Remissvar av Högspecialiserad sjukvård – kartläggning
och förslag (Ds 2003:56)
Sjukvårdens LeverantörsFörening, SLF
Sjukvårdens LeverantörsFörening, SLF, är de medicintekniska företagens branschorganisation
och består av drygt 120 företag som tillsammans täcker ca 80 procent av den svenska hälsooch sjukvårdens behov av medicintekniska produkter och tjänster.
SLF: s tre prioriterade områden är:
•
•
•

Att skapa bästa tänkbara kommersiella förutsättningar för medlemsföretagen.
Att prioritera Medicinsk Teknik och IT som en förutsättning för en effektiv hälso- och
sjukvård.
Att prioritera Medicinsk Teknik och IT som en innovativ del av Svenskt näringsliv.

Inledning
Sjukvårdens LeverantörsFörening, SLF, välkomnar betänkandet Högspecialiserad sjukvård –
kartläggning och förslag (Ds 200:56) då det är mycket angeläget att vi börjar fundera över
framtidens hälso- och sjukvård.
Vi har i Sverige länge varit kända för att ha en bra och säker vård som är tillgänglig för alla.
Den utveckling vi nu ser kan dock leda till att denna bild kommer att förändras. En rad
möjligheter, men även problem finns framför oss. Några av dem är den demografiska
utvecklingen, de allt fler tekniska möjligheter som finns och allt som den Europeiska Unionen
har att erbjuda.
Enligt SCB kommer antalet personer 65 år och äldre att öka från 1,54 miljoner år 2003 till
1,85 miljoner år 2013. Ökningen förväntas fortsätta och år 2050 beräknas antalet uppgå till
2,45 miljoner. De äldre kommer då att utgöra en betydligt större procentuell del av
befolkningen än idag. Detta innebär stora utmaningar inom många områden i samhället, inte
minst för den svenska hälso- och sjukvården. Att 40-talisterna kommer att ställa stora krav på
sin vård som gamla råder det inga tvivel om och i framtiden måste en mer individanpassad
vård finnas tillgänglig. Det kan ges på många olika sätt och ett av dem är att satsa mer på
hemsjukvården. Här få tekniken en stor betydelse.
Visst är vi på många sätt långt framme i användandet av modern teknik inom hälso- och
sjukvård, men vi skulle kunna vara ett föregångsland internationellt om vi bättre tillvaratog de

tekniska landvinningarna inom medicinteknik. Det kräver dock att man investerar, gärna mer.
Detta skulle inte bara ha betydelse nationellt med ett spännande företagsklimat utan även leda
till exportframgångar som har stor betydelse för vår tillväxt. Minskade investeringar inom
medicinteknik leder till att Sverige halkar efter i den medicintekniska utvecklingen inom
sjukvården och det är därför hög tid att ställa frågan om det är en sådan utveckling vi vill se.
De minskade investeringar vi ser inom medicinteknik kan dessutom leda till vissa risker för
användarna i sjukvården, läkare, sjuksköterskor m fl. Risken för att patienterna inte får den
bästa tillgängliga vården ökar också. Detta är inte acceptabelt och det är viktigt att inte tänka
för kortsiktigt när resurser fördelas. Mer forskning inom bland annat medicinteknik kan leda
till att sjukhusvistelsen för många kan kortas. Hemsjukvården kan också byggas ut och göras
mer säker och effektiv. En stor och till stora delar outnyttjad potential finns här.
När det gäller patientrörligheten så har den blivit betydligt större och den kommer bara att
fortsätta öka. Dagens patienter drar sig inte för att röra på sig för att få den bästa möjliga
vården. Med medlemskapet i den Europeiska Unionen kan betald vård fås i ett annat EU-land
om vårdkön för den vård man söker är alldeles för lång. Med de nya medlemsländerna kan det
innebära att trycket på den svenska vårdapparaten kommer att öka och vi måste börja
förbereda oss redan nu.

Förändrad organisation
I utredningen lyfts starka tvivel fram för att någon organisatorisk uppdelning mellan
bassjukvård och högspecialiserad vård samt forskning kan genomföras utan att stora risker
tas. Kvar blir då frågan om ett totalt förstatligande av hela vården är aktuell. Även här
uttrycks farhågor i utredningen för att det skulle kunna uppstå tveksamheter om vem som
ansvarar för vad och att kostnaderna dessutom skulle öka.
Sjukvårdens LeverantörsFörening, SLF, menar att en förändring av organisationen inom vård
och omsorg måste ske. Ett argument är att en förbättrad administration på många sätt är en
potential. Det är en potential genom att det ger bättre förutsättningar för mätning och styrning
av vården, möjligheter till mer forskning och utveckling samt en bättre överblick och därmed
en större öppenhet både för vårdgivarna och vårdtagarna.
Det andra argumentet Sjukvårdens LeverantörsFörening vill framhålla är att
landstingsgränserna är gamla och inte följer samhällsutvecklingen.
Om den ”samordningsnämnd” som Socialstyrelsen föreslår blir bemannad rätt och tar sitt
mandat så kan säkerligen beslut om koncentration och specialisering arbetas fram.

Forskning och utveckling
I dag satsas det alldeles för lite på forskning och utveckling vilket kan bli ödesdigert för
Sverige som än så länge ligger bra till internationellt. Den organisatoriska förändring inom
vård och omsorg som vi menar måste ske är nödvändig för att de resurser som finns används
på bästa möjliga sätt.
Det är viktigt att i besparingsivern inte glömma bort att investeringar inom till exempel den
medicinteknologiska utvecklingen leder till att patienten får möjlighet till ett värdigt liv och
ökad livskvalitet. Exempelvis kan utvecklingen av vården i hemmen gå framåt och

patienterna, framförallt de äldre, slipper tas in på sjukhus och institutioner som är mycket
kostnadskrävande. De långa vårdköerna som bara byggs på skulle med en ökad satsning på
medicinteknik kunna minskas.
Det gäller för sjukhusen att följa med i utvecklingen så att den bästa tänkbara vården kan
erbjudas.
Att för forskningens del skapa en tydligare organisation inom vård och omsorg där klara
riktlinjer ges för den forskning och utveckling som sker i landet är absolut nödvändig. Som
det är idag tillvaratas inte den framtagna kunskapen på bästa sätt och kunskapsutbytet är
alldeles för dålig. Det måste bli lättare att ha en bra överblick över den forskning som sker
och ett sätt att få det på är att bygga upp bättre nationella databaser där alla forskningsresultat
finns att hämta. Med en nationell databas får man också en överblick över vilka prioriteringar
som bör göras inom forskningen.
En tendens som vi ser och som kommer att innebära stora problem i framtiden är att vi ser en
mindre andel läkarstuderande som vill forska efter utbildningen. Under hösten gjorde
Vetenskapsrådet en enkätundersökning om synen på medicinsk forskning bland
läkarstudernade och AT-läkare. Enligt undersökningen är intellektuell nyfikenhet och
stimulans de viktigaste argumenten för att forska. Det som talar emot är dock ökad
arbetsbelastning och dålig ekonomisk kompensation.
Forskning måste bli mer meriterande för att vi inte skall förlora de duktiga forskare som finns
i landet. Då resurserna till forskarna är knappa väljer många tyvärr att flytta utomlands där det
satsas betydligt mer på forskning och utveckling. Dessutom sätts alldeles för lite tid av för
forskning och många hinner helt enkelt inte med både sina arbeten och forskningen.

Mätning, styrning och processorientering
Sjukvårdens LeverantörsFörening, SLF, menar att vården måste anamma de
produktionsstyrningssystem som sedan decennier varit en förutsättning för industrins
utveckling. En organisationsförändring inom vård och omsorg ger bättre förutsättningar till
mätning, styrning och processorientering.
Det är ingen tvekan om att mätningar av kvalitet, effektivitet och utförande kommer att bli allt
vanligare framöver och patienterna kommer att kräva större öppenhet. Uppföljningen av
vården är idag dålig. Detta kan bero på många faktorer. En av dem är juridisk en annan
kanske en rädsla hos vårdgivaren att granskas och utvärderas.
Sjukvårdens LeverantörsFörening tycker att en större öppenhet inom vården är nödvändig.
Patienten bör ha rätt att det finns information samt rätt att ta del av den.

Sammanfattning
•

Sjukvårdens LeverantörsFörening, SLF, menar att en förändrad organisation inom vård
och omsorg måste ske utifrån de krav som kommer att ställas på vården och omsorgen.

•

Ett argument är att en förbättrad administration är en potential genom att det bland annat
ger bättre förutsättningar för mätning och styrning av vården, möjligheter till mer
forskning och utveckling samt en bättre överblick och därmed större öppenhet både för
vårdgivarna och vårdtagarna.

•

Att för forskningens del skapa en tydligare organisation där klara riktlinjer ges för den
forskning och utveckling som sker i landet är absolut nödvändig.

•

Det måste bli lättare att ha en bra överblick över den forskning som sker och ett sätt att få
det på är att bygga upp bättre nationella databaser där alla forskningsresultat finns att
hämta.

•

Det är viktigt att i besparingsivern inte glömma bort att investeringar inom till exempel
den medicinteknologiska utvecklingen leder till att patienten får möjlighet till ett värdigt
liv och ökad livskvalitet.

•

Sjukvårdens LeverantörsFörening, SLF, menar att vården måste anamma de
produktionsstyrningssystem som sedan decennier varit en förutsättning för industrins
utveckling.
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