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Mall/annoterad disposition för mål- och budgetunderlag

X-nämnden/KSON/bolag X (se föregående Mål och Budget)
Inledning som beskriver nämndens/förbundets/bolagets övergripande uppdrag enligt aktuellt
reglemente, ägardirektiv eller motsvarande. Syftet med denna inledning är att synliggöra
verksamhetens kärnuppgifter och öka förståelsen för nämndernas olika ansvarsområden även för
oinitierade läsare.

X-nämnden/KSON/bolag X inriktning (se föregående Mål och Budget)
Sammanfattning av den inriktning som nämnden väntas ha under budget- och planperioden 20222024 men fokus på centrala prioriteringar 2022. Här bör vägledning tas i avsnittet ”Direktiv avseende
mål, indikatorer, prioriteringar och uppdrag” som återfinns i föreliggande anvisningar, samtidigt som
nämnd/KSON/bolag sätter ord på sina tankar om inriktningen framåt. Där möjligt bör det
kommenteras hur invånare förväntas/kommer att påverkas av/notera den planerade inriktningen,
enligt strävan att tydliggöra verksamhetens samhällsnytta i ett medborgarperspektiv.

Volymberäkningar (tillämpligt för vissa nämnder)
Transparenta volymberäkningar avseende antal brukare/barn/elever eller motsvarande för BSN, UN,
SN och KSON ska redovisas i kommenterade tabeller, så detaljerade som möjligt, per
verksamhetsdel/åldersgrupp osv. Utgångspunkterna för beräknade volymer (befolkningsprognos, ev
andra beräkningsgrunder) ska redovisas så tydligt som möjligt i detta avsnitt, för ökad spårbarhet.

Taxor och avgifter
Uppställning av taxor och avgifter per nämnd där tillämpligt, samt notering av ev beslutssatser som
bör följa av reviderad taxa som beslutas av KF.

Ersättning/peng till utförare
Uppställning av ersättning/peng till utförare där tillämpligt

Resultaträkning (nämnd/KSON)
Driftbudget, tkr
Intäkter
Kostnader
Varav kapitalkostnader
Netto

Utfall 2020
000 000
-00 000
-00 000
-00 000

Budget 2021
000 000
-00 000
-00 000
-00 000

Budget 2022
000 000
-00 000
-00 000
-00 000

Plan 2023
000 000
-00 000
-00 000
-00 000

Plan 2024
000 000
-00 000
-00 000
-00 000

Tabell med resultaträkning inkl intäkter och kostnader per nämnd utifrån ovan preliminärt tilldelade
ramar. Andelen kapitalkostnader ska anges särskilt med fotnot till vilka investeringar som avses.
Konsekvenser av den preliminärt tilldelade ramen i föreliggande dokument ska redovisas.
Effektiviseringar och nya verksamhetsinslag ska kommenteras särskilt.
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Resultaträkning (Bolag)
Driftbudget, tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat efter finansnetto

Utfall 2020
000 000
-00 000
-00 000

Budget 2021
000 000
-00 000
-00 000

Budget 2022
000 000
-00 000
-00 000

Plan 2023
000 000
-00 000
-00 000

Plan 2024
000 000
-00 000
-00 000

Tabell med resultaträkning inkl intäkter och kostnader och resultat efter finansnetto.
OBS. Bolaget lämnar även en tabell för dessa år med investeringar och upplåning

Fördelning av medel per verksamhet (nämnd/KSON)
Driftbudget och verksamhetsförändringar/satsningar redovisas i tabellform, antingen på
verksamhetsområden 3 positioner eller på ansvarskoder, inklusive intäkter och kostnader per
verksamhet.
Driftbudget per verksamhet,
netto, tkr

Utfall 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

XXX
XXX
XXX
XXX

000 000
-00 000
-00 000
-00 000

000 000
-00 000
-00 000
-00 000

000 000
-00 000
-00 000
-00 000

000 000
-00 000
-00 000
-00 000

000 000
-00 000
-00 000
-00 000

Verksamhetsförändringar 2022 (Nämnd/KSON)
Verksamhetsförändring

2022

Prisuppräkning

-00 000

Volymuppräkning

-00 000

Satsning X

-00 000

Projekt Y

-00 000

Köp av X

-00 000

Effektivisering

-00 000

2023

2024

-00 000

Summa förändring per år

Här sammanfattas i tabell (jmf ovan preliminära tabeller under avsnittet Ramtilldelning per
nämnd och excelbilaga) och text de huvudsakliga budgetpåverkande
verksamhetsförändringarna som planeras för 2022. De utgörs av såväl effektiviseringar
som satsningar och utvecklingsprojekt, inom den tilldelade ram som angivits ovan.

-00 000
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Kommentar till verksamhetsförändringarna (Nämnd/KSON)
Varje verksamhetsförändring ska kortfattat kommenteras under egen rubrik med
1) syfte,
2) förväntat resultat/tänkt indikator för att mäta framsteg och följa upp effekter, samt
3) tankar kring genomförande, ev indikativ tidplan och konsekvenser.

Mål, prioriteringar, indikatorer och uppdrag (Nämnd/KSON/Bolag)
I detta avsnitt ska följande redovisas:
1) Respektive nämnds/KSONs/bolags analys av hur man kan bidra till förverkligandet av de sju
långsiktiga målen
2) Kommentar på de indikatorer för uppföljning per målområde enligt Mål och budget 2021-2023
som nämnden ansvarar för, alt förslag till justerade indikatorer inför 2022. Komplettera med
tidpunkt för utfall på indikatorer i de fall sådana saknas i tabellerna tidigare i detta dokument.
3) Konkretisering och konsekvensbeskrivning av preliminärt tilldelade uppdrag i direktiven ovan
4) Beskrivning av ev tillkommande uppdrag som kan bidra till att uppfylla den politiska
inriktningen inom för nämnden relevanta målområden

Frågor?
Kontakta KSK/budgetteamet:
agneta.sjoberg@norrtalje.se
anneli.andersson@norrtalje.se
hakan.wahlgren@norrtalje.se
sandra.raimundo@norrtalje.se
germund.jonsson@norrtalje.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-09-28
Dnr: 2021-000205-739

Handläggare: Kerstin Stambert

Direktionen 2021-10-13

Information om digital låshantering
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje noterar
informationen till protokollet.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Ärendet redogör för uppdraget implementering av digitala lås inom kundvalet.
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutade
2019-12-18 § 153 om att införa digitala lås inom kundvalet under 2020 samt att
uppdra åt tillförordnad förbundsdirektör att ge Tiohundra AB i uppdrag att införa
digitala lås inom ramen för avtal om trygghetsjour.
Uppdraget har försenats på grund av pandemin men har nu genomförts under
maj – juli 2021. Ett avtal har träffats med leverantören Swedlock. Införandet
väntas vara slutfört vid årsskiftet 2021/2022. Digitala lås kommer att vara obligatoriskt för kunder som önskar insatser från kundvalet.
Digitala lås har efterfrågats av kundvalsutförarna sedan 2017. Utförarna ser stora
möjligheter till ökad säkerhet och effektivisering. Implementeringen av digitala låssystemet medför säkrare nyckelhantering, kortare insatstider, minskad stress för
personalen och minskad bilkörning. Det digitala låssystemet förenklar vidare för
kundvalets sjuksköterskor och arbetsterapeuter att genomföra hälso- och sjukvårds- samt rehabiliteringsinsatser hos kunderna i kundvalet.
Beskrivning av ärendet
Ärendet redogör för status av införandet av digital låshantering inom kundvalet.
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutade
den 18 december 2019 § 153 om att införa digitala lås inom kundvalet under 2020
samt att uppdrar åt tillförordnad förbundsdirektör att ge Tiohundra att införa
digitala lås, inom ramen för avtal om trygghetsjour. I uppdraget till Tiohundra
ingår att upphandla och projektleda implementeringen av de digitala låsen.
Upphandlingsförfarande
Upphandling av digitalt låssystem har genomförts under maj – juli 2021.
Utvärdering och tester genomfördes i samarbete mellan Tiohundra, Attendo och
kommunalförbundet. Samtliga kundvalsutförare fick inbjudan om att delta i tester
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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och utvärdering av anbuden men avstod. I juli tecknades ett avtal med
leverantören Swedlock som vann upphandlingen. Swedlock hade både högst
poäng på kvalitet och lägst pris. Upphandlingen sträcker sig över en period om 2
+ 1 + 1 + 1 år.
De grundläggande kriterier för den typen av lås som upphandlats har tagits fram
tillsammans med kundvalsutförare och trygghetsjouren i projekt ”Nyckelfri
hemtjänst”. Stormen Alfrida och dess påverkan på el och mobiltrafik har påverkat
kriterierna liksom Norrtälje kommuns stora yta med bitvis dålig mobiltäckning.
Några grundläggande kriterier:
 ingen elinstallation krävs
 ingen digital uppkoppling krävs
 inga extra nycklar ”plåtnycklar” från kunden ska behövas
 systemet ska logga vem som låser upp vid vilken tid.
Swedlock har sedan 2007 arbetat med den typen av lås som efterfrågats i
upphandlingen. 80 skandinaviska kommuner har installerat Swedlocks digitala
låslösning. Trygghetsjouren har sedan 2017 testat Swedlocks nyckelgömmor hos
några kunder inom kundvalet. Samarbetet med leverantören har varit gott.
Arbetet framåt
Införandet av de digitala låsen förväntas vara klara vid årsskiftet 2021/2022.
Planerade aktiviteter:
 En pressträff planeras under september månad. Syftet är att informera
brett om den kommande förändringen med de digitala låsen inom
kundvalet.
 Under september-oktober planeras informationsträffar med
fastighetsägare/bolag/bostadsrättföreningar för att inhämta generella
medgivanden om att installera digitala lås i flerfamiljsfastigheter. Digitala
lås kommer att installeras i både lägenheter, portar och soprum.
 Utbildningsinsatser för olika personalgrupper
 Framtagande av installationsplan
 Information till kundvalskunder och anhöriga
 Låsen installeras
 Uppföljning/utvärdering.
Faktorer som är avgörande för lyckad implementering är:
- Generella medgivanden från fastighetsbolag/bostadsrättsföreningar
- En hållbar installationsplan
- En tydlig kommunikationsplan
- Välinformerad personal inom kundvalet. Personalen inom kundvalet
kommer att vara trygghetsbärare när informationen om låssystemet når
kunder och anhöriga. Stor vikt kommer därför att läggas på att informera
personal både inom kundvalet och på biståndsavdelningen.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för införandet av digitala lås inom kundvalet avses att främst
finansieras med statliga stimulansmedel där så är möjligt.
Kostnaderna enligt avtalet med Swedlock:
- 4, 6 mkr år 1
- 2,1 mkr/år år 2-5.
I priset ingår:
 Låsenheter
 Digitala nycklar
 Synkstationer
 Verksamhetssystem
 Initial installation hos befintliga kunder inkl. port och soprum
 Utbildningsinsatser
 Support
 Utvecklingsinsatser
Kostnader för Tiohundras uppdrag att upphandla och projektleda
implementeringen av de digitala låsen är följande:
- 1, 3 mkr år 1
- År 2-5 Ökad bemanning inom installation och support regleras i tillägg i
befintligt avtal med trygghetsjouren.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Hälso- och sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser
Det digitala låssystemet förenklar för kundvalets sjuksköterskor och
arbetsterapeuter att genomföra hälso- och sjukvårds- samt rehabiliteringsinsatser
hos kunderna i kundvalet. I nuvarande nyckelhantering krävs det att
hemtjänstpersonalen möter upp vid insatser för att låsa upp kunden dörr. Med det
nya systemet finns det tillgång till fler digitala nycklar vilket innebär att
sjuksköterska och arbetsterapeut har möjlighet kvittera ut en nyckel och
därigenom kan styra sina insatser på ett flexiblare sätt. Det erbjuder en möjlighet
att vid behov planera in ett spontanbesök.
Kortare insatstider vid larm
De digitala nycklarna möjliggör att hemtjänst-/larmpersonal kan åka direkt till
kund vid larm. Tidigare har man behövt åka och hämta kundens nyckel i
grupplokalen. Förutom minskat lidande för kunden så kan kortare insatstider kan
ha avgörande betydelse vid akuta sjukdomsfall.
Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan ur ett barnperspektiv.
Förvaltningens synpunkter
Digitala lås har efterfrågats av kundvalsutförarna sedan 2017, vilket lägger grund
för ett lyckat införande. Utförarna ser stora möjligheter till ökad säkerhet och
effektivisering. Implementeringen av digitala låssystemet medför säkrare
nyckelhantering, kortare insatstider, minskad stress för personalen och minskad
bilkörning.

1425

4(4)

Under en lång tid har det varit svårt för kundvalsutförarna att hantera nycklar på
ett avtalsenligt och säkert sätt. För att hitta en lösning på problemet har
kundvalsutförarna efterfrågat en digital låslösning. I och med den nu genomförda
upphandlingen och implementeringen av det digitala låssystemet erhåller
kundvalskunderna en säkrare nyckelhantering. Närmare beskrivet, kunden
behöver inte lämna ifrån sig någon nyckel. I de digitala låsen loggas vem som låst
upp/låst dörren till kundens bostad. Insatstiderna vid larm kortas ned i och med
att den digitala nyckeln ger personalen behörighet till samtliga larmkunders dörrar.
Behörigheterna tilldelas utifrån utförare och område. Nattpatrullen kommer att ha
tillgång till samtliga larmkunder och slipper därigenom att hämta nycklar i
utförarnas grupplokaler. Kundvalsutförarnas personal erhåller också en bättre
arbetsmiljö sett till minskad stress och inga resor för att hämta nycklar.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg välkomnar det nya digitala
låssystemet.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Datum: 2021-09-23
Dnr: 2021-000236-770

Handläggare: Stefan Helmér

Direktionen 2021-10-13

Information om slutenvårdspsykiatrin
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje noterar
informationen till protokollet.
Maria Johansson.
Förbundsdirektör
Beskrivning av ärendet
Stockholms Läns sjukvårdsområde (SLSO) genom Psykiatri Nordväst, har åtagit
sig att tillhandahålla psykiatrisk vård på specialistnivå enligt Hälso- och sjukvårdslag i heldygnsvård samt vård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård i heldygnsvård
samt ansvara för myndighetsutövningen för patienter som vårdas i öppen
psykiatrisk tvångsvård för befolkningen i Norrtälje kommun. Vårdgivaren tillhandhåller ECT-behandling i öppenvård, och utför också vid behov och om
möjlighet finns, neuropsykiatrisk utredning under slutenvårdstillfället. Antalet
inlagda Norrtäljebor har under åren 2016 - 2020 varit omkring 13,5 patienter per
år. År 2021 har antalet patienter från Norrtälje inom slutenvården sjunkit till
12,6 patienter per 2021-07-31 utifrån att april och maj har haft låg beläggningsgrad.
I ett led att säkerställa uppföljning och planering för den enskilde patienten finns
en upprättad samverkan mellan SLSO, psykiatri Nordväst och TioHundra AB där
målsättningen är att reducera vårdtiden för den enskilde patienten samt att tillskapa en handlingsplan som ska leda till en hållbar utskrivning och reducera
återinläggningar. Kontinuerlig samverkan sker med kommunalförbundets förvaltning med slutenvården beträffande planering, främst gällande utskrivningsprocessen.
Ärendet redogör närmare för slutenvårdspsykiatrin för Norrtälje kommuns
invånare genom muntlig föredragning på direktionens sammanträde den
13 oktober.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Datum: 2021-09-28
Dnr: 2021-000295-739

Handläggare: Viveka Söderbärg Åhs

Direktionen 2021-10-13

Information om flytt av korttidsplatser från Ros omsorg &
service (ROS)
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje noterar
informationen till protokollet.

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Ärendet redogör för hur planeringen ser ut för genomförandet av en flytt av
Sjöglimtens korttidsplatser som idag finns på ROS. Att förlägga korttidsplatserna
på äldreboenden är en av de åtgärder som togs upp i ärendet ”Information om
beläggning på äldreboende” vid direktionens möte i 2021-06-09 § 93.
Sjöglimtens lokaler är inte ändamålsenliga då det inte finns tillräckligt med hygienutrymmen. Det har medfört att det inte fullt ut har gått att arbeta efter de
restriktioner som har gällt under pandemin. Fler köp av korttidsplatser utanför
kommunen har blivit en konsekvens av detta. I och med att det i nuläget är en
överkapacitet av äldreboendeplatser är det nu möjligt att genomföra en flytt av
korttidsboendet från ROS till Ängsgården och Birgittagården. Verksamheten kan
då bedrivas i fullvärdiga lokaler, det blir en mindre sårbar verksamhet då personal
och specifik kompetens kan samutnyttjas på hela boendet.
För att planeringen av flytten av korttidsboendet ska kunna genomföras behöver
platser frigöras. Av den anledningen har de boende på berörda avdelningar vid
Ängsgården och Birgittagården informerats om att de kan behöva flytta.
Informationsinsatserna har skett genom personliga samtal under den första
veckan i september med den boende och eller i vissa fall med den boendes
anhörig eller företrädare. I samband med samtalet har även en skriftlig
information lämnats. Målsättningen är att hitta en individuell lösning för var och
en. I de fall det inte går att hitta någon bra godtagbar lösning som tillmötesgår den
enskildes behov och önskemål, kommer den boende att kunna bo kvar i sin
lägenhet. Omställningen kommer då att ske successivt och under en tid kan det
innebära att det är några äldreboendeplatser införlivade med korttidsboendet.
Berörd personal inom Tiohundra AB har informerats, ingen övertalighet bedöms
uppstå.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Beskrivning av ärendet
Ärendet redogör för hur planeringen ser ut för genomförandet av en flytt av
Sjöglimtens korttidsplatser som idag finns på ROS. Att förlägga korttidsplatserna
på äldreboenden är en av de åtgärder som togs upp i ärendet ”Information om
beläggning på äldreboende” vid direktionens möte i den 9 juni 2021 § 93. I det
ärendet redogjordes bland annat för situationen gällande beläggningsgraden på
särskilda boenden för äldre och det presenterades ett antal åtgärder som kan
komma att vidtas för att mer resurseffektivt befintliga lokaler.
Att arbeta med en planering av flytt av korttidsplatser sker inom uppdraget
förvaltningen har att arbeta med lokalförsörjning och tomma platser. Ett
effektivare utnyttjande av befintliga lokaler är en strategi för att möta utmaningen
som en överkapacitet och tomma platser innebär. En flytt av korttidsboendet från
Ros innebär att de lokalerna tomställs och kan hyras ut till annan verksamhet.
Nya tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) krävs för att bedriva
korttidsboende i andra lokaler. Handläggningstiden beräknas ta cirka tre månader.
Korttidsboendet Sjöglimten
Korttidsboendet Sjöglimten består av en avdelning med tio platser för personer
med demenssjukdom och en avdelning med 13 platser för äldre personer.
Sjöglimten är beläget på plan 4 på ROS. Personalgruppen består av cirka 18
personer, omvårdnadspersonal och legitimerad personal. Sjöglimtens nuvarande
lokaler är inte ändamålsenliga då de boende inte kan erbjudas ett eget
hygienutrymme utan behöver dela det med någon annan. Detta innebär att det
kan vara svårt att följa de restriktioner som råder under pandemin vilket i sin tur
har medfört att vissa beslut om korttidsboende har verkställts genom köp av plats
utanför kommunen.
Förvaltningen samverkar med verksamhetschef för äldreboenden Tiohundra AB
och har gemensamt kommit fram till att Ängsgården och Birgittagården är de
äldreboenden där en omställning av äldreboendeplatser till korttidsboendeplatser
skulle vara lämpliga att genomföra.
Äldreboendena
Ängsgården ligger i Norrtälje vi den södra infarten. Det är ett vård- och
omsorgsboende med sammanlagt 42 platser fördelade på tre våningsplan.
Lokalerna på Ängsgården är fullvärdiga, varje lägenhet har ett eget hygienutrymme
därutöver finns även en köksdel i alla lägenheter. Det har under en lång tid varit
mellan fem till åtta tomma platser på Ängsgården och efterfrågan kommer
sannolikt inte att öka i och med att det har öppnat två boenden och kommer att
öppna ytterligare två boenden under 2022 i Norrtälje. Planen för Ängsgården är
att ett våningsplan ställs om till korttidsboende för äldre personer.
Birgittagården ligger i Rimbo. Boendet har sammanlagt 74 platser fördelade på
åtta avdelningar. På boendet finns både inriktningen vård och omsorg och
inriktningen demens. Även på Birgittagården är varje lägenhet fullvärdig med
hygienutrymme och köksdel. I Rimbo är utbudet av äldreboendeplatser större än
efterfrågan vilket lett till tomma platser vid Tiohundras boenden i Rimbo. Planen
för Birgittagården är att en avdelning ställs om till korttidsboende för personer
med demenssjukdom.
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Informationsinsatser
I den pågående planeringen har förvaltningen och Tiohundra kommit överens om
att informationsinsatser behöver genomföras. Både till den personal som berörs
och de som idag bor på Ängsgården och Birgittagården samt den som har sitt
beslut om korttidsboende verkställt vid Sjöglimten på ROS. Tiohundra har
informerat all berörd personal. Personalen på Sjöglimten kommer att erbjudas nya
anställningar i Tiohundra AB. Varje person får lämna in önskemål och därefter
sker matchning av dessa önskemål. Personalen på Ängsgården och Birgittagården
kommer att kunna arbeta kvar på den avdelning där de nu arbetar.
Informationen till de boende som berörs på Ängsgården och Birgittagården har
lämnats muntligt och skriftligt under första veckan i september. Enhetscheferna
har i individuella samtal med den boende eller i vissa fall den boendes anhörig
eller företrädare, informerat om den kommande förändringen och att man
kommer att fortsätta med dialoger för att möta upp mot de frågor och
funderingar som uppstår med anledning av den kommande
verksamhetsförändringen. I samband med samtalen har även en skriftlig
information lämnats. Målsättningen med informationsinsatserna har varit och är
att man utifrån var och ens individuella behov och önskemål, ska försöka komma
fram till en lösning som den boende kan acceptera. De alternativ som finns är ett
erbjudande av flytt till annan ledig plats på det boendet man idag bor på, ett annat
alternativ är en flytt till något annat boende. Om inget av dessa alternativ kan
accepteras eller uppfattas som en godtagbar lösning av den enskilde äldre är det
möjligt för den äldre att bo kvar. Det kommer att förutsätta att den äldre är
medveten om att inriktningen i verksamheten successivt ställs om från permanent
boende till korttidsboende i de lägenheter som blir lediga.
Förvaltningen kommer tillsammans med Tiohundra AB att informera de som idag
har sina beslut om korttidsboende verkställda på Sjöglimten. Informationen
kommer att ske muntligt och skriftligt i slutet av september.
Tiohundra AB har även genomfört informationsinsatser på sin hemsida.
Förvaltningen informerade muntligt på direktionsmötet den 15 september.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för KSON
En flytt av korttidsplatserna från ROS innebär att lokalerna på ROS blir tomma
och kan upplåtas till annan verksamhet. Det innebär att KSONs hyreskostnader
på ROS minskar.
Konsekvenser för Tiohundra AB
Att lokalerna på Birgittagården och Ängsgården används mer resurseffektivt leder
till att antalet tomma platser minskar. Personalresurser som tillgång till vikarier
och specifik kompetens kan samutnyttjas över hela boendet vilket också gör
verksamheten mer kostnadseffektiv.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen uppfattar att åtgärden som innebär en flytt av Sjöglimtens
korttidsboende till Ängsgården och Birgittagården ingår i uppdraget att arbeta
med lokalförsörjning och tomma platser.
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En liknande åtgärd med syfte att möta behovet av fler platser med inriktning
demens och också utnyttja befintliga lokaler effektivare genomfördes under 2017.
Ett våningsplan på Eneberg ställdes om från ett vård- och omsorgsboende till ett
boende för personer med en demenssjukdom. Omställningen genomfördes i
samverkan mellan förvaltningen och Tiohundra AB och föregicks inte av ett
politiskt beslut.
Under rådande omständigheter med pandemin har förvaltningen kunnat
konstatera att det har varit problematiskt att Sjöglimtens lokaler inte är fullvärdiga.
Det har inte fullt ut gått att arbeta efter de restriktioner under pandemin som har
gällt då det saknas hygienutrymmen. Fler köp av korttidsplatser utanför
kommunen har blivit en konsekvens av detta.
I och med att det i nuläget är en överkapacitet av äldreboendeplatser har
förvaltningen i samverkan med Tiohundra AB kommit fram till att det nu är
möjligt att genomföra flytten av Sjöglimten från ROS. Fördelar är att
verksamheten kan bedrivas i fullvärdiga lokaler och att det blir en mindre sårbar
verksamhet då personal och specifik kompetens kan samutnyttjas på hela boendet.
För den som beviljats plats på ett korttidsboende i väntan på ett beslut om
permanent plats på särskilt boende, kan det också vara en fördel att den äldre
redan befinner sig i ett äldreboende och är bekant med miljön.
I den planering som pågår har Tiohundra AB skickat tillståndsansökningar till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) då det krävs nya tillstånd för både
Ängsgården och Birgittagården. Handläggningstiden för ett tillståndsärende tar
cirka tre månader.
Berörd personal inom Tiohundra AB har informerats om den kommande flytten
och omställningen av platserna på Ängsgården och Birgittagården.
Verksamhetschefen för äldreboenden i Tiohundra AB informerar förvaltningen
kontinuerligt hur det arbetet fortskrider. Tiohundra bedömer att det inte kommer
att innebära någon övertalighet utan att alla berörda medarbetare kommer att
kunna erbjudas fortsatt anställning inom bolaget. För personalen på Ängsgården
och Birgittagården kommer det inte att bli någon stor skillnad. Alla som önskar
arbeta kvar på avdelningen kommer att kunna göra det.
För att planeringen av flytten av korttidsboendet Sjöglimten till Ängsgården och
Birgittagården ska kunna genomföras behöver platser frigöras. Av den
anledningen har de boende på berörda avdelningar vid Ängsgården och
Birgittagården informerats om att de kan behöva flytta. Alternativen som har
presenterats är att en intern flytt inom det befintliga boendet erbjuds, ett annat
alternativ kan också vara att den äldre får möjlighet att flytta till ett annat boende.
I de fall det inte går att hitta en bra godtagbar lösning kommer den boende att
kunna bo kvar i sin lägenhet. Omställningen kommer då att ske successivt och
under en tid kan det innebära att det är några äldreboendeplatser införlivade med
korttidsboendet.
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Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Handläggare: Magnus Blomdahl

Meddelanden
Domstolsärenden:
Förvaltningsrätten mål nr 3816-21.
Förvaltningsrätten mål nr 8529-19.
Förvaltningsrätten mål nr 6694-19.
Förvaltningsrätten mål nr 1335-21.
Förvaltningsrätten mål nr 590-20
Övriga:
Statistikrapport kommunal vård, period 2021-08-01--2021-08-31.
Minnesanteckningar samverkansråd i hälso- och sjukvårdsfrågor, 2021-09-22.
Minnesanteckningar ägardialog Tiohundra AB, 2021-09-30.
Protokoll kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp (kompletteras).
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Statistikrapport Kommunal vård
Period:

2021-08-01 - 2021-08-31

Vårdtyp:

Kommunal vård

Vårdinrättning:

Enhet:

Norrtälje

Klinik:

Driftform: Kommun

Klagomål, totalt

Enhet/Vårdinrättning

Ärenden, totalt *

Antal ärenden och klagomål per enhet, vårdinrättning och problemområde

Totalt

* Observera att antal ärenden kan avvika från antal klagomål eftersom ett ärende kan innehålla upp till tre klagomål. Ett ärende kan också beröra flera vårdinrättningar.
Nedanstående problemområden används från och med 2019:
Administrativ hantering
Dokumentation och sekretess
Ekonomi
Kommunikation
Resultat
Tillgänglighet
Vård och behandling
Vårdansvar och organisation
Övrigt
Rådgivning, information, hänvisning

Rapporten framtagen 2021-09-18

Sida 1
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Statistikrapport Kommunal vård
Period:

2021-08-01 - 2021-08-31

Vårdtyp:

Kommunal vård

Vårdinrättning:

Enhet:

Norrtälje

Klinik:

Rapporten framtagen 2021-09-18

Driftform: Kommun

Sida 2
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Minnesanteckningar Samverkansråd i hälso- och
sjukvårdsfrågor 2021-09-22
Tidpunkt: Kl. 10.00-10.50.
Plats: Konferensrum Stora Galjonen och Microsoft Teams.
Närvarande: Olle Reichenberg, direktionens ordförande
Camilla Gustavsson, avdelningschef kvalitet och innovation
(deltog via Microsoft Teams)
Magnus Blomdahl, direktionssekreterare
Per Ljungström, Diabetesföreningen
Britt-Marie Åhman, Hörselskadades Riksförbund
Olle Undmark, Parkinsonsföreningen (deltog via Microsoft
Teams).

1. Fastställande av dagordning
Föreliggande dagordning godkänns.
2. Information från direktionen
Olle Reichenberg informerar om att korttidsplatserna på ROS (Roslagens
sjukhus) kommer att flyttas på grund av kommande renovering. Korttidsplatser
kommer istället att inrymmas på Birgittagården och Ängsgården.
Britt-Marie Åhman framför att det finns risk för att alla boende inte får plats
på Birgittagården. Camila Gustavsson understryker betydelsen av att
Tiohundra AB har en god dialog med de boende och anhöriga och att ingen
ska tvingas flytta.
Olle Reichenberg informerar vidare om att direktionen beslutat om att husläkarmottagningen vid Norrtälje Södra vårdcentral kommer att återgå till
vanliga planerade öppettider. Låg belastning kvällar och helger medför att
utökade öppettider inte är nödvändiga. Privata vårdgivare tillämpar förlängda
öppettider, vilket gör att tillgängligheten bedöms fortsatt god.
Camilla Gustavsson informerar om att arbetet med att införa nyckelfri
hemtjänst för kunder inom kundvalet pågår.
3. Förvaltningen informerar (verksamhetsfrågor)
Camilla Gustavsson informerar om:
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Personligt ombud
KSON:s förvaltning har fått i uppdrag av direktionen att upphandla tjänsten
personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Verksamhetsområdet socialpsykiatri
KSON:s förvaltning har fått i uppdrag av direktionen att utreda och verksamhetsområdet socialpsykiatri i syfte att utveckla detta.
Nya boenden inom särskilda boendeformer
Två nya LSS-boenden startar i höst:
‐ En servicebostad i Norrtälje hamn, som Tiohundra kommer att driva, med
sammanlagt 10 platser, preliminär start den 1 oktober.
‐ En gruppbostad med sex platser i privat regi av Gemensamma krafter,
öppnar i oktober i Björnö. KSON har behov av att köpa platser via
individavtal.
Två nya boenden i Humanas regi har öppnat:
‐ Humana Norrtälje hamn, 80 platser, öppnade den 7 juni
‐ Humana Östhamra, 60 platser öppnade den 1 september.
Ny kundvalsutförare
Allegio Omsorg är ny kundvalsutförare från den 1 juni och verkar inom:
‐ Zon 2, Rimbo med omnejd
‐ Zon 3, norra Norrtälje med omnejd
‐ Zon 4, södra Norrtälje med omnejd.
Lugn och Ro lämnade kundvalet den 30 juni.
Ny utförare för transporter av avlidna
Nytt avtal gällande transport av avlidna från särskilda boenden för äldre och
bostad med särskild service inom SoL och LSS, Fonus ny utförare från och
med den 1 september. Ignis Begravningsbyråer AB avslutade sitt uppdrag den
31 augusti.
Nya trygghetslarm har avropats från Addas ramavtal Trygghetslarm och
larmmottagning 2019. Avtal har tecknats med leverantör Camanio.
Ny BVC
Ny BVC har öppnat i Norrtälje i anslutning till Hälsocentralens lokaler.
Prosalus är vårdgivare.
God beredskap inom SÄBO vid misstänkt smitta
KSON:s förvaltning har tagit initiativ till inventering inom SÄBOverksamheter för att säkerställa beredskap vid ny och ytterligare smitta av
covid-19. Samtliga utförare uppger att de har god beredskap att hantera
eventuell misstänkt smitta/smitta i sin verksamhet.
Verksamheter öppnar upp
‐ Dagverksamheterna enligt SoL för äldre och för personer med demenssjukdom har återöppnat den 1 september efter att ha hållit stängt under
pandemin.

1470

3(3)
‐

De öppna träffpunktsverksamheterna på olika geografiska platser i Norrtälje,
som genomförs i samarbete med föreningar, öppnar åter under september
efter att varit stängda under pandemin. Planering av aktiviteter pågår.

Olle Reichenberg informerar om att andelen vaccinerade i Norrtälje ligger högt
jämfört med övriga regionen.
Per Ljungström ställer fråga om hur hur det är med vaccintillgång i Norrtälje?
Camilla Gustavsson svarar att det finns tillräckligt med vaccin. Enligt Camilla
Gustavsson har det varit låg efterfrågan av vaccinering under sommarperioden.
4. Information/frågor från Norrtälje funktionshindersföreningars samorganisation (NHS)
Olle Undmark informerar om att Parkinsonföreningen har återupptagit fysiska
möten med förhoppning om att fler ska närvara vid kommande sammanträden.
Per Ljungström informerar om att Diabetesföreningen genomför fysiskt möte
den 22 september och har även genomfört fysisk årsstämma. Han framför
betydelsen av att kunna genomfröa fysiska möten.
Per Ljungström betonar vikten av att ta hänsyn till osynliga funktionsnedsättningar som inte syns, t.ex. diabetes och psykisk ohälsa, där det handlar om att
lära sig leva med dolda handikapp på olika sätt.
Britt-Marie Åhman informerar om att Norrtälje funktionshindersföreningars
samorganisation (NHS) genomfört sitt höstmöte. Hälsans dag är flyttad till mars
2022 då temat kommer att vara tillgänglighet.
Britt-Marie Åhman ställer fråga om Förenade Care ska hyra lokal på ROS våning
fem. Camilla Gustavsson svarar att det stämmer.
Britt-Marie Åhman framför betydelsen av att Psoriasisföreningens verksamhet i
Norrtälje fortsatt kommer att bedrivas.
Britt-Marie Åhman informerar om att Region Stockholm hamnat i botten i en
enkät avseende regionernas hörselvård genomförd av det nationella
kvalitetsregistret för hörselrehabilitering.
5. Val av ledamöter och ersättare i samverkansrådet 2021-2022
Beslutas att Britt-Marie Åhman, Per Ljungström och Olle Undmark utses till
ordinarie ledamöter 2021-2022. En plats som ledamot är vakant.
Kule Palmstierna och Anita Andersson utses till ersättare 2021-2022.
6. Övriga frågor
Britt-Marie Åhman framför den stora betydelsen av att ha tillång till Norrtälje
sjukhus. Olle Reichenberg informerar om att arbetsgrupp på tjänstemannanivå
är tillsatt för att utreda sjukhusets lokalbehov. Kommunalförbundet medverkar
i arbetsgruppen.
Magnus Blomdahl
Direktionssekreterare

2021-09-28
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Minnesanteckningar ägardialog Tiohundra AB
den 30 september 2021
Datum:

Den 30 september 2021 kl. 09.00-10.10.

Plats:

Microsoft Teams.

Närvarande: Olle Reichenberg, direktionens ordförande
Lotta Lindblad Söderman, 1:e vice ordförande direktionen
Hanna Stymne Bratt, 2:e vice ordförande direktionen
Maria Johansson, förbundsdirektör
Magnus Blomdahl, direktionssekreterare
Barbro Naroskyin, styrelseordförande Tiohundra AB
Peter Graf, verkställande direktör Tiohundra AB.
1. Mötets öppnande
Olle Reichenberg öppnar mötet.
2. Lägesrapport covid-19 pandemin och vaccinationsarbetet
Maria Johansson informerar om att vaccinering fortlöper och att planering pågår
för att kunna starta upp vaccinering av personer 12-15 år den 4 oktober.
Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en tredje dos covid-vaccin
till boende vid särskilda boenden, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt
dem som är födda 1941 eller tidigare om det gått minst sex månader sedan de fått
andra dosen vaccin. Vad gäller personer 30 år och äldre så har Norrtälje den
högsta vaccineringsgraden.
Sammanlagt 19 personer är smittade på tre av kommunens boenden, Birgittagården och August Jansgården som drivs av Tiohundra AB och Maria Winkvist
som drivs av Attendo. Åtgärder vidtas för att förhindra ytterligare smittspridning,
såsom bland annat smittspårning och intagningsstopp. Personal arbetar med
skyddsutrustning.
Peter Graf informerar om att en smittad vid Birgittagården år ovaccinerad och tre
ur personalen är smittade. En av de sjuka vid August Jansgården är allvarligt
drabbad av covid-19. Inom hela regionen var under vecka 38 totalt 80 personer
inlagda med covid-19. Vid Norrtälje sjukhus var tre personer inlagda med
covid-19 den 29 september, dock ingen vid intensiven.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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För tillfället pågår operationer vid Norrtälje sjukhus i full omfattning. Operationer
minskas omedelbart om någon läggs in vid intensivvårdsavdelning eftersom
personal då behöver flyttas över dit.
Olle Reichenberg ställer fråga om förhållningssätt gentemot personal som inte
vaccinerar sig? Peter Graf svarar att alla har rätt att bestämma själva huruvida de
vill vaccinera sig eller inte.
Maria Johansson tydliggör att varje individ enligt smittskyddslagen har en skyldighet att inte smitta andra. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) jobbar med att
ta fram förhållningssätt gentemot personal som inte vaccinerar sig.
Olika vägar för att nå ut med budskapet att all personal inom vård och omsorg
och som arbetar patient- och brukarnära bör vaccinera sig diskuteras. Peter Graf
kommer att ta upp frågan med Tiohundra AB chefläkare och med regionens sjukhusdirektörer. Barbro Naroskyin framför att det även är bra att involvera
regionens smittskydsenhet.
3. Tiohundra AB:s ekonomiska läge och arbete med budget 2022
Peter Graf informerar om att Tiohundra AB beräknas uppnå ett nollresultat eller
ett litet plus under 2021. Diverse avtal och bidrag påverkar utfallet. För Tiohundra
AB finns olika utmaningar 2022. Positiva saker i verksamheten är nya kundvalet
där bl.a. pengar sparas in med digital nyckelhantering och digitala inköp. Flytten
av Sjöglimtens korttidsboende kommer att spara cirka 10 mnkr/år. Sjuksköterskor kommer 2022 att få en extra vecka ledigt. Maria Johansson framför att
kostnaderna bör kunna minska när den digital låshanteringen är införd. Dessutom
blir det tidsbesparande när nycklar ej behöver hämtas och ingen behöver låsa upp.
Olle Reichenberg ställer fråga om lokalfrågan på TioHundra AB eftersom det
funnits tankar på samlokalisering med kommunalförbundet. Peter Graf svarar att
bolaget gör interna omflyttningar vilket sänker lokalkostnaderna med 1 mnkr/år.
Barbro Naroskyin informerar om att Peter Graf vid vid senaste styrelsemötet
presenterat Fokushusets verksamhet. Hon framför oro över ekonomin de
närmaste åren till följd av olönsamma vårdcentraler i glesbygd och nödvändig omoch tillbyggnad av Norrtälje sjukhus. Av styrelsen har Peter Graf fått i uppdrag att
beskriva den ekonomiska framtiden med möjliga besparingsområden med
konsekvensbeskrivningar. Uppdraget ska återkopplas till styrelsen.
Lotta Lindblad Söderman anser det är bra se över ekonomin de närmaste åren
och ställer fråga om vad som går att göra för att öka intäkterna? Peter Graf svarar
att ett sätt är att styra om ambulansverksamhet från Danderyd till Norrtälje för att
de har stor belastning på deras akutverksamhet.
Barbro Naroskyin framför betydelsen av att i olika sammanhang agera för att öka
förståelsen för renovering av Norrtälje sjukhus.
4. Övrig information från Tiohundra AB
Peter Graf informerar om att det finns ett dilemma med att Tiohundra AB kan
betraktas som både privat och offentlig verksamhet.

1473

3(3)
5. Information från kommunalförbundet
Maria Johansson informerar kortfattat om ärenden till direktionens sammanträde
den 13 oktober. Ett ärende är Information om flytt av korttidsplatser från Ros
omsorg & service (ROS). Direktionen kommer även att behandla ärendet
Information om budgetanvisningar från Region Stockholm och ärendet
Information om budgetanvisningar från Norrtälje kommun.
Lotta Lindblad Söderman ställer fråga om vad som gäller med vaccinering tredje
dos vid äldreboenden. Maria Johansson svarar att det är nära förestående och att
upparbetade rutiner finns. Peter Graf framför att vaccinering till målgruppen kan
starta redan under nästa vecka.
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
7. Nästa möte
Nästa sammanträde kommer att hållas den 9 november 2021 kl. 13.00-14.30 via
Microsoft Teams.

Magnus Blomdahl
Direktionssekreterare

2021-10-05

