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Kommittédirektiv  

Ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens 
hälso- och sjukvård  
Beslut vid regeringssammanträde den 17 oktober 2019 

Sammanfattning 
En särskild utredare ska genom kartläggning och analys utreda hur pågående 
och planerade investeringsprojekt i sjukhus förhåller sig till den pågående 
utvecklingen av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Syftet är att bidra till 
ökade förutsättningar för hälso- och sjukvårdens huvudmän och regeringen 
att fatta strategiska beslut om hälso- och sjukvård som svarar mot behoven 
ur ett nationellt perspektiv. 

Utredaren ska  

− kartlägga de större investeringsprojekt i sjukhus som pågår och som 
planeras inom landstingen, 

− analysera hur dessa investeringsprojekt förhåller sig till den pågående 
utvecklingen av hälso- och sjukvården på nationell nivå, och 

− analysera samverkan samt hur denna kan bidra till den nationella 
utvecklingen av hälso- och sjukvården och till ökad samhällsekonomisk 
effektivitet. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021. 

Hälso- och sjukvårdens utmaningar och pågående utvecklingsarbete 
Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och står sig väl i jämförelse 
med andra länder. Uppföljningar visar på goda medicinska resultat, att 
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patienter överlag är nöjda med kvaliteten och att förtroendet för hälso- och 
sjukvården är gott och stigande.  

Samtidigt står svensk hälso- och sjukvård inför en rad utmaningar och pro-
blem. I takt med att befolkningen lever allt längre ökar vårdbehovet i befolk-
ningen. Den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland barn och unga, och allt 
fler lever med komplexa och kroniska sjukdomstillstånd som kräver sam-
verkan mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården.  

Dessutom visar uppföljningar på en rad strukturproblem. Tillgängligheten till 
vården brister då patienter upplever att de får vänta för länge på vård, jämlik-
heten varierar och det råder personalbrist inom hälso- och sjukvården.  

För att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför behöver en 
rad strukturella åtgärder genomföras och den potential som finns i det hälso-
främjande och sjukdomsförebyggande arbetet tas tillvara. Kvaliteten i hälso- 
och sjukvården behöver öka och resurserna behöver användas mer effektivt. 
Regeringen har därför inlett ett omfattande reformarbete som tar sikte på 
båda dessa delar.  

Reformarbetet består till exempel av koncentration av den högspecialiserade 
vården samt ökat fokus på tillgänglighet, kompetensförsörjning och 
digitalisering.  

En central del i reformarbetet är arbetet med att vidareutveckla den nära 
vården med fokus på primärvården. Svensk hälso- och sjukvård som 
historiskt sett dominerats av investeringar i specialistvård och akutsjukhus 
behöver ställa om så att första linjens sjukvård får en starkare roll och bättre 
förutsättningar att arbeta förebyggande än i dag. En förstärkning och 
utveckling av primärvården är därför nödvändig. Det är dock angeläget att 
säkerställa att detta inte sker på bekostnad av kvaliteten inom den sjukvård 
som bedrivs på sjukhus och inom övrig specialistvård.  

Inom ramen för den pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården på 
nationell nivå har regeringen även bland annat tillsatt en utredning om hälso- 
och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i 
fredstid och höjd beredskap (dir. 2018:77). 
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Uppdraget att kartlägga och analysera pågående och planerade 
investeringsprojekt 
Landstingen investerar i hälso- och sjukvårdens infrastruktur, för att bland 
annat ersätta ett åldrat fastighetsbestånd och för att möta den demografiska 
utvecklingen, men investerar även för att stödja nya arbetssätt och 
framtidens hälso- och sjukvård.  

På nationell nivå bedriver regeringen ett utvecklingsarbete som bland annat 
innefattar nivåstrukturering och koncentration av den högspecialiserade 
vården samt utvecklingen av den nära vården.  

För att hälso- och sjukvården ska utvecklas, till exempel genom en utvecklad 
primärvård, och för att offentliga medel ska användas så resurseffektivt som 
möjligt är det viktigt att de strategiska beslut som fattas av hälso- och sjuk-
vårdens huvudmän förutom de regionala behoven även svarar mot behoven 
och den utpekade inriktningen ur ett nationellt perspektiv. Regeringen ser 
därför behov av att stödja huvudmännen i arbetet med att bidra till hälso- 
och sjukvårdens utveckling på nationell nivå.  

Ett första steg i detta är att skapa en samlad bild av pågående och planerade 
större investeringsprojekt vad gäller sjukhus inom hälso- och sjukvården i 
landstingen samt att analysera hur dessa investeringsprojekt förhåller sig till 
den pågående nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården. Ett sådant 
underlag kan utgöra stöd till hälso- och sjukvårdens huvudmän i deras arbete 
med att fatta samhällsekonomiskt effektiva beslut och skapa förutsättningar 
för en långsiktigt hållbar omstrukturering av hälso- och sjukvården som kan 
möta såväl dagens som framtida behov. 

Utredaren ska därför  

− kartlägga de större investeringsprojekt i sjukhus som pågår och som 
planeras inom landstingen, och 

− analysera hur dessa investeringsprojekt förhåller sig till den pågående 
utvecklingen av hälso- och sjukvården på nationell nivå. 
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Uppdraget att analysera samverkan samt hur denna kan bidra till den 
nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården och till ökad 
samhällsekonomisk effektivitet 
Svensk hälso- och sjukvård styrs av flera aktörer med olika förutsättningar 
och styrmedel att tillgå. På nationell nivå är lagstiftning ett centralt styrmedel 
liksom möjligheten att rikta statliga medel dit där behoven är som störst. 
Landsting och kommuner har å sin sida ansvar för att organisera och bedriva 
hälso- och sjukvård.  

För att den samlade styrningen av hälso- och sjukvården ska kunna bidra till 
effektiva verksamheter med god och jämlik kvalitet behöver de beslut som 
fattas på olika nivåer stödja varandra och stödja helheten.  

Regeringen bedömer att förutsättningarna för samhällsekonomiskt effektiva 
beslut behöver bli bättre och att samverkan, till exempel mellan stat och 
landsting liksom mellan landsting, är ett viktigt led i detta. 

Utredaren ska därför  

− analysera samverkan samt hur denna kan bidra till den nationella 
utvecklingen av hälso- och sjukvården och till ökad samhällsekonomisk 
effektivitet 

Konsekvensbeskrivningar 
I enlighet med 15 § kommittéförordningen (1998:1474) ska utredaren i sina 
redogörelser och analyser bland annat beakta ekonomiska konsekvenser för 
de aktuella aktörerna, och konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor 
och män samt proportionalitetsprincipen när det gäller eventuella inskränk-
ningar av den kommunala självstyrelsen i enlighet med 14 kap. 3 § 
regeringsformen.  

Kontakter och redovisning av uppdraget 
Utredaren ska ha dialog med företrädare för hälso- och sjukvårdens 
huvudmän, myndigheter, professionerna, patienter och andra berörda 
aktörer. Utredaren ska även ha dialog med relevanta utredningar så som 
utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och 
vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (dir. 2018:77).  
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Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet 
(Socialdepartementet) om arbetet. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021. 

(Socialdepartementet) 
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