
Det blir Socialstyrelsens sak att
avgöra vilken vård som ska sam-
ordnas nationellt och var i landet
den ska finnas. Det är ett av de
slutliga förslagen från Socialde-
partementets projektgrupp för
översyn av den högspecialisera-
de vården.

❙ ❙ Något förstatligande föreslås inte.
Förstatligande av enbart den högspecia-
liserade vården eller av universitetssjuk-
husen skulle skapa avgränsningspro-
blem gentemot landstingen. Inte heller
föreslås förstatligande av sjukvården
som helhet. Risken är att det skulle bli
dyrt utan att kvaliteten förbättrades. Ut-
redningen har kommit fram till att lands-
tingens sätt att bedriva sjukvård i princip
är billigt, effektivt och högkvalitativt
och att landstingen även fortsatt ska an-
svara för både produktion och finansie-
ring.

– Det finns inget som idag talar för att
det skulle fungera bättre om staten tog
över. 

Det sa projektledaren Per Bengtsson
när betänkandet
presenterades
förra veckan.

Inte heller
föreslås en för-
ändrad region-
indelning eller
färre antal regi-
oner än dagens
sex. Det är
landstingen inte
intresserade av. 

Däremot
måste samarbe-
tet inom och
mellan regio-
nerna stramas

upp för att uppnå hög kvalitet och kost-
nadseffektivitet.

Ökat statligt inflytande
Projektgruppen föreslår därför ökat stat-
ligt inflytande. Det handlar om styrning,
vårdkvalitet och regional organisation:

Socialstyrelsen ska styra den högspe-
cialiserade rikssjukvården genom att de-
finiera vad som är sådan vård, villkoren
för den och var i landet den ska finnas.
Rikssjukvård får endast bedrivas efter
tillstånd från Socialstyrelsen och vite
ska kunna utdömas vid överträdelse. 

Inom Socialstyrelsen ska inrättas en

rikssjukvårdsnämnd med en represen-
tant för varje region och en ordförande
som utses av regeringen. Nämnden ska
endast vara vägledande för Socialstyrel-
sens beslut om rikssjukvården. 

Socialstyrelsen ska också utveckla ett
kvalitetssystem där olika klinikers kva-
litet kan jämföras. Detta ska vara till-
gängligt för allmänheten och fungera
som underlag för beslut om rikssjukvår-
den. Varje typ av rikssjukvård ska helst
utföras på två ställen i landet, alternativt
vid en enhet inom landet och en utom-
lands.

Inga tvingande vårdplaner 
På frågan om Socialstyrelsen eller staten
också ska besluta om nationella vårdpla-
ner för vissa diagnos- eller sjukdoms-
grupper – alltså tvingande regler till
skillnad från dagens riktlinjer som är re-
kommendationer – svarar gruppen nej.
Sådana planer är landstingens eller regi-
onernas sak, så länge landstingen är
sjukvårdshuvudmän. En nationell kraft-
samling kring till exempel cancervår-
den, alkoholskador och fetma kan behö-
vas, men inte i form av vårdplaner.

Varje sjukvårdsregion ska ha ett eller
flera regionsjukhus samt regionkliniker,
enligt förslaget. Vilka, det bestämmer
regionen själv. Projektgruppen förordar
dock att regionsjukhusen ska vara så få
som möjligt för att undvika rivalitet som
missgynnar patienterna. Idag finns i tre
regioner med fler än ett regionsjukhus,
idag kallade universitetssjukhus. Da-
gens nio universitetssjukhus bör alltså
helst bli sex, till exempel bör universi-
tetssjukhusen Huddinge och Karolinska
slås samman trots geografiskt avstånd.
Däremot ska läkarutbildningen helst
spridas ytterligare utanför dagens uni-
versitetssjukhus. 

Landstingen i varje region ska tving-
as samverka i en nämnd, eller möjligen i
ett bolag eller kommunalförbund. Dessa
nämnder ska reglera arbetsfördelningen
mellan länssjukhus och regionsjukhus
genom att utarbeta vårdprogram för den
högspecialiserade vården.

Forskningssamordnare ska utses
Regionerna ska också få samordnings-
ansvar för den kliniska forskningen i re-
gionen, medan landstingen behåller an-
svaret för finansiering och deltagande.
Regionerna ska inom varje specialitet
utse en forskningssamordnare av fakul-

tet och sjukvård. Och Vetenskapsrådet
bör få i uppdrag att granska kvaliteten i
den kliniska forskningen. Att den klinis-
ka forskningen kommit i kläm mellan
sjukvården och universiteten på senare
år beror inte på resursbrist utan har orga-
nisatoriska orsaker, anser projektgrup-
pen.

Betänkandet ska skickas ut på remiss
före jul. Proposition kan komma efter
sommaren 2004.

Läs hela betänkandet på: 
www.social.regeringen.se

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Socialstyrelsen föreslås styra
högspecialiserad rikssjukvård 

»Ett steg i rätt
riktning«
❙ ❙ Betänkandet har tagits väl emot av
både socialminister Lars Engqvist och
Landstingsförbundet. Vårdförbundet är
i huvudsak positivt men skulle se förde-
lar med att förstatliga finansieringen av
rikssjukvården.

Läkarförbundets ordförande Bern-
hard Grewin kallar förslaget för »ett steg
i rätt riktning« men undrar om det inte
borde omfatta även ekonomisk styrning.

– Vem ser till att det kommer medel
till rikssjukvården när Socialstyrelsen
beslutar att det ska ligga på ena eller
andra sjukhuset? säger Bernhard Gre-
win. •

Utredningens 

definitioner:
Högspecialiserad vård – vård som
med hänsyn till volymer, investe-
ringsbehov, kompetenskrav eller
av forskningsskäl behöver samord-
nas mellan två eller flera landsting. 

Rikssjukvård – högspecialiserad
vård med riket som upptagnings-
område.

Regionsjukvård – högspecialise-
rad vård med en region som upp-
tagningsområde. •

Projektledaren Per
Bengtsson
presenterade
betänkandet i förra
veckan.
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