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Yttrande över slutbetänkande Ansvarsfull hälso- och sjukvård SOU 2013:44 
 
Reumatikerförbundet har med stort intresse och förväntan följt debatten och diskussionerna 
om patientens roll i svensk hälso- och sjukvård. Som patientorganisation med runt 50 000 
medlemmar vilka är stora konsumenter av hälso- och sjukvård är patientmaktsutredningen 
högst angelägen. 
 
Under 2000-talet kom det en mängd nya lagar på hälso- och sjukvårdens område, varav några 
har haft som utgångspunkt, att stärka patientens ställning. I detta slutbetänkande kommer 
ytterligare perspektiv upp som belyser individens förutsättningar och villkor i hälso- och 
sjukvården. En ny lag föreslås, lag om ”organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet”. 
 
Reumatikerförbundet har följande synpunkter på slutbetänkandet i patientmaktsutredningen 
 
Lag om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet 
Tanken är att den nya lagen ska vara en ramlag som ska samla alla generella bestämmelser 
kopplat till organisation och anvarsförhållanden inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. För 
att lagen ska blir tydlig och möjlig att förhålla sig till inom alla olika delar av hälso- och 
sjukvården måste definitioner och begrepp vara glasklara. Det är lätt att tro att begrepp, 
definitioner och bestämmelser är tydliga för alla som verkar inom hälso- och sjukvården. Så är 
dock inte fallet vilket framgår klart i utredningen. Är det då viktigt? Ja, i allra högsta grad. 
Det som utredningen främst tar upp handlar mest om strukturer och organisation. 
Reumatikerförbundet hade önskat att den också hade omfattat medicinska begrepp av 
betydelse för patientperspektivet, likt gemensamt språk vid journalhantering, och ett enhetligt 
diagnostiseringsverktyg och ett enhetligt språk för hälso- och sjukvårdsverksamheten. Att reda 
ut i denna djungel av begrepp kan ge de som arbetar inom hälso- och sjukvårdsverksamheten 
förutsättningar och verktyg för att förbättra tydligheten i dialoger, kring kommunikation och 
ge betydligt bättre beslutsförutsättningar. Reumatikerförbundet anser att utredningen borde 
ha fått detta mycket vidare uppdrag. 
  
Under avsnittet om vårdgivarnas ansvar föreslår utredningen att det ska tydliggöras att 
lagstiftningen endast kan reglera den offentligt finansierade vården när det gäller krav på 
kostnadseffektivitet. Reumatikerförbundet anser att det idag är många gånger väldigt svårt att 
dra en tydlig gräns mellan vem som har det fulla patientansvaret, offentligt finansierad 
verksamhet eller annan. Återigen tappar utredningen fokus på patienten, och de 
helhetsperspektiv som måste råda. Det handlar om att förstå betydelsen av vårdprocesser, 
vårdkedjor och om en god och sammanhållen vård.  



Det är i vetskapen om dessa perspektiv som det går att uppnå kostnadseffektivitet, inte om 
man styckar upp de olika delarna var för sig. En vårdprocess kan starta inom en privat 
verksamhet, därefter följas upp inom det offentliga systemet eller vise versa. Med andra ord 
patienten ska inte behöva ha någon kunskap om vem som är vårdgivare, särskilt viktigt är det 
om man valt vårdgivare utanför det egna landstinget. Som lagen nu föreslås utformas hanteras 
varje del för sig i sina stuprör. Det leder inte till kostnadseffektivitet och inte till en god och 
jämlik vård där patienten sätts i centrum. 
 
När vägen för överenskommelser inom Sveriges kommuner och landsting är stängd föreslås i 
utredningen regleringar i lag eller i förordning. Renodlingen av vad som ska regleras var är 
viktig, lagstiftningen ska inte detaljreglera hälso- och sjukvårdsverksamheten utan ge en bättre 
tydlighet och att flytta och lägga vissa delar i en förordning gör det enklare att justera och 
ändra i framtiden. Däremot anser Reumatikerförbundet att det återstår att gå igenom stora 
delar av ”gamla” hälso- och sjukvårdslagen som nu enbart flyttas över i den nya 
organisationslagen. Reumatikerförbundet tycker att det ska tillsättas en ny utredning som får 
som direktiv att hantera dessa delar för att fullt ut få en ändamålsenlig och patientanpassad 
lagstiftning på hälso- och sjukvårdsområdet.  
 
Ny förordning om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet 
Ett antal bestämmelser som har betydelse för organisation av hälso- och sjukvård samlas i en 
ny förordning. Det handlar om överföring av reglering kring rikssjukvård, rikets indelning i 
regioner för hälso- och sjukvård, verksamhetschefers åligganden, och vårdgaranti. Likaså har 
utredningen valt att lägga alla bemyndiganden i en egen del i förordning. Det är bra för 
tydlighetens skull. Till detta har Reumatikerförbundet inget att anföra utan hänvisar till de 
kommentarer vi har i stycket ovan.   
 
Jämlik vård 
Likvärdig tillgång till vård av god kvalitet ska erbjudas till hela befolkningen, står det i de 
inledande raderna under detta avsnitt. Likvärdig och jämlik tillgång, det är här bristerna finns. 
Alla de rapporter som det hänvisas till i utredningen uppvisar detta dilemma. De som har 
stora vårdbehov får inte alltid den vård de behöver. Reumatikerförbundet är alldeles övertygat 
om att hade hälso- och sjukvården varit organiserad runt patienten och individen hade utfallet 
kunnat bli annorlunda. Det finns ett riksdagsbeslut om prioriteringar i vården från 1997, tagit 
i full enighet och ändå ser vi idag fortfarande dessa ibland anmärkningsvärda skillnader i hälsa 
och tillgång på vård. Ett antal initiativ har tagits för att främja en mer jämlik hälso- och 
sjukvård. Det ska erkännas att insikten finns idag på många olika håll, både hos lagstiftaren, 
intresseorganisationer och inom professionen. Reumatikerförbundet har ett antal områden 
som vi vill beröra. 
 
Öppna jämförelseer 
Rapporterna har lyft fram viktiga data om skillnader och resultat inom hälso- och sjukvården. 
Helt klart är att dessa har påverkat landstingen som huvudmän men även vårdgivarna i sitt 
sätt att arbeta och organisera vården. Men precis som det står i utredningen så har dessa 
rapporter inte haft som syfte att underlätta för patienterna i deras val av utförare. Öppna 
jämförelser måste utvecklas så att de tillgängliggörs för patienter och medborgare. Data från 
patientenkäter och patientnämndernas rapporter kan på ett bättre och mer tillgängligt sätt 
föras in i underlagen och öppet redovisas. Hur starkt detta ”vapen” är återstår att se.  



Framför allt, är detta en väg att gå för att uppnå en jämlik hälso- och sjukvård, tveksamt anser 
Reumatikerförbundet, men en av pusselbitarna.   
 
Nationella kvalitetsregister 
Reumatikerförbundets erfarenhet är att arbete med kvalitetsregister ger stora förutsättningar 
för utvecklingsarbete inom vården. De data som finns i registren ger möjligheter att följa 
patientutfall och är en viktig källa för den kliniska forskningen. Det är viktigt att 
rapporteringsgranden ökar och att systemen utvecklas så att hälso- och sjukvården får goda 
förutsättningar att arbeta med register. Det är också viktigt att se kvalitetsregisteret som ett 
fortsatt förbättringsarbete för vårdens organisation. 
 
Nationella riktlinjer 
Riktlinjer på ett antal områden har tagits fram av Socialstyrelsen för att ge stöd för ledning 
och styrning av hälso- och sjukvårdens resurser på områden där det idag finns behov av 
rekommendationer om behandlingar eller behov av att lista behandlingar att ”icke göra” vilket 
är inte nog så viktigt. Riktlinjer kan inte vara ett fritt valt arbete, utan måste vara något som 
vården ska förhålla sig till. Socialstyrelsen har i uppdrag att utveckla riktlinjearbetet, vilket är 
bra. Reumatikerförbundet har här en önskan om att patientföreträdare, genom 
patientorganisationerna, involveras i riktlinjearbetet. Brukarmedverkan i forskningen är idag 
en accepterad och lyckad modell, inom forskningen, ta efter det och överför på arbetet med de 
nationella riktlinjerna. 
 
Nya patientlagen  
De förslag som finns i den ”nya patientlagen” om fritt val att välja utförare i öppen specialist 
vård kan i viss mån leda till minskade skillnader. Men det behövs andra förändringar för att 
den lagen ska få effekt. Fortfarande måste vårdkedjor och vårdprocesser runt patienterna ses 
som en helhet. Samverkan mellan vårdgrenarna/delarna kring patienten måste till, 
ersättningssystemen måste anpassas. Hur kan systemen stödja att patienterna tar ett större 
eget ansvar, sköter sin tidsbokning, beställer provsvar, gör tester har full koll på sin journal? 
Allt detta måste även vara på plats för att en förändring ska komma till stånd. Här finns 
fortfarande mycket att göra, anser Reumatikerförbundet. Men initiativet att fritt kunna välja 
specialistvård är bra.  
 
Ojämlikhet i ett systemperspektiv 
Det finns goda exempel på att ett mer patientcentrerat synsätt på organisatoriska lösningar 
i det personliga mötet ger en mer jämlik vård. Angereds närsjukhus arbete med hjärt- och 
kärlproblematik är ett sådant, projektet med doulor i Göteborg, ett annat, ta med en vän för 
ökat cellprovstagning, osv. Ett annat alltför eftersatt område är sjukvårdstolkar. De finns inte 
inom sjukvården i den utsträckning som behövs. Det påverkar i allra högsta grad möjligheten 
att uppnå en jämlik vård. För att vården ska bli mer jämlik måste landstingen och dess 
verksamheter också i betydligt högre grad lära av varnadra anser, Reumatikerförbundet. 
 
Patientklagomål 
Patienternas upplevelser i hälso- och sjukvården har inte alltid varit efterfrågad. Att 
felbehandling och allvarligare händelser ska rapporteras har däremot varit ganska självklart. 
Men att låta patienterna beskriva och bedöma sina upplevelser av vården, utifrån bemötande, 
kvalitet, tillgänglighet är delvis nytt. Patientsäkerhet har även växt till att bli en stor fråga 
under de senaste 10 åren och öppnat upp för en bredare diskussion.  



Socialstyrelsens vårdskademätningar talar sitt tydliga språk, att mycket återstår att göra. 
Reumatikerförbundet anser att patientnämndernas roll och den information som de 
sammanställer kan användas betydligt bättre, och även öppet redovisas. Uppgifter kan avkodas 
och användas för att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården. Det handlar återigen inte 
om att finna syndabockar utan att hitta ett systematiskt förbättringsarbete så att vården kan 
ges patientsäkert och med hög kvalitet. Det finns goda exempel på lyckade 
patientsäkerhetsprojekt och metoder inom landstingen, lär av dem. Exemplet från Mid 
Staffordshire visar med all tydlighet att patientberättelser kan leda till en ökad 
patientsäkerhet.  
 
En ny myndighet har bildats den 1 juni i år, Inspektionen för vård och omsorg. Dess uppgift 
blir att utveckla metoder, statistik, uppföljning och föreslå andra insatser för att förbättra 
tillsynen. Myndigheten måste ha ”örat” mot marken och ta in vad som berättas och beskrivs av 
dem som berörs av hälso- och sjuksvården i ett brett perspektiv. Tillsynen måste anpassas till 
de berättelser och de analyser som kommer myndigheten till del. Det är helt klart ett 
grannlaga arbete som ligger på myndighetens bord. Reumatikerförbundet tror att en 
avgörande faktor är att landstingen och kommunerna efterfrågar myndighetens kompetens 
information och de slutsatser som den har dragit och tar in det i sitt eget utvecklingsarbete. 
 
Avslutningsvis vill vi påtala det vi skrev i vårt remissvar på utredning Patientlag SOU 2013:2. 
Reumatikerförbundet anser att patientens roll ska stärkas och ses som en självklar part i sitt 
möte med hälso- och sjukvården och då måste det tydliggöras i lagstiftningen. Det ska vara 
allomkänt vad medborgare/patienter har för ansvar vilka skyldigheter som hälso- och 
sjukvården har. Vem som ska stötta och stärka patienternas villkor och förutsättningar och 
vilken roll patientnämnderna ska ha blir viktig när den nya patientlagen träder i kraft. Här har 
också patientorganisationerna en viktig roll att spela, vilket direkt framgår av lagtexten. 
Vårdgivarna måste också förstå att lagen omfattar alla medborgare, de som inte vill välja, de 
som inte kan eller förmår välja. För dessa måste hälso- och sjukvården hitta lösningar som gör 
att de får den vård och behandling som de har rätt till, med hög kvalitet och patientsäkerhet. 
Det måste vårdgivarna förstå. Det innebär att man också bör se över patientorganisationernas 
möjligheter att verkligen vara den som kan råda och informera sina medlemmar om vilka 
villkor som gäller. 
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