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Betänkande SOU 2017:53 God och nära vård – En gemensam
färdplan och målbild (dnr S2017/03549/FS)
Swedish Medtech har avgränsat sitt remissvar till de delar i betänkandet som rör styrande principer
för vårdens organisering (avsnitt 4.1), slutenvård kan ges på annan plats än vårdinrättning (avsnitt
4.1.3), målbild för god och nära vård (avsnitt 4.2) samt färdplanen för en samordnad omställning av
svensk hälso- och sjukvård (avsnitt 4.3).

Sammanfattning
Swedish Medtech tillstyrker förslagen om:
•

•

justeringar i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) om att hälso- och sjukvården ska ordnas nära
befolkningen, om det inte är motiverat att koncentrera den geografiskt av kvalitets- eller
effektivitetsskäl, samt att vården i första hand ska ges som öppen vård.
en gemensam målbild med primärvården som bas som tydligt utgår från patientens behov.

Swedish Medtech vill särskilt lyfta:
•
•

den av utredningen förslagna principen om att sluten vård kan ges på annan plats än
vårdinrättning.
att arbetet med den föreslagna färdplanen inkluderar den medicinsktekniska branschens aktörer.

4.1 Styrande principer för vårdens organisering
Swedish Medtech tillstyrker förslagen till justeringar i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) om att
hälso- och sjukvården ska ordnas nära befolkningen, om det inte är motiverat att koncentrera den
geografiskt av kvalitets- eller effektivitetsskäl, samt att vården i första hand ska ges som öppen vård.
Den uppdelning som finns mellan öppen och sluten vård har sina historiska förklaringar men
omvärlden har förändrats sedan dagens lagstiftning kom på plats. Det handlar bl.a. om ändrade
beteendemönster hos befolkning och patienter, en ny förväntansbild kring hur och när man vill träffa
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vården, nya tekniska lösningar när det gäller t.ex. kommunikation, en allt ökande andel äldre samt
resursbrist i form av t.ex. läkare och sjuksköterskor. Att hantera morgondagens problem med
gårdagens lösningar är således inte möjligt längre.
Swedish Medtech vill i sammanhanget lyfta fram det behov som finns av en tydligare och mer
koncentrerad specialistsjukvård i likhet med vad som föreslogs i betänkandet Träning ger färdighet –
koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98). I remissvaret till denna utredningen pekade
Swedish Medtech bl.a. på att företagen söker sig till de bästa miljöerna avseende både framstående
forskning- och utveckling och vård i världsklass. Det är vid dessa framstående miljöer som företagen
både letar efter samarbeten och väljer att investera i egen verksamhet. Life Science branschen är
global vilket gör att företagen väljer att verka vid de bästa miljöerna oavsett var i världen de finns.
Det finns inte någon motsättning i de förslagen som ges i de båda utredningarna men Swedish
Medtech vill i sammanhanget framhålla att de bör genomföras parallellt för att man ska få ut mesta
möjliga effekt i arbetet.
För att de styrande principerna ska få verkan krävs dock i nästa steg ett nödvändigt
omställningsarbete. Swedish Medtech ser att den bransch vi representerar kan bidra i detta arbete.
Historiskt har vi sett att innovationer i hälso- och sjukvården i form av nya processer, arbetssätt eller
produkter utvecklats i nära samverkan mellan sjukvård, forskning och näringsliv. Att detta
samverkansarbete fortgår är avgörande för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna upprätthålla lika
hög kvalitet utan allt för stora kostnadsökningar. Det handlar om att investera i behandlingsmetoder
och vårdprocesser som bidrar till att patienten återhämtar sig fortare och tillbringar kortare tid på
sjukhus. Swedish Medtech anser att utgångspunkten i det kommande omställningsarbete som
utredningen annonserar för hälso- och sjukvården, måste utgå från ett samhällsekonomiskt
perspektiv. Ett allt för ensidigt fokus på utgifter och kostnader bör bytas ut mot analyser av
investeringar eller förändringar som skapar värde i ett bredare perspektiv.

4.1.3 Sluten vård kan ges på annan plats än vårdinrättning
Av de tre utpekade principerna i avsnittet vill vi särskilt lyfta fram den sista principen, dvs. att sluten
vård kan ges på annan plats än vårdinrättning. I Sverige, precis som i många andra länder, har vi en
tradition att åka till ett sjukhus eller annan vårdinrättning när vi behöver vård. Med de möjligheter
som nya medicintekniska lösningar kan ge kan vi i allt högre utsträckning även få vård som fungerar
på andra ställen. Särskilt specialiserad eller avancerad egenvård1 som utförs av patient eller nära
anhörig i tex hemmet kan bli möjlig för många fler patienter om förutsättningarna är de rätta.
Swedish Medtech har under 2016 drivit ett Vinnovafinansierat projekt rörande vård i hemmet med
fokus på hur vi kan förbättra förutsättningarna för denna typ av vård (Vinnovas dnr: 2016-02601).
Resultaten från projektet visar bl.a. på en okunskap och en osäkerhet kopplat till befintligt regelverk
hos vården samt en avsaknad av spridning av arbetssätt och ersättningsmodeller som understödjer

1

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter för egenvård. SOSFS 2009:6.
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detta arbetssätt. Vi delar gärna med oss av de kunskaper och insikter vi har fått i och med projektet
till utredningens fortsatta arbete.

4.2 Målbild för god och nära vård
Swedish Medtech tillstyrker förslaget om en gemensam målbild med primärvården som bas som
tydligt utgår från patientens behov. Hälso- och sjukvården är ett system med ett väldigt stort antal
intressenter och ska man få till förändring krävs en ömsesidigt överenskommen syn på vad som ska
uppnås.
Swedish Medtech delar gärna med sig av de kunskaper, insikter och tankar vi har kring de
utvecklingsbehov som finns inom vården och omsorgen i den kommande processen.

4.3 Färdplanen för en samordnad omställning av svensk hälso- och sjukvård
Swedish Medtech ser att den föreslagna färdplanen verkar ändamålsenlig och realistisk. Dock tycker
vi att det är begränsat vilka intressenter som ska inkluderas i arbetet med färdplanen framåt, se t.ex.
figuren på sidan 79. Som framgått kring vårt svar ovan rörande utredningens princip att sluten vård
kan ges på annan plats än vårdinrättning så vill vi lyfta fram att även den medicintekniska sektorn
måste inkluderas i utvecklingsarbetet. Många av de arbetsformer som utredningen pekar på, t.ex. en
mer utvecklad sjukvård i hemmet eller en ökad användning av distanslösningar, kräver
medicinskteknisk utrustning i en eller annan form. Swedish Medtech kan i detta sammanhang bidra
till att bättre förutsättningar skapas för att koppla ihop de behov vården identifierar med relevanta
lösningar som branschen har eller kan utveckla. Företagen kan även bidra till bredare spridning av
denna kunskap. Vi ser det därför som naturligt att branschen bjuds in till dialog i arbetet med att ta
fram färdplanen.

Om Swedish Medtech och medicinteknikbranschen
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknikföretagen. Medicinteknikföretagen är
heterogena vilket återspeglar sig i en stor variation av produkter. Det finns produkter inom röntgen,
ortopediska implantat, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för funktionshindrade,
journalsystem samt förbrukningsartiklar. Vissa medlemsföretag har egen tillverkning medan andra är
distributörer. I Sverige finns idag runt 620 medicintekniska bolag med fler är 4 anställda. 2013
bedrev 180 av dessa bolag forskning och utveckling. Därutöver finns ett stort antal företag med 1–4
anställda. Den medicintekniska industrin arbetar med ständig utveckling och 2012 var det den
bransch som registrerade flest patent på europanivå, vilket innebar över 10 000 patent. Exporten för
medicinteknikbolagen har ökat under 2000-talet med en topp 2010 för att sedan gå ner till att 2013
vara på drygt 21 miljarder svenska kronor.
Den medicintekniska branschen har idag ca 23 000 anställda vilket gör medicinteknikföretagen till
den del inom Life Sciencebranschen som har flest anställda. Den svenska marknaden för
medicintekniska produkter och tjänster består till största delen av offentliga kunder såsom
kommuner och landsting. Många av Swedish Medtechs medlemsföretag har därmed endast
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möjlighet att föra ut sina produkter på marknaden genom att delta i offentliga upphandlingar. Stor
andel av den forskning och utveckling som företagen utför genomförs i samverkan med hälso- och
sjukvården. Detta har lett till en rad nya produkter och framgångsrika innovativa
behandlingsmetoder som kommit till nytta i vården och förbättrad livskvalité för patienter.

Sofia Medin
Chefsstrateg, Swedish Medtech
Stockholm 2017-09-29
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