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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen redovisas - mot bakgrund av hälso- och sjukvårdslagens 

m[tl för hälso- och sjukvården om en god hälsa och en vård pa lika villkor för 

hela befolkningen - regeringens syn pil inriktningen och utvecklingen av 

hiils<1- och sjukvården med särskild tonvikt på de förebyggande insatser

na. 

Propositionen utgår från det remissbehandlade förslag till principprogram 

för h:ilso- och sjukviirden i perspektivet 1990-2000 som lagts fram av den s.k. 

HS 90-utredningen i huvudrapporten Hälso- och sjukvård inför 90-talct. 

Propositionen utgftr vidare från canccrkommittcns remissbehandlade betän

kande Cancer - orsaker, förebyggande m.m. I fråga om förtroendenämn

derna inom hälso- och sjukvarden utgår propositionen från den remissbe

handlade rapporten Förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården. När 

det giiller den psykiatriska hälso- och sjukvården grundas bedömningarna på 

socialberedningens remissbehandlade betänkande Psykiatrin, tvånget och 

rättssäkerheten samt Spri-rapporten Psykiatri i samverkan. I de psykiatriska 

tvångsfdgoma pågilf beredning inom socialdepartementet. 

I propositionen föreslås att lagen om förtroendenämnder inom hälso- och 

sjuh[mlen förlängs att gälla under ytterligare ett år t.o.m. den 30 juni (986, i 

avvaktan p[1 fortsatt beredning av frågan om formerna för förtroende

nämndsverksamheten och dess omfattning. Bl.a. övervägs en samordning 

med de av socialberedningen föreslagna insynsnämnderna för den psykia

triska viirden. Vidare föreslås den ändringen i hälso- och sjukvårdslagen att 

som ett särskilt krav pii en god hälso- och sjukvård skall gälla att vården skall 

inriktas på att förebygga ohälsa och att kraven på en god hälso- och sjukvård 

skall avse all hiilso- och sjukviird och inte enbart den som drivs av 

landstingen. 

1 Riksdagen 198.f.'85. 1 sam/. Nr 181 
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I propositionen betonas betydelsen av en samlad folkhälsopolitik. Speciell 

uppmärksamhet ägnas de grupper i samhiillet som utsiitts för de största 

hälsoriskerna. Hälso- och sjukv{mlens fortsatta utveckling biir baseras på 

principerna om ett offentligt ansvar, solidarisk finansiering. niirhet. tillgäng

lighet och valfrihd, stöd till egenvanl. krav på en helhetssyn med patientens 

problem i centrum och en nffensi\'l präglad hiilsopolitik som sii litngt möjligt 

leder till att ohiilsa förebyggs. Utvecklingen mäste ske inom begränsade 

samhällsekonomiska ramar och i enlighet med de mål som redovisats i 

propositionen ( l 984/RS:40) med riktlinjer för den ekonomiska politiken till 

1980-talets slut. 

I frt1ga om det förebyggande arbetet förordas i propositionen ett starkare 

samarbete mellan de mimga samhiillssektorer som kan medverka till att 

friimja goda hiilsoforhhllanden och motverka oh;ilsa. UnderlJg för hiilsopo

litiska program mot hjiirt-kiirlsjukdomar. cancer och skador redovisas 

liksom vissa hälsopolitiska utgangspunkter för samhiillsplaneringen. Under

lag till program mot psykisk ohälsa och rörelseorganens sjukdomar bör tas 

fram med förtur. En bättre skadestatistik fön:sl<is som grund för intensifie

rade skadcförebyggande insatser. Hiilsoupplysningens roll och behoven av 

olika åtgärder för förbättrade kostvanor och minskat tobaksbruk betonas. 
En intensifierad informationsverksamhet om tobakens skadeverkningar 

inriktad i första hand mot barn och ungdom förordas. Vidare redovisas vissa 

hälsopolitiska m<ll och insatser vad avser alkoholpolitiken. 

I syfte att stärka samarbetet mellan olika samhällssektorer kring det 

förebyggande hälsoarbetet kommer en radgivande hälsopolitisk expertgrupp 

att knytas till hälso- och sjukvardsberedningen inom socialdepartementet. 

Vidare betonas betydelsen av att det samhiillsmedicinskt inriktade arbetet 

vidareutvecklas på landstingsniva. 

Mot bakgrund av hälso- och sjukvi1rdslagens krav på bl.a. tillgänglighet 

och kvalitet i vården redovisas den piigående och önskvärda utvecklingen 

mot en förstärkt primärvård och en delvis förändrad roll för länssjukvården. 

Därvid betonas bl.a. behoven på lokal niva av en förstärkt samverkan mellan 

lan9stingens hälso- och sjukvard och olika primärkommunala organ. 

Inriktningen av forsknings- och utvccklingsarbetet mot prevention. 

allmänmedicin. epidemiologi. omvi1rdnad och rehabilitering bör stiirkas. 

Forskning om arbetslöshetens hälsomässiga konsekvenser bedöms mycket 

angelägen. Hälso- och sjukvärdsberedningen bör i sitt arbete behandla 

forskningsfr{1gor. och det bl'döms önskvärt att landstingen fördjupar sitt 

engagemang i forskningsfrägor och bl.a. stimulerar att forskning förläggs till 

primiirvi:irden. 
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Propositionens lagförslag 

1 Förslag till 

3 

Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen ( 1982:763) 

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen ( 1982:763) 
dels att 3 ~ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 2 a §,och närmast före 2 a §en 

ny rubrik av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lrddse 

Kra\· på hälso- och sjuhården 

2 a § 
Hälso- och sjuhärden skall bedri

rns så att den uppfvl/er kra1·en på rn 
god ~·ård. Deua irmebär särski/1 au 
den skall 

I. inrikws mot att fört'bygga ohäl
sa, 

2. vara a1· god kvalitet och tillgo
dose patientens behov av trygghei i 
vården och behandlingen, 

3. vara lä/I tillgänglig. 
4. bygga pil respekt för patientens 

.1jäfrhestiimmande och integritet, 
5. främja goda kmuakrer mellan 

patienten och hälso- och !>jukvårds
personalcn. 

Vården och behandlingen skall så 
längt det är möjligt utformas och 
genomföras i samråd med patien
ten. 

Patienten skall ges upplysningar 
om sitt hälsotillstånd och om de 
metoder för at! .förebygga. wreda och 
behandla .1j11kdom och skada som 
står till buds. Om upplysningarna 
ime kan lämnas till patienten skall de i 
stället lämnas till en nära anhörig till 
honom. Upplysningar fär dock inte 
lämnas till patientt:n eller nägon 
anhörig i den mån det finns hinder för 
detta i 7 kap. 3 §eller 6 .~ sekretess/a
gen (1980:100) eller i 6 §andra styc
ket eller 6 a § första stycket lagen 
( 1980: 11) 0111 tillsyn över hälso- och 
sj11kvärd.1personalen m.fl. 
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3 * 
Varje landstingskommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem 

som är bosatta inom landstingskommunen. Även i övrigt skall landstings
kommunen verka för en god hälsa hos hela befolkningen. Vad som i denna 
lag sägs om landstingskommuner gäller också kommuner som inte ingår i en 
landstingskommun. Bestämmelser om förvaltningsutskott skall därvid avse 
kommunstyrelsen. Vad här sagts utgör inte hinder för annan att bedriva 
hälso- och sjukvård. 

En god hälso- och sjukvård skall 
särskilt 

I. vara av god kvalitet och tillgo
dose patientens behov m• trygxhet i 
w1rden och behandlingen, 

2. wira lätt tillgänglig, 
3. bygga på respekt för patientens 

sjäh-bestämmande och integritet, 
./.främja goda kontakter mellan 

patienten och hälso- och sjukvårds
personalen. 

Vården och behandlingen skall så 
långt det är möjligt utformas och 
genomföras i samråd med patien
ten. 

Patienten skall ges upplysningar 
om sitt hälsotillstånd och om de 
behandlingsmetoder som står till 
buds. Om upplysningarna inte kan 
lämnas till patienten skall de i stället 
lämnas till en nära anhörig till 
honom. Upplysningar får dock inte 
lämnas till patienten eller någon 
anhörig i den mån det finm hinder för 
detta i sekretesslagen (1980:100). 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. 
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2 Förslag till 
Lag om fortsatt giltighet av lagen (1980:12) om förtroendenämnder 
inom hälso- och sjukvården 

Härigenom föreskrivs att lagen (1980: 12) om förtroendenämnder inom 
hälso- och sjukvården. som gäller till utgången av juni 1985. skall fortsätta att 
gälla till utgången av juni 1986. 
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SOCIALDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1985-03-21 

6 

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsri"iden Lundkvist. 

Feldt, Sigurdsen. Gustafsson, Leijon. Hjelm-Wall~n. Petcrson. Andersson. 

Bodström. Göransson. Gradin, Dahl. R. Carlsson, Holmbcrg. Hellström, 

Thunborg. Wickbom 

:Föredragande: statsrådet Sigurdsen 

Proposition om utvecklingslinjer för hälso- och sjukvården, m. m. 

l Inledning 

Hälso- och sjukvården utgör en viktig del av den svenska välfärden. 

V[irdfrågorna angår och engagerar människor mer än det mesta i det svenska 

samhället. Det finns också ett starkt stöd hos allmänheten för en rättvis 

demokratisk hälso- och sjukvård som finansieras solidariskt. Dess grund är 

att människor tillcrkännes ett värde i sig som är lika för alla och inte beroende 

av ekonomiska, sociala eller hälsomässiga faktorer. Denna människosyn och 

vår demokratiska vård utgår från människors intresse och levande engage

mang för att gemensamt forma ett samhälle där riskerna för ohälsa. 

utslagning och isolering aktivt bekämpas. En sådan kamp måste föras på 

demokratins grund och med möjlighet till aktivt deltagande för alla. 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763; HSL) anger det övergripande målet 

för hälso- och sjukvården i termer av en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. 

En utveckling mot HSL:s mål förutsätter en samlad folkhälsopolitik 

inriktad på att skapa goda livsvillkor för befolkningen och därigenom 

förebygga ohälsa. Härtill kommer krav på god kvalitet och tillgänglighet i 

vården. Detta kräver en konstruktiv samverkan mellan staten och huvud

männen för hälso- och sjukvården. Ansvarsfördelningen mellan stat och 

landsting fastställdes av riksdagen vid behandlingen av propositionen om 

hälso- och sjukvårdslag m.m. (prop. 1981/82:97. SoLJ 51, rskr 381 ). Riksda

gen och regeringen har ett övergripande ansvar för planeringen och 

samordningen av hälso- och sjukvården. 

Landstingen har det demokratiska ansvaret för att utforma hälso- och 
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sjukvardens insatser med utgängspunkt i HSL:s krav och lokala förutsätt

ningar och hehov. 

Under de senaste decennierna har huvudmannaskapet för olika grenar av 

den offentliga hälso- och sjukvarden såv:il i fred som krig överförts till 

landstingen. Provinsialläkarväsendet övergick ar 1963 till landstingen och 

primärkommunernas stadsdistriktsl:ikare m.fl. inordnades {1r 1968 i lands

tingens organisation som därmed fick ansvaret för den helt iiverdgande 

delen av den öppna hälso- och sjukv<ird som hedrivs utanför sjukhusen. År 

196 7 övertog landstingen de tidigare statliga mentalsj ukhuscn. Karolinska 

sjukhuset och Uppsala akademiska sjukhus har överförts till resp. landsting. 

Stora delar av de uppgifter som tidigare ankom p:i länsläkarorganisationerna 

har ocksa övertagits av lamlstingen. 1 riksdagsbeslutet om HSL sl;1s ocksä fast 

att den i fred gällande hälso- och sjuk\';1rdslagstiftningen utgör grunden för 

sjukvården i krig enligt den s.k. totalförsvarsprincipcn. Det innebär att 

ansvar i fred för viss verksamhet följs av ansvar för att förbereda. genomföra 

och leda samma verksamhet i krig. Enligt I ISL äligger det s;'iledes hälso- och 

sjukvårdshuvudmannen att redan i fred planlägga och vidta de olika 

förberedelser som fordras för att de skall kunna bedriva sin verksamhet 

under beredskap och krig. 

Landstingen har numera det demokratiska ansvaret för huvuddelen av all 

hälso- och sjukvård. Därvid skall landstingen enligt HSL planera hälso- och 

sjukvården med utgångspunkt i befolkningens behov av vård. Verksamheten 

skall vidare samordnas med kommuhcr. enskilda vårdgivare samt även andra 

landstingskommuner för att åstadkomma ett samlat utbud av vård. 

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården som anges i HSL gäller 

såväl landstingens verksamhet som den hälso- och sjuk värd som hedrivs av 

andra huvudmän än landsting, t.ex. inom företagshälsovård, skolhälsovård. 

studerandehälsovård vid universitet och högskolor samt den privata hälso

och sjukvården. 

Riksdagen och regeringen har ett särskilt ansvar för att utveckla en 

samordnad politik som vägledning för de beslut av hälsopolitisk betydelse 

som ligger utanför huvudmännens direkta bestämmande men som spelar en 

avgörande roll för utvecklingen av hälsotillståndet i landet. 

Statsmakterna har också ett övergripande ansvar för resursfördelningen 

mellan olika samhällssektorer. Detta kräver tillgång till underlag för 

överväganden av regering och riksdag om hl.a. hälso- och sjukv[irdcns 

resurser. 

I dag är totalkostnaden för samhällets hälso- och sjukvård omkring 65 

miljarder kr. per år. Detta motsvarar niirmare 10 procent av bruttonatio

nalprodukten. Från att under 1970-talet ha ökat mer än BNP har hälso- och 

sjukvårdens andel av samhällsekonomin varit i stort sett oförändrad de 

senaste åren. Utbyggnadstakten har således de allra senaste aren svarat mot 

tillväxten i hela samhiillet. 

De direkta statliga bidragen och ersättningen från sjukförsäkringen svarar 
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för närmare en fjärdedel av dessa kostnader. Dessa bidrag och ersättningar 

bör vara utformade så att de stimulerar en utveckling av hälso- och 

sjukvården i överensstämmelse med de värderingar och överväganden som 

ligger i HSL. Propositionen (1983/84: 190) och riksdagens beslut (SfU 31. 

rskr 393) om vissa ersättningar till sjukvärdshuvudmännen. m.m. är ett 

uttryck härför. Beslutet innebär att statsbidragen och ersättningen från den 

allmänna försäkringen till hälso- och sjukvärden i ökad utstriickning fördelas 

utifrån befolkningens behov av värd i stället för att ge ersättning för 

prestationer. 

Staten har ocksi1 ett ansvar för läkarutbildningen och en del av 

utbildningen av andra personalkategorier inom hälso- och sjukvii.rden. 

Staten har även direkt ansvar för medicinsk forskning och annat forsknings

och utvecklingsarbete av betydelse för hiilso- och sjukvårdens utvecklini;. 

Tillsyn av säkerhet och kvalitet inom hälso- och sjukvården hör också till 

statens ansv.ar. Socialstyrelsen och hälso- och sjukvärdens ansvarsniimnd har 

på myndighetsnivä givits detta ansvar. I socialstyn:lsens tillsynsfunktion 

ligger ochå att löpande följa i vilken utsträckning lagstiftningens mäl för 

hälso- och sjukvården förverkligas. 

Socialstyrelsen svarar enligt instruktionen ( 1981 :683 m. fl.) för tillsyn över 

bl. a. hälso- och sjukvård och hälsoskydd. Tillsynen skall ske med beaktande 

av huvudmännens självständighet och behov av att anpassa sin verksamhet 

efter lokala förhållanden. Styrelsen skall även för statens del svara för 

övergripande planering. samordning och uppföljning pa riksnivå av verk

samhetsgrenarnas omfattning. innehåll, kostnader och utveckling. 1 social

styrelsens uppgifter ingår naturligen att göra analyser och bedömningar av 

det medicinska innehållet och den medicinska effektiviteten i hälso- och 

sjukvården. 

Tillsammans med huvudmännen driver staten Sjukvårdens och socialvår

dens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri) som har viktiga uppgifter 

för att utveckla och effektivisera hälso- och sjukvården. dess planering. 

organisation och utnyttjande av lokaler och utrustning. 

Staten har således ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdspoliti

ken liksom ett direkt ansvar för lagstiftning, utbildning, forskning och viss 

finansiering. Med hänsyn härtill finner jag det angeläget att riksdagen 

regelbundet får del av fakta om utvecklingen vad avser befolkningens hälsa 

samt hälso- och sjukvårdens verksamhet för att kunna göra de ställningsta

ganden som föranleds därav. 

I denna proposition kommer jag mot denna bakgrund att redovisa vissa 

allmänna utgångspunkter och överväganden som enligt min mening bör vara 

vägledande för hälso- och sjukvårdspolitiken. 

Speciell uppmärksamhet ägnas behovet av en samlad hälsopolitik som 

oerör även andra samhällsområden än hälso- och sjukvården. 

Vidare behandlas vissa frågor om vårdens innehåll. struktur och tillgäng-
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lighet samt om pcrsonalförsörjning. utbildning, forskning och statistik. 

Bd1ovet av långsiktiga utvccklingspcrspektiv är stort inom hiilso- och 

sjukvardssektorn. Mina överväganden skall i första hand ses som ett 

underlag for den bngsiktiga utn:cklingen av hälso- och sjukvården i 

landet. 

Mol denna bakgrund tar jag även upp vissa frt1gor rörande planering och 

uppföljning av hiilso- och sjukvarden samt motiverar de ändringar i hälso

och sjukvärdslagen som jag föreslar. 

Patientens behov av stöd vid problem i kontakterna med hälso- och 

sjukviirdl'n behandlar jag n;lgot i anslutning till mitt förslag om en ettårig 

förlängning av lagen om förtroendeniimnder inom hälso- och sjukv{mlen. 

Vissa frt1gor kring patientens krav p<i integritet och sekretess i vården har jag 

emellertid behandlat i den lagrådsremiss med förslag till en ny patientjour

nallag. som jag senare denna dag kommer att föreslt1 att regeringen fattar 

beslut om. 
I dc..:t följande anmäler jag de betänkanden oeh annat utredningsmaterial 

som utgör grunden för mina överväganden och förslag. 

Socialdepartementets sjukvårdsdelcgation (S 1966:39) tog med utgångs

punkt i principprogrammet Hälso- och sjukvärd inför 80-talet (HS 80) 

initiativ till arbetet med ett samlat underlag för ett nytt principprogram inför 

90-talet (HS 90). Arbetet har- sedermera under hiilso- och sjukviudsbered

ningen (S 1983:02) - letts av en arbetsgrupp med företrädare för staten. 

Landstingsförbundet och de centrala fackliga organisationerna. Arbetsgrup

pen har överlämnat huvudrapporten (SOU 1984:39) llälso- och sjukv[ird 

inför 90-talet. Denna har remissbehandlats. Inom ramen för HS 90-arbetet 

har vidare publicerats ett femtontal underlagsstudier. huvudbilagor och 

expertrapporter (SOU 1981:1-4 samt SOU 1984:40-48). Huvudrapportens 

sammanfattning m.m .. uppgifter om arbetsgruppens sammansättning samt 

en redovisning a\· remissutfallet bör fogas till regeringsprotokollet i detta 

ärende som bilaga I och 2. 

Cancerkommitten (S 1979:07) har överlämnat betänkandet 

(SOU 1984:67) Cancer - orsaker. förebyggande m.m. jämte ett stort antal 

expertrapporter (Ds S 1984: 1-6) m.m. Betänkandet har remissbehandlats. 

Det anknyter. i vad avser eancerfragorna, nära till det hälsopolitiska synsätt 

som förespråkas i HS 90. Betänkandets sammanfattning, uppgifter om 

kommittens ~•munansättning och en redovisning av remissutfallet bör fogas 

till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 3 och 4. 

En arbetsgrupp inom socialdepartementet har utvärderat verksamheten 

enligt lagen ( 1980: 12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukviirden 

och avgett rapporten (Ds S 1984: 16) Förtroendenämnder inom hälso- och 

sjukvården. Rapporten har remissbchandlats. Rapportens sammanfattning, 

uppgifter om arbetsgruppens sammansättning och en sammanställning av 

remissutfallet bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 5 

och 6. 
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Socialhercdningen (S 1980:07) har avgett het~inkandet (SOU 1984:64) 

Psykiatrin. tvånget och rättssäkerheten. Betänkandet har remissbehandlats. 

Frfigan om en reviderad psykiatrisk tvangslagstiftning bereds f.n. inom 

socialdepartementet. I betänkandet behandlas även den allmänna psykia

trins inriktning och utveckling. Spri. socialstyrelsen. Landstingsförhundct 

och Svenska kommunförbundet har gemensamt lagt fram rapporten 

(Spri-rapport 1984/176) Psykiatri i samverkan. Jag kommer vid mina 

överväganden om den psykiatriska vården att beakta rapporten och 

socialberedningens förslag i fråga om psykiatrins allmänna inriktning och 

utveckling. 

Vidare har statens kulturråd till regeringen överlämnat rapporten (1982:7) 

Kultur i vården. Jag kommer att aberopa denna rapport vid mina 

överviiganden när det gäller innehållet i vården, särskilt den institutions
hundna långtidssjukvården. 

Riksrevisiunsverket ( RRV) har i revisionsrapportcn (Dnr 1982:719) 
Kostnadsutveckling och resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården 
behandlat frågor om planerings- och uppföljningsansvaret inom hälso- och 

sjukvården. Jag kommer delvis att utgå från denna rapport vid mina 
överväganden i dessa frågor. 

Vidare har RR V i februari 1985 till regeringen överlämnat revisionsrap

porten ( Dnr 1984:235) Personal- och utbildningsplaneringen i hälso- och 

sjukvården. En granskning av socialstyrelsens ansvar och uppgifter. Jag 

kommer att åberopa denna rapport vid mina överväganden i anslutning till 

personal- och utbildningsfrågorna. 

En särskild utredningsman har i betänkandet (Ds S 1984:12) Vissa 

ansvarsfrågor i hälso- och sjukvård analyserat innebörden av bestämmelser

na i HSL om det medicinska ledningsansvaret och föreslagit vissa författ

ningsändringar. I betänkandet har också redovisats ansvarsfördelningen 

mellan skilda yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Betänkandet har 

remissbehandlats. Av remissutfallet framgår att det finns starka önskemål 

framför allt från hälso- och sjukvardshuvudmännen och vissa personalorga

nisationer att analyserna i betänkandet snarast bör läggas till grund för 

ytterligare överväganden om hur ansvarsfrågorna i framtiden bör vara 

reglerade inom hälso- och sjukvii.rden. Jag avser inom kort att i annat 

sammanhang återkomma angående formerna för de fortsatta övervägandena 

i dessa frågor. 

2 Allmänna utgångspunkter 

2.1 En samlad folkhälsopolitik 

En av de viktigaste delarna av vår personliga välfärd är att så långt möjligt 

behålla en god hälsa och att vid sjukdom, skada eller handikapp erhålla en 
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högt kvalificerad viircl och omsorg. 

V;ir hiilsa bestäms i hög grad av dc livsvillkor och dcn livsstil som priiglar 

vara liv. I ett historiskt pt:rspektiv framg:ir tydligt hur den ekonomi~ka och 

sociala utvecklingen och fördelningen av välfärden haft avgörande betydelse 

för befolkningens hälsa. Detta återspeglas I.ex. i utvecklingen av spiidbarns

dödligheten som för 100 ar sedan var 150 promille - 15U döda barn under 

första levnadsfiret för varje tusen levande födda. P;! 1930-talet hade den tack 

vare förbättrad näringssituation, utbildning och hygien sjunkit avsevärt. 

Fortfarande fanns dock stora skillnader i spiidbarnsdiidlighd mellan nlika 

samhiillsgrupper. I Stockholm varierade exempelvis spiidbarnsdödlighcten 

mellan 14 och 49 promille beroende på familjens sociala och ekonomiska 

situation. Detta föranledde medicinalstyrclsen att {ir 1935 framh{11la att det 

inte fanns anledning att acceptera cn spiidbarnsdödlighet för niigon 

samhällsgrupp som var högre iin den som gLillde för den ekonomiskt mest 

välsituerade fjärdedelen av befolkningen. "Vad en socialgrupp kan köpa för 

pengar skall samhiillet tillgodose för andra grupper." De iitgärder som 

krävdes för att n[1 detta mål gällde i första hand bLittre hygien och 

näringsstandard samt en utbyggd - för hela befolkningen lätt tillgänglig -

hälso- och sjukviird. Ar 1937 antog riksdagen mot bl.a. denna bakgrund ett 

förslag om en avgiftsfri mödra- och barnhälsoviud. I dag har spiidbarnsdöd

ligheten sjunkit till 7 promille och skillnaderna mellan olika samhällsgrupper 

är mycket små. 

Jag har genom detta exempel sökt illustrera hur vi genom en samlad politik 

för folkhälsan lyckats uppnå en i ett internationellt perspektiv mycket låg 

spädbarnsdödlighet. 

På motsvarande sätt kan konstateras vilken betydelse bättre hygien och 

kost. förbättrade arbetsvillkor och arbets- och boendemiljöer. allmän 

skolgång samt medicinskt förebyggande insatser under det senaste iirhun

dradet haft för befolkningens hälsoutveckling. 

De livshotande infektions- och bristsjukdomar, som förr dominerade 

sjukdomsbilden och skördade många offer i unga ar. är nu i stort sett 

utplånade. Vid mitten av 1800-talet var den förviintade livsliingden för 

nyfödda drygt 40 år. I dag är den förväntade livslLingden för en nyfödd flicka 

ca 79 år och för en pojke ca 73 [ir. De senaste redovisade uppgifterna från 

SCB visar för perioden 1979-1982 att medellivslängden ökat med 0. 9 år för 

kvinnornas del och med L 1 år för männens del. Det senare innebär att 

70-talets tendens till stagnation för männens del har brutits. 

Den aktuella utvecklingen innebär inte bara att den förväntade medellivs

längden ökat utan också att befolkningens hälsa förbättrats i olika 

avseenden. Störst skillnad redovisas för de iildrc diir varje ny generation är 

mindre märkt av ett tidigare hårt liv i det gamla fattig-Sverige. Tillsammans 

med starkt förbättrade ekonomiska villkor innebär detta möjligheter till 

aktivitet och delaktighet i samhället langt upp i iiren. För befolkningen is. k. 

förvärvsaktiv ålder har minskade risker i trafik- och arbetsmiljön inneburit 
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väsentliga föriindringar liksom den reducerade konsumtionen av sprit och 

tobak. 

Inom sjukvården har genomförts en rad förändringar som gett starkt 

fiirbiittrade resultat och som ökat möjligheterna till delaktighet i varden och 

samhällslivet. Utvecklingen inom psykiatrin ger ytterligare ett tusental 

människor varje är chansen att hyta en passiv institutionsvård mot ett eget liv 

ute i samhiillet med erforderliga stöd- och hjälpinsatser. Ny undersöknings

och behandlingsmetodik ger människor allt bättre hjälp vid t.ex. nedsatt syn, 

hörsel och rörelseförmäga. Vårdinsatser flyttas i snabb takt från långtidsvård 

till aktiv sjukhcmsvård eller hemsjukvård vilket innebär ökade möjligheter 

till ett liv på egna villkor för den enskilde. 

De erfarenheter som vunnits i detta folkhälsoarbete är i hög grad relevanta 
iiven för dagens och morgondagens hälsopolitik, trots att hälsoriskerna och 

hälsoproblemen inte är de samma som förr. 
Hälsoriskerna i dagens samhälle finner vi i bl.a. fysiskt och socialt 

bristfälliga arbetsmiljöer, trafik- och boendemiljön, arbetslöshet och risk för 
arbetslöshet, missbruk av alkohol och narkotika, konsumtion av tobak, 

olämpliga kostvanor, samt psykologiska och sociala påfrestningar som är 
förknippade med våra relationer - och brist på relationer - till medmänni

skor. 

Dessa hälsorisker återfinns i den vardagsverklighet som präglar våra liv 

och avgör i hög grad våra möjligheter att leva ett hälsosamt liv. Detta gäller 

nära nog alla de hälsorisker som orsakar vår tids stora folksjukdomar som 

t.ex. hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, tumörer och allergier samt 

skador. 

Även om Sveriges befolkning i dag har ett förhållandevis gott hälsotill

stånd föreligger dock fortfarande stora skillnader mellan olika social- och 

yrkesgrupper vad gäller risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. 

Generellt har arbetare och ofta också lägre tjänstemän en högre sjuklighet 

och dödlighet i yrkesverksam ålder än övriga grupper. Personer med särskilt 

hög risk att drabbas av ohälsa och tidig död återfinns t.ex. bland gruv- och 

stålarbetare, stuveri- och lagerarbetare samt bland personer med olika typer 

av servicearbete. Andra utsatta grupper är långvarigt arbetslösa, ensambo

ende frånskilda män samt invandrare. Barn med risk att drabbas av sjukdom 

eller dålig hälsa återfinns oftast i familjer med låg inkomst samt sociala och 

psykiska problem. Det är mot denna bakgrund väsentligt att i det 

förebyggande arbetet ägna speciell uppmärksamhet åt de grupper i samhället 

som är utsatta för de största hälsoriskerna. 

De stora folksjukdomarna är således betydligt vanligare bland dem med 

lägre välfärd än bland dem med bättre livsvillkor. Trots detta kallas dessa 

sjukdomar ofta välfärdssjukdomar. En mer adekvat beteckning - i ett 

svenskt perspektiv - vore ofärdssjukdomar. 

Det finns också de sjukdomsgrupper och hälsoproblem vars orsaker ännu 

inte är kända eller som är av medfödd eller ärftlig karaktär, t.ex. vissa av 
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rörelseorganens sjukdomar såsom ledgangsreumatismen. åtskilliga neurolo

giska sjukdomar och den senila demensen eller sjukdomar som diahetcs och 

p~oriasis. 

En viktig del i vår allmänna välfärds- och hälsopolitik är - liksom tidigare -

att söka skapa förbättrade förutsättningar för en positiv hälsoutveckling för 

hela befolkningen. Detta innebär i bred mening en folkhälsopolitik baserad 

på medborgarnas engagemang och prioriteringar. 

2.2 Vård på lika villkor 

Ett centralt mål för hiilso- och sjukvardspolitiken iir att säkerställa att alla 

vid sjukdom oberoende av ålder. kön. nationalitet. bostadsort, utbildning. 

betalningsförmaga, etnisk tillhörighet och kulturella olikheter. förmaga att 

ta initiativ. sjukdomens art och sjukdomens varaktighet kan erhålla god 

vård. Den hjälp och vård man fii.r skall enbart bero pä dt.:t behov av v[ud man 

har. 

Möjligheterna för hela befolkningen att få god vård p~ lika villkor har 

avsevärt förbättrats, inte minst under de senaste årtiondena. I ett interna

tionellt perspektiv torde Sverige tillhöra de länder som har de minsta 

skillnaderna vad avser vardens tillgänglighet för olika grupper i samhäl

let. 

Samtidigt finns dock fortfarande relativt stora skillnader mellan olika 

befolkningsgrupper vad avser möjligheter att vid behov få god vard. De som 

oftare än andra har sv;°1rt att fä god vård i1tcrfinns särskilt bland glesbygdsbor. 

invandrare. ensamstående äldre samt långvarigt arbetslösa och förtidspen

sicmärer. Det finns i detta sammanhang anledning att betona betydelsen av 

att olika handikappgrupper bereds möjlighet till en lättillgänglig och väl 

samordnad, kontinuerlig vfird. 

Det är väsentligt att utjämna dessa skillnader mellan olika gruppers 

möjligheter att erhålla en god vård. Samtidigt krävs fortsatta insatser för att 

förbättra möjligheterna för somatiskt och psykatriskt långtidssjuka att si1 

långt möjligt bo och leva på egna villkor. Jag återkommer till dessa 

frägor. 

Mot bakgrund av denna verklighet och hälso- och sjukvärdslagens mål "en 

god hälsa och en viird på lika villkor för hela befolkningen" redovisar jag i det 

följande vissa generella utgångspunkter och grundläggande krav som hör 

vara viigledande för den framtida svenska hälso- och sjukvårdspolitiken. 

2.3 Grundläggande krav på hälso· och sjukvården 

I HSL anges de grundläggande kraven på en god hälso- och sjukvård. 

Härutöver anges vissa krav på utformningen av den landstingskommunala 

verksamheten. Motsvarande krav finns också till vissa delar uppställda för 

annan hiilso- och sjukvård, bl.a. i lagen ( 1980: 11) om tillsyn över hiilso- och 
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sjukvardspersonalen m.fl. och i allmiinna liikarinstruktionen ( 1%3:341) 

m.m. Jag kommer i det följanc.k att ni1got utveckla innehördcn av dessa och 

andra krav som enligt min mening ära\· grundliiggandc betydelse med hiinsyn 

till mMet för hiil~o- och sjuh;.irden. 

Niir jag talar om landstingskommun avser jag regelmiissigt även de tre 

kommuner (Göteborg. Malmii och Gotland) som inte ingär i en landstings

kommun men som har samma ansvar för hälso- och sjukvarden som en 

landstingskommun. 

2.3.J OJ/e1111ig1 1111s1·ar 

En grundliiggande princip är sedan liingc att all yrkesmiissigt bedriven 

hiilso- och sjukvt1rd. oavsett vem som iir huvudman och praktiskt utför 

verksamheten. skall stii under offentlig insyn. tillsyn och kontroll. 

Hälso- och sjukvimkn skall ställas till förfogande p~t lika villkor för alla 

medborgare med hiinsyn tagen till individuella behov men oberoende av 

deras utbildningsbakgrund. inkomst och bosättningsort m.m. För att 

säkerställa detta mitl kriivs av hiilso- och sjukvårdshuvudmännen en aktiv 

insats för kontinuerlig förnyelse. Ett mycket omfattande sadant utvecklings

arbek pil.går ocksä i olika landstingskommurn.:r. 

Det är diirvid viktigt att analysera och utvärdera hälso- och sjukviirdens 

effektivitet. En självklar utgångspunkt för dessa effektivitetsbedömningar är 

givetvis det m[1l som enligt HSL gäller för verksamheten: en god hiilsa och en 

vård pt1 lika villkor för hela hefolkningen. 

En utveckling mot ett privatiserat och mer marknadsorientcrat hälso- och 

sjukvärdssystcm skulle enligt min mening innebära minskade möjligheter att 

uppnå en god hiilsa och en vard p<I lika villkor för hela befolkningen. 

Ett privat vinsthaserat system gör en atskillnad mellan ·-eller om man så 

vill diskriminerar - olika grupper i samhället utifrån andra kriterier än att 

tillgiingliga resurser skall fördelas efter behovet av vård. Större tätorter ger i 

ett marknadsoritnterat system bättre underlag för en lönsam verksamhet än 

vård och service i glesbygden. Hälften av alla privatpraktiserande läkare 

finns också i de tre största städerna med omkring en fjärdedel av 

befolkningen. Uittbehandlade sjukdomar och patienter är ofta mer lönsam

ma än de som kräver en !äng tids vard eller mycket kostnadskrävande vård. I 

en privatfinansierad verksamhet har miinniskor med goda ekonomiska 

resurser större möjlighet än de med sm{t resurser att få sina vardbehov 

tillgodosedda. 

Hälso- och sjukvärden passar därför inte in i marknadsekonomin eftersom 

viirdbehoven ofta är störst hos dem som har siimst möjlighet att hävda sina 

intressen. 

En inte bara formell utan ävcn reell valfrihet för patienkn förutsätter ett 

gemensamt samhiilleligt ansvar för en rättvis fördelning av \'ardresurserna. 

Detta giiller siiviil mellan olika delar av landet som mellan olika befolknings-
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grupper och skilda delar av hiilso- och sjukvården. 

Detta är inget teoretiskt resonemang. Erfarenheter från länder med 

marknadsorienterade hälso- och sjukvårdssystem visar entydigt att de 

resurssvagare grupperna med stora vardbehov har mycket svarare att få den 

vard de behöver än resursstarka grupper med betydligt mindre vårdhe

hov. 

Jag är oeks~i övertygad om att en hälso- och sjukviirdspolitik som utgår från 

den enskildes behov av vård och omfattar hela befolkningen har ett brett 

folkligt stöd i Sverige. Det är en klar minoritet bland befolkningen som är 

beredda att försämra hälso- och sjuk värden fi.ir att få lägre skatt. Det är en än 

mindre grupp i vi1rt samhälle som stödjer tanken att man skall kunna köpa sig 

förbi vårdkön eller få vård som utgår frim betalningsförmåga snarare än 

behov. Inte heller finns någon större sympati för tanken att vilrdorganisa

tionen skall struktureras. dimensioneras och lokaliseras med utgångspunkt i 

lönsamhetskriterier. 

Den enskildes möjligheter att aktivt cfterfr{1ga viml påverkas dels av 

vårdutbudets omfattning och inriktning, dels av dennes begränsade kunska

per om behandlingsmetoder etc. 

Den efterfrågan som finns på sjukvård bygger därför till stor del på beslut 

sorn fattas - och bör fattas - av dem som har att tillhandahålla en god 

professionell vard. 

Den avgörande frågan mot denna bakgrund är därför hur tillgängliga 

resurser för vård skall fördelas för att hela befolkningen skall kunna 

efterfråga den vård de behöver. 

Fördelningen av hälso- och sjukvårdens resurser måste utgå från hela 

befolkningens behov av vård. Det ärt.ex. inte motiverat att använda knappa 

personella och finansiella resurser för att utöka antalet läkare i ett omräde 

med mycket hög liikartäthet när det saknas läkare i många andra områden. 

Detta gäller även om en ytterligare läkare till det redan läkartäta området 

kan peka på att även där finns en tillräcklig efterfrågan för att bedriva 

exempelvis en privatpraktik. Hälso- och sjukvården kan enligt min mening 

inti:: styras efter marknadsekonomiska principer. Ett sådant system skulle 

mer tillgodose de prnfessionella vårdgivarnas möjligheter att välja patienter 

än befolkningens möjligheter att få den vård de behöver. 

Det finns mot denna bakgrund en betydande enighet om att vården även i 

framtiden väsentligen skall finansieras genom skatter och obligatoriska 

försäkringar. All erfarenhet visar att höga patientavgifter leder till att vissa 

grupper utestängs från vården. En väsentlig orsak till detta är att patienter 

med svåra och långvariga sjukdomar har en sämre privat ekonomi än den 

genomsnittliga befolkningen. 

Denna offentligt finansierade hälso- och sjukvard bör till helt övervägande 

del tillhandahållas av den gemensamma sektorn. Landstingen är därvid bäst 

lämpade att svara för huvudmannaskapet för huvuddelen av den offentligt 

hedrivna hälso- och sjukvarden. Detta hindrar inte att det ocksi1 är hade 
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lämpligt och önskvärt med andra huvudmän. Jag vill därvid bl.a. pt>ka pt1 att 

skolhälsoviirden och företagshälsovarden svarar för behoven av hälsovård 

men äwn viss sjukvi1rd för en stor del av befolkningen. 

Jag vill iivt>n framht1lla att den privat bedrivna hälso- och sjukvården. 

främst genom heltidspraktiserande läkart> och sjukgymnaster. iir ett viirde

fullt komplement till den offentliga hälso- och sjukvarden. Denna verksam

ht>t hör även fortsättningsvis bedrivas med samhällsstöd via den allmänna 

sjukförsäkringen. Dt>n bidrar liksom t.ex. psykologernas verksamhet till den 

valfrihet inom vimlen. som jag anser det angeläget att så Iangt möjligt 

bibehålla och utveckla och som jag även berör i det följande. Den kan ocks[I 

visa p;°1 metoder och distrihutionssätt som hör prövas mot de vedertagna inom 

de offentliga huvudmännens organisation. Verksamheten måste dock 

underordnas kravet pi1 en rättvis fördelning av vårdresurserna sii att hela 

befolkningen for del av en vard på lika villkor. 

2.3.2 Solidarisk fi11a11siering 

En annan grundläggande princip för den svenska hälso- och sjukvården är 

att den skall finansieras solidariskt av medborgarna genom skatter och 
socialförsäkringsavgifter eller andra allmänna medel. Den andel av kostna

derna för hälso- och sjukvård som finansieras genom direkta patientavgifter i 

sam hand med vårdbesök etc. måste hållas s;l låg att den inte utgör hinder för 

behövlig vård. Även detta iir en välfärdspolitiskt central princip som vi måste 

slå vakt om. T.ex. den avgiftsfria förebyggande mödra- och barnhälsoviirden 

har lett till stora hälsomässiga framgångar. 

Landstingen har det huvudsakliga ekonomiska ansvaret för sjukvårdens 

finansiering. Statens bidrag utgick tidigare till stor del som prestationsrela

terade ersättningar men utgår nu som mera allmänna bidrag beräknat på 

befolkningsunderlaget. Jag finner det för min del vara en viktig markering att 

staten över budgeten medverkar i hälso- och sjukvårdens finansiering. 

En god hälso- och sjukvård som tillhandahålls till låga avgifter för 

patienterna är saledes en viktig hälsopolitisk grundsten. Detta är emellertid 

inte tillräckligt. En god hälso- och sjukvård förutsätter också att den som 

drabbas av ohälsa inte dessutom får ekonomiska problem till följd av sin 

sjukdom. Den allmänna sjukförsäkringen ingår därför som en viktig 

bestimdsdel i hiilso- och sjukvårdspolitiken. 

Sjukförsäkringen syftar till att dels ge den försäkrade tillgäng till 

sjukvärdsförmäner av olika slag. dels ge kompensation för det inkomstbort

fall som uppkommer p.g.a. sjukdom. En god och lätt tillgänglig hälso- och 

sjukvård måste därför kompletteras med försäkringsbestämmclscr som ger 

den enskilde en ekonomisk grundtrygghet i samband med sjukdom. De b{1da 

delarna kompletterar varann. Är inte den ekonomiska kompensationen 

tillräcklig kan den sjuke tvingas att återgå till sitt arbete alltför tidigt eller 

avstii friin att i tid söka vård. Diirigcnom kan sjukdomsförloppet förlängas i 
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onödan. Detta inncbiir givetvis ökade kostnader för siiväl den enskilde som 

samhället i stort. Är - {1 andra sidan - väntetiden lii.ng inom sjukv(mlen. leder 

detta i sin tur till att människor fär gå onödigt länge med en obehandlad 

sjukdom eller skada. Det medför siiväl miinskligt lidande som produktions

bortfall och onödiga kostnader för sjukförsäkringen. 

Jag vill betona att en väl fungerande allmän sjukförsäkring utgör en 

grundläggande förutsättning för att [1stadkomma en god hiilso- och sjukviird 

för hela befolkningen. Riksdagen har upprepade gånger avvisat motionsför

slag om försämringar i sjukpenningförsäkringen. Jag vill i detta sammanhang 

erinra om att chefen för socialdepartementet förbereder förslag till direktiv 

till en kommitte som skall utreda sjukförsäkringens roll niir det giiller 

förebyggande åtgiirdcr llCh i samband med rehabilitering. 

2.3.3 Egenvård, anhörigvård och professionell l'ård 

Den helt övervägande delen av all hälso- och sjukviird utförs genom att vi 

själva eller våra anhöriga och vänner ger den vård och omsorg som 

behövs. 

Förutsättningarna för en god egenvård av detta slag kan förbättras genom 

stöd från hälso- och sjukvården och apoteken. t.ex. genom hälsoupplysning 

som ökar möjligheterna att själv klara olika hälsoproblem. Folkrörelser, 

t.ex. de fackliga organisationerna, folkbildningsförhunden samt handikapp

och pensionärsorganisationcrna betyder också erfarenhetsmässigt mycket 

för att stödja och vidareutveckla detta värd- och omsorgsarbete i bred 

mening. 

Egenvård skall inte ses som en ersättning för professionell vård. Tvärtom 

är det väsentligt att den professionella vården - när den behövs - ses som ett 

stöd och komplement till den vård och omsorg som bedrivs av oss själva, vara 

vänner och anhöriga. 

Denna helhetssyn är särskilt väsentlig vid en omstrukturering av den 

professionella vården mot öppnare vilrdformer. Det finns annars en 

uppenbar risk att anhöriga och vänner - exempelvis när det gäller värden av 

äldre personer med stora omsorgsbchov - upplever att deras ansvar blir 

orimligt stort. Den professionella hälso- och sjukvi1rden och socialtjänsten 

har ett stort ansvar när det gäller att säkerställa de erforderliga vård- och 

serviceinsatser som är en förutsättning för en god egenviird och anhörigvård. 

Utvecklingen av hemsjukvården illustrerar viil detta samverkansbehov. 

Detta ansvar blir inte mindre -utan större - under de närmaste ~1rtiondena. 

bl.a. till följd av att antalet personer i åldern 20-64 ii.r kommer att minska 

betydligt i förhållande till antalet personer som är 75 år och äldre. 

2 Riksdagen 198./185. i sam/. Nr /XI ---
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2.3 . ./ Ntlrhet, tillgii11glighe1. 1·1ilji-ihet 

Ett viktigt krav p<'1 hiibo- och sjukviirden är- som jag tidigare hetonat- att 

vardresurscrna fördelas rättvist - dvs. efter behov - oheroende av var man 

bor i landet. 

Geografisk niirhet till vtirden iir dock inte tillräcklig. Vården måste också 

vara s[1 organiserad att man lätt kan komma i kontakt med vårdgivaren. Stora 

förbiittringar har otvivelaktigt uppnåtts. inte minst under de senaste 

ärtiondena. i vardefö tillgänglighet. Samtidigt kan konstateras att vården 

inte alltid kunnat anpassas till patientens behov och önskemal. 

De anstriingningar som görs för att öka vårdens tillgänglighet genom 

exempelvis öppethi1llande under tider som passar människor bäst. t.ex. på 

kvällstider och lördagar, ökade möjligheter för direkta telefonkontakter med 

ansvarig viirJpersonal och uthyggd jourservice i primärviirdcn som inklude

rar hcmhesök. är i dag betydande. Särskilt hetydelsefullt är det utvecklings

arbete som inriktas p[1 att skapa kontinuitet i kontakterna mellan liikare och 

annan värdpersonal i förhållande till den enskilde patienten. 

Jag anser det särskilt viktigt att också understödja insatser för att 

undanröja administrativa hinder för hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. 
Jag vill i detta sammanhang erinra om att regeringen nyligen, efter förslag 

frän mig i samråd med chefen för civildepartementet, givit socialstyrelsen och 

Spri i uppdrag att stödja tvfi landsting i en försöksverksamhet i syfte att 

förbättra valfriheten för patienten genom att begränsa remiss kraven i vården 

och andra regler för val av vardinstitution och vfadpersonal och ersätta dem 

med väl fungerande information till patienterna. 

Jag vill också erinra om att jag nyligen erhallit regeringens bemyndigande 

att tillsätta en utredning (Dir 1984:46) om den s.k. alternativa medicinens 

roll inom den samlade hälso- och sjukvårdande verksamheten i samhället. En 

viktig utgångspunkt för detta utrcdningsarbetc är att den enskilde så långt det 

är möjligt far frihet att sjiilv välja behandlingsformer och behandlingsmeto

der samtidigt som de värdsökandes behov och säkerhet beaktas. 

2.3.5 Patienten i centrum 

Hälso- och sjukvårdens uppgift är att förebygga ohälsa samt bota. lindra, 

trösta och ge omvårdnad vid sjukdomar och andra hälsoproblem. Med sin 

starka inriktning på miinniskan i en probll!msituation måste varden präglas 

av helhetssyn. förstäelse. inlevelse och ett varsamt bemötande. Med 

helhetssyn avser jag i likhet med HS 90 att man ser människors symtom och 

sjukdomar. deras orsaker och konsekvenser i såväl ett medicinskt som ett 

psykologiskt och socialt perspektiv. Även vid hälsoproblem som ur 

professionell synvinkel kan bedömas vara bagatellartade känner den 

enskilde ofta stor oro och kan behöva mycket information och annat stöd vid 

sidan av strikt medicinska behandlingsatgärder. Jag anser att detta förhåll

ningssiitt gentemot patienten alltid är förenligt med en hög medicinsk och 
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teknisk kvalitet i vt1rden. med tillförlitlig och säker diagnostik och behandling 

genom goda tekniska hjälpmedel och hög kunnighet hos de anställda. 

Den enskilde individens möjligheter att påverka sin egen hälso- och 

sjuk\'ård behöver förstiirkas. Särskilt gäller detta de patienter som behöver 

långvariga s.iukhusvistclscr eller har sjukdomar som medför återkommande 

vistelsi:r på vårdinstitutioner. 

För dessa patienter blir sjukhuset eller s.iukhemmet en väsentlig del av 

livsmiljön. och de bör därmed ha en självklar rätt att bestämma i olika 

vardagsfragor. En viktig strävan inom vården måste därför vara att inte 

onödigtvis överta ansvar och befogenheter från patienterna. 

En utg{mgspunkt i vtirden bör vara att patienten lever i en så normal miljö 

som möjligt med h;insyn till sjukdomen. Den enskildes möjligheter att leva 

och bo på egna villkor- d. v.s. som vanligt- bör endast begränsas om detta är 

en absolut förutsättning för att kunna ge en god medicinsk vård. Den 

utveckling av hemsjukvfaden som vårdform som pågår är mot denna 

bakgrund av stor vikt liksom utvecklingen mot hemliknande boendemiljöer 

inom den slutna långtidssjukvården. 

Jag vill i detta sammanhang också betona de krav som finns i HSL och 

tillsynslagi:n på att man i vården visar respekt för patientens självbestäm

mande och integritet. I princip väljer patienten fritt om och hur han vill bli 

undersökt och behandlad. Detta förutsätter att patienten fött information om 

sitt hiilsotillstånd och om de undersöknings- och behandlingsmetoder som 

står till buds. Varden skall alltsii så långt det är möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten. 

Ett ökat inflytande från patienternas sida måste också följas upp av en 

decentralisering a\' olika beslutsfunktioner inom hälso- och sjukvården. 

I förändringsarbetet inom hälso- och sjukvården mot ett fördjupat 

inflytande bör patientorganisationer, folkrörelser och lokala föreningar 

kunna få en vidgad roll. Redan i dag bedriver många ideella organisationer 

och patientorganisationer ett mycket betydelsefullt arbete, exempelvis i den 

öppna psoriasisvården och i anslutning till vården av missbrukare. Sådana 

insatser bör kunna vidareutvecklas och därmed tillföra engagemang och nya 

kvaliteter till verksamheten. 

De frågor och utvecklingslinjer som jag här aktualiserat behandlas f.n. 

inom 1983 års demokratiberedning. Denna lägger under våren fram vissa 

förslag för att stärka brukarnas ställning inom bl.a. hälso- och sjukvår

den . 

.2.3.6 Förtroende för lzii/so- och sjukvården 

Den enskilde måste kunna känna ett odelat förtroende för hälso- och 

sjukv[irden, oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi. I HSL anges 

också att "'en god hälsll- och sjukvård särskilt skall vara av god kvalitet och 

tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lätt 
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tillgänglig. bygga pb respekt för patientens självbestämmande och integritet 

och främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdsperso

nalcn". Även genom tillsynslagen har lagstiftaren markerat förtroendefrå

gornas grundHiggande betydelse för en god hälso- och sjukvård. 

Flirtroendet gäller även de ansvariga politikernas vilja och förmf1ga att 

utforma vårdens innehiill och struktur och fördela resurserna så att m{tlet en 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen successivt kan 

förverkligas. I den demokratiska processen avspeglas hur väl de politiskt 

ansvariga lyckats utforma en hälso- och sjukvård som tillgodoser folkflerta

lets önskemål och krav i relation till de ekonomiska uppoffringar man är 

beredd att göra för att ha tillgäng till en god hälso- och sjukviird. 

Förtroendet g;iller härutöver personalens kunskaper och färdigheter. 

Dessa iir grundläggande för en riktig diagnostik och behandling och basen för 

att patienter och anhöriga får viilgrundad information. Den allmänt höga 

utbildningsstandarden och - för vissa grupper - krav på behörighet eller 

legitimation säkerställer att vi kan känna förtroende för hälso- och 

sjukvftrdspersonalen i detta hänseende. Personalen star också under särskild 

tillsyn av socialstyrelsen och har ansvar inför tillsynsmyndigheten och hmso

och sjukvardens ansvarsnämnd. 

2.3. 7 Integritetsskyddet i vården 

Mänga uppgifter som iir nödvändiga för korrekt diagnos, behandling och 

kontroll berör sådant som hör till det innersta privata omradet. Det är därför 

ett oavvisligt krav att sådana uppgifter inte förs vidare på ett sådant sätt att 

obehöriga kan fä del av dem. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess inom 

sjukv{irden är därför mycket stränga. 

Med hänsyn till att en viktig del av informationen om den enskildes 

hälsoförhållanden finns i patientjournalerna. kommer jag senare denna dag 

att föresb regeringen att lagrådets yttrande inhämtas över ett förslag om en 

särskild patientjournallag, som hl.a. syftar till att ytterligare skydda uppgifter 

i joumalhandlingar mot otillbörlig insyn. Detta är viktigt för att ytterligare 

stärka patienternas förtroende för hälso- och sjukvärden och dess perso

nal. 

2.3.8 En offensiv llälsopolitik 

Hälso- och sjukvårdens insatser för att förebygga ohälsa måste ses i ett 

perspektiv som omfattar såväl hälsorisker i det omgivande samhället som de 

risker som är relaterade till den enskilde individens livsstil. Vanligen finns ett 

starkt samband mellan samhälls- och individperspektivet. Även i det 

förebyggande arbetet krävs därför en helhetssyn för att öka och underlätta 

möjligheterna att leva ett hälsosamt liv. 

Hälso- och sjukvarden har en lång tradition vad avser insatser för att 
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förebygga ohälsa. t.ex. olika infektionssjukdomar. Väl kända och effektfulla 

exempel är vaccinationer mot smittkoppor och polio. Inom mödra- och 

barnhiilsoviirden har man också med stor framgang utvecklat metoder för att 

mO!\'erka hälsorisker OCh tidigt Uppmärksamma hälsoproblem sa att de kan 

elimineras eller begränsas till sina konsekvenser. 

Under senare tid har {myo folkhälsoperspektivet kommit i förgrunden. Jag 

vill t.ex. peka pä miljörörelsens stora betydelse för att lyfta fram det 

ekologiska samspelet mellan miljö och människa och vikten av en god miljö 

fri!n hälsosynpunkt. För miljövårdspolitiken spelar också miljöstörningarnas 

hälsoeffekter stor roll. Fackföreningsrörelsen har varit pil.drivande för 

utvec.:klingen av en arbetsmiljöpolitik som förbättrat folkhälsan i det 

hänseendet. 

Det finns inom många av våra folkrörelser ett engagemang för en från 

hälsosynpunkt förbättrad livsstil genom bättre kost, mer motion och 

bt:gränsningar av tobakskonsumtionen och alkoholbruket. 
Inom dagens hälso- och sjukvård pagar ocksä ett angeläget utvecklings

arbete inom det förebyggande området, bl.a. inom primärvården, vid 

samhällsmedicinska enheter och inom socialmedicin, hygien och miljömedi

cin, yrkesmedicin och företagshälsovård. Även inom läns- och regionsjuk

vården görs viktiga utvecklingsinsatser som är direkt inriktade på att 

förebygga ohälsa. 

Karakteristiskt för detta arbete är att det ofta baseras på kartläggningar 

och analyser av hälsorisker och hälsoproblem i olika befolkningsgrupper. 

Jag finner det angeläget att detta epidemiologiskt inriktade arbete 

vidareutvecklås så att de kunskaper om hälsorisker och sjukdomar som finns 

inom hälso- och sjukvården bättre kan utnyttjas i det förebyggande 

arbetet. 

Det är dock inte tillräckligt att utveckla denna kunskapsbas. Kunskaperna 

måste också aktivt förmedlas till andra samhällssektorer, politiker i 

kommuner och landsting, arbetsmarknadens parter. folkrörelser och till 

enskilda. dvs. till dem som direkt har möjlighet att vidtaga åtgärder som 

minskar hälsorisker och befrämjar en god hälsa. 

Drivkraften och basen för detta samhällsinriktade arbete är givetvis 

befolkningens engagemang och prioriteringar som de kommer till uttryck i 

den demokratiska processen och i direkt lokalt samhällsarbete. 

En viktig uppgift för hälso- och sjukvården är att bidra med kunskaper till 

medborgarna om "varför vi blir sjuka" och om vilka möjligheter det finns att 

förebygga ohälsa och skador t.ex. i närmiljön. Det samarbete mellan hälso

och sjukvårdshuvudmännen. folkbildningsförbunden och utbildningsradion 
som utvecklats t.ex. i Malmöhus läns landsting finner jag därför vara av stor 

betydelse. Det är min förhoppning att denna typ av samverkan mellan 

professionella grupper inom hälso- och sjukvården och olika folkrörelser och 

massmedia utvecklas över hela landet. 

Inom dagens hälso- och sjukvård är dock samspelet med andra samhälls-



Prop. 1984/85: 181 

sektorer relativt outvecklat. Jag vill därför särskilt betona att hälso- och 

sjukvården i ökad utsträckning bör utveckla arbetsformer- lokalt. regionalt 

och nationellt - som säkerställer det erfarcnhetsutbyte och den dialog som 

krävs för ett konstruktivt och verklighetsförankrat hälsopolitiskt arbete. 

Kunskaper om olika hiilsoriskcr är också viktiga när vi som enskilda 

personer väljer I.ex. vad vi äter, dricker och gör på vår fritid. 

Jag vill särskilt betona att den offensiva hälsopolitik jag här förordar syftar 

till att öka möjligheterna för medborgarna själva att påverka faktorer som iir 

av stor betydelse för deras hälsa. 

Erfarenheter från utländska och svenska program riktade mot bl.a. 

hjärt-kärlsjukdomar och olycksfall har visat att en framgångsrik viig att 

åstadkomma mera hälsovänliga levnadsvanor och livsvillkor iir att skapa 
kanaler för ett aktivt medhorgardeltagande i ett brett samhiilleligt föränd

ringsarbete. Detta måste engagera inte bara hälso- och sjukvardens personal. 
utan även skola, sociala institutioner, folkrörelseorganisationer, intresse

grupper, studieförbund etc. 

En demokratiskt och lokalt förankrad hälsopolitik ökar medborgarnas 

möjligheter - och därmed friheten - att själva påverka livsvillkor och 
livsstilsfaktorer av betydelse för den egna hälsan. 

2.4 Hälso- och sjukl'ården och samhällsekonomin 

Hälso- och sjukvården har många samband med samhällsekonomin. 

Genom hälso- och sjukvårdens insatser kan många sjuka och skadade 

människor få tillbaka sin arbetsförmåga och därmed återgå till produktivt 

arbete. Genom förebyggande åtgärder kan sjukdomar och skador förhind

ras, vilka eljest skulle krävt vårdresurser. 

Även i ett sysselsättningspolitiskt perspektiv har sjukvården stor betydel

se. I Sverige arbetar bortåt var tionde yrkesverksam person inom hälso- och 

sjukvård. 170 000 av de 321 000 arbeten som tillkommit under 1970-talet har 

gällt hälso- och sjukvård. Kvinnorna utgör 87 procent av hälso- och 

sj ukvårdspersonalen. 

Den ökade sysselsättning som hälso- och sjukvårdssektorns expansion 

skapat har haft stor regionalpolitisk betydelse. Genom skatteutjämningsbi

dragen har det varit möjligt att åstadkomma en någorlunda likformig 

dimensionering av hälso- och sjukvården i olika delar av landet. I regioner 

med relativt svagt näringsliv har detta inneburit en avsevärd stimulans mt:d 

återverkningar för hela den ekonomiska strukturen. Genom den decentra

lisering av hälso- och sjukvården som skett med utbyggnaden av lokala 

sjukhem och vårdcentraler har denna effekt ytterligare förstärkts. 

Hälso- och sjukvården har stor näringspolitisk betydelse. Sektorn upp

handlar för ca 14 miljarder kr. årligen från det svenska näringslivet. Dess 

byggnads- och utrustningsinvcsteringar är betydande. Sektorn har därför 

stor betydelse för att upprätthålla inhemsk efterfrågan och stödja näringsli-
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\ds hemmamarknad. 

Hiilso- och sjukvi1rdcn innebär ett incitament och stöd för den tekniska 

utvecklingen. Viktiga utvecklingsprojekt beträffande t.cx. datautrustning 

och sjukvårdsteknisk utrustning har initierats genom hälso- och sjukvi\rcls

scktorns behov. Detta har lett till att sektorn ocksi1 har betydelse ur 

exportsynpunkt. Sverige iir nettoexportör av medicinsk-teknisk utrustning. 

Svensk läkemedelsindustri exporterar för mer iin 1 miljard kr. ärligen. 

Under 1980-talet har hiilso- och sjukvården andel av BNP varit i stort sett 

konstant (9,5-9,7 procent). Detta kan jämföras med t.ex. USA diir hälso

och sjukvårdens andel av BNP ökat från 9,5 procent till 10.8 procent mellan 

liren 1980-1984. Detta illustrerar att ett mer marknadsorienkrat hälso- och 

sjukvardssystern kan vara mer kostnadsdrivande och svårare att anpassa till 

tillgängliga resurser än en hälso- och sjukviird som i huvudsak bedrivs inom 

rnmen för den gemensamma sektorn. En orsak till detta är att hälso- och 

sjukvärden i hög grad är utbudsstyrd. Det är i hög grad producentens beslut 

stin1 styr verksamheten. Ett finansieringssystem som bygger på prestations

ersättningar och som saknar en övre gräns för antalet prestationer tenderar 

därför att gynna en expansion av verksamheten framför en effektivisering. 

Antalet prestationer kommer i ett prestationsrelaterat ersättningssystem att 

bli fler än i ett behovsorienterat utan att ha ett direkt samband med de 

medicinska behoven. 

Hälso- och sjukvården utgör självfallet i ett finansiellt perspektiv en 

kostnad. Samhällets kostnader för hälso- och sjukvården är omkring 65 

miljarder kr .. dvs. närmare 10 procent av BNP. Drygt 35 procent av de 

direkta skatterna på hushållen går till hälso- och sjukvård. År 1970 var 

motsvarande andel 25 procent. Den senaste långtidsutredningen (LlJ 84) 

beräknar. under förutsättning av kraftigt dämpade pris- och löneökningar. 

låg inflation och väsentligt reducerat statligt budgetunderskott så att 

finansiell balans uppnås. att den totala tillväxten under resten av 1980-talet 

kan bli 2-2.5 procent årligen. Den kommunala konsumtionen kalkyleras 

enligt två alternativ med I resp. 2 procent årlig ökning. 

Jag vill således peka på hälso- och sjukvårdssektorns stora samhällseko

nomiska betydelse och dess roll för sysselsättningen och de regionalpolitiska 

målen. 

Den fortsatta reformeringen av hälso- och sjukvården måste rymmas inom 

de samhällsekonomiska ramar som den långsiktiga ekonomiska politiken 

förutsätter. Ekonomisk tillväxt och balans i samhällsekonomin med låg 

inflation och full sysselsättning och återbetalning av utlandsskulder, som 

regeringens ekonomiska politik syftar till. är av avgörande betydelse för vilka 

resurser som kan avsättas för hälso- och sjukvården. Riksclagen har antagit 

prop. 1984/85:40 (FiU 6, rskr 58) och därmed givit riktlinjerna för den 

ekonomiska politiken till 1980-talets slut. 

De ekonomiska ramarna för landstingens verksamheter förutsätter jag 

kommer att i vanlig ordning behandlas vid överläggningar mellan regeringen 

och Landstingsförbundet. 
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2.5 Samspelet mellan stat och landsting i hälso- och sjuhården 

Den ansvarsfördelning mellan stat och landsting som fastställdes vid 

riksdagens behandling av propositionen om hälso- och sjukvårdslag m.m. 

(1981182:97, SoU 51. rskr 381) innebär - som jag tidigare redovisat - att 

staten har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdens omfattning och 

inriktning. Detta ansvar förutsätter att riksdag och regering pa olika 

områden anger mål och riktlinjer för den landstingskommunala hiilso- och 

sjukvårdsverksamheten på sätt som anges i kapitel 8. 5 § i regeringsformen. 

Samtidigt har landstingen genom kommunallagen och HSL det demokratis

ka ansvaret för att en god hälso- och sjukvård skall erbjudas åt dem som är 

bosatta inom landstingskommunen. Planeringen skall därvid även avse den 

hälso- och sjukviird som erbjuds av annan än landstingskommunen. 

Landstingen ges stor frihet att utforma hälso- och sjukvardens insatser 
utifrån lokala och regionala förutsättningar och behov. Många uppgifter har 
decentraliserats och den kommunala självstyrelsen stärkts. 

Medborgarna utkräver politiskt ansvar niir det gäller rätten till en god 

hälso- och sjukvård av sina förtroendevalda i första hand i landstingen men 
även i riksdagen. 

Medborgarna har också befogade krav på att man inom de politiska 

partierna redovisar och står för en sammanhållen hälso- och sjukvårdspoli

tik. Det är viktigt för den demokratiska processen att medborgarna fär 

klarhet i ansvarsfördelning och samverkansformer mellan olika beslutsnivå

er. 

Mot denna bakgrund redovisar jag i det följande några instrument som är 

viktiga i samspelet mellan staten och landstingen när det gäller hälso- och 

sjukvårdens utveckling. 

Lagar och andra författningar 

Den statliga regleringen av landstingskommunernas verksamhet sker 

genom lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter m.m. 

Regleringen kan uppdelas på bestämmelser i regeringsformen, i kommunal

lagen samt olika specialförfattningar såsom hälso- och sjukvardslagen, 

tandvårdslagen och den s.k. tillsynslagen. 

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller i huvudsak allmänna bestämmelser 

om mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Denna ramlag kompletteras 

enligt bemyndigande i lagen av bestämmelser meddelade av regeringen eller 

socialstyrelsen. Vidare kan den statliga tillsynsmyndigheten utfärda allmän

na råd till ledning för tillämpningen. 

Mot bakgrund av de allmänt hållna bestämmelserna i HSL och begräns

ningarna i de statliga myndigheternas normgivning m.m. finner jag det 

angeläget att riksdagen regelbundet informeras om utvecklingen inom hälso

och sjukvårdssektorn. Detta arbetssätt utgör ett viktigt inslag i det 

demokratiska samspelet mellan riksdagen och landstingen. 
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(h·erliiggningar på poli1isk nivå mellan företrädare för stat och la11dsti11g 

Överbggningar om hälso- och sjukvårdens utvecklingstakt sker åtnkom

mande med syftet att anpassa volymförändringen till de ramar samhälls

ekonomin ger. Niir det gäller hälso- och sjukvårdens innehåll, utveckling och 

arbetssätt ger arbetet i hälso- och sjukvårdsberedningen möjligheter till 

övergripande politiska diskussioner. Jag anser att dessa överläggningar är ett 

instrument som ger en god bas för att skapa en gemensam politisk grundsyn 

på hälso- och sjukvi!rdcns utveckling. 

Statsbidrag och ersäuningar 

Statsbidragen och ersättningarna till landstingskommunerna är sedan lång 

tid tillbaka ett instrument för att finansiera och påverka landstingskommu

nala verksamheter. Bidragen, som totalt inom landstingen uppgår till 

närmare 25 procent. har under senare är genomgått viisentliga förändring

ar. 

Riksdagen beslöt utifrån förslag i propositionen om vissa ersättningar till 

sjukviirdshuvudmänncn m.m (1983/84:190) att huvuddelen av dessa bidrag 

och ersiittningar till de offentliga sjukvårdshuvudmännen skall utgå som en 

samlad ersättning per invånare. 

En utveckling mot ett förenklat ersättningssystem av detta slag ställer krav 

på lämplig uppföljning och analys av utvecklingen inom hälso- och 

sjukvärden. 

Mot denna bakgrund har - i enlighet med riksdagens beslut - regeringen 

uppdragit åt socialstyrelsen att i samarbete med Landstingsförbundet och 

Spri klarlägga planerad och faktisk utveckling vad avser primärvårdens 

utveckling. de individ- och samhällsinriktade förebyggande insatsernas 

omfattning och inriktning samt den psykiatriska vårdens utveckling mot 

öppnare vårdformer. 

Jag anser att denna form av uppföjning av centrala delar inom hälso- och 

sjukvården är av stor betydelse för regeringens och riksdagens överväganden 

vad avser den nationella hälso- och sjukvårdspolitiken. 

Det nya ersättningssystem som fastlades vid riksdagens behandling av 

propositionen (1983/84: 190) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvdmän

nen, m.m. innebär också en övergång från ett prestationsrelaterat till ett mer 

behovsbaserat ersättningssystem. Socialförsäkringsutskottet och socialut

skottet angav därvid att ett fortsatt utvccklingsarbete i denna riktning borde 

ske inför 1986 års överläggningar. Detta arbete pågår inom regeringskansliet 

i nära samverkan med den översyn som f.n. görs av det kommunalekono

miska skatteutjämningssystemet. 

Utöver denna typ av allmänna bidrag och ersättningar till mycket breda 

verksamhetsområden kan statligt stöt! ges som bidrag för att förändra och 

utveckla olika verksamheter. 
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Jag pekar i denna proposition på flera områden där ett fortsatt och 

intensifierat utvecklingsarbete iir angeläget. Det giiller vissa fön:hyggande 

insatser, förändringar inom limgtidssjukv{udcn och den psykiatriska vården 

samt samverkansformcr mellan landstingskommuner. primärkommuner och 

folkrörelser. 

Det fortsatta behovet och utformningen av bidrag och ersättningar till 

hälso- och sjukvårdshuvudmännen far prövas i kommande överliiggningar 

mellan staten och huvudmännen. 

Hälso- och sj11hårdsplancring 

Landstingen har en lagstadgad skyldighet att planera hälso- och sjukvår

den utifrim de mål och intentioner som anges i hälso- och sjukvårdslagen. 

Däremot finns ingen lagreglering av vilka typer av planer som skall 

utarhctas. 

Utgimgspunkt för denna planering är i första hand förutsättningar och 

behov inom de enskilda landstingen. Samtidigt maste dock beaktas 

statsmakternas hehov av underlag för att bedöma hur de övergripande målen 

uppfylls samt de underlag som krävs för bl.a. utbildningsplanering och 

samhällsekonomiska överväganden. Jag kommer att aktualisera vissa av 

dessa planeringsfrågor i avsnitt 6.1 i denna proposition. 

Tillsyn 

Socialstyrelsen utövar den statliga tillsynen av hälso- och sjukvården och 

dess personal. I tillsynen ligger främst att följa och stödja verksamheten. 

Styrelsen skall se till att gällande bestämmelser bl.a. om säkerheten i 

medicinskt, socialt och rättsligt hänseende följs. I dessa syften kan styrelsen 

också vid behov inspektera verksamheten. 

Tillsynsansvaret omfattar såväl planering som genomförande av förebyg

gande, behandlande och rehabiliterande insatser. 

Frågor om hälso- och sjukvårdsverksamhetens måluppfyllelse bör också 

ingå i socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvårdshuvudmännen. 

Det kan finnas anledning att utveckla tillsynsinstrumentets innehåll, form 

och inriktning. Av särskild vikt är att finna samarbetsformer med huvud

männen så att den statliga myndighetens arbete blir ett konkret och 

konstruktivt bidrag till huvudmännens demokratiska beslutsfattande. 

För att i hela landet säkerställa en god och effektiv hälso- och sjukvård har 

socialstyrelsen en viktig roll att biträda huvudmännen när det gäller 

värdering av medicinsk diagnostik och behandling. 

Påverkan genom kwzskapsunderlag m.m. 

Staten stödjer landstingskommunernas arbete genom att ta fram kun

skapsunderlag, förmedla erfarenheter och sprida information om utred-
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ningsresultat rn.rn. Samverkan sk.:r i de flesta fall med huvudmiinnen. 

Exempel pit kunskapsunderlag av denna karaktiir är de fakta och erfaren

heter som reclo\'isas i de HS 90-rapporter och i canccrkornmirtcns betänkan

d.: som utgör underlag för denna min redovisning. 

Ci.:m.:nsamt med huvudmännen driver staten också Spri. som svarar för 

olika utvecklingsinsatser för hälso- och sjukvi1rdens planering. organisation 

och arbetsformer. 

Jag ser sitdana insatser som mycket viktiga som stöd till landstingens 

l~ingsiktiga planering och som underlag för överviiganden pa nationell 

nivä. 

U1hildnin1:: och forskning 

Staten har ett ansvar for liikarutbildningen och en del av utbildningen av 

andra personalkategorier inom hiilso- och sjukv{uden. 

Omfattningen av och innehållet i utbildningen har avgörande betydelse för 

hälso- och sjukvardshuvudmännens möjligheter att förverkliga de mål och 

intentioner som anges i bl.a. hälso- och sjukvärdslagen. 

Det är därför mycket angeläget att personal- och utbildningsplaneringen 

ptl nationell nivå inom hälso- och sjukvården står i god samklang med de 

hälso- och sjukvårdspolitiska målen. Jag kommer i ett senare avsnitt att 

utveckla detta niirmare. 

Staten har pi1 motsvarande sätt ett ansvar för medicinsk forskning och 

annat forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för hälso- och 

sjukvårdens utveckling. Jag anser-som vidareutvecklas närmare i ett senare 

avsnitt - att det är angeläget att löpande följa utvecklingen vad avser 

forsknings- och utvecklingsarbetet. 

Värdering a1· medicinsk teknologi m.m. 

Inom hälso- och sjukvården sker en snabb utveckling av olika medicinska 

teknologier för prevention, diagnostik och behandling. Den teknologi som 

tillämpas har inte bara stor betydelse för behandlingen av patienten utan har 

också längtgående ekonomiska och sociala konsekvenser. För att fä en 

rationell användning av hälso- och sjukvårdens resurser krävs ökade 

kunskaper och mer allmänt tillgänglig information om de medicinska 

teknologiernas samlade betydelse för människors hälsa och livskvalitet i 

förhällande till anspråken på resurser för sådan teknologi. 

Det finns mot denna bakgrund ett behov av prövningar eller bedömningar 

på nationell niv~1 som kan tjäna som underlag för de enskilda huvudmännens 

beslut i dessa friigor. 

Olika insatser har redan initierats av staten och huvudmännen i samverkan 

hl.a. genom Spri. Inom socialdepartementet har vidare initierats ett 

utvecklingsarbete som syftar till att belysa metoder för utvärdering av olika 

typer av medicinska teknologier. 
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Alcdicinskt-etiska frågor 

Etiska frågeställningar har fått en alltmer framskjuten plats i den hiilso

och sjukvårdspolitiska debatten. Det gäller t.ex. frågor kring fosterdiagnos
tik, genforskning. dödsbegrcpp och befruktning utanför människokrop

pen. 

lnom detta område är det ofta nödvändigt med en enhetlig bedömning på 

nationell nivå. Det är samtidigt angeläget att såväl landsting som regering och 
riksdag på ett tidigt stadium är väl informerade om utvecklingen och den 

pågäende forskningen. 
Som framgår av riksdagsskrivelse den 22november1984 (rskr 1984/85:23) 

har riksdagen också bifallit socialutskottets hemställan i betänkandet SoU 
1984/85:4 att regeringen skyndsamt bör överväga lämplig form för kontinu
erligt informations- och åsiktsutbyte i fråga om sådan medicinsk forskning 
och behandling som kan anses känslig för den mänskliga integriteten eller 
påverka respekten för människovärdet. 

Regeringen har mot denna bakgrund beslutat att inrätta ett särskilt organ 
knutet till socialdepartementet för medicinskt-etiska frågor med företrädare 

för parlamentariker, sjukvårdsansvariga och forskare. 

Översyn av formerna för samspelet mellan staten och sjukvårdshuvudmännen 

wul avser hälso- och ~jukvården 

Det har under de senaste åren skett stora förändringar i förutsättningarna 
för statens samverkan med hälso- och sjukvårdshuvudmännen. Det räcker 
med att nämna ramlagstiftningen inom hälso- och sjukvårdens område. 
ändrade regler för statliga bidrag och ersättningar, förändringarna i 

socialstyrelsens roll och inrättandet av hälso- och sjukvårdsbercdningen. 
Samtidigt pågår ett fortsatt arbete som syftar till ytterligare decentralisering 

och minskad detaljstyrning bl.a. inom ramen för försöken med ökad 

kommunal självstyrelse. 
Det finns mot denna bakgrund ett behov av att analysera de nya 

förutsättningarna för statens samverkan med hälso- och sjukvårdens 
huvudmän i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens mål och intentioner. 

Jag har därför samratt med chefen för civildepa~tementet som informerat 

mig om att han avser att efter samråd med Landstingsförbundet föreslå 

regeringen en komplettering av direktiven till stat- och kommunberedning

en. Härigenom skapas en särskild arbetsgrupp inom beredningen för 

överväganden om samspelet mellan staten och landstingen när det gäller 

hälso- och sjukvården. 
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3 Det förebyggande arbetet 

3.1 Inledning 

Det fön:hyggande arbetet är såväl individ- som samhällsinriktat. Utgångs

punkter hör vara [1 ena sidan olika befolkningsgruppers livsvillkor och livsstil 

samt [i den andra deras hälsotillstånd. Perspektivet omfattar såväl kemiska, 

fysikaliska och biologiska som ekonomiska och sociala riskfaktorers bety

delse för folkhiilsan. Det ankommer på de verksamma inom hälso- och 

sjukv{irdcn att aktivt medverka till att uppspåra sådana hälsorisker samt att 

informera såväl patienter. allmänhet som ansvariga inom andra samhälls

sektorer om de samhälls- och miljöförhållanden som orsakar hälsopro

blem. 

I ett internationellt perspektiv har inom världshälsoorganisationen 

(WHO) utarbetats en hälsopolitisk strategi för Europaregionen som antogs 

a\' mt:dlemsstatcrna - och således även Sverige - år 1984. Denna har redan i 

flera andra länder presenterats för landets parlament. 

WHO:s strategi "Hälsa för alla år 2000" utgår fråi:i följande huvudele

ment: 

• jämlikhet i hiilsa och levnadsvillkor. 

• hiilsofriim.iande och förebyggande arbete, 

• aktivt engagemang hos medborgarna, 

• tvärsektoriellt samarbete, 

• hiilso- och sjukvård med inriktning mot primärvård och 

• internationellt samarbete. 

Grundläggande för WHO:s strategi är: 

• att uppnå jämlikhet i hälsa mellan och inom länderna genom att minska 

skillnader i hiilsotillstimd mellan länder och mellan befolkningsgrupper i 

länderna med minst 25 procent till år 2000, 

• att lägga liv till åren genom att människor fullt ut skall kunna utnyttja sina 

egna fysiska och psykiska resurser för att hantera den egna livssituationen 

på ett hälsosamt sätt. 

• att lägga hälsa till livet genom att öka antalet år som människor lever fria 

från sjukdom och handikapp med minst JO procent till år 2000 och 

• att liigga år till livet, bl.a. genom fortsatt minskning av spädbarns- och 

mödradödlighet och för tidig död till följd av hjärt- och kärlsjukdomar. 

olycksfallsskador och cancer m.m. 

Vissa stora folkhälsoproblem i Europa bedöms kunna reduceras under den 

närmaste 15-iirsperioden. Dödsfall till följd av olyckor bedöms t.ex. kunna 

minskas med minst 25 procent under den aktuella perioden. Hjärt- och 

kärlsjukdomar och cancer bland barn, ungdomar och personer i yrkesverk

sam akter anges under samma period kunna minskas med 15 procent. 

Ett av de hälsopolitiska målen är är att tobakskonsumtionen bör kunna 
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minskas med 50 procent och alkoholkonsumtionen med 25 procent till är 

2000. 

Insatser för att förhättra livsvillkor. miljö och päverkan av olika 

livsstilsfaktorer kriivs för att dessa mal skall kunna förverkligas. Mot denna 

bakgrund betonas starkt behovet av en tvärsektoriell hälsopolitik pt1 si1viil 

nationell. regional som lokal nivå. 

Viktiga instrument för att främja och genomföra denna hälsopolitik är 

hälsoupplysning. skärpt kontroll av hälsorisker i t.ex. arbets-. trafik- och 

boendemiljöer samt utveckling av former för ett aktivt engagemang hos 

medborgarna. 

Såväl HS 90 som cancerkommitten framh<'illcr att förbättringar av 

folkhälsan i hög grad förutsätter att man kan pi1visa och reducera orsakerna 

till ohälsa. Man framhåller att det i regel inte är möjligt att begriinsa sig till en 

s.k. högriskstrategi. dvs. åtgärder riktade till en mindre grupp med särskilt 

stora hiilsorisker. Niir det gäller hiilsorisker som har stor utbredning i 

befolkningen är det nödviindigt att arbeta med en befolkningsstrategi. Mera 

betydande framtida folkhälsovinster genom senareläggning av sjukdomar, 

höjning av den allmänna livslängden och minskad dödlighet och sjuklighet. i 

första hand bland barn och vuxna i yrkesverksam ålder. är starkt beroende av 

att vi lyckas få genomslag för det förebyggande arbetet. I likhet med flertalet 

remissinstanser anser jag att vi mastt· liigga stor vikt vid att utveckla 

innehållet i och formerna för de förebyggande insatserna. 

Det förebyggande arbetet för en god hälsa och mot ohälsa måsk bedrivas 

på många fronter. Det är en uppgift för hela samhället. och måste engagera 

dels de enskilda medborgarna, dels folkrörelser och andra ideella organisa

tioner liksom myndigheter som p:'1 olika sätt kan medverka till att minska 

hälsorisker och främja goda livsvillkor. 

Grunden för det förebyggande arbetet är den allmänna välfärds-. miljö

och socialpolitikens inriktning. Det konkreta förebyggande arbetet inriktas 

på att motverka mera specifika hälsorisker i den sociala, psykiska och fysiska 

miljön, t.cx. genom kontroll a\" hälsoskadliga faktorer i arbetsmiljön och i 

den yttre miljön. 

Regeringens miljöpolitik är ett exempel på det senare. Kampen mot 

försurningen. där Sverige internationellt intar en ledande position, är inte 

endast en kamp för ett fortsatt liv för våra skogar och sjöar. utan ytterst också 

ett målmedvetet arbete till skydd för vår hälsa. Ett annat exempel där 

hälsoskyddsintresset står i centrum för mil_jöpolitiken är regeringens förslag 

för att eliminera utsläppen av bly från bensin. Kemikalieanvändningen är 

ytterligare ett exempel. Kemikommissionen har lämnat förslag till en 

utvidgad och effektivare samhällskontroll av kemikalieanvändningen. Che

fen för jordbruksdepartementet kommer senare denna dag föreslå regering

en att lägga fram en proposition med utgångspunkt i kommissionens 

förslag. 

Hälso- och sjukv;irdsscktorn svarar för vissa förebyggande insatser, t.ex. 

genom vaccinationer och riktade hälsokontroller. En annan mycket viktig 
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uppgift för hiilso- och sjukviirden är att ta fram kunskapsunderlag om 

sjukdomars fördelning i befolkningen. Detta kan ligga till grund för mer 

ing{1endc analyser av olika sjukdomsorsaker och utnyttjas som underlag i 

samhällsplaneringen och för konkreta åtgärder. Till stora delar vcrkställs 

hälsopolitiken genom insatser från andra samh;illsscktorcr iin hälso- och 

sjukvården. t.ex. inom ramen för utbildningspolitiken. miljöpolitiken. 

trafikpolitiken. alkohol- och drogpolitiken. jordbruks- och livsrnedclspoliti

ken samt arbetsmiljö- och bostadspolitikcn. Jag har inte för avsikt att här i 

sak redovisa åtgärder från statsmakternas sida pa dessa olika omriidcn. 

Det förehyggande arbetet har hittills i huvuds;1k varit framgfogsrikt. 

Livsliingdcn har ökat, mödra- och spädbarnsdödligheten är mycket låg 

liksom dödligheten i infektionssjukdomar. Dödsfallen relaterade till arbets

livet och trafiken har minskat. Det finns många andra helägg för att det 

förebyggande arbetet gett goda resultat och gett människor en ökad trygghet 

och välfärd genom frihet från många hälsorisker. som tidigare tedde sig 

hotfulla. 

Som jag något redovisat i det föregående finns det dock alltjämt påfallande 

stora skillnader i hälsoförhållandena mellan olika hefolkningsgrupper och 

deras möjligheter att leva ett hälsosamt liv. Skillnaderna kan inte till någon 

större del förklaras av ärftliga olikheter eller att personer med särskilt stora 

hälsoproblem erhåller arbete i vissa branscher. De hänförs till stor del till de 

ojämlika livsvillkoren i socialt och ekonomiskt hiinscende som präglar olika 

social- och yrkesgruppers situation och. för några sjukdomsgrupper. till 

olikheter i livsstil. Det är i hög grad fysiskt och socialt pMrestande 

arbetsförhållanden. missbruk av alkohol, konsumtion av tobak och narko

tika, psykiska och sociala påfrestningar vid långvarig arbetslöshet samt 

olämpliga kostvanor som ligger bakom många av våra folkhälsoproblem. 

Dessa kunskaper och insikter ställer krav på praktisk handling inom ramen 

för en nationell hälsopolitik. 

I appendix 1 redovisas HS 90:s beskrivning av hiilsoproblem och hälsoris

ker i befolkningen. 

3.2 Underlag för hälsopolitiska program 

3.2.1 Fortsatt arbete med programunder/ag 

I Min ~edömning: Underlag till hälsopolitiska program--~~1r förebyg;<mde [ 

I insatser mot olika hälsoproblem bör regelbundet tas fram och revideras. 1 

HS 90:s och cancerkommittcns arbetssätt bör föras vidare. Underlag till \ 

hälsopolitiska program bör utarbetas pa central niv{1 i n;ira samverkan ! 

mellan berörda myndigheter. Programunderlagen bör förankras i den 

rådgivande hälsopolitiska expertgrupp under hiilso- och sjukvårdsbered

ningcn som jag senare kommer att föresl[1 (avsnitt 3.6.2. ). Underlag för 

program mot psykisk ohälsa och rörelseorganens sjukdomar bör tas fram 

med förtur. 
. i ----------· ---··-- --·- -·--------· ---·---····-' 
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Utredningarnas IHS 90 och cancerkommitten) förslag: I-IS 90 använder tv[i 

ansatser som grund för att sammanställa underlag för det förebyggande 

arbetet. 

Den ena ansatsen är att utgå från en viss samhiillssektor, t.ex. bostads

sektorn eller arbetsmiljösektorn. och att beskriva och analysera de hälsoris

keroch hälsoproblem som är relaterade till denna samhällssektor. Denna typ 

av hälsopolitiska sektorsprogram syftar till att man inom den aktuella sektorn 

i ökad utsträckning skall kunna medverka till hiilsofrämjande och hälso

skyddande insatser. 

Den andra ansatsen innebär att man utgår från en viss sjukdom eller grupp 

av sjukdomar etc. och beskriver förekomsten och fördelningen härav i 

befolkningen och försöker identifiera de bakomliggande uppkomstmekanis

merna och anger möjligheter att reducera eller eliminera orsaker till den 

aktuella sjukdomen. På det förebyggande planet är denna ansats en parallell 

till s.k. vårdprogram för utredning och hehandling av sjukdomar. HS 90 

benämner denna ansats hälsopolitiskt handlingsprogram. 

HS 90 har redovisat underlag till hälsopolitiska program avseende dels 

skador genom olycksfall (SOU 1984:42). dels hjärt- och kärlsjukdomar 

(SOU 1984:43), samt vissa hälsopolitiska aspekter på samhällsplaneringen 
vad avser boendemiljön, arbetsmiljön, arbetsmarknadspolitiken och livsme

delspolitiken (SOU 1984:44). 

Cancerkommittens betänkande (SOU 1984:67) Cancer - orsaker. före

byggande m.m. kan ses som ett synnerligen omfattande underlag till 

hälsopolitiskt handlingsprogram mot cancersjukdomarna. 

HS 90 föreslår att denna typ av underlag till hälsopolitiska program på sikt 

tas fram så att de täcker flertalet folkhälsoproblem och samhällssektorer. 

Därvid betonas vikten av att hälsopolitiska handlingsprogram för psykisk 

ohälsa inklusive självmord och rörelseorganens sjukdomar färdigställs med 

förtur. 

De underlag till hälsopolitiska handlings- resp. sektorsprogram, som på 

detta sätt bör tas fram av socialstyrelsen i nära samverkan med berörda 

organ, utgör ett underlag för hälsopolitiska åtgärder på såväl nationell nivå 

som för lokala program inriktade mot att reducera hälsorisker och olika 

sjukdomar. 

Remissinstanserna: Dessa är genomgående pos1t1va till de program som 

HS 90 och cancerkommittcn lagt fram och tillstyrker i regel att detta 

arbetssätt vidareutvecklas. 

Skälen för min bedömning: Tillvägagångssättet att utarbeta underlag för 

hälsopolitiska handlingsprogram för de stora hälsoproblemen inom befolk

ningen och sektoriell<1 programunderlag för de hälsomiissiga utgångspunk

terna för samhällsplaneringen inom skilda samhällssektorer har, som jag 

nämnt, vunnit allmän <1nslutning i remissbehandlingcn av HS 90:s huvudrap

port och cancerkommittens betänkande. Jag ansluter mig helt till bedöm-
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ningen att uetta tillvägagångssätt är mycket värdefullt for den fortsatta 

utvecklingen av det förebyggande arbetet i samhiillct. 

Självfallet maste detta arbete bedrivas i bred samverkan mellan berörda 

myndigheter m. m. och de ideella organisationer som är verksamma inom det 

förebyggande omr~1det och som utför ett mycket betydebefullt arbete. 

Nya och reviderade programunderlag bör, med hänsyn till deras tvärsek

toriella natur. redovisas och diskuteras i den radgivande hiilsopolitiska 

expertgrupp som jag senare föreslitr skall inrättas. Därmt::d kan underlagen 

fä en god förankring innan de sprids för mera allmän användning i det lokala. 

regionala och nationella hiilsoarbetet. Pfi sikt bör. i enlighet med HS 90-

utrcdningens förslag, program tas fram som täcker flertalet folksjukdomar 

och samhällssektorer. 

Jag delar också HS 90:s uppfattning att hiilsopolitiska program för psykisk 

ohälsa och rörelseorganens sjukdomar hör tas fram med förtur. Detta har 

redan p{1börjats genom det arbete som på mitt uppdrag bedrivs vid !\Jordiska 

hiilsoviirdshögskolan och socialstyrelsen för att belysa möjligheter och 

begränsningar att förebygga psykisk ohälsa inklusive självmord resp. olika 

sjukdomar i rörelseorganen. Jag finner det vidare angeläget att de underlag 

till hälsopolitiska program som utarbetats inom HS 90-utredningen (Hälso

politiken i samhällsplaneringen. SOU J 984:44) vidareutvecklas i nära 

samverkan mellan ansvariga myndigheter. Hälso- och sjukvilrden kan på 

detta sätt medverka till att förbättra förutsättningarna för ansvariga 

beslutsfattare inom respektive samhällssektor att utveckla och konkretisera 

hälsopolitiska miil och hälsomässiga konsekvenser för verksamheten. 

I cancerkommittens program för cancerprevention ingår även en rad 

bcdiimningar och förslag rörande den lagstadgade riskkontrollen av olika 

kemiska och fysikaliska faktorer. Efter samråd med cheferna för jordbruks

och arbetsmarknadsdepartementen vill jag sarskilt fästa myndigheternas 

uppmärksamhet på dessa. Det bör hiir nämnas att chefen för jordbruksde

partementet senare denna dag kommer att föreslä regeringen att lägga fram 

en proposition om kemikaliekontroll (prop. 1984/85:118). l propositionen 

föreslås bl. a. att ett toxikologiskt riid inrättas med uppgift att verka för en 

hög vetenskaplig standard i myndigheternas riskanalyser och för en 

samordning av des~a. 

Att hälsopolitiska program tas fram innebär inte n{1gon omfördelning av 

ansvar mellan olika samhällssektorer. Jag vill betona att de hälsomässiga 

aspekterna givetvis måste vägas samman med andra aspekter på verksam

heten innan man kan tala om hälsopolitiska mål och föreslå konkreta 

ätgärder för en viss verksamhet. Samtidigt bör uppmärksammas de 

svårigheter som ofta finns när man önskat klarliigga effekterna av ett visst 

beslut i termer av minskad sjuklighet och dödlighet. Detta gäller ofta såv~il 

förebyggande som vårdande insatsers betydelse i ett folkhälsoperspektiv. Pii 

detta omriide iir en metodutveckling nödviindig. Det är dock - vad avser de 

förebyggande insatserna - ofta tillriickligt för att motivera ett visst beslut att 

3 Riksdagen 1WN!85. i sam/. Nr 181 
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man har kunskap om i \'ilken utstriickning olika hälsorisker kan reduceras 

eller eliminera~. Det iir diirfiir angel:iget att i dessa fall i hög grad uttrycka de 

hiilsopolitiska mitlen ocks{1 i termer av minskade risker. Jag vill framhålla att 

detta arbetssiitt iir i god iiverensstämmelse med de rekommendationer WHO 
gett till medlemsWnderna och som Sverige i världshälsoförsamlingcn och 

rcgionkommitten för Europa ställt sig bakom. 

3.3 Hjärt- kärlsjukdomar och cancer 

De underlag till hiilsopolitiska handlingsprogram som utarbetats inom 

I-IS 90 resp. cancerkommitten analyserar bl.a. följande fakta. 

~far det gäller hjiirt- och kärlsjukdomar redovisar HS 90 att rökning, 

brister i kostens sammansättning. förhöjt blodtryck och otillfredsställande 

psykosociala förh<lllanclen i t.cx. arbetslivet är de mest betydelsefulla yttre 

faktnrerna som ligger bakom utvecklingen av denna sjukdomsgrupp. Man 

har ocks[1 funnit att i varje fall rökning, högt blodtryck samt jäktigt och 

enformigt arbete och arbetslöshet alla tenderar att vara vanligare bland 

människor med bg utbildning. 
Cancersjukdomar blir i regel vanligare med stigande ålder. Cancerkom

mitten bedömer att kostfaktorer och tobaksrökning är de två största yttre 

orsaksfaktorcrna. Diirtill kommer faktorer relaterade till exempelvis infek

tioner, ultraviolett stralning i samband med främst utlandsresor och i någon 

utstriickning specifika arbetsmiljöfaktorer och den allmänna luftförorening

en. I fraga om betydelsen av radon i bostäder uttrycker kommitten stor 

osiikerhct i riskuppskattningen. Kommitten föreslar fördjupade epidemio

logiska studier för att närmare klarlägga cancerriskernas storlek i detta 

sammanhang. Jag aterkommer till detta i det följande. 

Tobaksrökningen och kostens sammansättning framstår som särskilt 

betydelsefulla faktorer för utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar och 

cancer, vilka svarar för en mycket stor del av sjukligheten och dödligheten i 

den svenska hefolkningen. Jag kommer diirför i senare avsnitt att lägga fram 

mina bedömningar om vissa atgärder som på sikt kan bidra till att minska 

dessa hälsorisker för befolkningen. Jag vill dock betona att det här handlar 

om svåra bedömningar och avvägningar och att det inte finns enkla och 

!lkontroversiella viigar att snabbt och drastiskt förändra förhållandena vad 

avser befolkningens kost och kostvanor och tobaksbruk. 

I fråga om hjiirt- och kiirlsjukdomar är förhöjt blodtryck en viktig 

riskfaktor för uppkomsten av slaganfall och hjärtinfarkt. Även mattligt 

förhöjt blodtryck innebär en riskökning. HS 90 förordar därför en strategi 

som inte enhart tar sikte pa den begränsade grupp som har mycket kraftigt 

förhiijt blodtryck och d{irför löper mycket hög individuell risk att drabbas av 

siidana dramatiska sjukdomsyttringar som slaganfall och h.iärtinfarkt, utan 

även en bredare befolkningsinriktad strategi. Man anser emellertid inte att 

speciella hiilsokontroller bör organiseras för att erbjuda blodtrycksmätning 
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och eventuella behandlingsatgärclcr till alla i befolkningen, i analogi med 

t.ex. allmän skärmbilclsundersökning för att spi1ra tuberkulos. rniremot 

anser man att det iir \'ikt igt att blocltryckskontroll erbjuds i anslutning till 

flertalet reguljiira patientkontakter i det löpande hiilso- och sjukvardsarbc

tet. 

En samverkan mellan primiirviird och företa)!shiilsovlircl iir \'iktig för att n[1 

de yrkesgrupper där kombinationen av arbetsmiljö och levnadsvanor skapar 

hög risk för hjärt- och kärlsjukdom. Man förordar viss restriktivitet med 

användning av läkt:mcddsbehandling och pekar pii angeHig~·nheten av att 

genom hälsoupplysning pavt:rka kostvanor. motion, övervikt och rökning. 

De remissinstanser som kommenterat åtgärder mot högt blodtryck i det 

förebyggande arbetet mot hjärt- och kiirlsjukdomar anser denna inriktning 

lämplig. Jag vill framhfalla \'ärdct a\' att man erbjuder de rnskilda personer 

som kommer i kontakt med hälso- och sjukviirdcn blodtrycksmätning och 

eventuella beh<lndlings{1tgiirder med syfte att diirigt:nom förebygga eller 

senarelägga utvecklingen av mera sviirartade konsekvenser av ett förhöjt 

blodtryck. 

WIIO framhaller i sin Europastrategi att dödligheten i hjärt- och 

kärlsjukdomar i regionen för människor undt:r 65 är skall reduceras med 

minst 15 procent till är 2000. Detta mal skulle kunna uppnås genom en 

kombination av förebyggande åtgärder och förbättrade behandlingsmeto

der. Härmed bör man, anser WHO. kunna viinda utvecklingen i länder där 

dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar av aderförkalkningsnatur ökar eller 

har stagnerat och piiskynda förbättringen i länder där dödligheten minskar. 

På detta sätt skulle man uppnå en nedgång av dödligheten i sådana 

sjukdomar i alla länder. Utifr[m de fakta och antagandt:n som redovisas i 

HS 90 framstår det som helt realistiskt att uppn{1 en minskning av 

dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar även i Sverige under den närmaste 

15-årsperioden. 

3.4 Olycksfallsskador 

HS 90 redovisar att olycksfallskadorna är ett problem av folkhiilsonatur. 

Särskilt i yngre åldrar svarar dödsfall genom skador för en mycket stor andel 

av den samlade dödligheten. Trafik- och arbetsskadorna svarar för manga 

skadehändelser. Mer än 75 procent av de skador som leder till kontakt med 

sjukvården bedöms dock hänförliga till vistelse och verksamhet i hemmet. 

skolan och fritidslivet utomhus och inomhus. t.ex. i samband med motion och 

idrott. Även de flesta av de dödliga skadorna - ca 2 500 per är - inträffar 

under sådana förhållanden utan samband mt:d trafiken eller arbetet. 

Flertalet härav är fallolyckor bland äldre med t.ex. lärbenshalsfraktur som 

följd. Svåra olycksfall är nästan dubbelt så vanliga bland arbet~lre som hos 

högre tjänstemiin. llS 90 anser att förstärkta förebyggande insatser avsevärt 

skulle kunna minska risken för skador inte minst i arbets-. hem- och 

närmiljö. 
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I HS 90:s huvudrapport och inom ramen för det hiilsopolitiska handlings

program mot skador som HS 90 presenterat ( SOC 1984:42). föresläs dels ett 

förbättrat system fiir skadestatistiken i vissa hiinseenden, dels ett klarläg

gamle av myndighets- och tillsynsansvaret för skadctörebyggamk i1tgiirder 

på den lokala niviin. Jag tar i det följande upp dessa förslag till 

behandling. 

3.4. I Förbäurad skadeswtistik 

I M:: bedöm~;ng:-;:· att förbiittr~ unde~;:1get förd~ ~~~·f;irel~ygg<11~~-~I 
insatserna i samhället bör en hinsvis registrering av samtliga olycksfall 

( skadefall) som kommer i kontakt med hiilso- och s jukvitrden genomfö

ras. För att begränsa rt:sursinsatserna bör ett rullande regi~1rcringsförfa

rande tillämpas. Varje år bör registrering ske i tv!1 -tre liin under :13.gra 

månader. På sikt täcks därmed hela landet. Amvaret för denna 

registrering bör ligga på hiilso- och sjukv{1rdshuvudmiinnen. Socialstyrel

sen skall, i erforderlig samverkan med andra myndigheter och organisa

tioner. ges ansvaret för den centrala statistik. som skall baseras pt1 denna 

registrering. 

Utredningens (HS 901 förslag: Överensstämmer med min bedömning. HS 90 

föreslår ett system med en intensiv registrering av diagnoser och omständig

heterna kring skadan för alla de patienter som söker sjukvården till följd av 

en olycksfallsskada under begränsade perioder. t.ex. n~1gra månader, och i 

ett par-tre landstingsomraden samtidigt. Samtliga grenar a\· hälso- och 

sjukvården, således t.ex. även skolhälsovården och företagshälsovården, 

måste medverka för att erhålla en korrekt bild av skadeförekomsten i 

befolkningen. På sikt crhallcs med detta rullande system en fullstiinclig 

täckning av landet, arstider etc. till begränsade kostnader jiimfört med en 

kontinuerlig statistik. Förslaget bygger på goda erfarenheter fran det s.k. 

Falköpingsprojektet i Skaraborgs läns landsting och frtm av konsumentver

ket i samarbete med statistiska centralbyriin bedrivna projekt. HS 90 föreslår 

att socialstyrelsen får ansvaret för att initiera och c·entralt administrera en 

sadan förbättrad skadestatistik. Den är betydelsefull siiväl for att få ett 

underlag för inriktningen av de skadeförebyggandc insatserna som för 

uppföljningen av effekterna av vidtagna ingärder. 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser som kommenterat detta förslag 

ställer sig positiva. 

Skälen för min bedömning: Jag anser att HS 90:s förslag om en förbättrad 

skadestatistik är ett viktigt led i utvecklingen av det skadeförebyggande 

arbetet. Inte minst kan det verksamt bidra till att stärka underlaget för 

insatser mot olycksfall och andra skador bland barnen. Även när det gäller de 
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äldres olvcksfallsskador kan detta svstcm för skadereg:istrcring också ge 

viktig information. Jag avser diirför att föreslå regeringen att uppdra at 

socialstyrelsen att svara för en skadcstatistik i enlighet med HS 9U:s förslag. 

Socialstyrelsens kostnader härför fär bestridas genom omprioriteringar inom 

socialdepartementets verksamhetsområde. Självfallet far det av mig före

slagna skadestatistiksystemet inte inneb:ira dubbclarhete i förhällande till 

hcfintliga informatioföLillor. Jag tiinker därvid i första hand på informa

tionssystemet om arbetsskador (ISA). som administreras av arbetarskydds

styrelsen. Arbetsskadornas förekomst torde genom just ISA redan nu vara 

relativt väl kiind. Socialstyrelsen och arbctarskyddsstyrelsen bör således 

överenskomma om i vilken utstdckning det av mig förordade statistiksyste

met skall komplettera ISA. 

En ökad samvc:rkan mellan myndigheter med ansvar för skadcförebyg

gande ~1tgiirder inom olika skadcornrildcn iir ocksf1 angelägen. Jag föruts~itter 

att socialstyrelsen i sitt skadeförehyggande arbete tar nödvändiga initiativ för 

att fä till ,,t[md ett s<ldant utvecklingsarbetc. 

3.4.:! Utredning av miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter det 

skadeförcbyggande arhcICI inom kommunen 

: . M~n ~~dö~~i~;~ Me~ ut;~m~~~unkt i -HS-90:s för:l<1~ om ett lag~~gle;~ 
; tillsynsansvar för miljö- och hiilsoskyddsniimnden i friiga om skadeförc-

1 byggande åtgärder hör närmare utredas vilka uppgifter som kan och bör 

ankomma pa nämnderna i syfte att förstiirka de skadeförebyggande 

, insatserna pa den lokala nivån och hur den rattsliga n:g\enngen h:ira" boj· r , 
ske. Di1rvid bör belysa~ mojltghetcr att utveckla en akti\' medborgarmed-

\ verkan och ökad samverkan mellan berorda samh<illsorgan och folkrö

relserna for ett samordnat skadcforebyggandc arbete. 
L- -- ------------------ ----- ----

Utredningens <HS 90) förslag: HS 90 framhåller att risk att drabbas av en 

olycksfallsskada finns i praktiskt taget alla de miljöer där människor vistas - i 

arhetslivct, i hemmen, i institutioner och i den allmänna utomhusmiljön samt 

under transporter och rekreation. Skaderiskcrna är sa utbredda i människans 

miljö att kontrollen av dessa risker med nödvändighet mt1stc fördelas på 

många olika lokala. regionala och centrala organ. 

Denna ordning. med många samhällssektorer delansvariga för skadeföre

hyggande åtgärder. är nödvändig för att nå ut i alla de miljöer där det finns 

risk för skador. HS 90 anser inte att det finns anledning att föreslå nägra 

ändringar när det gäller tillsyns- och ätgärdsansvar i vad avser skaderisker i 

arbetslivet och inom transportsektorn. När det däremot gäller åtgärder mot 

skaderisker i bostäder, i bostadens närmiljö och under fritidsverksamhet 

anser HS 90 att det finns ett behov av ett klarare lokalt tillsyns- och 

åtg:ärdsansvar. HS 90 finner det naturligt att kommunens miljö- och 
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hiilsoskyddsniimnd. som sedan liinge svarar för bl.a. den bostadshygieniska 

tillsynen i kommunen. Mäggs att utöva tillsyn betriiffande skaderisker i 

siidana sammanhang. Nämnden hör ocksii fä befogenheter att ge föreliig

gande om åtgärder mot skaderisker. Skaderisker bör jämställas med sanitär 

oliigenhet till följd av fysikaliska och kemiska miljöfaktorer och tiör tydligt 

omfattas av bestämmelserna i hälsoskyddslagen. Ett siidant klarliiggande av 

det lokala tillsynsansvaret skulle. menar HS 90. underliitta kontakterna 

mellan primiirvarden och den primärkommunala organisationen i det 

skadcförebyggandc arbt:'tet och i det gemensamma ansvaret för lokalbefolk

ningens hälsa överhuvudtaget. 

Rcmissinslanscrna: Remissinstanserna är delade i fråga om förslaget att 

vidga miljö- och hälsoskyddsniimndcrnas myndighctsansvar för skadeförc

byggande iitgiirder och att låta detta komma till uttryck i hälsoskyddslag

stiftningen. Förslaget tillstyrks av bl.a. att socialstyrelsen och konsument

verket. Landstingsförbundet tillstyrker en vidare utredning. Styrelsen för 

Svemka kommunförbundet anför bl.a. att '"styrelsen kan väl förstå de 

bakomliggande motiven till förslaget och ansluta sig till uppfattningen att 

samhällsorganen bör ägna ökad uppmärksamhet {it det skadcfön:byggande 
arbetet men kan inte tillstyrka de former härför som utredningen anvisar. 

Man rör vid mycket känsliga och svårhanterliga problem när man vill ge 

samhällsorgan vidgade befogenheter att ingripa mot skaderisker i hemmet. i 

bostadens närmiljö och under fritidsvcrksamhet. Styrelsen motsätter sig 

bestämt att utredningens förslag i denna del läggs till grund för lagstiftning. 

En eventuell klarare reglering av tillsyns- och åtgiirdsansvar beträffande 

denna typ av skaderisker måste föregås av grundlig analys"". Även några 

landsting framh~tller att ett tillsynsansvar för miljö-och hälsoskyddsnämnden 

i detta hänseende är tveksamt med hänsyn till privatlivets helgd. 

Skälen för min bedömning: WHO framhaller i sin Europastrategi att antalet 

dödsfall i olyckor i regionen skall reduceras med minst 25 procent fram till år 

2000 genom intensifierade ansträngningar att reducera trafikolyckor och 

olyckor i hemmet och på arbetet. Detta mal skulle kunna uppnås om inget 

land har en dödlighet i trafikolyckor på mer än 20 per 100 000 år 2000 och om 

länder under denna nivå sänker den till mindre än 15 (Sverige har f. n. ca 12 

döda genom trafikolycksfall per år), samt om dödligheten i arbetslivsolyckor 

i regionen sänks med minst 50 procent och om dödligheten i olyckor i hemmet 

reduceras markant. 

För svenskt vidkommande torde just hemolycksfallen i vid mening böra 

reduceras för att kunna uppnii de av Wl-10 angivna målen. 

Jag ansluter mig helt till HS 90:s syn på den stora betydelse olycksfalls

skadorna fortfarande har som hälsoproblem, inte minst skador i hem- och 

närmiljö bland barn, ungdom och äldre och behovet av ytterligare insatser 

för att minska skadornas omfattning. Det är ett område där det finns 

jämförelsevis goda kunskaper som grund för det förebyggande arbetet. Det 
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finns uppenbara olycksfallsrisker i form av t.ex. diiligt inhiignade grustiikter. 

dammar etc. eller mindre väl skötta lekplatser och annat i bostadens 

närmiljöer som borde kunna vara åtkomliga för förebyggande atgiirder sa att 

tragiska olyckor undviks. Barnmil jöradet bedriver en mycket akti\' verksam

het för att sprida information i dessa frågor. 

Jag förstår emellertid också vissa remissinstansers bedömning att regle

ringen härav kan innebära svärigheter som kräver ingående analyser och 

överväganden. Insatserna får inte ha en S[tdan karaktär att de uppfattas som 

integritetskränkande och som ett intr[mg i privatlivets helgd. Med utg!mgs

punkt i HS 90:s förslag avser jag därför att föresl[1 regeringen att förutsiitt

ningarna för att utvidga kommunernas ansvar vad avser skadcförebyggande 

insatser utreds ytterligare. Därvid bör även belysas möjligheter att utveckla 

en aktiv medborgarmedverkan för ett samordnat skadeförcbyggande arbe

te. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att genom primärvårdens. särskilt 

barnhälsovårdens och distriktsskötcrskornas. försorg ett viktigt skadeföre

byggande arbete utförs i samband med föräldrautbildningen och i samband 

med hembesök inom barnhälsovården och hos äldre som för hemsjukviird. 

Det är angeläget att det skadeförebyggande arbetet i denna form vidareut

vecklas. Jag återkommer till detta i ett senare avsnitt i anslutning till mina 

överväganden om primiirvårdcns uppgifter i det förebyggande arbetet. Även 

skolhälsovården utför t:tt viktigt arbete inom det skadeförebyggande 

området i skolan. 

Det skadcförebyggande arbetet kräver ett direkt engagemang av medbor

garna. folkrörelser och ansvariga samhällsorgan för att bli framgiingsrikt. Ett 

exempel på denna typ av hälsoarbete i lokalsamhället är det s.k. Falköpings

projektct där man under en tvåarsperiod lyckats uppnå en 30-proccntig 

skadereduktion. Hälso- och sjukvården kan spela en viktig roll dels genom 

att registrera och analysera skadchändclser och skaderisker. dels genom att 

aktivt medverka i information och utbildning till allmänheten samt initiera en 

tvärsektoriell samverkan med t.ex. trafikansvariga, lckplatsansvariga. miljö

och hälsoskyddsförvaltningen och skolhälsovården. Det är därför viktigt att 

möjligheterna att utveckla ett direkt medborgarengagemang och förstärkta 

samverkansformer mellan landsting, primiirkommuner och folkrörelser blir 

väl belysta i det utredningsarbete som jag föreslagit i det föregående. 

3.5 Hälsopolitiska aspekter i samhällsplaneringen 

3.5.1 Boendemiljön 

Det underlag till hälsopolitiskt sektorsprogram för boendemiljön som 

utarbetats inom HS 90 omfattar fakta och vissa utgångspunkter för att 

vidareutveckla såväl den sociala som den fysiska boendemiljön. 

Speciellt betonas den hälsopolitiska betydelsen av goda sociala boende

miljöer där det finns bra förutsättningar för samspel och gemenskap mellan 
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miinniskor liksom goda möjligheter att p{1verka den egna livsmiljön. 

Fi>ruts:ittningar för en social gemenskap kan förbättras bl.a. genom en fysisk 

planering som underlättar kontakter mellan boende. som ger ett allsidigt 

liigenhctsutbud och därmed en allsidig bcfolkningssammansättning samt 

former för kollektiv verksamhet bland de boende med t.cx. barnomsorg. 

idrott och iildrcomsorg. 

In~atser i bocndemiljiin av dctta slag kan erfarenhetsmässigt vara av 

betydelse för att bryta isolering och ensamhet. De är därmed viktiga ocksii i 

ett hälsopolitiskt perspcktiv. 

I liilsori:.,ker i den fysiska boendemiljön är hl.a. relaterade till inomhuskli

mat. stralning. buller och luftföroreningar. 

Canccrkommitten har i detta sammanhang speciellt uppmärksammat 

samband mellan radon från mark eller byggnadsmaterial och cancer. 

Kommitten betonar den stora osiikerheten i riskuppskattningarna. Den har 

gcnom egna överviiganden kommit till att den nedre gränsen i strålskydds

institutcts riskuppskattning, dvs. ca 300 lungcancerfall per är i framtiden vid 

nuvarande radonhalt i bostadsluft, ter sig mera sannolik än institutets övre 

gräns och att värdet skulle kunna vara så lågt som HJO fall per år. 

Riskuppskattningen iir dock. enligt eancerkommitten. så vansklig att den 

inte kan göras pa ett tillfredsställande sätt utan ny kunskap. Cancerkommit

ten föreslär därför att en epidemiologisk undersökning genomförs under en 

tid av 4--7 fa för att närmare klarlägga cancerriskernas storlek med hänsyn till 

förekomsten av radon i bostäder. Kostnaderna för en sådan undersökning 

uppskattas grovt till JO milj. kr. I avvaktan på resultatet av en sådan 

undersökning hör. enligt cancerkommitten. radonutredningens förslag i 

betänkandet ( SOU 1983 :6) Radon i bostäder genomföras sa som en 

minimiätgiird. Det innebiir att i befintlig bebyggelse bostäder med en 

radonhalt över 400 Bqlm3 bör atgärdas. Vid nybyggen av bostäder bör. enligt 

caneerkommitten. målsättningen vara att eftersträva en radondotterhalt 

under det nuvarande svenska medelvärdet. 

Av de remissinstanser som tagit upp radonfrågan ansluter sig flertalet till 

cancerkommittens bedömning och tillstyrker förslaget om en radonepide

miologisk studie. De olika forskningsorganen förutsätter i sina yttranden att 

siirskilda medel anvisas för undersökningen. 

Jag anser för egen del - efter samrad med cheferna för jordbruks- och 

hostadsclepartemcnten- att förekomsten av radon i bostäder är ett angeläget 

hälsoproblem som hör åtgärdas. Radonutredningens förslag innebär bl.a. att 

kommunerna skall identifiera hus med radondotterhalter över 400 Bq/m3. 

Allmänna råd till kommunerna om spårningsarbetet har meddelats av 

socialstyrelsen. Jag förutsätter att miljö- och hälsoskyddsnämnderna beaktar 

dessa råd i sin verksamhet. Enligt en undersökning som socialstyrelsen gjort 

nyligen har de flesta kommuner ocksä redan vidtagit åtgärder för att sp[1ra 

riskhus. Ytterligare iitgärder planeras av kommunerna. Vad gäller cancer

kommittens förslag om en radonepidemiologisk studie förutsätter jag, mot 
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bakgrund av de positiva remissyttrandena, att de berörda forskningsorgnnen 

bcaktnr denna fr~iga vid sin planering av forskning,verksamheten och p~i 

sech·anligt siitt aktunliserar de resursbehov som de bedömer föreligga. 

Vissa fri1gor om radon bereds för niirvarande inom regeringskansliet av en 

siirskild samr~1dsgrupp mellan de närmast berörda departementen. 

HS 90 och cancerkommittcn aktualiserar även hälsoproblem som kan vara 

förknippade med nya byggnadsmaterial och förändrade tekniker. t.ex. fLir 

vcntilationssystem. Det är t.ex. kiint att vissa byggnadsmaterial avger 

formaldehyd, som irriterar ögon och luftviigar och som misstiinkts vara 

cancerframkallande. Vidare utgör bilavgast:r - speciellt i de större stiiderna -

en hälsorisk si:Jviil utomhus som inomhus. Bilavgaskommitten redovisar i sitt 

bctiinkande (SOU 1983:27) att hiilften av befolkningen i de tre största 

stiiderna ansi:Jg sig störda av bilavgaser. Bilavgaskommittens betänkandc har 

behandlats av regeringen. Ett förslag (prop. 1984/85: 127) um införande av 

blyfri bensin och skiirpta avgasreningskrav har nyligen förelagts riksda

gen. 

Frirn hälsopolitiska utgångspunkter är det angeläget att öka kunskaperna 

om samband mellan inomhusmiljön och ohälsa. Samtidigt är det viist:ntligt 

att byggnadsmaterial och byggnadsteknikcr i ökad utsträckning förhands

prövas även med avseende på dess eventuella hälsoeffekter innan de används 

i produktionen. Enligt vad jag har erfarit p{1giir f.n. ett samarbete mellan 

plan\'erket, socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrclsen för att ta fram ett 

handlingsprogram mot hälsorisker i inomhusmiljön. 

3.5.2 Arbetsmiljön 

Historiska och aktuella fakta visar entydigt vilken stor betydelse arbets

miljöns utformning och arbetets innehåll har för folkhiilsan. Detta återspeg

las bl.a. i de stora skillnader som finns mellan olika yrkesgruppers 

möjligheter att leva ett hälsosamt liv. 

Ansvaret för arbetsmiljön åvilar primärt den enskilde arbt:tsgivaren enligt 

arbetsmiljölagen. A.ven arbetstagarna har emellt:rtid ålagts en skyldighet att 

samverka med arbetsgivaren för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Sedan 

lång tid har ocksa arbetsmarknadens parter intimt samarbetat för att nå m;\let 

en god arbetsmiljö. Genom arbetsmiljöavtal och avtal om företagshiilsovilrd 

m.m. har pilrterna tagit ett direkt praktiskt ansvar för verksamhetens 

utveckling. 

De till arbetslivet relaterade hälsoproblemen måste emellertid ocks~1 ses i 

ett samlat hälso- och sjukvårdspcrspektiv. 

Hälso- och sjukvårdslagen Mägger landstingen ett ansvar för att tillgodose 

hela befolkningens behov av hälso- och sjukviird. Landstingen skall därvid 

samverka med andra samhällsorgan, organisationer och enskilda i sin 

plant:ring av hälso- och sjukvården. Företagshälsovården berörs därmed av 

landstingens planerings- och samrådsskyldighet, även om företagsh~i\sovår-
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den till sin funktion :ir en del av arbetarskyddet. 

Primiir\'ardcn fiir\'iintas ha kunskaper om den lokala befolkningens 

samlade hiiboprobl<:m och h:ilsorisker. De arbetsrelaterade problemen och 

riskerna ,·ägl'r diirvid tungt. Det finns lbrför ett starkt behov av nära 

kontakter mellan den landstingskommunala hälso- och sjukvården och i 

första hand förctagshälsovtirden och den statliga yrkesinspcktionen. 

Föret;1gshtibovardens innchäll, utbyggnad och finansiering har nyligen 

ing{tendc rl'dovisats för riksdagen i propositionen (prop. 1984185:89) om 

företagshälscwiml och arbetsanpassning. Jag begriinsar i detta sammanhang 

perspektivl't till vissa fakta om hälsoprobkm i arbetslivet samt landstingens 

roll n.:11 insatser vad avser arbetsrelaterade hiilsoproblem. 

Dödsfallen genom olycksfall i arbete har kontinuerligt minskat från ca 500 

per ;'1r umkr 1950-talet till ca 30U i början av 196U-talet och ca LIO i början av 

J 9811-talet. Under ar 1982 inträffade 106 olycksfall med dödlig ut gäng bland 

anstiillda. Denna relativt gynnsamma utveckling kan förklaras säväl av den 

allm:inna omstruktureringen av arbetslivet som av målmedvetna och aktiva 

skadefrin:bygg.ande insatser. 

Antalet arbetsolycksfall som inte lett till dödsfall men som föranlett 

sjukskrivning och ibland besti1endc men har dock inte minskat i samma takt. 

Uttryckt i antakt arbetsolycksfall per miljon arbetstimmar kan konstateras 

att antalet olyckor var 22.2 under år 1968 och 20,7 under är 1980. 

Sv~lrhetstalet, dvs. antal sjukdagar per 1 000 arbetstimmar, sjönk dock under 

samma period frtm 1.35 till 0,52. De branscher som hade den högsta 

olycksfallsfrekvensen var slakterier. skeppsvarv. gruvor. järn- och stålgjute

rier och s~tgvcrk. 

Trots minskningen av antalet arbetsolycksfall utgör de fortfarande inom 

flera branscher. t.ex. slakterierna. ett av de största hälsoproblemen i 

arbetsmiljön. 

Även de fysikaliska arbetsmil jöfaktorcrna - buller. vibrationer. strålning. 

klimat och belysning - är alltjiimt ett stort problem och har visat sig ge 

upphov till allvarliga besvär och sjukdomar. Bland arbetare uppger 50 

procent att man besväras av huller på arbetsplatsen. Särskilt utsatta 

branscher är verkstadsindustrin, massa- och pappersindustrin. grafisk 

verksamhet. triivaru-, textil- och beklädnadsindustrin. 

Fysisk belastning med tunga lyft och upprepade och ensidiga arbetsrörel

ser utgör uppenbara hälsorisker som ofta ger upphov till langa sjukskriv

ningar och iir en vanlig orsak till förtidspensionering. omplacering och 

ormkolning. s;1dana problem äterfinns i flera branscher bl.a. skogsbruk, 

byggnadsindustri. vilrdsektorn och olika grenar av tillverkningsindustrin. Ca 

hiilften av de anm;i!da arbetssjukdomarna ar 1980 eller ca 9 000 fall 

hänfördes till denna kategori. 

Kemiska hälsorisker i arbetsmiljön- t.ex. asbest och lösningsmcdel- utgör 

fortfarande allvarliga hiilsoproblem. Problemen omfattar bl.a. risker för 

cancersjukdomar och för skador på arvsmassan. allergier m.m. Chefen för 



Prop. 1984/85:181 

arbetsmarknadsdepartementet kommer senare denna dag att förcsl~'i n:g:c

ringen tillsättande aY en särskild asbestkommission för att skyndsamt liigga 

fram ett samlat handlingsprogram för iHgärdcr mot asbest. Efter samrild med 

chden för arbetsmarknadsdepartementet anser jag att alla som s~i iinskar det 

och som i sitt arbete har varit exponerade för asbest skall erbjudas en 

kostnadsfri hälsoundersökning. 

De psykosociala pilfestningarna i arbetslivet har under senare är mera 

systematiskt börjat uppmärksammas. Viktiga forskningsinsatser har gjorts 

inom detta område vid bl.a. statens institut för psykosocial miljömedicin. 

Samband mellan psykosociala förhållanden i arbetsmiljiin och uppkomsten 

av hjärt-kärlsjukdom har analyserats. Dessa studier visar bl.a. att risken för 

hjärtinfarkt ökar inom yrken präglade av stress och små möjlight:?tcr för 

individen att p{1verka sin egen arbetssituation. Det hart.ex. visats att iildre 

betongarbetare. som har svårt att följa ett högt arbetstempo ocb som kiinner 

pressen att inte försämra gruppackordet. har en ökad risk för hjärtin
farkt. 

På motsvarande sätt kan konstateras att en god och stimulerande 

arbetsmiljö befrämjar hälsan. 

Det är mot denna bakgrund väsentligt att arbetsmiljön ses i ett 

helhetsperspektiv. Detta synsätt präglar också 1977 års arbetsmiljölagstift

ning. Med 1976 års arbetsskadelagstiftning vidgades det tidigare ganska 

snäva begreppet yrkessjukdomar till att med termen arbetsskada omfatta all 

ohälsa som har ett orsakssamband med förhiillanden i arbetsmiljön. 

Vissa arbetsmiljöavtal mellan arbetsmarknadens parter understryker 

ocksä denna helhetssyn på arbetsmiljön fran hälsosynpunkt. bl.a. genom att 

föra in en psykosocial funktion i företagshälsovardcn vid sidan av de tekniska 

och medicinska funktionerna. 

Denna pt:rspektivförskjutning förutsätter ett nära samarbete mellan 

arbetarskyddet och hälso- och sjukvården. 

Företagshälsovården bör därvid - som anges i prop. 1984/85:89 - i första 

hand konct:ntrera sina insatser till det sjukdomsförebyggande och hälsofräm

jande arbetet. En viss andel sjukvård i företagshälsovården är dock klart 

berättigad. Dess sjukvårdande insatser bör i första hand bör avse akuta 

olycksfall och andra akuta insjuknanden samt arbetsrelaterad rehabilitering 

och anpassning. 

Primärvården bör ta initiativ till en systematisk och regelbunden samver

kan med företagshiilsovarden inom primärvårdsområdet. En st1dan samver

kan krävs ocksii för att klarlägga samverkansomriiden och uppgiftsfördel

ning. 

Företagshälsovården bör vidare - i enlighet med var som anförts i prop. 

1984/85:89 - byggas ut så att den omfattar hela den yrkesverksamma 

befolkningen. Idag saknar ca 40 procent av de anställda tillgimg till 

företagshälsovård. Dessa är ofta anstiillda inom smä företag. Mycket talar för 

att det finns betydande hälsorisker vid många av dessa smä arbetsplatser. 
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D~irutöver stär drygt 27U \llJU ensamföretagare och deras medhj~ilpare utan 

tillgilng till företagshiilsoviird. 

För att tillgodose HSL:s krav p{1 en "god hälsa och en vimi pf1 lika villkor 

för hela befolkningen" har landstingen, enligt den tidigare nämnda 

propositionen. förklarat sig villiga att mot ersiittning erbjuda s.k. extern 

företagshiilsovardsservict> till mindre företag och ensamföretagare, som inte 

kan organist>ra företagshiilsovård pi1 annat sätt. 

3.5.3 Arhc1s111ark11ad och srssdsäu11ing 

Arbc1shisher som en hiilsorisk 

Ett ökat antal forskningsrapporter - sih·ii! internationellt som i Sverige -

pekar relativt entydigt p~I att det finns ett samband mellan arbetslöshet och 

ohälsa. 

Detta samband giiller - som utförligt redovisas i HS 90-studierna. 

Hiilsopolitik i samhällsplaneringen (SOU 1984:44) och i förstudien Hälso

risker ( SOU 1981: l) - i första hand hjärt-k:irlsjukdomar samt psykiska 

sjukdomar. 
lnom ramen för l IS 90-arbetct har vidare analyserats vilka grupper ~om 

drabbas mest ogynnsamt \"id arbetslöshet. Riskgrupperna utgörs i första 

hand av dem som har en mycket svag position pä arbetsmarknaden såsom 

korttidsutbildade, arbetshandikappade. invandrare. från utonrnordiska län

der och personer mt>d alkoholproblem. Samtidigt har konstaterats att de 

negativa hiilsoeffckterna iir tydligast bland de miinniskor som tvingas gä 

arbetslösa under en !äng tid. Arbetslöshet är alltså en hälsorisk som 

medverkar till utveckling av sjukdom. Samtidigt får sjuka och handikappade 

svårigheter pa arbetsmarknaden. 

Det är således även i ett hiilsopolitiskt perspektiv ytterst angeläget att h[tlla 

arbetslösheten på en lf1g ni va. Detta förutsätter en fortsatt aktiv arbetsmark

nads- och näringspolitik. 

Jag vill i detta sammanhang betona att hälsorisken arbetslöshet aldrig kan 

'"vårdas bort". Däremot bör givetvis arbetslöshetens negativa hälsoeffekter 

beaktas vid utformningen av den framtida närings- och arbetsmarknadspo

Jitiken. I ett hälsopolitiskt perspektiv är det därvid- förutom generellt sett en 

lag arbetslöshet - särskilt viktigt att beakta insatser som ökar möjligheterna 

att erhälla arbete för de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa 

p.g.a. arbetslöshet. Vidare är säkerheten i en anställning av stor betydelse för 

hälsotillståndet. Hot om arbetslöshet och en osäker framtid på arbetsmark

naden är sannolikt frän hälsosynpunkt lika ogynnsamt som öppen arbetslös

het. 

En stor grupp arbetslösa är de som ännu inte är etablerade pa 

arbetsmarknaden, t.ex. ungdomar och kvinnor som ater vill förvärvsarbeta 

efter en tids arbete i det egna hemmet. 

Hiilsoeffekter av arbetslöshet bland ungdomar är mycket litet studerade. 
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Sannolikheten iir dock stor för en socialt ogynnsam utveckling. Det iir därför 

angeläget att iiven ur ett hälsopolitiskt perspektiv rikta specil'll uppmitrk

samhct mot dessa grupper. 

En viktig uppgift för forskningen och häbo- och sjukvi"irtkn iir siiledes att 

vidareutveckla kunskapen om arhetslöshctens hiilsoeffekter pa samma sätt 

som man klarbgger andra hiilsorisker. t.ex. den sociala arbetsmiljöns. 

tobakens och kostens betydelse för hiiisan. 

Socialstyrelsen har ä\·en i detta sammanhang en viktig uppf!ift att h<llla sig 

välinformerad om aktuell forskning. sammanställa resultat och göm dem 

tillgängliga för ansvariga organ p;"1 arbetsmarknaclsomri1dct liksom för 

fackliga organisatiPncr och allmiinheten. 

På landstingsniv:'1 iir det angeliiget att iiven arbetsli.ishelt'n som hfilsorisk 

ytterligare klarliiggs och analyseras. t.cx. inom ramen för landstingens 

samhällsmedicinskt inriktade arbete. 

I Iälso- och sjukvården besitter ocks:'1- exempelvis inom primi1rvilrden - en 

viss kunskap om arbetslöshetens hälsoeffekter som kan vara av viirdc för 

t.cx. arbetsförmedlingens verksamhet. Det kan lliirför vara motiverat med 

en nära kontakt speciellt vad avser enskilda personer med en svag stiillning p[1 

arbetsmarknaden. Samtidigt finns i detta hälsopolitiska perspektiv anledning 

att aktualisera och intensifiera möjligheterna till rehabilitering snarare än en 

ofrivillig förtidspensionering av arbetsmarknadspolitiska skiil. 

Samtidigt mi\ste beaktas att de grupper som har den största risken att fara 

illa vid arbetslöshet ofta är de som hiilso- och sjukvfaden har d~11ig kontakt 

med. De utgör en vimlpolitisk riskgrupp. För att kunna erbjuda dem den 

vård de behöver krävs därför en särskild uppmärksamhet från den offentliga 

hiilso- och sjukvårdens sida vad avser dessa gruppers situation och 

värdbehov. Detta är speciellt viisentligt niir de anställda i samband med 

företagsnedliiggningar inte liingn: har tillgäng till företagshiilsovf1rd. 

I en god hälso- och sjukv<'trd ing<ir som en naturlig del att den som drabbas 

av ohälsa fär tillgang till adekvata rehabiliteringsinsatser. Rehabilitering i vid 

mening omfattar medicinsk. social och yrkesinriktad rehabilitering. Medi

cinsk rehabilitering avser niirmast att hiiva sjukdomstilistiind och incrstiilla 

funktionsförmagan. Till social rehabilitering kan man riikna ingitrder som 

service, ri"id. upplysningar och bistånd i personliga angelägenheter som 

socialtjänsten svarar for. Den yrkesinriktade rehabiliteringen syftar till att 

stärka den enskildes sliillning på arbetsmarknaden. 

Den allmänna försiikringen spelar en viktig rnll i rehabiliteringsarbetct i 

och med att den ger den enskilde en ekonomisk grundtrygghet under 

rehahiliteringstiden. Som jag tidigare nämnt avser chefen för socialdeparte

mentet att tillsiitta en siirskild utredning som bl.a. skall ha till uppgift att ge 

sjukförsäkringen en mera aktiv roll i samhand med rehabilitering. I detta 

sammanhang är ocksii avsikten att utredningen skall ta initiativ till en 

breddad och fördjupad försöksverksamhet pi1 rchabilitt:ringwrnradet med 

forskare och praktiskt verksamma. 
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3.5../ /\.ost och ko.1·t1·mzor 

Behovet av en samordnad hälsopolitik för att genom si1viil samhiills- som 

individinriktade insatser skapa förutsättningar för förhiittrade kostvanor har 

med ökad intensitet aktualiserats hl.a. av WI-10. I de nordiska bnderna kan 

ocks~i nlltcras ett ökande intresse för kostfrågorna. 

I direktiven till den kommittc som regeringen tillsatte 1982 för 

utformningen a\' livsmedelspolitikcn anfordt·s s~tledes bl.a. följande (Dir 

1982: J(J> ): 

.. Till en samlad översyn av livsmedelsförsi)r_jningen hör. som jag tidigare 
angett. givetvis friigor om :itgiirder för att förbättra fulkhälsan. Utvecklingen 
inom de olika leden av livsmedebkedjan hfa därför analyseras med hiinsyn 
till effekter p{1 livsmedlens kvalitet och niiringsinneh{tll. Kommitten bör 
redovisa om föriindringar iir önskviirda av konsumtionen med hiinsyn till 
folkhiilsosynpunkter od1 i s~i fall vilka möjligheter som finns att pilverka 
konsumtionen och diirmed produktionsinriktningen··. 

Kommitt..!n har avgett hurndbctiinkanclet (SOU 1984:86) Jordbruks- och 

livsmedelspolitikcn. Regeringen har nyligen beslutat att förelägga riksdagen 

en proposition (I 98-t'85: 166) med anledning av livsmedelskommittens 

betänkande. 

Jag kommer i det följande att ta upp kostfd1gorna med utgångspunkt i de 

fr<1gestiillningar som aktualiserats i cancerkommittens betänkande (SOU 

1984:67) och HS 90-rapporten Hiilsopolitik i samhiillsplaneringen (SOU 

1984:44). 

Hälsopolitiska mål 

Det stora kost-hiilsoproblemet i Sverige var långt in pä l 900-talet brist på 

mat och undernäring hos stora befolkningsgrupper, dvs. samma problem 

som de flesta utvecklingsliinder har i dag. Renodlade bristsjukdomar 

orsakade a\' underniiring är numera ovanliga hos den svenska befolkningen, 

även om detta kan förekomma inom speciella grupper. Användningen av 

livsmedelsberikning med t.ex. vitaminer och järn motverkar uppkomsten av 

s:idan undernäring. 

Problemen i dag är de motsatta. för högt energiintag i förhMlande till 

behov och ofta fel sammansättning av kosten. 

I en inom HS 9U-arbetet utarbetad expertrapport (SOU 1984:43) Att 

förebygga hjiirt- och kiirlsjukdomar konstateras att det finns ett samband 

mdlan hög fettkonsumtion och utveckling av s.k. ischemisk hjärtsjukdom. 

Diirmed föreligger ocksa, konstateras dl!t, en förhöjd risk för hjärtin

farkt. 

I en annan expertrapport (Ds Jo 1984:9) om kost- och hälsofrågor, som 

utarbetats av livsmedelskommitten lämnas en ingi1ende redogörelse för 

kostvanornas samband med olika sjukclomstillstiind. Av rapporten framgår 

bl.a. att högt blodtryck kan ha ett samband med hur mycket salt som tillförs 

kroppen. Uppkomsten av förstoppning beror delvis p;'i för 1{1g halt av fibrer i 
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kosten. Övervikt heror regel på att man äter för nm:ket. speciellt av 

energirika näringsämnen som fett och socker. Kraftig ön:rvikt är en 

riskfaktor för manga typer av ohiils;:i som högt blodtryck. hjiirt- nch 

kärlsjukdomar. sockersjuka. sjukdomar i rörelseorganen m.m. 

Cancerkommitten hävdar att epidemiologiska och experimentella under

sökningsresultat sammantagna övertygande visar att kosten har stor bety

delse i fråga om den totala cancerförekomsten men att man saknar sitclan 

detaljkunskap som medger en noggrann kvantifiering. Omkring en tredjedel 

av den totala cancerförekomsten i Sverige skulle. enligt kommitten. kunna 

betingas av kostfaktorer. Detta motsvarar drygt 10 ()()() fall per ~1r. 

Cancerkommitten understryker att detta är en siffra som har ett hctydande 

osäkerhetsintervall. Det betyder inte heller att kosten hiirvid varit ckn enda 

orsaksfaktorn; oftast torde även en eller flera andra faktorer ha inverkat eller 

varit en nödvändig förutsättning för utvecklingrn av cancersjukdomen. 

Kommitten betonar osiikerheten beträffande enskilda kostkornponcnters 

betydelse men anser att en siinkning av fettkonsumtionen skulle kunna fö en 

gynnsam effekt på åtminstone vissa cancersjukdomar. 

Rekommendationer om önskvärda förändringar av kostvanorna formule

rades år 1971 i socialstyrelsens skrift Kost och motion som utarbetats av en 

särskild expertgrupp (elen s.k. MEK-gruppen ). Rekommendationerna. som 

senast reviderades år 1978. går i huvudsak ut pi1 att man skall 

- öka konsumtionen av bröd och andra spannmi1lsproclukter. rotfrukter och 

grönsaker 

- minska konsumtionen av fett och 

- minska konsumtionen av socker. 

Det kan konstateras att dessa kost rekommendationer i huvudsak st:1tt si)! 

genom åren. Forskningen har fortlöpande givit ett siikrare sakunderlag för 

desamma. En översyn av MEK-gruppcns rapport pi1går f.n. Resultatet hiirav 

väntas kunna redovisas under våren 1985. Expertrekommendationer om 

önskvärt dagligt intag av vissa näringsämnen har publicerats av statens 

livsmedelsverk och dess föregångare sedan mer än 30 <ir. De nu giillande 

rekommendationerna är frim 1981 (M 411981). Rekommendationerna 

används bl.a. som underlag för beslut i kost- och näringsfr~1gor. 

Cancerkommitten och livsmedelskommittcns experter förcslär att det 

långsiktiga malet för samhällets ätgiirder för att nedbringa den totala 

fettkonsumtionen i landet bör vara att nä en niv;'i som ligger genomsnittligt 

vid ca 30 procent av energiintaget. Ett första delm{tl hör därvid vara en 

minskning av konsumtionen från nuvarande niirmare -10 procent av 

energiintaget till under 35 procent. 

Smrwer/.:an p"1 nationell niFå 

Hälsoupplysning är ett viktigt medel för att förbiittra kostvanorna. Det 

krävs dock även andra atgärder för att motivera konsumenterna till ett 
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näringsriktigare kosthitll och hiibonyttigare livsmedelsval. Utbudet av 

livsmedel. tillgänglighet, hekviimlighet och livsmedclspris iir exempel p{1 

faktorer som p[1vcrkar konsumtitH1en. Fr;'m hiilsopolitiska utg:lngspunkter 

bör iiven de hiilsomiissiga konsckvl'nsl'rna av olika livsmedclspolitiska 

åtgärder beaktas . .lag vill diirvid niimna att i propositionen (I Y84/8.S: l6hi om 

livsmcdelspnlitiken framhttller chefen för jordbruksdepartementet att de 3\. 

livsmedelskommittens expertgrupp för kost- och hiilsofragor förordade 

kostföriindringarna, dvs. friimst minskad konsumtion av fett och socker och 

ökad konsumtion av spannm;ilsprnduktcr och potatis. bör beaktas inom den 

framtida livsmedelspolitiken. I propositionen redovisas ocksa vissa iitgärder 

som kommer att vidtagas för att fa till stimcl en rationell och effektiv 

kost information. 

Inom regeringskansliet inriittacles 1978 beredningen för livsmedels- och 

niiringsfriigor. elen s.k. !ivsmedelsberedningen. Den är ett samri\dsorgan och 

forum för överläggningar och diskussioner mellan regeringen och experter pä 

livsmedelsomriidct. I liv:;medelshcredningen har bl.a. fri1gan om hur 

hälsoaspekter skall heaktas i li\·smedclspolitiken diskuterah vid olika 

tillfällen. 

Socialstyrelsen och livsm1:dclsverket hör gemensamt följa kunskapsut

vccklingen inom omradct kost och hälsa. Särskild uppmärksamhet hör ägnas 

ändrade konsumtionsvanor hos riskgrupper som äldre ensamstaende perso

ner med kraftig övervikt. diahetiker m.tl. Uppmiirksamhet bör även ägnas 

ekonomiskt svaga konsumenters möjligheter att köpa en hälsomiissigt 

tillfredsställande kost. Det är siirskilt angeläget att följa huruvida beslutade 

ändringar i kost rekommendationerna far genomslag i faktiska förändringar i 

kostvanorna. Undersiikningar hiir ocks;'t giiras för att studera eventuella 

hälsoeffekter. 

Nya medel och metoder for produktion och förädling av livsmedel införs 

inte sällan utan att de hälsomässiga konsekvenserna utretts tillräckligt. Frtm 

hiilsosynpunkt är det angeläget med en effektiv kontroll av livsmedel och av 

cfterlemaden av olika föreskrifter i livsmcdelslagstiftningen. Det kan 

nämnas att en siirskild utredning. den s. k. livsmedelskontrollutredningen. 

har i uppdrag att se över livsmedebktintrollcns inriktning och omfattning. 

Hälso- och sj11k1·årdsh111"11d111ä1111ens a11.1T11r all främja goda kos11•a11or 

[~1i~ ~c~iimning: Hii;~o~~~;ysnin~ ingar SL~l~ en vik~ig ~~l i· l~~lso- och 
1 

sjukviirdshuvudmiinnens ansvar enligt hiilso- och sjukvimlslagen för 

förebyggande åtgärder. Ökade kunskaper inom befolkningen om kostva

nor som befrämjar en god hälsa bör vara ett centralt miil för hälsoupp

lysningen. 

l!trcdningarnas (HS 90 och canccrkommitten l förslag: Överensstiimmer med 

min hediimning. 



Prop. 1984/85:181 49 

Remissinstanserna instämmer allmänt i förslagen. 

Skälen för min bedömning: Kostupplvsning ingår som ett integrerat led i 

hälso- och sjukvårdens kontakter med de vårdsökandc. 

Primärvården har hiir en viktig uppgift. Kost upplysning har länge varit ett 

naturligt inslag inom barnhälsov[trden där barnavårdscentralerna rutinmäs

sigt följer barnens näringsstatus och ger råd om kost- och uppfödningsfrågor. 

Det är angeläget att nä även andra m<"1lgrupper ~in sp~idbarn med sådan 

information. Ohälsosamma kostvanor förekommer ofta bland iildre, vissa 

grupper av cnsamst?1ende m.fl. 

Inom landstingens olika institutioner är kosten en viktig del av omvård

naden. Det är viktigt att kosten är såviil näringsanpassad som smakfullt 

tillagad och serverad samt liimpligt fördelad över dygnet. Kostrekommen

dationer har utarbetats av livsmedelsverket i samråd med socialstyrelsen. 

Kostfrägor inom varden har diskuterats och utretts under en föl.id av år bl.a. 

av Spri. 

Det är också av grundläggande betydelse att skolm<'\ltiderna har en lämplig 

näringsmässig sammansättning och en utformning i övrigt sa att de bidrar till 

att grundlägga goda kostvanor hos barn och ungdomar. 

Även inom barnomsorgen och vid hem för vård och boende bör 

mathållningen bidra till att goda kostvanor utvecklas. Genom hemtjänsten 

bör också kostsituationen för olika målgrupper kunna förbättras. 

Kostupplysning genom centrala kampanjer. studieorganisationer och i 

övrigt genom upplysning från landstingens hälsoenheter kan vara ett viktigt 

komplement till den ordinarie mera långsiktiga verksamheten. I t.ex. 

Stockholms läns landsting bedrivs ett projekt som syftar till att förbättra 

befolkningens kostvanor. Detta projekt innefattar bl. a. en dialog med 

storkök exempelvis vid personalmatsalar och skolor samt olika livsmedels

kedjor för att förbättra möjligheterna att erhålla en väl avvägd och 

sammansatt kost. 

Ökade insatser för kostforskning 

Mot bakgrund av det nya underlag i fri1ga om kost- och näringsfrägornas 

stora betydelse för hälsan som framkommit genom cancer- och livsmcdels

kommitteernas arbete är det enligt min mening angeläget att öka insatserna 

för kostforskning. Jag vill diirvid särskilt peka på att cancnkommitt0n i sitt 

betänkande framhåller att epidemiologiska och experimentella undersök

ningsresultat övertygande visar att kosten har stor betydelse i fråga om den 

totala cancerförekomsten men att sådan detal.ikunskap ännu ej finns som 

medger en noggrann kvantifiering. Kommitten har därför föreslagit att en 

intensifierad forskning inom detta omr[1de kommer till st[md. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att regeringen, på förslag av chefen 

för jordbruksdepartementet. tidigare i v;'tr har lagt fram propositionen 

4 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr lli/ ---·-
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( 1984/85: 121) om livsmedelsforskning. propositionen uppmärksammas 

siirskilt hd10vct av ökade insatser inom niiringsforskningens omräde . 

.lag forutsiittcr att berörda forskningsorgan. vid planeringen av sm 

verksamhet. bl·aktar de utrcdningsforslag som föreligger om behovet av en 

intensifierad ko'1forskning. De ökade resursbehov som forskningsråden kan 

hcdiima föreligga bör aktualiseras på sedvanligt sätt. 

3.6 Ökad tvärscktoricll samverkan 

Min bedömning: Jag vill betona betydelsen av ett tvärsektoriellt 

samarbete kring hiilsofrågorna. Hälso- och sjukvardens uppgift i detta 

sammanhang bör friimst vara att ta fram och förmedla kunskaper om 

ohiilsans orsaker och fön.klning i befolkningen som underlag för insatser 

inom andra samhiillsscktorer. 
-· - ____ J 

Utredningarnas (HS 90 och canccrkommitten) förslag: Övaensstämmer med 

min bedömning. 

Rcmissinstanserna: De bedömningar som HS 90 och canccrkommitten gjort 

om det tvärscktoriella samarbetets betydelse för den hälsopolitiska utveck

lingen har vunnit bred anslutning bland remissinstanserna. 

Skälen för min bedömning: Jag har i det föregående framhållit att de 

hälsofrämjande insatser som är av betydelse för befolkningens hälsa till 

mycket stora delar måste genomföras av andra organ i samhiillet än hälso

och sjukvarden. Staten har ett övergripande ansvar för kunskapsuppbygg

nadcn vad avser denna samhällsinriktade förebyggande verksamhet. l detta 

arbete måste de sektorsansvariga dock ofta ta del av de kunskaper och 

erfarenheter om ohiilsans fördelning och orsaker som kommer fram inom 

hälso- och sjukv[irden. Hälso- och sjukvården har i detta kunskapsavseende 

en unik roll. Den bör enligt min bedömning kunna öka sina insatser i denna 

tviirscktoriella samverkan. Hälso- och sjukvarden måste ta fram kunskaper 

om ohiilsans förekomst och fördelning i befolkningen genom sammanställ

ningar av erfarenheterna från det löpande hälso- och sjukvårdsarbetet. Med 

utg[mgspunkt i resultatet från systematiska epidemiologiska studier bör man 

ge dl' ansvariga samhällsorganen fakta och förslag till iitgärder sii att 

erfarenheterna och kunskaperna på biista sätt nyttiggörs i samhtillsplaner

ingen. 

Det bör vara en självklar skyldighet för varje samhällssektor. vars beslut 

kan fö hälsomässiga konsekvenser. att i bcslutsunderlaget väga in även 

hälsoaspekter. 

Jag vill erinra om den stora vikt WHO lägger vid en förstärkt tvärsektoriell 

samverkan i hälsoarbetet. WHO förordar en nationell policy som siikerstäl-
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ler att lagstiftande. administrativa och ekonomiska organ ger ett brdt 

tviirsektoriellt stöd och avsiitter resurser för att friimja sunda lernadsvanor 

och garantera människors aktiva deltagande pit alla niv[1cr i planering och 

utveckling av en s;idan politik. Medkmsländerna tilldds av organisationen 

art ha multisektoriella handlingsprogram som effektivt skyddar den miinsk

liga miljön mot hälsorisker och stärker samhällets medvetenhet och 

engagemang i detta arbete samt effektivt stöder internationella anstriing

ningar för att begriinsa sitdana risker som pitvcrkar mer iin ett land. Detta iir 

en inriktning som den svenska regeringen fullt ut stöder. bl.a. genom vårt 

arbete i kampen mot spridning av narkotika och mot försurning av 

naturen. 

Några remissinstanser pekar pii risken för oklara och därmed handlings

förlamande ansvarsförhållanden vid ett sådant tviirsektoricllt samarhete. Jag 

vill därför klarliigga att det inte är fråga om att förändra de ri1dandc 

ansvarsförhällandcna för att ittgärder vidtas. Det är alltid den niirmast 

berörda samhiillssektorn - myndigheten etc. - som svarar för sammanväg

ningen av de olika intressen som skall beaktas i sammanhanget. Men det 

innchär att hälso- och sjukviirden har att vidareutveckla och förmedla 

kunskaper om olika hälsorisker för att därigenom underlätta för dessa 

sektorer att väga in de hälsomässigt betingade kraven i sina ställningstagan

den. 

Det förebyggande arbetet kräver en tvärsektoriell samverkan på alla 

nivåer. I det lokala hälsoarbetet är det angeläget att primiirvärden giir in i en 

sådan samverkan. Jag återkommer till detta i det följande. 

3. 6.1 Landstingens samhällsmedicinska 1·erksamhe1 

De hälsopolitiska m~!lcn som anges i I ISL förutsätter en uppbyggnad av 

samhällsmedicinsk kompetens hos landstingen. Landstingens ansvar att 

förehygga ohälsa avser såviil individinriktade som samhiillsinriktade insat

ser. 

Landstingens ansvar när det gäller samhiillsinriktade åtgärder innefattar 

insatser i syfte att fastlägga hur faktorer i den yttre miljön samt levnadsvillkor 

inverkar på befolkningens hälsotillstand. En viktig del av landstingens arbete 

härmed är att kartlägga och analysera hälsoproblem och därvid beakta bftdc 

sociala och fysiska hälsorisker. Detta arbete förutsätter en tvärsektoricll 

samverkan med andra samhiillssektorer. Socialstyrelsen och statens miljö

medicinska laboratorium har att stödja utvecklingen av landstingens 

samhiillsmcdicinska arbete. 

Landstingen hör i sitt samhällsmedicinska arbete stimulera utvecklingen 

av hälsopolitiska handlingsprogram och sektorsprogram samt metoder för 

behovsbaserad planering och resursfördelning. 

Allt detta arbete kräver kompetens inom miljömedicin, socialmedicin, 

samhälls- och beteendevetenskap. ekonomi samt epidemiologisk metodik. I 
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likhet med den praxis som växt fram i de nordiska länderna och i Sverige 

inom mcdicinskä forskningsriidet. universitets- och högskolefönbctct och i 

HS 90-utredningen bcniimner jag detta tviirvetenskapliga kunskapsomradc 

samhiillsmedicin. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att propositionen 1979/80:6 om 

socialstyrelsens uppgifter och organisation m.m .. som bl.a. behandlade 

avvecklingen av de statliga länsläkarorganisationerna. utgick frim att 

landstingen i framtiden skulle svara för vissa uppgifter inom epidemiologi. 

miljömedicin och smittskydd. Jag vill också erinra om den förhandlingsiive

renskommelse med landstingen som slöts i anslutning härtill. Flera landsting 

arbetar nu innm ett brett samhällsmedicinskt arbetsfält. Jag anser det mycket 

angeläget att denna verksamhet vidareutvecklas. 

Jag återkommer senare till de krav pa utbildning m.m. som en vidgad 

samhällsmedicinsk verksamhet förutsätter. 

3.6.:! Hälso- och Jjukl'årdsbercdningen förstärks med en n·iinekwricll 

e.ipertgrupp 

----. -·-·--1 
Min bedömning: I syfte att stärka det förebyggande arbetet. särskilt det ' 

tvärsektoriella samarbetet. bör en riidgivande hälsopolitisk expertgrupp 

med representanter från berörda samhällssektorer knytas till hälso- och 

; sjukvårdsberedningen. 
L_ _________ _ 

Utredningarnas !HS 90 och cancerkommitten) förslag: HS 90 föreslår att 

uppgifterna för socialdepartementets hälso- och sjukvårdsbercdning vidgas 

så att den blir ett forum för tvärscktoricll samverkan kring h~ilsofrågorna. 

Lämpligt sammansatt kunde beredningen fullgöra funktionen av ett natio

nellt hälsopolitiskt rad enligt de allmänna rekommendationer som WHO gett 

ut i anslutning till HFA 2000-strategien. 

Cancerkommittcn föreslår. från sina utgångspunkter. att en rådgivande 

grupp för hiilsofrågor knyts till regeringen. lämpligen till socialdepartemen

tet, som kan benämnas socialdepartementets hälsodelegation. Cancerkom

mitten anser att delegationen bör behandla även andra hälsofriigor än sådana 

som direkt berör cancersjukdomarna. I fraga om cancer skulle delegationen 

vara ett instrument för regeringen att fortlöpande följa utvecklingen i stort 

inom canccromradet. inte minst i frf1ga om vetenskapligt grundade möjlig

heter till förebyggande arbete. och att även i övrigt följa upp cancerkom

mittens förslag. Kommitten anser att delegationen bör vara sammansatt av 

representanter för vetenskapssamhället. hälso- och sjuk\'[1rdshuvudmänncn. 

primärkommunerna samt de departement och statliga myndigheter vars 

ansvarsområden är av strategisk betydelse för hälsopolitiken och därmed för 

folkhälsan. 
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Rcmissinstanscrna: De remissinstanscr som berör detta förslag är i regel 

positiva till förslaget. Ni1gra rcmissifötanser är tveksamma. UHÄ avstyrker 

efter hörande av de medicinska fakulteterna förslaget. 

Skälen för min bedömning: Jag anser utredningarnas förslag välgrundade och 

kommer därför att inriitta en rådgivande expertgrupp knuten till den 

nuvarande hiilso- och sjukv[1rdsberedningen med uppgift att i första hand 

behandla tvärsektoriella hiilsopolitiska fri1gor. 

Uppmiirksamhet bör diirvid ägnas bl.a. den typ av hälsopolitiska 

handlingsprogram och sektorsprogram samt folkhälsorapport som redovisas 

i denna proposition liksom frågor rörande hälsopolitiskt forsknings- och 

utvecklingsarbete av tvärsektoriell karaktär. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att i direktiven till den nuvarande 

hiilso- och sjukvardsbercdningen har skrivits in följande (Dir 1983:37): 

"Hälso- och sjukvårdslagens hälsopolitiska inriktning förutsätter ett 
tviirsektoric::llt samarbete mellan olika verksamheter i samhället för att 
minska hälsorisker och förebygga ohälsa. Det innebär bl.a. att kunskaper om 
hiilsorisker och ohiilsa i ökad utsträckning måste beaktas vid planeringen av 
exempelvis arbets- och boendemiljö samt vid utformningen av livsmedels
politik och vid utarbetandet av arbetsmarknads- och näringspolitiska 
{1tgärder. 

I syfte att åstadkomma en övergripande samordning av hälso- och 
sjukvården samt mellan denna och de sektorer i samhället som är av 
hetydelse för en samlad hälso- och sjukvårdspolitik bör ett nytt organ för 
samråd mellan staten och sjukvårdshuvudmännen inrättas. Det nya samråds
organet bör kallas socialdepartementets hälso- och sjukvårdsberedning. En 
sådan samordning och samverkan är i linje med vad som beslutats i 
världshälsoorganisationen (WHO). Sverige har där ställt sig bakom målsätt
ningen att det i varje land skall finnas en fortlöpande samverkan mellan olika 
departement och fackområden som sysslar med bl.a. föda, vatten, boende, 
utbildning, kommunikationer och miljö". 

För att öka hälso- och sjukvårdsberedningens möjligheter att fylla denna 

tvärsektoriella samrådsfunktion avser jag således att knyta en rådgivande 

hälsopolitisk expertgrupp till hälso- och sjukvårdsberedningen. Expertgrup

pen bör bestå av företrädare för bl.a. berörda departement. socialstyrelsen, 

Landstingsförhundet, Svenska kommunförbundet samt vissa forskare eller 

andra experter. 

3.7 Hälsoupplysning 

Hiilsoupplysning ingår som en av flera verksamheter i samhällets strategi 

för en förbättrad folkhälsa. Det är en service till medborgarna som kan öka 

deras möjligheter att främja hiilsa och förebygga ohälsa. Det går självfallet 

inte att dra någon skarp gräns till sådan information som inte uttryckligen har 

detta syfte, t.ex. ren kunskapsförmedling, nyhetsinformation m.m. Inte 

sällan torde nyhetsinslag i massmedia om någon hälsorisk fä stora återverk

ningar på människors attityder och värderingar - oberoende av om 

informationen varit "'riktig" eller "felaktig". 



Prop. 1984/85:181 'i4 

Mfo1ga myndigheter och 1.Jrganisationer i vårt land liimnar information om 

frågor som berör vi1r hälsa. Ibland utgör informationen ren kunskapsför

medling om olika hiilsorisker som regleras i speciallagstiftning eller på annat 

siitt och berör d[1 endast i begränsad utsträckning individens levnadsva

nor. 

H~iboupplysning ingar - dler bör åtminstone inga - som ett integrerat led i 

utbildningen i skola och förskola. i högskolans vilrdyrkesutbildning m.m. Ett 

särskilt program för h;ilsofostran har utarbetats av skolöverstyrelsen. 

l arbetet med att föra ut hälsofrågorna till befolkningen spelar ideella 
organisationer en stor roll. Di.:nna verksamhet möjliggörs ofta med bidrag 

frfm stat och kommun. 

Sncialstyrc/sens roll 

Socialstyrelsens uppgift inom hälsoupplysningen är att p[1 grundval av 
styrelsens verksamhet samt nationella och internationella rön om hälsorisker 

och hiilsofrämjandc åtgärder prioritera viktiga områden och utveckla 

metoder för hälsoupplysningsarbetet och förse hälso- och sjukvårdshuvud

männen med underlag för deras hälsoupplysning. 

Styrelsen svarar för en samlad uppföljning av hälsoupplysningens omfatt

ning och inriktning samt medverkar till en fortlöpande utvärdering. 

Socialstyrelsens insatser för hälsoupplysning koncentreras för närvarande 

främst till information om tobakens skadeverkningar. om sexual- och 

samlevnadsfrågor samt om kost- och näringsfrågor. Anslaget till hälsoupp

lysning uppgär för budgetåret 1985/86 till ca 5,3 milj. kr. Härav utgör ca 

2,6 milj. kr. bidrag till olika organisationer som bedriver hälsoupplysning. 

Landstingens roll 

Hälso- och sjukvt1rdslagen har {tlagt landstingen ett ansvar även för 

förebyggande vård. Hälsoupplysning till enskilda individer och hestämda 

målgrupper i samhället utgör en del av det individinriktade förebyggande 

arbetet. 

J många landsting finns numera en hälsoenhet med särskilda resurser 

avdelade för hälsoupplysning. Landstingens totala insatser för hälsoupplys

ning är svåra att beräkna. då dessa bl.a. ges inom ramen för mödra- och 

barnhälsovården och i den löpande kontakten med patienter i hälso- och 

sjukvården i övrigt. 

Såväl HS 90 som cancerkommitten har ingående analyserat hälsoupplys

ningens roll i det förebyggande arbetet. Hälsoupplysning som syftar till 

ändrade levnadsvanor är enligt cancerkommitten ett centralt instrument i 

cancerpreventionen. 
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3. 7. i Hcilsoupply.rningrns mål 

Min bedömning: HLilsoupplysningen har en central roll i arbetet med att 

förebygga ohälsa och främja en god hälsa. 

Mtil för hiilsoupplysningen bör vara att 

- ök:J enskilda individers och hela gruppers faktiska kunskaper om 

hiilsoriskcr och möjligheter att utveckla hiilsosammare levnadsva

nor. 

- ge viigkdning för d.:n enskilde individens handlande, 

- skapa ett ökat hälsomedvetande och 

- kbrgör<1 hälsofdgornas direkta samband med samhälls- och miljöför- , 

I hållanden. 
i·--·-·--- - ·---·--·-------·--------

Utredningarnas (HS 90:s och canccrkommitten) förslag: Överensstämmer 

med min bedömning. Cancerkommitten konstaterar att de stora yttre 

orsakerna till cancer har samband med våra levnadsvanor samt att ett flertal 

av de stora folksjukdomarna har vissa gemensamma orsakssamband. De 

stora riskfaktorerna iir därvid tobaksrökning, alkoholmissbruk och ohälso

samma kostvanor. Cancerkommitten pekar också på att bristande sexualhy

gien och olämpliga solbadsvanor kan bidra till utvecklingen av cancer. 

Remissinstanserna: De remissinstanscr som särskilt yttrat sig instämmer i den 

bedömning och målbeskrivning som HS 90 och cancerkommittcn gjort 

angående hälsoupplysningens roll i det förebyggande arbetet. 

Skälen för min bedömning: En utgångspunkt för den allmänna hälsoupplys

ningen bör vara att alla behöver och har rätt till kunskaper som kan gagna 

hälsan. Hiilsoupplysarens viktigaste strävan bör vara att hjälpa människor till 

en fördjupad förståelse för hälsofrågorna och deras samband med samhälls

och miljöförhållandena. En sådan kunskap skall hjälpa den enskilde 

individen att sjiilvständigt ta ställning till sina levnadsvanor. Det är viktigt att 

hälsoupplysningen ges med respekt för människors integritet och rätt till 

individuella ställningstaganden. Som cancerkommitten har betonat får 

hälsoupplysning inte ges på sådant sätt att den kan skapa ångest hos den som 

inte förmår följa råden om ändrade levnadsvanor. 

Det är samtidigt viktigt att hälsoupplysningen inte begränsas till livsstils

faktorer som den enskilde individen ensam kan påverka. En viktig del av 

hälsoupplysningen är att informera såväl enskilda och speciella grupper inom 

befolkningen som allmänheten i stort om hälsorisker i t.ex. arbetslivet_ 

trafiken och närmiljön. Denna typ av hälsoupplysning inriktad mot 

samhällsförhållanden av betydelse för vår hälsa ökar - som jag tidigare 

betonat - medborgarnas möjligheter att inom ramen för den demokratiska 

processen och lokalt hälsoarbete förbättra möjligheterna att leva ett 

hälsosamt liv. Den förstärker därmed också de enskilda medborgarnas frihet 

att välja sina egna handlanden även utifrån hälsomässiga utgångpunkter. 
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3. 7.2 Delat ansvar jår hiilso11pplvsni11g 

~in bcdöm~ing: v:rj; lan~lsti~~- h~;r inom si;-~ landsti,ngsområde ansv<1~~1 
for halsoupplysmngen. Landstingen bor 1 dessa fragor samverka med 

berörda instanser inom kommuner. myndigheter och organisationer. , 

Folkrörelser och organisationer har en viktig uppgift i hälsoupplysningen. ! 

Socialstyrelsens ansvar för hälsoupplysning bör vara att utveckla viktiga 

områden for halsoupplysning och förmedla kunskaper och erfarenheter I 
till landstingen pil dessa omd1den, att stodja utvecklingen i landstmgeJ 
och att i111t1era insatser för att i hogre grad nå de hälsopolitiska 

riskgrupperna. 
·- . -- --- -- - -----------

l!tredningarnas <HS 90:s och canccrkommittcn) förslag: Överensstämmer 

med min bedömning. Canccrkommitten föreslår att ansvariga myndigheter i 

ökad utsträckning bör få utnyttja TV och radio för hälsoupplysning. 

Remissinslanscrna instämmer allmänt i den beskrivna ansvarsfördelningen 

mellan berörda myndigheter för hälsoupplysning. Cancerkommittcns förslag 

om ökat utnyttjande av radio och TV har vunnit bred anslutning bland 

remissinstanserna. De b[1da organen kommentarer dock inte själva försla

get. 

Skälen för min bedömning: Det direkta ansvaret för hälsoupplysning ligger 

enligt hälso- och sjukvårdslagen på landstingen. Socialstyrelsen har dock en 

viktig uppgift när det gäller förmedling av kunskaper och erfarenheter på 

olika områden för hälsoupplysning. 

En annan viktig uppgift för socialstyrelsen är att initiera insatser för 

särskilda målgrupper. Styrelsen har under flera år arbetat med insatser till 

invandrare. Arbetet härmed bör fortsätta. Jag finner det särskilt angeläget 

att fortsatta ansträngningar görs för att nå de grupper som löper den största 

risken att drabbas av ohälsa och tidig död. Erfarenhetsmässigt är det 

dessutom just dessa grupper som är svårast att nå i hälsoupplysningsarbetet. 

Detta ställer särskilda krav på metodutveckling och praktiska utvecklings

insatser. 

Med anledning av det utredningsmaterial som överlämnats av cancerkom

mittcn och HS 90 om våra levnadsvanors stora betydelse för hälsan har jag 

bedömt det angeläget att socialstyrelsen får ökade resurser för hälsoupplys

ning. Enligt regeringens förslag i budgetpropositionen för budgetår 1984/85 

(prop. 1984/85:100) får socialstyrelsen därför en uppräkning av anslaget med 

1 milj. kr. Vidare kommer en viss ökning att ske av bidraget till olika 

organisationer för hälsoupplysning. 

Jag kommer i det följande, under det särskilda avsnitt som behandlar 

tobaksbruket. att föreslå att informationsinsatserna på detta område 

intensifieras. I det föregående har jag också framhållit vikten av information 

om kostens betydelse för hälsan. 
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propositionen ( 198..\/85:..\8) om familjeplanerinµ och abortvard. som 

nyliµen har behandlats uv riksdagt:n. framhi1lk:r jag bl.a. vikten av en fortsatt 

satsning pii upplysning om föddsekontroll. sexualitet och samlevnad för att 

ytterligare minska antalet aborter. 

Di:! är väsentligt att landstingens arbete med hiiboupplysning sker i nära 

samarbete med berörda organ inom kommuner. myndighctt:r och organisa

tioner. Jag vill i det sammanhanget. liksnm cancerkllmmitten. peka p[1 att 

regionala onkologiska centra mot bakgrund av sitt ansvar för regionala 

cancerregister m.m. har en viktig roll i h;ilsoupplysningen kring förebyµgan

de i1tgärder mot cancersjukdomar. 

Det iir p~1 landstingen det ankommer att föra hiilsoupplysningen ut pit fältet 

genom hiilso- och sjukv~irdspersonal i olika funktioner. Det iir naturligt att 

hiilsoupplysning och annan individinriktad fi.irelwggande vard i första hand 

är en uppgift för primärvardcn. Primärvårdens hiilso- och sjukvärdspersonal 

möter en stor del av bdolkningen och niir miinniskor i manga olika 

livssituationer. Hiilsoupplysning bör dock i ökad utsträckning integreras 

även i det löpande hälso- och sjukvardsarbetct på Hins- och regionsjukvards

nivå. 

Ett siitt att sprida hälsoupplysning iir att personalen inom primiirviirden 

liksom företagshiilsoviirden medverkar i utbildningen i skolor. bildningsför

bund m.m. Hälsoupplysning kan också spridas genom utstiillningar. broschy

rer och massmedia. Det är enligt min mening viktigt att se hälsoupplysningen 

som en del av ett folkbildningsarbete som syftar till att fördjupa befolkning

ens kunskaper om hiilsoriskcr och bredda intresset för hälsofrämjande 

verksamhet. Det är diirför av avgörande betydelse att arbetet med 

hälsoupplysningen bedrivs i samarbete med folkrörelser och organisationer, 

t.ex. idrottsri.irelsen. 

Hiirigenom ökar förutsättningarna för en mera nyanserad debatt och 

opinionsbildning i hiilsopolitiska fr{1gor. som kan bli en viktig motvikt till den 

ur ett hälsopolitiskt perspektiv ofta ofullständiga och förenklade människo

syn som präglar vissa delar av t.ex. den kommersiella reklamen och 

massmediautbudet vars genomslagskraft är stor hos bl.a. barn och ungdo

mar. 

Det är därför viktigt att garantera tillräcklig kapacitet för utbildning av 

personer med särskilt ansvar för utveckling och samordning av hälsoupplys

ningsarbetet. Den utbildning i hälsoupplysningens metoder som bedrivs vid 

Nordiska hiilsovärdshögskolan utgör en viktig resurs i detta sammanhang. 

3.8 Åtgärder mol tobaksbrukct 

3.H. I Allmänna 111gä11gspu11k1cr 

Tobaksbrukets negativa effekter pa hiilsan har ingi\endc beskrivits av 

cancerkommitten och tidigare av tobakskommitten i betänkandet (SOU 



Prop. 1984/85:181 58 

1981: 18) Minskat tobaksbruk samt i llS 90-rapponcn ( SOC 1981: [) Hiilso

risker. 

Av uppgifter i bctiinkandcna framg{1r att rökare har en större mottaglighet 

iin icke-rökare för mi111ga sjukdomar och att de har en förhöjd sjukfrimvaro 

frän arbetet. Pataglig är också den ökade dödlighet i olika sjukdomar som 

karaktäriserar rökare. Den högre cliidligheten bland rökare g~iller framför 

allt tre sjukdomsgrupper. niimligen hjiirt- och kilrlsjukdomar. cancer och 

lungskador (bronkit. emfysem). 

Antalet dödsfall i Sverige diir rökning är en starkt bidragande orsak har 

beriiknats till mellan 7 llUU-13 (llJll per ;·1r. rvlinst hiilften iir hjiirtinfarkter. 

Cancerkommitten konstaterar att tobaksrökning iir den största siikerställda. 

enskilda orsaken till cancer i vi1rt land. Kommitten uppskatt.-ir att vart 6:e 

cancerfall eller ca 5 500 fall har tobaksrökning som orsak. delvis i samspel 

med andra faktorer. 

Luftföroreningar friin cigarettrökning har iiven visats ge negativa hiilso

effrkter. Undersökningar har visat att barn till rökande föriildrar oftare än 

andra drabbas av infektionssjukdomar i luftviigarna. Canccrkommitten har 

också bedömt att passiv rökning innebär en viss cancerrisk. Dt::n individuella 

risken varierar och torde enligt kommitten vara låg. men det kan inte 

uteslutas att den i extrema fall är pätaglig i lokaler diir många personer röker 

under lång tid. 

Andelen vuxna som röker dagligen är ca 30 procent. Under de senaste 15 

åren har en påtaglig förändring skett i rökvancmönstret. där männens 

konsumtion genomsnittligt sjunkit och kvinnornas stigit. I friiga om männen 

är rökningen mer uthredd bland de äldre medan det bland kvinnorna framför 

allt är de yngre som röker. Om riikvanorna inte ändras kan man därför vänta 

sig ett växande antal fall av rökningsbctingade sjukdomar och ökad dödlighet 

bland kvinnor när dessa når åldrar där tobaksskadorna vanligen visar sig. 

Viktigt är härvid att komma ihåg att risken för t.cx. lungcancer sjunker 

väsentligt redan inom några få år om man slutar röka. 

Cancerkommitten konstaterar att även användning av snus och tuggtobak 

medför en viss cancerrisk. Storleken härav kan inte närmare uppskattas. För 

den cancerform. som i första hand förknippats med dessa varor -

munhålecancer - rör det sig dock endast om nägra få fall per ar. 

Tidigare åtgärder 

Världshälsoorganisationcn (WHO) har under senare ar vid flera tillfällen 

rekommenderat sina medlemsländer att ta initiativ i syfte att bekämpa 

tobaksrökningen. I den av WHO [1r 1975 puhlicerade expertrapporten 

Smoking and its Effects cm Health har rekommendationerna vidareutveck

lats och konkretiserats. WHO har fastslagit att ingen annan enskild 

förebyggande åtgärd kan bidra mera till ökad hälsa än förhindrande av 

tobaksrökning. 
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En rad i1tg;irckr för att begriinsa tobakens skadeverkningar har successivt 

genomförts i vdrt land under den senaste tioiirsperioden. Ett flertal av de 

{1tgärder Wl-10 rekommenderat i n:imnda rapport har genomförts. 

Ä.r 1973 överlämnade socialstyrclsrn till regeringen den s.k. tobaksutred

ningen som utarbetats av en av styrelsen särskilt tillkallad expertgrupp. En 

omedelbar följd av tobaksutredningens förslag blev att kraftigt ökade 

resurser ställdes till förfogande för socialstyrelsen och Nationalföreningen 

för upplysning om tobakens skadeverkningar ( NTS) samt föreningen Vi som 

inte röker (Visir) frän anslaget Hälsoupplysning. 

Den l juli 1977 infördes en särskild lag om varningstext och innehållsde

klaration pil tobaksvaror. Marknadsföringen av tobaksvaror begränsades 

genom en särskild lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 1979. 

Ar J lJ77 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitte - tobakskommit

ten - >Om fick i uppdrag att utarbeta ett program för att nedbringa 

tobakskonsumtioncn och motverka dess skadeverkningar. Tobakskommit

ten övcrliimnade viiren 1981 sitt slutbetänkande (SOU 1981:18) Minskat 

tobaksbruk. Dessförinnan hade ett särskilt delbetänkande (Ds S 1978:7) 

benämnt Rökfria miljöer överlämnats. 

Efter remissbehandling av tobakskommittens förslag beslöt regeringen att 

uppdra {1t socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen att utfärda rekommen

dationer för att begränsa tobaksrökningen i lokaler av gemensamhetskarak

tär. Särskilda medel ställdes också till socialstyrelsens förfogande för 

information om rökfria miljöer. 

Regeringen beslöt vidare att uppdra åt socialstyrelsen att verka för att 

fragor som rör tobakens skadeverkningar ägnas ökad uppmärksamhet i 

utbildningen av bkare och annan v:1rdpersonal. 

Allmänna dd friin arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen om begräns

ning av tobaksrökning i lokaler av gemensamhetskaraktär utfärdades i april 

1983 (AFS 1983:10). Rf1den omfattar arbetslokaler och personalrum samt 

offentliga lokaler och andra utrymmen dit allmänheten har tillträde. De 

allmänna råden har som mål att ingen mot sin vilja skall behöva utsättas för 

obehag eller hälsorisker på grund av tobaksrökning i gemensamhetslokaler 

där bade rökare och icke-rökare har rätt eller skyldighet att vistas. Råden vill 

främja ett synsätt där en rökfri miljö betraktas som det normala. 

Utgirngspunkten är att en rökares önskan att röka bör vika för andras 

önskemål om rökfri miljö. 

Förslag om fortsatta åtgärder 

Socialstyrelsen och NTS har i skilda skrivelser uppmärksammat regeringen 

på behovet av ytterligare åtgärder för att begränsa tobakens skadeverkning

ar. 

Socialstyrelsen framhåller bl.a. följande. Genom hälso- och sjukvårdsla

gen åläggs landstingen ett ansvar för hälsoupplysning om bl.a. rökning. Inom 
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primiirv~1rden och företagshiilsodrdcn dterfriigas rökavvänjningshjälp i allt 

större utstriickning. Om arbetet för minskad rökning skall kunna ha fortsatt 

framgang hehövs hiirutöver samhiillsi1tgärder som har dt tydligt tobakspo

litiskt syfte. 

Motioner om ätgärder mot tl>baksbruket har ocks<l behandlats av 

riksdagen vid Il era tillfällen. Ribdagen har därvid bl.a. uttalat att regeringen 

bör följa upp de ittgärder som hittills har vidtagits för att fa underlag för en 

fortsatt systematisk satsning. mot tobakskonsumtionen. 

Cancerkommitten konstaterar att flera utredningar undl'r senare i1r redan 

har utpekat tobaksrökningl'ns h~ilsoriskcr men att de ;itgärder Sl.llTI diirdter 

vidtagits varit otillriickliga. Fortsatta kraftfulla ansträngningar m[1ste diirför 

göras med inriktning p{1 att tL)bakskonsumtionen drastiskt bcgr;insas. Detta 

iir enligt kommitten ink' bara c'n resursfräga utan det behövs 11;1g(1t av ett 

uppvaknande hos oss alla - vare sig vi sjiilva röka eller ej. Det bcl1ö\·s en 

ge1wmgripande attitydföriindring till rökningen som samhiillsproblem. En 

intensifierad hi.ilsoupplysning och andra åtgärder, som kan stimulera och 

hjälpa miinniskor till att sluta r(ika, är enligt cancerkommittcn den biista 

viigen för att åstadkomma ett minskat tobaksbruk. 

Effekrcr av i·idragna åtgärder 

En nedgång i den tobaksrelaterade sjukligheten och dödligheten är den 

effekt som ytterst eftersträvas. Möjligheterna att hedöma hillsocffekter 

avseende t.ex. cancer försvåras av den länga latenstiden för uppkomst av 

cancersjukdomar. Under de allra senaste i1ren synes dock den minskade 

rökningen hland männen ha gett resultat i form av en minskad förekomst av 

lungcanc..:r. 

Den allmänna rökvaneutvecklingen torde endast undantagsvis kunna 

relateras till specifika atgärder mot tohaksbruket. Det finns emellertid 

mycket som tyder pii att rökvanorna i en hefolkning verkligen är piiverkbara. 

Under slutet av 1970-talet och början a\' 1980-ta\et noterades en nedgi.i.ng i 

rökvanorna bland skolbarn. Under senare hälften av 1970-talet intensifie

rades informationen om tobakens skadeverkningar i skolorna. Det var också 

vid denna tidpunkt som stiftelsen En rökfri generation inledde sitt 

kampanj arbete i skolorna. Andelen rökare i grundskolan iir dock fortfarande 

oroväckande hög. 

Trots vissa positiva förändringar i rök vanorna ärnästan en tredjedel av den 

vuxna befolkningen dagligrökare. Rökvanemönstret har dock föriindrats så 

att männens konsumtion grnomsnittligt sjunkit och kvinnornas stigit. Bland 

yngre kvinnor röker ungefär dubbelt sa manga som bland yngre män. De 

senare har dock p[ltagligt ökat sin konsumtion av snus. 

Olikheterna i röhanor mellan olika samhällsskikt har förändrats från 

1960-talet. Rök vanorna vad gäller cigaretter har avtagit bland högutbildade. 

siiväl män som kvinnor. men förändrats i mindre utsträckning bland 
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lagutbildadL'. siirskilt kvinnor. En allmiin attitydför:indring under senare tir 

till rökningen har haft till följd att s{\v;il rökare som icke-rökare i stor 

utstriickning verkar fiiredra riikfria miljöer c1<·1 det giilkr gemensamhetslo

kaler. transportmedel m.m. 

F11kii11111dersiik11i11g 

Mt'd syfte att utröna de hittillsvarande effekterna av de allm:inna ritden om 

rökfria miljöer tillstiillde socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrclscn samtliga 

statliga myndigheter pä central och regional nivi1 1:n enkät under hösten 

19K4. 

Enkaten skickades ut till drygt 2 300 arbetsplatser. Ca 70 procent av dessa 

har besvarat enkiiten. Av resultakn framgår att ca l)l) procent av 

arbetsplatserna hade infört eller höll p<'t (6 procent) att införa n;lgon form av 

rökbcgriinsning. 

Sammanfattningsvis visar en Liten att rökfria sammantriidcn tycks vara en 

regel pfa statliga arbetsplatser. Vanligt ~ir också att man begr~insat rökningen 

ytterligare t.cx. i lunchrum eller andra pausutrymmen. Det är däremot 

mindre vanligt med rökfria toalettutrymmen. entrecr och korridorer. 

Socialstyrelsen bedömer att var femte arbetsplats följer r;ldens målsättning 

fullt ut. 

Hur utvecklingen har varit p;'i andra arbetsplatser. siirskilt de privata. är 

ovisst. Socialstyrelsen bedömer dock att trenden kan vara densamma, även 

om man troligen inte har kommit lika langt i arbetet. De offentliga 

arbetsplatserna omfattar ofta lokaler dit allm~inheten kan eller måste ha 

tilltriide. Det iir ofta i st1dana lokaler man börj;H arbetet med att sanera 

rökningen. 

Drygt YO flOl.l exemplar av de allmiinna råden har st1lts och distribuerats ut 

till enskilda arbetsplatser. Enligt arhetarskyddsstyrelscn :ir efterfrågan den 

näst största hittills vad gäller deras kungörelser. 

I'ågående 1•crksa111hC1er 

l·Lilso- och sjukviirden har en strategisk betydelse för att föriindra 

attityderna till rökning. !'Vktodcr behöver dock utvecklas för att integrera 

tnbaksupplvsningen i det dagliga hiilso- och sjukv{1rdsarhctet. Ett omfattan

de arbete med att göra hiilso- och sjukv;'irdsmiljön rökfri p<°1g:ir ute i landet. 

Flera undersökningar bland viirdpersl)nalen har emellertid visat att m{rnga 

fortfarande iir tveksamma till att bedriva tobaksupplysning bland patienter

na. Grund- och vidareutbildningen samt fortbildningen spelar sannolikt en 

avgörande roll när det giiller möjligheten att föriindra denna instiillning. 

Regeringens behandling av tubakskommittens bet:inkande ledde bl.a. till 

att socialstyrelsen fick i uppdrag att verka för att frf1gor som rör tobakens 

skadeverkningar iignas ökad uppmiirksamhet i utbildningen av läkare och 
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annan vårdpersonal. 

Med syfte att utveckla metoder för att integrera tohaksupplysning i det 

dagliga hiilso- och sjukvtirdsarhetet och i den löpande grund- och introduk

tionsutbildningen liksom i den utbildning som förekommer inom t.ex. ett 

sjukvårdsdistrikt genomförde socialstyrelsen under {1ren 1980-1983 en 

försöksverksamhet i Trelleborg. Försöksverksamheten har lett till att mfmga 

lcmdsting diirefter startat egna liknande verksamheter och alt ett utvecklings

arbetc nu pågår inom hälso- och sjukviirden för att förbättra patientinfor

mationen om rökningens skadeverkningar. 

För att stimulera till att hälsofostran och tobaksfrågan hehandlas i lärarnas 

grundutbildning och fortbildning har styrelsen tilbammans med skolöversty

relsen genomfört konferenser inom de olika högskoleregionerna. 

Styrelsen har också i samråd med skolöverstyrelsen. Svenska kommun

förbundet och Landstingsförbundet vidtagit vissa informationsåtgiirder inom 

grund-, fort- och vidareutbildningarna av hälso- och sjukvärdspersonal. 

På uppdrag av regeringen har socialstyrelsen vidare utarbetat en plan för 

beteendevetenskaplig forskning om tobaksbruk. Planen har utarbetats i 

samråd med berörda forskningsorgan och innehflllcr förslag till olika 

forskningsuppgifter. 

Med detta har jag avslutat min redogörelse för vilka allmänna utgångs

punkter som enligt min mening bör gälla för en bedömning av behovet av 

fortsatta åtgärder mot tohaksbruket. I det följande avser jag att närmare 

behandla frågor om 

- informationsinsatser för att hindra rökdebut. 

- beskattningen av tobaksvaror. 

- marknadsföringen av tobaksvaror och 

- uppföljningsåtgärdcr. 

3.8.2 lnformationsinsatscr för att hindra rökdcbut 

·-·------· --· ·------·---
Min bedömning: En intensifierad informationsverksamhet om tobakens 

skadeverkningar bör genomföras. Huvudsyftet med verksamheten bör 

vara att hindra rökdebut hos barn och ungdom. Arbetet bör hedrivas i 

nära sam~crkan ~ed berö~da m~ndighet~r_:: ~~ganisationcr. ______ J 

Cancerkommittens förslag: Överensstämmer i stora delar med min bedöm

ning. 

Remissinstanserna: Av de remissinstanser som särskilt yttrat sig härom 

tillstyrker skolöverstyrelsen förslaget. Även statskontorct uttrycker en 

positiv inställning och tror att mer kan vinnas genom kraftiga insatser som 

syftar till att hindra rökdebut hos barn och ungdom. Socialstyrelsen 

förutsiitter att informationsverksamhetcn tillförs särskilda resurser. NTS och 
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Visir avstyrker canci:rkommitkns förslag 1>ch töre~lar att ökade medel sUills 

till de befintliga 11rganisationnnas förfogande flir att i samrad utarbeta 

förslag till konkreta atgärder att via skolorna förhindra rökdebut. Riksförc

ningen mot cancer är positiv till tiirslaget om en intensifierad information till 

skolungdomar och vill giirna medverka till att föreningen' informationsverk

samhet koordineras med en mer allmiint inriktad hiilsoupplysning i 

samarbete med landstingen och socialstyrelsen. 

Skälen för min bedömning: En viktig iitgiird for att den totala riikningen i ett 

Iangt tidsperspektiv skall gi1 ned ill' att minska antalet riikdebuter. En sfidan 

atgärdsstrategi ligger ocks<'t viil i linje med de rekommendationer om 

åtgiirder för att minska rökningen som WI IO faststiillt i rapporten Smoking 

and its Effects on Health. 

Vissa atgärder i denna riktning har redan ,·idtagits hl.a. för att förshirka 

skolans möjligheter att inom s.k. hiilsofostran verka mot tobaksbruket. 

Tillfälliga insatser eller mera kontinuerliga verksamheter inriktade pil de 

unga har genomförts eller pi1g[1r p[1 olika h[ill. Stiftelsen En rökfri generation, 

som började sin verksamhet {1r I 1J78. kan niimnas i detta sammanhang. 

Stiftelsen bedrev under de första ~1ren av sin verksamhet med hjiilp av bl.a. 

visst statligt stöd en intensiv kampanj i skolorna. Ungefär vid samma 

tidpunkt inträffade en markant nedg{tng i ungdomarnas rökvanor. 

En informationsverksamhet med det syfte snm jag nu avser att initiera bör 

komplettera - inte ersätta - andra pilgiiende eller planerade långsiktiga 

åtgärder mot tohaksbruket. Verhamheten bör stödja och komplettera 

lokala aktiviteter och initiativ. Dess huvudsakliga syfte blir att söka hindra 

rökdebut hos barn och ungdom. Nägra skarpa griinser bör emellertid inte 

föreligga mellan [1tgärder som friimst syftar till att förhindra rökdebut hos 

barn och ungdom och {1tgiirder inriktade mot vuxnas tobaksbruk. De vuxnas 

rökvanor påverkar i hög grad barnens riik\'annr och möjligheter till en rökfri 

miljö. Mer eller mindre integrerade informationsaktiviteter kan därför 

erfordras. Det kant.ex. priivas att inom ramen för verksamheten lägga in en 

uppföljning av insatserna för rökfria miljöer. Den som iir rökare och inte kan 

eller sjiilv vill sluta röka kan i alla fall försöka skapa en rökfri miljö för barn 

och ungdom i hemmet. p!1 arbetsplatsen och i föreningslivet. 

Formerna för denna informationsverksamhet bör överviiga~ närmare. 

:Vtöjligheterna till utdrdering <I\ de beslutade {1tgärderna kommer diirvicl 

bl.a. att noggrant prövas. Verksamheten bör bedrivas i nära sanl\'erkan med 

berörda myndigheter och organisationer. 

3.8.3 Bcska11ni11gc11 ui· 10/>aksl'aror 

Min bedömning: Beskattningen bör anviindas i k(lnsunHinnsbegrLinsandc 

syfte i enlighet med vad som redan giiller fiir alkoholvaror. Priset pi1 

tobaksvaror bör i ,·art fall flilja den allmiinna prisutveeklingen. 
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Cancerkommittcns förslag: Överensstiimmcr med min bedömning. 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanst!r som siirskilt yttrat sig i denna 

fo1ga tillstyrker cancerkommitt0ns förslag. Nagra remissinstanser. hl.a. 

statskontoret, finner det tveksamt om prissättningen har s[1 stor betydelse niir 

det gäller att dämpa tobakskonsumtionen. Svenska Tohaks AB avstvrker 

förslaget. Socialstyrelsen föreslt1r att en omedelbar höjning av tobaksskatten 

sker sii att priset pi1 tobaksvaror under iu 198) anpassas till 1970 års relativa 

prisniv<l. 

Skälen för min b!'dömning: Ett genomförande av förslaget innebiir att 

ytterligare ett steg tas trim svensk sida för att genomföra det ätgärdsprogram 

WHO rekommenderat sina medlemsl~indcr i syfte att begränsa tobakens 

skadeverkningar. 

Vid en jämförehe med vad som giiller i fr~1ga om beskattning och 

prissättning pil alkoholdrycker kan konstateras att i propositionen ( J lJ76/ 

77:108) om alkoholpolitiska ätgärder har fastslagits att beskattningen av 

alkoholdrycker bör användas som ett instrument i konsumtionsbegriinsande 

syfte. Priset pi1 alkoholdrycker anpassas fortlöpande till den allmiinna 

prisutveckling.cn. Med hänsyn till de skadliga effekter som tobaksbruket 

konstaterats ge upphov till är det. enligt min mening. angcliiget att även i 

fraga om tobaksvaror se beskattningen som ett instrument för att nedbringa 

tobakskonsumtioncn. Priset pi\. tobaksvaror bör i vart fall följa den allmänna 

prisutvecklingcn. 

Priset pä tobaksvaror. siirskilt cigaretter. har under 1970-talet inte 

utvecklats i samma takt som priserna p~i andra konsumtionsvaror. Fr.o.m. iir 

1980 ändrades dock detta förhilllande och prisutvecklingcn pa ett cigarett

paket har därefter t.o.m. varit något snabbare iin den allmiinna prisutveck

lingen. 

Tohakskommittcn konstaterade att brytpunkten i den svenska rökvaneut

vecklingen ären l %9-1970 mot ett minskat antal rökare inföll under en 

period då priset p{1 cigaretter var reellt högre iin under de senaste 25 iiren i 

övrigt. Någon säker slutsats av detta kan man dock inte dra eftersom 

rökvanorna paverkas av miinga faktorer bl.a. ökad hiilsoupplysning. 

Ett genomförande av socialstyrelsens förslag skulle innebära en prishöj

ning med mellan 2-3 kr. för ett paket cigaretter. Det kan niimnas att en 

jämförelse med de nordiska liinderna visar att cigarettpriset ligger betydligt 

lägre i Sverige. 

Jag instiimmer i den bedömning. som eancerkommitten gjort och som 

innebär att prisutveeklingen p{1 tobaksvaror fortsiittningsvis i vart fall inte 

understiger den allmänna prisutveeklingen. Jag iir inte nu beredd att föreslå 

att socialstyrelsens förslag genomförs. Sanmid har skett med chefen för 

finansdepartementet. 
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3.S. 4 Mark11ad1jori11gc11 ai· tohak.1Taror 

Annonsering och annan reklam för alkoholdrycker och tobaks\'aror 

regleras genom lagen ( 1978:763) med vissa bestiimmclscr om marknadsfö

ring av alkoholdrycker och lagen ( 1978:764) med \'issa bcstämmc\se;:r om 

marknadsföring av tobaksvaror. De häda lagarna. som trädde i kraft den I 

juli 1979, har som grundregel att särskild mättfullhet skall iakttas vid 

marknadsföringen. Reklamåtgärde;:r och andra marknadsförings{1tgärder för 

inte;: vara p<ltriingande eller uppsökande och får inte uppmana till bruk av 

varorna. Tidningsannonsering för spritdrycker är förbjuden. medan den är 

tillaten för tobaks\'aror. I tidningsannonserna för tobaksvaror skall dock 

varningstext och innchMlsdeklaratiun återges. 

Flera länder. hl.a. Finland. Norge och Island har som ett led i arbetet mot 

toh11kshruket infört hest[immelser som innebär förbud mot tohaksannonse

ring. Det kan även nämnas att WHO:s expcrtkommitte i tobaksfriigor år 

1978 utfärdade en officiell rekommendation om .. ett totalt förbud mot alla 

former av tnbaksrc klam ... 

rrftgan om marknadsföringsreglerna hör skärpas så att direkt förbud mot 

annonsering för tobaksvaror införs har prövats av riksdagen vid ett flertal 

tillfällen, senast våren 1984. Näringsutskottet uttalade 1983 i sitt betänkande 

(Nu 1982/83:23) bl.a. att det fär ankomma på berörda myndigheter att följa 

hur marknadsföringen av tobaksvaror utvecklas och, om de si1 finner 

erforderligt. ta initativ till ytterligare åtgärder frim statens sida. 

Socialstyrelsen har i en skrivelse till regeringen i januari 1984 efter samråd 

med företrädare för ett antal berörda myndigheter och organisationer, bl.a. 

konsumentverket, hemställt att förhud införs mot tobaksannonsering. 

Styrelsen anser att omfattningen och utformningen av tobaksrek:amen är 

s[1dan att en skärpning av lag~tiftningen på området är nödvändig. 

Socialstyrelsen uppger att varje år används ca 30 milj kr. på reklam och andra 

säljfrämjande insatser för tobaksvaror. 

1978 års lagstiftning har enligt socialstyrelsen inte inneburit någon egentlig 

förbättring av konsumentombudsmannens möjligheter att ingripa mot 

tohaksreklamcn. Den främsta effekten är att varningstexter och innehålls

deklaration har blivit obligatoriska i annonserna. Men det kommersiella 

hudskapct. färg-. bild- och texturval i annonserna har lagen inte haft något 

inflytande pa. anför socialstyrelsen. 

Efter samråd med chefen för finansdepartementet vill jag framhålla 

följande. 

Till grund för den av riksdagen år 1978 antagna lagen med vissa 

bestämmelser om marknadsföring av tohaksvaror ligger två huvudprinciper. 

Den ena är att de stora grupper av befolkningen som använder tohak måste i 

ändamälsenliga former få tillgång till relevant produktinformation. Den 

andra iir att man med hänsyn till hälsoriskerna bör kräva stark begränsning 

och stark {lterhällsamhet. Ställningstagandet innebar att reklam måste i viss 

omfattning få förekomma på förpackningar samt i butiksmiljö och i 

5 Riksdagen l<NN/85. I sam/. Nr Ull 
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annonser. Därvid skall de kommersiella hudskapen begriinsas till relevanta 

fakta rörande varan od1 dess egenskaper. presenterade i så saklig form som 

möjligt och utan ovidkommande inslag. Bildmässigt skall reklamen inskrän

kas till att visa sjiilva varan och vad som på ett naturligt sätt kan hänga 

samman med denna. Od:si1 fdgor som rör hudskapens utförlighet. färg. 

typografi. lay-out o.d. samt storlek får prövas mot bakgrund av den regel om 

särskild m:lttfullhet vid marknadsföringen som lagstiftningen innehåller. 

Mot denna bakgrund har konsumentverket år 1979 utfärdat riktlinjer med 

niirmare krav i fr~lga om marknadsföringen a\· tobaksvaror. Riktlinjerna 

ersatte en tidigare överen~kommelse mellan konsumentombudsmannen och 

hransehen samt innebar en viss sbrpning i konkreta avseenden. bl.a. 

rörande annonsformaten. Fyra iirenden enligt den nya lagen har prövats av 

marknadsdomstolen (l\·10 1980:4 och 23. 1983:9 och 1984:23). Två av dessa 

har gällt annonsutformning. Ännu ett ärende om annonsering viintar nu på 

domstolens hedömning. 

l förarbetena till den lagstiftning som riksdagen beslöt är J 978 anförs att 

dävarande branschöverenskommelse drivit utvecklingen ett gott steg framåt i 

riktning mot en sädan stark återhållsamhet som den dii aktuella. Regeln om 

särskild mättfullhet fo:k. uttalade föredraganden, redan friin början en rätt 

hög grad av konkretion genom att den kunde grundas på dåvarande 

branschavtal som ett slags minimistandard. Föredraganden fann det emel

lertid uppenhart att man ocks<I kunde gå liingre i hegränsningshänseende. 

Detta gällde. sades det. såväl den tillåtna reklamens spridningsområde som 

reklamens innd1iill. volym och frekvens. 

Jag vill vidare framhålla att regeln om särskild mi1ttfullhet inte fått sitt 

innehåll statiskt läst. T\'ärtom uttalades år 1978 i förarhetena att vid 

bedömningen av vad som är särskilt måttfullt nya kunskaper om hälsorisker 

och ändrade värderingar i samhället alltid kan heaktas. Detta gäller även 

beträffande kunskaper om marknadsföringens verkningar. 

Av det anförda framgår att lagens möjligheter alls inte kan anses uttömda. 

Tvärtom iir den uppbyggd för att inom sina yttersta ramar medge en sakligt 

grundad restriktivare inställning. Den är alltså anpassbar till utvecklingen. 

Detta bekräftas av att konsumentverket under hand upplyst att verket, i 

överläggningar med berörda intressenter. kommer att arbeta för skärpta 

riktlinjer. Jag anser detta vara ett angeläget initiativ som hör kunna leda till 

att annonseringen får ändrad karaktär. Jag vill också erinra om att det är 

påtagliga problem förenade med ett annonsförbud beträffande en vara som 

produceras och distribueras fritt. Eftersom man alltså bör kunna nå längre 

med 1978 ars lag och då konsumentverket nu tar upp arbete med en 

skärpning av riktlinjerna, finner jag inte anledning att i detta Hige gå in 

niirmare på frågan om förbud mot tobaksannonser. 

Jag förordar alltsft att tobaksreklamen så långt som möjligt begränsas med 

stöd av nuvarande lagstiftning. Jag erinrar om att denna, av hänsyn till 

hiilsoriskerna. ställer krav på stark bcgrimsning och stark aterhållsamhet vid 

marknadsföringen. 
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3.8.5 Upptöfjningl'lltgiirdcr 

!\'lin bedömning: Det far anses åvila socialstyrelsen att kontinuerligt följa 

föriindringar i rökvanor samt till dessa rclatnade en.:ntucllt rcgistrcrhara 

hälsoeffekter. Detta iir ett naturligt led i den fortlöpande epidemiologiska 

bevakning av olika riskfaktorers effekter på befolkningens hälsa som 

socialstyrelsen har ett övergripande ansvar för. Arbetet bör hedrivas i 

samarhctc med hl.a. statens miljömedicinska laboratorium. 
------- ·--·-·---------~ 

Canccrkomittens förslag: Överensst~immer med min bedömning. 

Rcmissinstanscrna: De remissinstanscr som yttrat sig i denna fräga tillstyrker 

kommittens förslag. Socialstyrelsen framhi1ller starkt hchovet av kontinuer

liga studier av rökvanor och attityder till tobaksbruket. Situationen 

kännetecknas nu av provisorier och brist pii samordning. Skolöverstyrelsen 

påpekar att de s.k. ANT-undcrsökningarna som genomförs av SÖ bör ses 

som en viktig resurs i det fortsatta uppföljningsarhetet. 

Skälen för min bedömning: Möjligheterna att hedöma sil.väl hälsoeffekter 

som andra resultat av vidtagna iitgärder ~ir. som jag tidigare framhållit. ännu 

sa länge relativt hegränsadc. Den allmiinna rökvaneutvecklingen torde 

endast undantagsvis kunna relateras till specifika. tidigare insatta åtgärder 

mot tohakshruket. Allmänna trender som framkommer för rökvanor och 

hälsoeffekter bör dock utgöra viss vägledning för utformning av olika 

samhällsatgiirder. 

För att få ett underlag för en fortsatt systematisk satsning mot tohakskon

sumtionen erfordras särskilda uppföljningsåtgärder inriktade på att hedöma 

effekten på rökvanor. attityder m.m. av hela eller delar av ett åtgärdspro

gram. Olika socio-ekonomiska grupper och speciella riskgrupper bör därvid 

bl.a. följas. 

Jag anser det naturligt att en uppföljning av röKvanorna och därtill 

relaterade hälsorisker sker inom ramen för en löpande epidemiologisk 

bevakning med dokumentation och analys av data som hedöms vara av 

intresse vad giiller olika hälsorisker relaterade till tobaksbruk. Det övergri

pande ansvaret för hevakningen av olika riskfaktorers. hl.a. tobakshrukets, 

effekter pa befolkningens hälsa åvilar socialstyrelsen. 

Statens miljömedicinska laboratorium iir en viktig resurs för socialstyrel

sen och styrelsens möjligheter att genomföra den föreslagna uppföljningen. 

Laboratoriet har pä uppdrag av HS 90 redovisat ett förslag till riktlinjer för 

en successiv utveckling av epidemiologiska hevakningssystem i Sverige. 

De rökvaneundersökningar som sedan år 1976 genomförs av NTS bör ingå 

som en betydelsefull del i en löpande dokumentation av rökvanor och 

hälsoeffekter. Socialstyrelsen hör i samriid med NTS och statens miljömedi

cinska laboratorium undersöka möjligheterna att anpassa dessa rökvaneun-
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dersökningar till ett cpidemiologiskt bevakningssystem. Även skolöversty

relsens ANT-undersökningar bör ses som en viktig resurs i det fortsatta 

uppföljningsarbetet. 

3.9 Alkohol- och narkotikafrågor m.m. 

3.9.J Alkolhol- och narkotikamissbruk 

Bruk och missbruk av alkohol och andra droger medför mycket stora 

hälsorisker. Alkoholproblemet utgör. som redovisas i HS 90-rapporten 

(SOU 1981: 1) Hälsorisker samt i HS 90-skriftcn Alkohol och ohälsa, ett av 

vårt lands största medicinska och sociala problem. Missbruket av narkotika, 

som till sin omfattning är betydligt mindre än alkoholmisshrukct, för också 

med sig stora problem såväl för samhället som för missbrukarna själva och 
deras anhöriga. Narkotikamissbrukets omfattning och hälsomässiga effekter 

redovisas i HS 90-rapporten Narkotika och ohälsa. Här kan också nämnas 

sniffningsproblem. 

För att begränsa alkoholens skadeverkningar har riksdagen genom 1977 
års alkoholpolitiska beslut lagt fast grunderna för den svenska alkoholpoli
tiken. Målet är att minska den totala alkoholkonsumtionen och därigenom 
minimera alkoholens skadliga verkningar. Förutom allmänt förebyggande 

åtgärder består samhällets insatser för att åstadkomma detta av en aktiv 

prispolitik, ett omfattande opinionsbildande arbete och av en rad bestäm

melser som reglerar alkoholkonsumtionen. Omfattande vård- och hehand

lingsinsatser hör också till de atgärder som behövs för att bl.a. minimera 

skadeverkningarna. 

Målet för narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. All icke

medicinsk användning av narkotika betraktas som missbruk. Samhällets 

insatser mot narkotikamissbruket spänner över många verksamhetsområden 

och riktar sig mot alla nivåer av den illegala narkotikahanteringen. Genom 

riksdagens beslut med anledning av propositionen (prop. 1984/85: 19, SoU 8. 

rskr 104) om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik kommer 

insatserna mot narkotikan ytterligare att förstärkas. 

3.9.2 Hälsorisker vid bruk och missbruk a1· droger 

Alkoholens skadeverkningar pil olika organ i människokroppen är väl 

dokumenterade. Ju oftare man dricker och ju högre alkoholintaget är desto 

större blir riskerna för skador pa lever, bukspottkörtel, mag-tarmkanal osv. 

Cancerkommitten har bl.a. pekat p[1 ökade risker för vissa cancerformer i 

samband med alkoholkonsumtion. Vid sidan härav finns en uppenbart ökad 

risk för skador som uppstilr indirekt till följd av alkoholkonsumtion. t.ex. 

olyckor samt infektioner och sjukdomar som mera är resultatet av ett 

levnadssätt än alkoholen i sig. 

Narkotikabrukets medicinska och sociala skadeverkningar är till sin 
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karaktär väl kända. Däremot är kunskaperna om omfattningen av dessa 

skador mycket ofullständiga. 

De hälsorisker som uppstår av akuta effekter av narkotika är relaterade till 

medel, dos, förväntningar och den miljö i vilken missbruket sker. Vid 

upprepad tillförsel under en längre period ökar riskerna såväl för organska

dor som för försämrade psykiska funktioner och psykiska sjukdomar. 

Risken för uppkomst av olika kroppsliga skador hänger framför allt 

samman med intagningssättet. Infektioner, ibland av allvarlig art. förekom

mer hos majoriteten av de intravenösa missbrukarna. Vidare förekommer 

bl.a. muskelskador och skador p:'i nervsystemet. Vid cannabismissbruk har 

framför allt risken för lungskador framhållits. Cannabisrökning leder 

sannolikt också till en ökad risk för lungcancer. 

De narkotiska medlen har alla det gemensamt att de påverkar det centrala 

nervsystemet och därigenom människans psyke. Det är härigenom de av 

missbrukaren eftersträvade effekterna uppkommer. Det är också härigenom 
som olika psykiska komplikationer uppkommer. När det gäller risken för 

sådana komplikationer spelar emellertid individens egenskaper. kunskapen 

om medlet, förväntningarna och den miljö i vilken medlet tas en stor 

roll. 

De psykiska komplikationer som kan uppkomma innefattar bl.a. olika slag 

av psykoser. ångestreaktioner och personlighetsförändringar. Vid kroniskt 

cannabismissbruk förekommer enligt kliniska erfarenheter symtom som 

karaktäriseras av bl.a. sänkt ambitionsnivå, likgiltighet och koncentrations

svårigheter. 

Även missbruk av sömnmedel och lugnande medel kan innebära 

betydande hälsorisker. Höga doser ger påtagliga förgiftningssymtom, som 

kan vara livshotande. Överdosering under en längre tid leder till ett beroende 

som karaktäriseras av symtom som liknar men som ofta är mer intensiva än 

de som förekommer vid akut alkoholpåverkan. Beroendet utmärks av ett 

starkt behov av att fortsätta att inta medlet och ett tillstånd som innebär svåra 

abstinenssymtom om tillförseln avbryts, med kramper, förvirring och hög 

feber. 

3.9.3 Åtgärder mot missbruk 

Alkoholskadorna är ett stort hälsoproblem i många länder. WHO har i sin 

Europastrategi, som jag allmänt har berört i det föregående, angett att 

konsumtionen av bl.a. alkohol bör reduceras med minst 25 procent fram till 

år 2000. För vårt vidkommande skulle det innebära en sänkning från 

nuvarande genomsnittliga ca 6 liter ren alkohol per invånare över 15 år till ca 

4 liter. Jag anser att detta är en angelägen målsättning. Om vi lyckas sänka 

alkoholkonsumtionen till denna nivå skulle det innebära stora välfärds- och 

hälsomässiga vinster samtidigt som hälso- och sjukvården kunde minska de 

vårdinsatser man nu måste göra för dem som drabbas av alkoholrelaterade 

sjukdomar. 
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Efkr andra världskriget har det skett en betydande ökning i alkoholkon

sumtionen. Denna trend bröts omkring är 1976 och under det senaste 

decenniet har alkoholkonsumtionen minskat. Även en nedgiing i alkohol

skadorna har noterats. Detta tyder, enligt min mening, på att den 

alkoholpolitik som förts under senare år har varit riktig. M{ds~ittningen skall 

vara att iiven fortsättningsvis minska den totala alkoholkonsumtionen och 

alkoholskadorna. Även i fortsättningen bör prispolitiken och de regler som 

finns för att begränsa tillgängligheten till alkoholdrycker användas som 

aktiva instrument i en restriktiv alkoholpolitik. Först om det visar sig att 

dessa instrument inte räcker för att uppfylla målsättningen bör mera 

ingripande ätgärder övervägas. 

Riksdagen har vid ett flertal tillfallen uttalat att de restriktioner som finns 

på alkoholomrf1dct måste begränsas till siidana som allm~inheten uppfattar 

som meningsfulla. Frfm flera häll har man påpekat att det finns behov av vissa 

förenklingar i regclsystemet. I syfk att åstadkomma vissa sådana förenk

lingar har jag efter regeringens bemyndigande tillkallat en särskild utredare. 

I direktiven (Dir 1984:30) för det översynsarbete som skall genomföras har 

jag betonat att grunderna för alkoholpolitiken måste ligga fast enligt 1977 års 

beslut. 

Inom narkotikaområdet har en lång rad iitgärder vidtagits under budget

året 1983/84 och hittills under innevarande budgetiir efter förslag från 

narkotikakommissionen och en särskild arbetsgrupp inom socialdeparte

mentet. På förslag av regeringen har riksdagen anvisat sammanlagt 

30 milj. kr. för att under dessa Mda budgetår möjliggöra en intensifierad 

kamp mot narkotikamissbruket. Genom riksdagens beslut med anledning av 

den tidigare nämnda narkotikapropositionen kommer insatserna att förstär

kas ytterligare fr .o. m. budgetåret 1985/86. 

Förstärkningarna i kampen mot narkotikamissbruket har skett bl.a. inom 

polisen, kriminalvården, åklagarväsendet. skolan, försvaret och narkoman

vården. Vidare kommer Sveriges insatser i det internationella arbetet mot 

narkotikan att intensifieras. För att förbättra samordningen av narkotikabe

kämpningen har regeringen inrättat ett nytt samordningsorgan inom 

regeringskansliet. 

I sammanhanget bör ocks[1 nämnas problem vid konsumtion av sömn- och 

rogivande läkemedel. En alltför okritisk inställning till sådana preparat kan 

innebära att kampen mot det illegala drogmissbruket försvåras. Det är därför 

av stor vikt att komma till rätta med överkonsumtion och missbruk av 

psykofarmaka. I första hand bör en närmare kartläggning göras av 

omfattningen av problemen i detta avseende. Jag förutsätter att läkemedels

kommitten (Dir 1983:59) kommer att ta upp dessa frågeställningar. 

Opinionsbildningen mot alla former av droganvändning är givetvis av stor 

betydelse för att komma till rätta med alkohol- och narkotikaproblemen. 

Inte minst har informationen om drogernas hälsorisker en central plats i detta 

sammanhang. Dessa frågor har ingående behandlats i narkotikapropositio-
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nen. Fr.o.m. n;ista budgetiir kommer vissa för;indringar att genomföras 

betriiffande den statliga droginformationen. vilket bl.a. medför att statens 

insatser kan effektiviseras. 

Folkrörelsernas och organisationslivets engagemang i drogfriigorna är 

enligt min mening en förutsättning för att det skall bli möjligt att komma till 

rätta med drogproblemen. Såväl i det opinionsbildande arbetet och genom 

andra insatser av förebyggande karaktär som i fråga om stödjande insatser i 

samband med rehabilitering av missbrukare och i det direkta behandlings

arbetet spelar olika föreningar en ovärderlig roll. Organisationslivet behöver 

ett starkt stöd från samhällets sida för att kunna bedriva sin verksamhet. Di:t 

statliga stödet har stor betydelse i detta avseende. 

För att skapa ett nära samarbete mellan regeringen och organisationslivet 

kommer ett alkohol- och narkotikapolitiskt råd att inrättas. I ri1det skall ingi1 

representanter för folkrörelser och organisationer som i sin verksamhet 

arbetar m..:d drogfrågor. Räd..:t skall vara ett forum för ömsesidig informa
tion om pågf1ende och planerad verksamhet samt för diskussion om behovet 

av åtgärder. 

Ansvaret för vården av alkohol- och narkotikamissbrukare avilar lands

tingen och kommunerna. Fr.o.m. år 1983 har dessa också övertagit ansvaret 

för de f.d. nykterhetsvårdsanstalterna. Särskilda statsbidrag utgår för 

institutionsvården. Statsbidrag utgår vidare för familjevård och öppen vård 

av missbrukare samt till vissa organisationer för stöd och hjälp åt 

missbrukare. Regeringen har nyligen förelagt riksdagen ett förslag (prop. 

(1984/85: 151) om nytt statsbidragssystem till missbrukarviirdcn m.m. 

Rehabiliterande åtgärder för att missbrukarna skall kunna fä den 

utbildning, arbetsträning m.m. som krävs är av stor betydelse. Frågor 

rörande samverkan mellan missbrukarvården och bl.a. arbetsförmedlingen 

har behandlats i prop. 1984/85:19 om en samordnad och intensifierad 

narkotikapolitik. Vidare har riksdagen beslutat (prop. 1984/85:45, AU 7, 

rskr 100) om statsbidrag till offentligt skyddat arbete i syfte att rehabilitera 

och bereda varaktigt arbete åt arbetslösa med socialmedicinskt handi

kapp. 

Stöd till försöksverksamhet och metodutveckling är av central betydelse 

för missbrukarvården. Under innevarande budgetår utgår bidrag till 

utvecklingsinsatser inom området socialt bdrnndlingsarbete med tonvikt på 

missbrukarvården. Stöd har bl.a. lämnats för att utveckla vården av kvinnliga 

missbrukare. En särskild arbetsgrupp inom socialdepartementet har vidare 

initierat och genomfört ett tiotal försöksprojekt med samverkan inom 

missbrukarvården. För att fördjupa de fackliga organisationernas medver

kan i s.k. utslussningsarbete vid vårdinstitutioner har regeringen beviljat 

medel för ett flerårigt försöksprojekt. I anslutning till de intensifierade 

insatserna på narkotikaområdet har statliga bidrag utgått till en lång rad 

projekt i flera kommuner för att utveckla narkomanvården. 

Alkohol- och narkotikaforskningen spänner över många olika forsknings-
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områden. Det iir enligt min mening angeläget att drogforskningcn även i 

fortsiittningen kan hcdrivas med bredd och och mangsidighet. Jag vill särskilt 

peka pa nitgra omri1dcn som inför kommande beslut om drogpolitiken 

kommer att ha särskilt stor betydelse. 

Det finns ett behov av forskning om sambanden mellan alkoholpolitiska 

åtgiirder och effekterna på konsumtionen och om andra samband. t.ex. hur 

löne- och prisutvccklingen påverkar alkoholkonsumtionen. P:1 liknande sätt 

behiiver forskningen utvecklas om narkotikakontrollens olika effekter. 

En viktig aspekt av effektforskningen gäller givetvis olika skadeverkningar 

till följd av alk<.1holkonsumtionen och drogmisshruket. Pli initiativ av 

Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning pagi1r ett samnordiskt 

projekt med syfte att studera sambandet mellan totalkonsumtionen av 

alkohol och olika skador. 

Ett annat angeliiget forskningsomräde omfattar orsakerna till missbruk. 

Ökade kunskaper om vägarna in i missbruket utgör ett viktigt underlag för 

beslut om åtgärder i riskgrupper och riskmiljöer. Samtidigt kan resultat av 

sådan forskning leda fram till ökade kunskaper om behovet av rehabilite

ringsinsatser. 
Forskning om behandlingens effekter är ocks{1 av central betydelse. Denna 

forskning har under senare är kunnat fördjupas inom narkomanvårdsomra

det genom medel från delegationen för social forskning till ett omfattande 

projekt om behandlingen vid behandlingshemmen. Det är enligt min mening 

angeläget att behandlingsforskningen kan fortsätta med den bredd som den 

nu har fått. 

Forskningsinsatser krävs vidare för att följa alkoholkonsumtionens och 

drogmissbrukets förändringar. Genom riksdagens beslut med anledning av 

den tidigare nämnda narkotikapropositionen kommer sådana insatser att 

kunna samordnas genom Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupp

lysning ( CAN). Studier av drogmissbrukets förändringar måste av flera skäl 

omfatta hela drogområdet, dvs. alkohol, narkotika. sniffningspreparat och 

sömn- och rogivande läkemedel. Det är angeläget att CAN, som nu har det 

centrala ansvaret att följa utvecklingen, och andra myndigheter kan verka för 

att våra kunskaper om drogproblemens förändringar kan fördjupas. 

4 Vårdens tillgänglighet och k\'alitet 

4.1 Inledning 

Grundläggande kra\' på en god hälso- och sjukvård är - enligt HSL- bl.a. 

att den skall vara lätt tillgänglig och av god kvalitet, såväl när det gäller det 

mänskliga och psykologiska omhändertagandet so1r i materiellt och tekniskt 

hänseende. 

Jag har i avsnittet 2 utvecklat min grundsyn på vårdens tillgänglighet och 

kvalitet. Vården måste ges på så lika villkor som möjligt. Geografiska, 
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ckmografisb. sociala. spr:1kliga. religii.\sa. ekonomiska. etniska och kultu

rella förhallanden får inte onödigtvis in\·erka pä elen enskikks möjligheter att 

crhi11la viird. Avgifterna för \'i1nlcn htr inte sättas si1 att de hindrar den 

enskilde att erh<llla hehii\·lig v{ird. För att succösivt förverkliga dessa mitl iir 

det nödvändigt att alla med ansvar for hälso- och sjukviirdens utveckling 

fortsiitter arhctct att utjiimna villkoren s;'i att alla kan Li del av vi'irden pi1 lika 

villkor. 

Jag tar i det följande upp ett antal friignr om v[1rdens tillgiinglighet och 

kvalitet för 11<"1gra befolkningsgrupper som iir siirskilt herocndc a\· insaber 

friin hiilsll- od1 sjukdrdcn. Det gäller iildrc och siirskilt deras stiillning i 

bngtidssjukvimlen. Det giiller vidare ha11dikappade och de psykiskt sjuka 

och deras ~ärskilda behov i v[irden. Jag tar oeksit upp invandrarnas och 

barnens situation och behov i vitrdsammanhang. Vidare berör jag samver

kansfr<igorna i \·:irden. En god samverkan kring patientvarden iir av största 

betydelse för \'iirdcns kvalitet och tillgi111glighet. 

4.2 De äldre inom hälso- och sjukvården och vissa frågor om patientens 

ställning i långtidssjuk vården 

Den överviigandc ddcn av alla sjukdomar inträffar bland de äldre. Det 

gäller t.t:x. cancer. hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i rörelseorganen, 

ned~ättning av syn och hlirsel samt s.k. demenstillstånd med starkt försämrat 

minne och tendens till förvirring. Det gäller även olycksfallsskador. Åldern 

iir ocks~! den faktor som iir starkast relaterad till efterfrågan och utnyttjande 

av sjukvård. Ar 1980 föll ca 70 procent av vårddagarna inom den slutna 

värden pt1 d.:n [tidersgrupp som fyllt 65 år. Särskilt inom långtidssjukvården 

är åldern avgörand.: för vårdutnyttjandet. Ungefär 60 procent av vårddagar

na inom lfogtidssjukvården giiller personer som fyllt 80 år och en tredjedel 

personer som fyllt 85 ar. Även i d.:n öppna vården är det de äldre som svarar 

för en mycket stor del av besöken vid vårdcentraler m.m. 

Samtidigt kan konstateras att manga äldre idag bibehåller en god hälsa 

långt upp i åldrarna. De mer omfattande vårelbehoven uppstår vanligen först 

efter 75-årsaldern. Karakteristiskt iir även att variationerna i hälsotillstånd 

och funktionsförmaga blir större ju högre upp i åldrarna man kommer. 

Förändringar i antalet äldre i befolkningen har således en avgörande 

inverkan på behovet av hälso- och sjukvårdsservice. Fram till år 2000 

beräknas antalet personer som är 80 år och däröver öka med närmare 30 

procent eller med ca 85 000 personer. Vi har alltså att se fram emot en fortsatt 

ökning av behovet av sjukvårdsservice för äldre under de närmaste 

decennierna. 

Utöver en medicinskt inriktad behandling och rehabilitering har de äldre 

inom vården även behov av allmänna sociala insatser. Ett omfattande 

utvecklingsarbete inom detta område pågår i många landsting. ~emsjukvård 

och dagvård byggs ut. Samverkan med den primärkommunala äldreomsor-
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gen fiirbiittras och vidare sker en förnyelse och förNittringar av boendemil

jön i fiirsta hand vid de lokala sjukhrn1men. Spri bedriver ocksii ett 

omfattande utvecklingsarbete bl.a. i Sundsvall. Vetlanda och Olofström 

inom detta nmr;·ide. 

Jag vill mot denna bakgrund kortfattat nagnt redovisa det arbete som 

bedrivs i regering,kansliet inom detta omri1de. 

l nom iildrebnt·dningen ( S l 98 I :01 ) pägt1r f. n. arbetet med ett ide program 

om livet >om iildre. Utifr{m socialtjiinstens allmiinna mi1l och delmalen för 

iildreomsorgen kommer diir att behandlas friigor om prioritering och 

samordning av samhiillets insatser för de äldre. Utiiver den offentliga 

omsoq!en kommer ockst1 den informella nmsorgen eller ··van.lagsomsorgen" 

att belysas. I idCprogrammet har hittills utgivits rapporterna Vi vet själva bäst 

(Ds C 1983:3) (i samarbett' med demokratiberedningen) och (SOU 1985:3) 

Leva snm iildre. Avsikten med dessa rapporter är att stimulera och vitalisera 

en allsidig diskussit)n kring iildre människors situation samt att fästa 

uppmärksamheten p~i att de - när de blir i behov av service och vård -

fortfarande skall tillerkiinnas riitten till integritet och sj:ilvbestämmande. 

Senare under våren 1985 avser beredningen att publicera ett omfattande 

faktamaterial om äldres villkor i samhället samt ett huvudbetänkande i vilket 

ko!11mcr att visas pii framtida utveckling.sviigar för äldreomsorg.en . 

.Ä.ldres och handikappades behov av god viird och omsorg har vidare 

uppmiirksammats i ett utredningsarbete· som bedrivits gemensamt mellan 

bl.a. bostadsdepartementd och socialdepartementet. I betänkandet (SOU 

J 984:78) Bo på egna villkor redovisas dels vissa gemensamma målsättningar 

för social- och bostadspolitiken vad avser äldres. handikappades och 

l~mgvarigt sjukas krav pii cn god boendemiljö. dels lämnas förslag till olika 

bostadspolitiska [1tgärder för att förbättra boendemiljön och serviceutbudet 

för dessa grupper. Betänkandet har remissbehandlats. Regeringens förslag 

har redovisats i propositionen ( 1984/85: 142) om förbättrade boendeförhål

landen för gamla. handikappade och långvarigt sjuka. 

Som övergripande m[il för utvidgade bostadspolitiska insatser gentemot 

äldre och handikappade sbs i propositionen fast att alla människor har rätt 

till en bostad diir friheten och integriteten är skyddad. Den s.k. bostadsför

sörjningslag.en (1947:523) kompletteras med en bestämmelse som slår fast 

kommunernas ansvar för att alla i kommunen far en egen bostad av god 

kvalitet. 

.Jag vill här avisera att det tvärdepartementala arbete som legat till grund 

för betänkandet Bo pii egna villkor kommer att fortsätta. Utredning.sarbetet 

skall bedrivas under ledning av en tviirdepartemental arbetsgrupp och syftar 

till att förbättra miijlig.heterna för äldre och handikappade att vid behov få en 

god v[ml och omsorg utan onödiga inskriinkningar av den enskildes 

möjligheter att bo och leva på egna villkor. Särskilt skall uppmärksammas 

boenddi\rhi1llandl'n och livsvillkor för dem som under en längre tid vistas 

inom den slutna langtidssjukvarden samt möjligheter och begränsningar vad 
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avser utbyggnad av hemsjukv[!fd och samverkan mellan landsting och 

primiirkommuner. 

I sammanhanget vill jag vidare niimna att Landstingsförbundl:! uch 

Svenska kommunförbundet beslutat om ett gemensamt samarbdsprojekt för 

att studera konsekvenserna av strukturföriindringen mot ett minskat 

institutionsboende vad gäller iildre l;'mgtidssjuka, missbrukare, psykiskt 

sjuka och psykiskt utvecklingsstörda. förbunden skall bl.a. studera den 

faktiska resursutvecklingen och dess konsekvenser för olika intressenter. 

Med utg:mgspunkt från detta skall alternativa utvccklingslinjer analvseras 

och de ekonomiska konsekvenserna för huvudmiinnen belysas. 

De iildre och handikappades behov kommer att fä ett stort utrymme i 

kommunförbundens arbete. Liksom varit fallet i det hittillsvarande utred

ningsarhetct förutsiitter jag att också det fortsatta tviirdepartementala 

arbetet med dessa friigor kommer att bedrivas i niira samarbete med bl.a. 

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. 

Värd och stöd i öppna och lokala l'årdformcr 

Utwcklingcn går således mot att en allt större del av vården skall 

förmedlas i patientens eget hem. i olika former av stödbosWder eller vid 

lokala sjukhem. En vård med denna inriktning som beaktar patientens egna 

behov och önskemål ger förutsättningar för avsevärt förbättrade livsvillkor 

för stora grupper av långtidssjuka. 

Jag vill emellertid peka på att det i vissa fall kan finnas risker för att 

patienten kan komma att uppleva en social isolering vid sjuk värd i hemmet. 

Hemvårdspersonal kan knappast tillgodose hemmavårdade patienters sam

lade behov av social och kulturell stimulans. Har patienterna inte daglig 

kontakt med anhöriga. vänner eller andra iir det därför nödvändigt att 

särskilda insatser vidtas för att garantera att de får en tillfredsställande 

situation ocksii i dessa avseenden. 

Till stor del kommer hemsjukvårdens patienter att vårdas med stöd av 

anhöriga. Detta kan från flera synpunkter upplevas positivt av b~ide den 

sjuke och de anhöriga. Samtidigt m{1ste dock uppmärksammas att anhöriga 

har behov av regelbunden avlastning. Detta sker genom att hemtjänsten 

kompletterar den anhöriges insatser eller genom att patienten temporärt tas 

in pa institution, exempelvis sjukhem. För hemsjukvården har också 

dagsjukvarden en viktig funktion som en avlastning och framför allt för 

rehabilitering och behandling av hemmavårdade patienter. Likas;] for 

anhöriga stöd i olika former, t.ex. genom utbildning och genom att få tillgang 

till sjukvärdsmateriel som undalättar den dagliga varden. 

Vad gäller planeringen av hemsjukvården och den institutionsbundna 

langtidssjukvården vill jag vidare betona vikten av att valfrihet mellan olika 

former av service och värd garanteras för den enskilde. Härvid ser jag det 

som mycket angeläget att de iildre sjiilva ges en framträdande roll i det 



Prop. 1984/85:181 76 

p{1giicndc utvi::cklingsarbetet. Samverkan med folkrörelser. pensioniirsorga

nisationer och andra föreningar i planeringen iir ocksi1 en viktig utg{mgspunkt 

för detta arbet.:. 

En förubilttning frir valfrihet torde vara en l~ingt gaende lokal samplaner

ing av ri::surserna för iildreomsorg. En s{1dan utveckling har inletts. diir lokala 

sjukhem och hemsjukvi\rd tillsammans med servici::hus. {!lderdomshem etc. 

ses som <.'11 samlad resurs för iildreomsorgen. 

Ett probkm som bör uppmiirksammas i detta sammanhang iir att 

iildreomsorgcns olika hoendeformer vanligen utformats för att svara för dt 

relativt avgriinsat behov av service eller vard. I samband med att behovet av 

medicinsk vard ökar respektive minskar tvingas patienterna ofta flytta. rör 

~tldre och långtidssjuka kan byte av vistdserniljö vara mycket pf1frestande. 

Jag vill diirlör tramh;1lla att ett mi!I för samplaneringen mellan huvudmiinnen 

rni1ste vara att flyttningar av dessa orsaker minimeras. 

!\led ökade och samordnade sociala och medicinska insatser kan ett 

kvarboende i den egna bostaden bli en realitet för allt !ler ltmgtidssjuka. Den 

grundliigganck förutsättningen för detta är att väl utbyggda alternativ finns 

tillgängliga vid den enskildes stiillningstagande samt att hans önskemäl och 

[1sikter respekteras. Utan si1dana alternativ stannar de limg.tidssjukas 

valfrihet vid en formell och inte reell möjlighet. 

Alternativen måste anpassas till den enskildes önskemäl och kan omfatta 

olika kombinationer av bostadsanpassning. hemsjukvård. hemtjänst. färd

tjänst. handikapphjiilpmedel. serviceboende etc. Risken är annars stor att 

kraven ökar och alternativen krymper. 

Det är viktigt att alternativen formas tillsammans med patienten och 

dennes anhöriga. Sjiilvklart skall ockst1 anhörigas vilja att ställa upp och 

hjälpa till respekteras och tas till vara. Däremot strider det mot grundläg

gande solidaritets- och kvalitetskrav att i n<'igon form pii.tvinga anhöriga 

betungande vårdinsatscr. 

I takt med att en mer differentierad vilfd av längtidssjuka växer fram får 

ocksa den medicinska rehabiliteringen en allt viktigare funktion. Under 

senare ar har visats att en aktiv och engagerad rehabilitering baserad pil ett 

nytänkande där b~1de patientens och samhällets resurser utnyttjas flexibelt 

k.an ge drastiskt minskade omvimlnadsbehov. 

Anhiggs ett statiskt matematiskt synsätt på vården av äldre och långtids

sjuka skulle hefolkningsförändringarna mot ett ökat antal äldre innebära ett 

behov av I OU0--1 500 tillkommande värdplatser per år under aren 1982--1992. 

Med en ökad satsning på rehabilitering, hcmsjukvärd och socialhemtjänst 

bör en sådan utveckling kunna undvikas. Platsantalet kan i stället successivt 

minska. Motivet för en si1dan utveckling är humanitärt och inte ekonomiskt. 

En successivt förbättrad hälsa bland de äldre. bättre boendeförhållanden och 

en stärkt ekonomi utgör förutsättningar för en sådan utveckling. 
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Pllfil'mens /ii·smi/jc"i inom h111g1idssj11ki·tirdc11.1 i11.1·1i1111io11a 

Parallellt med satsningar ra hermiuh~ird :ir det angcliiget med en 

utveckling ii\'en av \':irdinneh~1ll pch livsmiljo for lilngticlssjuka vid institutio

ner. 

Mot denna hakgrund skall jag i det följandl' b.:röra \'issa fragnr om 

patientens ställning i den slutna långtidssjukv:'irden. 

Långtidssjukvimkn har en priigel av ""bgstatusomr~1de"" inom hiibo- och 

sjukvi\rden. Detta har i sin tur pi1verkat \'ärderingarna av de insats.:r som 

görs i värden liksom d.: kunskapsm:1ssiga krav som reses i utbildning och 

forskning. Patienter ml'd svtira och sammansatta sjukdomar ställer mi\nga 

g{mger myckl't stora krav pa personalen. L111gtidssjukvilrdcn fiirubiittcr en 

viiluthildad och engag.:rad personal som kan arbeta samman i viirdlag med 

mindre patientgrupper. 

När patienter vistas längre perioder im1m limgtidssjukdrden föriindras 

gamla invanda vardagsrutiner for den sjuke. Av tradition har vi ocks[1 byggt 

upp U111gtidssjukvi1rdcn med akubjukhuscn som förebild. Den miinskliga 

omsorgen har inte givits tillriil'klig uppmiirksamhet. För den som skall vistas 

manga iir i en sjukhusmiljö kan föriindringen bli ett problem av betydligt 

större dimension iin en ren omställningsfråga. Miinniskor som vistas J;inga 

tider i en sjukhusmiljii priiglas av den. Saknaden dter smil enkla ting. som i 

åratal varit självklarheter. blir stor och hemkiinslan vill inte infinna sig i 

rutiner som är friimmande för de flesta av oss. 

Under senare år har tlct här problemet uppmiirksammats på flera h:dl i 

landet och vi iir pa väg in i en förnyelse niir det gäller vi1rd av och omsorg om 

långvarigt sjuka. Förutom den högt kvalificerade mcdicinska varden tas 

numera betydligt· stiirrc hänsvn till patienternas personliga integritet och 

önskemål. Eftersom vi är inne i ett brytningsskede har olika landsting 

kommit olika l<'mgt i sina striivanden att ge en mcr individuell omsorg och 

värd. men manga förändringar som redan genomförts visar att det iir möjligt 

att bryta sjukhusrutiner. öka flexibiliteten. giira sjukhusmiljiin mera hemlik 

och uppfylla manga av patienternas önskemäl. 

Långvarig vistelse på ett sjukhem eller en bngtidsvfirdsklinik iir en form av 

boende. Det är en faktor som mas te viigas in i planeringcn av viirden av 

gamla. limgtidssjuka och handikappade. 

Utifran de erfarenheter - och problem - som finns inom dagens 

bngtidssjuh[ird vill jag siirskilt lyfta fram följande aspekter p[1 detta 

förnyelsearbete. 

S1im11/era11dc miljö 

Bakgrunden till kravet p~1 utveckling a\' omvi1rdnaden iir ökad medveten

het om att en trivsam och stimulerande \ ilrdmiljö (lfta är lika viktig för 

patienten~ viilbefinnande som m.:dicinska insatser. Sjukv;irden har i hög grad 
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varit inriktad rnhart mot det sjuka hos patienterna. I de hftrt inrutade 

sjukhtbrntinerna har det funnits alltför liten plats för upplevelser och fantasi 

liksom för gemenskap och meningsfull aktivit<.:t. 

Betonandet av nmvardnaden innebär att man nu ocks;1 fiirsiiker hitta s;itt 

att arbeta diir man ser till alla behov och till det friska hos patienten. 

Liingvfadspatienten har ofta resurser kvar och kan fa livsinnehi11l och nya 

livsmönster trots sv{tr sjukdom. Arbetet utgär alltsa frim att utveckla de 

resurser som finns hos patienkrna. Omvårdnadsarbetet ska ocks[1 inriktas p~t 

att stimulera patientens egen initiativförmf1ga och hans vilja att klara sig 

sjiilv. Patientens medverkan i vitrden uppmuntras. 

Kravet p~i en god miljö giillt:r ocksti för personakns arbetsmiljii. En viss 

miilkonflikt mellan patienternas krav och arbetsmiljökraven kan uppkomma 

inte: minst inom l:mgtidssjub·i1rden diir t.ex. tunga lyft iir nödv;indiga. Jag vill 

här erinra om att arbetarskyddsstyrelsen nyligen gett ut a\lmiinna ri1d ( ASF 

1984: l l) om arbetsmiljökraven i hemsjukv<1rden uch den sociala hemtjiin

sten. 

Gruppl'ård 

Den delvis nya synen p{J vitrden av lfmgtidssjuka har lett till krav på 

föriindring av viirdarbetets organisation. Vårdpersonalcns arbetsuppgifter 

omfördelas mot mer lagarbete. Värdlag och gruppvärd hii\ler pa att införas i 

l<"tngtidssjuk drden. 

Gruppv[trd är ett sätt att organisera vårdarbetet diir en mindre personal

grupp- ett vårdlag- tar hand om och ansvarar för ett mindre antal patienter. 

Iden iir att det skall vara färre vimlande kring patienten och att patienten 

skall kunna ing[1 som en aktiv del i gruppen. Inom ramen för den 

gruppinriktade organisationen eftersträva~ iiven att viirdpersonalcn skall 

vidga sina arhetsuppgifter. hl.a. till ökad medverkan i rehabilitering och 

aktivering av patienterna. 

Ett led i utvecklingen är ocksä att ett ökat planeringsansvar för vardcn 

Wggs pii grupperna i direkt samverkan med patienterna. 

lndividucl/ 1·årdpla11aing 

En form av planering som utvecklats i anslutning till vi\rdlagsorganisatio

nen iir s.k. individuell vi1rdplanering. Denna innebär att mål formuleras för 

drden a\· varje enskild patient. 

l den vårdplan som uppri1ttas för patienten anges inriktning och mhl fiir 

v:1rden. V{1rdplanen bygger pii ankomstsamtal. eventudlt redovisade i s.k. 

idL·ntitetsjnurnaler. Stor vikt liiggs vid patientens önskcmill utifr:in sociala, 

kulturella och psykiska behov. vilket förutsätter kunskaper om patientens 

bakgrundsförhJll.:rndcn och situation i stort. I anslutning till drdpl.:rneringen 

hälls regelbundna vardkonfcrenser för diskussion och samordning av vitrdens 
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inriktning. Konferenserna kan vara gemensamma för samtliga personalgrup

per som kommer i kontakt med patienten. 

Synen på varden av de långtidssjuka utvecklas s[1kdes p[1 mtmga htdl i 

landet. Betonandet av omvårdnad. gruppvård och individuell vfmlplanering 

markerar steg i en utveckling som jag finner utomordentligt positiv. 

Samtidigt måste jag dock konstatera att de som vårdas vid institutioner i dag 

till stora delar saknar möjlighet att pävcrka s[1dant som annars är ett 

självklart ansvarsområde för den enskilde. 

Ökat patientinflytandr 

I enlighet med att vistelse inom l[mgtidssjukvarden skall ses som ett 

hoende, vilket i så liten utstriickning som möjligt bör avvika fdn vad som kan 

karakteriseras som ett normalt boende. bör patienternas mL'.dvcrkan och 

inflytande inom institutionerna ökas ytterligare. Detta bör kunna komma till 

stånd inom ramen för den nämnda v{1rdplaneringen. d~ir bl.a. fr;°1gor om det 

dagliga livet inom vårdinstitutioncrna behandlas så som exempelvis allmiinna 

aktiviteter, besökstider och miljöutformning. 

Ett vidgat medinllytande innebär vidare att organisation och rutiner inom 

de enskilda vårdinstitutionerna i ökad omfattning anpassas till krav och 

önskemål som framförs av de boende. Utvecklingen går således mot att 

många av hesluten om vårdens inriktning fattas lokalt inom kliniker, 

sjukhem eller avdelningar. 

En långtidssjukvård där patientens ställning stiirks medför saiedes att 

också vårdpersonalen får vidgade möjligheter att pi\verka det egna arbetets 

inriktning. Härigenom skapas förutsättningar för att personalen utnyttjar sin 

kreativitet och ökar sitt engagemang i arbetet med patienterna. Jag vill 

härvid särskilt peka på att vårdpersonalens kompetens ökat genom den 

reformerade vardutbildningen och att personalen därför idag bör ha goda 

förutsättningar att på ett annat sätt än tidigare ta ett vidgat ansvar. 

Kontakt med anhöriga och folkrörelser. kulturliv 111.111. 

De kanske viktigaste kontakterna för patienterna är med de anhöriga. 

Trots detta är det ofta sv<'irt för anhöriga att liinkas in i vården. Ett led i att 

öppna v[irdinstitutionerna är därför att stimulera anhöriga och viinner till elen 

långtidssjuke att aktivt delta i de dagliga verksamheterna inom institutio

nerna. Detta bör kunna bidra inte enbart till patientens viilbefinnande utan 

även till den anhöriges. 

Andra vilka också bör kunna ha en viktig roll i att öka kontakterna mellan 

institutioner och samhälle är folkrörelser. lokalt föreningsliv, kulturinstit

utioner, ideella organisationer m. fl. M;)nga av dessa bedriver redan 

verksamhet riktad mot institutioner och genom en breddning av dessa bör 

långtidsvårdade kunna garanteras en mer normaliserad situation, diir de kan 
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hibehiilla sina intressen och sin personliga livsstil. 

Siirskilt \'ill jag h:ir peka p<°t folkrörelsernas l>L'h folkbildningens n.111. Dessa 

har en l:.mg tradition i att arb.:ta med eftersatta grupper och med anpassning 

efter deltagarna> bdlll\' och förutsiittningar. rolkbildningen bygger pil 

demokratiska arbetsformer llCh deltagarnas sjiilvbestiimmander:itt. Vidare 

har folkri'irelserna en bred förankring i samhiillet och ett lokalt kontaktnät. 

rolkrlirelserna bör diirt'iir ha ,;trskilt goda förutstittningar att bidra till att 

liingticbsjukv:irdens institutioner tillförs impulser !riin det allmiinna sam

hiillslivct. Utöver cirklar och andra \Crbamhetcr inom instituti<>nerna bör 

man hiirvid ocks<i kunna skapa en plattform fi.ir att ge patienterna 

förutsättningar ntt delta i verk~amh.:tcr i samhället. 

I sammanhanµc·r vill jaµ in·en frnmhiilla den betydelse trossamfunden och 

sjukhuspriisterna redan i dag har frir m;"mga patienter med langa sjukhusvis

telser. Förutom gudstj:inster erbjudl'f samfunden personlig andlig v:hd och 

sjukhuspriisterna utgör cn viktig liink till samhä!lslin:t utanfrir \'imlinstitutio-

11erna. 

En annan sekti:>r. ;om i likhet med fulkri>relserna och trossamfunden bör 

kunna ha en viktig roll i s:1mmanhanget. iir kultursektorn. Att vcira intagen på 

en institution far inte betyda att man ukstiings fr<'m alla möjligheter att ta de\ 

av clkr delta i kulturlivet. Hiblioteksservic.:t: finns idag vid flertalet av 

lirngtidssjukv[irdens inqitutioner. A \'en andra kulturinstitutioner s:lsom 

museer och teatrar bör ha ett ans\'ar att viinda sig till bngtidssjuka. Olib 

verksamheter bör c.Hirför inriktas. utformas och µenomföras sa att de oeksii 

kommer patienter inom \'~trdinstitutioner till del. 

Landstingens kulturförvaltningar bedriver en s.k. kultur i vården -

verksamhet som till stor del riktar sig till l;ingtidssjukvt1rdens institutioner. 

Kulturriidet har behandlat denna verksamhet i rapporten ( 1983:7) Kultur i 

v«1rden, Utgi111gspunkter. organisation och resurser. I rapporten konstateras 

att de limgtidssjukas kulturdla och sociala behov ofta iir eftersatta och därflir 

m{1ste ges en ökac.l uppmiirksamhet. Kulturr~1det pekar p;.1 att kulturinsatser 

verksamt biir kunna bidra till fiirbiittringar i viirdmiljön. En förutsättning för 

en fungerande kulturverksamhet ~ir. enligt kulturrildct. att rutiner etc. inom 

d1rdinstitutiom:rna priiglas a\' en förstiielse för patit:ntens behov av 

kulturella upplevelser. Vidare framhalls att till kultur i viirden hör b;lde 

vardagliga aktiviteter s<.lm kan bcdri\'as av viirclpersonalen i samverkan med 

patienterna och mer traditionella kulturella upplevelser förmedlade a\' 

konstniirer uch andra kulrurmbetare. Jag finner alt de av kulturrödet 

redovisade synpunkterna hiir kunna utgöra ett underlag för landstingens 

fortsatta arbete. 

Sammanfattningsvi~ kan jag sitkdes konstatera att en ut\·cckling pi1g!tr för 

att g<.: htngticbvi1rdade ett i\kat inthtande övcr ~in livssituatinn och 

boendemiljö. Ett ökat inflytande fri111 patienterna~ sida ~ir kopplat till att 

drdper~onalen ges vidgade miijlighL'ler att inom den q.•.na arbetsplatsen 

utforma organisation. rutiner. miljii m.m. efter iinskemitl fran patienterna 
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och efter egna idecr. Urngtidssjukvärdens institutioner ör1mas vidare mot 

det omgivande samhället och särskilt har anhöriga. föreningsliv, folkrörelser 

och kulturella institutioner en viktig roll i detta arbete. Vidare kan framhi1llas 

att den beskrivna utvecklingen bygger pä ett lokalt arbete och att skilda 

modeller tillämpas pil olika platser i landet och vid olika typer av 

institutioner. 

Avslutningsvis vill jag framhålla att dessa förändringar syftar till att de 

långtidssjuka skall fä ökat inflytande över sin livssituation och boendemiljö 

och öka förutsättningarna för att erht1lla vardagskvaliteter som är självklara 

för den som är frisk. Det pågår en utveckling som ökar patientens 

möjligheter att själv kunna påverka sin närmaste omgivning. att ostört träffa 

anhöriga, att ringa telefonsamtal. att välja aktiviteter och dygnsrytm etc. Det 

underlättar och stödjer ocksii i hög grad respekten för den personliga 

integriteten. 

4.3 Handikappade inom hälso- och sjukvården 

Målen för hälso- och sjukvärdspolitiken omfattar hela bdolkningen men 

får i praktisk verksamhet olika innebörd för skilda grupper i samhället. 

Både i samband med utarbetandet av den nya hiilso- och sjukvårdslagen 

och i beredningsarbetet kring HS 90-rapporten har handikappades situation, 

problem och behov markerats. 

Insatserna inom hälso- och sjukv;ird spelar en viktig roll i arbetet p{1 att 

förverkliga de handikappolitiska målen. Handikappades möjligheter att bo i 

egen bostad. få eller kunna behålla ett arbete och att delta i kultur- och 

nöjesliv har i många fall ett starkt samband med de hiilso- och sjukvårdande 

insatserna. Detta gäller exempelvis blödarsjuka. diabetiker, reumatiker. 

hjärt- och lungsjuka. människor med cystisk fibros och neurologisk sjukdom, 

stomiopcrerade, njursjuka. psoriatiker m.fl. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att sjukdom och handikapp inte är 

samma sak. Sjukdomar drabbar alla människor och i de flesta fall botas 

sjukdomen. Ibland leder den dock till en skada eller best{1ende funktions

nedsättning. Handikapp betingas också av brister i samhällsmiljö och i 

verksamheter som försv{irar för eller utestänger en människa med funktions

nedsättningar. 
Handikappades omfattande behov av sjukvilrdsscrvice är väl dokumente

rat. Handikappade har täta kontakter med liikare, mänga sjukhusbesök och 

en betydande konsumtion av olika läkemedel. Dessa förhftllandcn har 

belysts i statistiska centralbyrans (SCB) Levnadsnivaundersökningar (ULF), 

senast i rapport nr 41 år 1984. I rapporten dokumenteras att många 

handikappade är starkt beroende av hälso- och sjukvårdens tFinstcr. 

Handikappade har således naturligt ett högt värdutnyttjandc. Samtidigt 

kan emellertid konstateras att andra inslag i handikappades hälso- och 

sjukvt1rdskonsumtion inte har samma självklara ursprung i och samband med 

6 Riksda!!,en 1984185. 1 sam/. Nr 181 ---· -· 
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skador eller sjukdomar. A\' SCB:s rapport framgår exempelvis att konsum

tiont:n av lugnande medcl och a\' sömnmedel iir betydligt större hland 

handikappade än bland andra grupper a\ befolkningen. 

Handikappades bchm· av sjukvård iir dubbelt: dels har de samma 

sjuhi'1rdsbchov som andra människor. dels har de behov av hälso- och 

sjuk\'ardens resurser till följd av den skada eller sjukdom som orsakat deras 

funktionsnedsättning. I bada avseendena behöver handikappades situation 

särskilt uppmärksammas. 

Det är här synncrligt:n viktigt att patienten har en aktiv roll i \'ården och 

sjiil\· blir delaktig i vardarhetet. Hälso- och sjukvårdspersonalen måste vara 

lyhörd för patientens önskemäl och han skall fä information om sina 

rättigheter. sitt sjukdomstillsU!nd. olika bchandlingsalternativ osv. Det fär 

inte \'ara den enskildes förmäga eller oförmåga att tala för sin sak som avgör 

om han skall bli delaktig i vårdarbetet eller ej. 

Frågor om handikappades inflytande och möjligheter till pi1verkan ställer 

ökade ansprii.k på personal och organisation. Personalen inom hälso- och 
sjukvärden behöver ökad kunskap om handikapp. Fler kunskapsmomcnt om 

handikapp och dess konsekvenser bör föras in i olika yrkesgruppers 

grundutbildning. Fort- och vidareutbildning för att öka personalens kompe

tens i handikappfriigor är också viktig. 

För handikappade med långvariga sjukdomar och bestående skador är en 

lättillgänglig och god sjukvård avgörande för deras möjligheter att fungera i 

samhället. För dem är det av särskilt stor betydelse att vid behandling eller 

utredning fii träffa samma läkare och övrig personal i värdlagct. Det ger 

patienten den känsla av säkerhet som är en förutsättning för att han skall 

känna trygghet i vården. 

Den pågående utvecklingen mot att primärvården skall utgöra basen i 

hiilso- och sjukvården är i de flesta fall gynnsam även för handikappade. 

Detta gäller särskilt när handikappade konsulterar sjukvården av samma skäl 

som folk i allmänhet. men även i miinga fall där handikappades sjukvårds

behov har samband med den skada eller sjukdom som orsakat funktions

nedsättningen. 

Det finns goda exempel på hur t.cx. sjukvårdandc bchandlingsåtgiirder 

flyttats ut från sjukhus till öppna värdformcr eller till patientens hem och 

därmed skapat nya möjligheter för patienten till ett aktivt liv i samhället. Som 

exempel kan här nämnas psoriatiker\'ården och verksamheten med hemdia

lys för njursjuka. 

För mimga handikappade krävs emellertid en mera specialiserad vård än 

den som allm~inläkarvilrden kan erbjuda. I ökad omfattning har sådan 

specialiserad viird under senare tid förmedlats inom primiirvårclen genom 

medverkan av andra specialistläkare i form av konsulter i primärvarden. En 

fortsatt utwckling i denna riktning är önskvärd för att en god hälso- och 

sjukvård nära hemorten skall kunna erbjudas handikappade och lii.ngvarigt 
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sv.'1rt sjuka. som har etl kontinuerligt behov av en mer specialiserad vård. 

Genom framstegen inom den medicinska forskningen och den tekniska 

utvecklingen kan m:inga som tidigare inte överlevde svåra sjukdomstillstimd 

nu inte bara riiddas till livet utan också erbjudas ett aktivt och innchallsrikt 

liv. Detta giillcr t.cx. ungdomar med cystisk fibros. blödarsjuka barn och 

barn och ungdomar med S\'åra njursjukdomar. I dessa och liknande fall är det 

inte möjligt att i dag tillgodose högt specialiserade insatser inom primärvar

den. Det iir cbrför viktigt att sia fast vikten av specialistinsatser gentemot 

handikappade inom Wns- och regionviird. 

De hiilso- och sjukv~irdspolitiska m<llen stiiller stora krav på flexibilitet 

inom värdorganisationen. Detta blir siirskilt påtagligt för olika handikapp

gruppers del. Helhctssyn och samordning av insatser är viktiga utgångspunk

ter i allt arbete med människor. I synnerhet gäller detta patienter som är 

fkrhandikappadc eller eljest svårt handikappade och som är beroende av 

samtidiga insatser frän flera håll. 

Helhetssyn och samordning är i viss mening särskilt viktigt att försöka 

åstadkomma inom och mellan högt specialiserade verksamheter men kan 

många g[mger också vara speciellt svår att åstadkomma inom dessa. För 

handikappade iir behoven av helhetssyn och samordning påtagliga. Skadan/ 

sjukdomen kan ha omfattande verkningar och medför ofta ingrepp i 

patientens liv utöver de rent medicinska åtgärderna. t.ex. i arbetslivet, 

familjelivet och hela den sociala situationen. De berörda specialisterna har 

många ganger svårt att anlägga ett helhetsperspektiv på individen. För 

patientens del skulle insatserna många gånger bli bättre om helhetssyn och 

samordning vore mer utvecklade. Det är viktigt att här också poängtera 

nödvandighetcn av samspel mellan hälso- och sjukvårdens resurser å den ena 

sidan och övriga stöd- och serviceinsatser å den andra. Ansvaret för att 

i1stadkomma helhetssyn och samordning åvilar alla berörda parter. 

Rehabiliteringsin~atserna för handikappade har successivt byggts ut. I 

mimga landsting har medicinska rehabiliteringskliniker inrättats. Vidare har 

hörsel- och syncentraler tillkommit. Habiliteringen för främst rörelsehind

rade barn- och ungdomar har successivt byggts ut. Habilitcrings- och 

rehabiliteringsinsatserna är viktiga - och ofta grundläggande - led i arbetet 

med att skapa delaktighet och jämlikhet för handikappade. Både mänskligt 

och samhällsekonomiskt är det välmotiverat att satsa på rehabilitering. 

I den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården är det angeHiget att 

handikappades egna kunskaper och erfarenheter tas till vara. Handikapprö

relsen är väl organiserad. I !andikapporganisationerna kompletterar i manga 

avseenden den kunskap sjukvitrdshuvudmännen behöver för att utveckla 

hälso- och sjukviirden p;I bästa möjliga sätt. 

4.4 Vården av psykiskt sjuka 

Den psykiatriska v{irden befinner sig i ett mycket dynamiskt utvecklings

skede. En snabb för:indring pägår från stora mentalsjukhus till mindre, 
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decentraliserade enheter och en ökad satsning pii öppna/halvöppna viirdfor

mer. Antalet vardplatser inom har minskat med ca ~5 procent umkr det 

senaste decenniet och plaberna beräknas under ytterligare ett antal ~1r 

fortsiitta att minska rrn:d ca I 000 per år. Jag ser mycket positivt pa denna 

utveckling. Jag vill diirför beröra nägra viktiga förutsiittningar för den 

fortsatta föriindringsprocessen. 

En genomg~1ende strävan inom den psykiatriska vii.rden är att vt:rksamhc

ten skall bedrivas i sii öppna och hemliknande former som möjligt. Vimlen 

skall bedrivas decentraliserat - i anslutning till patientens normala boende

miljö och så att han i s[1 liten utsträckning som möjligt rycks loss frim sin 

invanda miljö och sitt sociala sammanhang. I lelhetssynen iir utgängspunkten 

för hur man skall betrakta individens totala situation och omgirning. 

Helhetssynen siitter in psykiatrin i ett sammanhang tillsammans med i>niga 

samhiillsinsatser som t.cx. övrig hiilso- och sjukvärd. socialtjänst. arbetsför

medling. försiikringskassa. skola. kyrka och föreningsliv. 

Människan måste ses i sitt totala sammanhang som individ. som 

gruppmedlem och som samhällsmedlem. Allt fler studier visar t.ex. hur 

arbetslösheten påverkar vår psykiska hälsa och hur hot om arbetslöshet 

påverkar hela familjens psykiska välbefinnande. I säväl behandling som 

rehabilitering maste psykiatrin utgft från människans totala situation och i ett 

samspel söka paverka de faktorer i omgivningen och hos henne sjiilv som 

orsakar de psykiska problemen. Psykiatrin maste därför. tillsammans med 

p<ttienten. samarbeta med bl.a. famiij. anhöriga. arbetskamrater. Behand

lingsformerna måste anpassas till den enskilde patientens behov och hj:ilpa 

honom att mobilisera de egna och omgivningens resurser. 

Klientorganisationerna har viktiga uppgifter i vården av psykiskt sjuka. 

Genom att patienten far kontakt med andra. som har eller har haft en 

liknande situation, kan den isolering och känsla av skam som kan drabba 

manga psykiskt störda lindras. Vit samma sätt kan psykiska störningar och 

problem avdramatiseras om patienten och hans anhöriga träffar andra som 

kan berätta om hur de tagit sig ur sina problem. Manga föreningar har 

lokaler. studieverksamhet och i n[1got fall arbetskooperativ där miinniskor 

som haft eller har psykiska störningar har möjlighet att vara verksamma utan 

att drabbas av omgivningens fördomar. Ett vanligt problem för psykiskt 

störda människor är att deras arbetsinsatser inte cfterfri1gas och att de därför 

b{ide isoleras och lämnas i ovcrksamhet. 

Väl fungerande patientföreningar utgör ett stöd till samh:illets vårdvcrk

samhet genom att de kan erbjuda gemenskap. samhörighet. fullt sj:ilvbe

stiimmande och rättigheten att ha en viktig funktion för andra medmännis

kor. 

Det är viktigt att notera att ett öppet samhiillsanknutet arhctssiitt 

förutsätter ett klart samtycke från patientens sida och att allt arbete sker i 

niira samverkan med honom. HSL:s krav pit att behandlingen skall planeras 

och genomföras tillsammans med patienten är särskilt betydelsefullt 
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psykiatrisk verksamhet. 

Del finns numcr<1 en tiimligen hrcd överensstämmelse i uppfattningen att 

tkrtali.:t psykiska störningar inte har n{1gnt enkdt samband med biologiska 

faktorer. Snarare iir dt:t sti att det finns flera samverkande orsaker som berör 

si1viil biologiska som psykologiska och sociala faktorer. och att dessa i vissa 

'>ituationer försti.irker \·arandra s;·1 att människan kiinner vanmakt inför sin 

liYssitu:ttion eller förlorar förmi1gan att p<'I ett realistiskt sätt orientera sig i 

tillvaron. 

Ett grundbggandc kvalitt'tskrav pit den psykiatriska värden är att den i sa 

liten utstriickning som möjligt grundas pii tviing utan istiillet utgår frän ett 

förtn,enddullt samarbete mellan patient och vardansvarig:a och arbetar med 

en helhetssyn p{1 patienlt.!ns situation samt med värd i s[1 öppna former som 

miijligt. 

Under de niirmart.' tvii decennier som den nuvarande lagen ( 1966:293) om 

beredande av sluten psykiatrisk vind i vissa fall - LSPV - har tilbmpats har 

sjuk v~1rden som bdhet genomg:i1tt en omfattande förändring. Allt större vikt 

liiggs. som jag har beskrivit tidigare, vid förebyggande insatser, vid vårdens 

Hittillgänglighet och vid patientens inflytande över vi1rden och sin egen 

situation i den. Dessa striivanden har avsatt tydliga spår. 

Under den senaste 4-arsperioden har antalet inneliggande patienter som 

v[1rda~ med tdng minskat med hiilftcn. Det är en snabb reducering. 

Orsakerna kan vara flera: antalet nyintagning:ar har minskat. vi1rdtiderna har 

J"jrknrtats. regler om regelbunden omprövning av viirdbesluten har införts 

och - inte minst - hemsjukvitrd och hemtjiinst har byggts ut. 

Amhitionerna bakom tillkomsten av LSPV har alltså i många stycken 

fön·erkligats. Icke desto mindre är andelen psykiskt sjuka, som bereds vård 

tv;'mgsvis. fortfarandt' hög internationellt sett. Det är mot bakgrund av de 

föriindringar som redan har skett. de som pågår och de som bör komma till 

st[md. som behovet av en revision av LSPV får ses. 

Socialberedningen överliimnade i slutet av augusti förra t1rct betänkandet 

(SOL! 1984:64) Psykiatrin. tvtmget och rättssäkerheten. I betänkandet har 

beredningen föreslagit att LSPV ersätts av tre nya lagar, som tar sikte på 

olika behov; hchovet av akut, kortvarig vård vid allvarliga psykiska 

störningar. behovet av adekvata vårdformcr för psykiskt störda lagöverträ

dare och behovet av skycldsregler för vissa patienter med nedsatt mental 

förrni1ga. 

Socialberedningen~ förslag präglas starkt av frivillighet i vårdsynen. Den 

frivilliga v::lrdens företräde, behovet av samverkan mellan psykiatrin, 

primiirvärclen och socialtjiinsten. korta vårcltider. vård på vanliga sjukhus 

samt intagningsprövning av domstol är nagra inslag som ges uttryck i den 

föreslagna lagen om tvi1ngsv<lrd vid akuta vård behov. 

Uppdelningen p;\ tre lagar motiverar beredningen med att den nuvarande 

Jagen har fört samman grupper av människor till mentalsjukhusen, för vilka 

vimlen där inte bar varit anpassad. främst d[1 åldersdementa och psykiskt 
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störda lagövertriidare. När det gäller de psykiskt störda lagövertr~idarna bör 

liksom hittilb. menar beredningen. de egentliga påföljdsreglerna finnas i 

brottsbalken. Närmare bestämmelser om varden m.m. hör finnas i en 

särskild lag om riittspsykiatrisk värd. Beträffande illdersdementa och vissa 

psykiskt utvecklingsstörda begränsas behovet till regler som gör dL'.t tillittet 

att vidta titgiirder for att skvdda dem från att skada sig. Även dessa regler bör 

ges i form av en särskild lag. menar beredningen. 

lktiinkandet har remissbehandlats. !'vter än 100 instanser har avgivit 

yttranden över förslaget. Någon samlad bedömning pil grundval av 

n:missutfallct är jag inte beredd att göra nu. Jag har dock kunnat konstatera 

att de grundtankar som bär upp beredningens förslag stöds av flertalet 

remissinstanser. Åtskilliga enskildheter i förslaget har dock fatt ett blandat 

mottagande. 

Regler om frihctsinskränkningar och andra tvängsätgärder mot enskilda 

personer miiste utformas med största omsorg och noggrannhet. Reglerna 

måste ge garantier för att tvångsingripanden görs endast när inga andra 

möjligheter erbjuder sig och ge en fullt betryggande rättssäkerhetsgaranti för 

den enskilde. Samtidigt får regelsystemet inte i sig motverka syftet med ett 
ingripande som är berättigat. Mot denna bakgrund finner jag det angeläget 

att noga analysera de synpunkter som remissinstanserna har lämnat. Först 

när denna analys är gjord är jag beredd att ta ställning till den fortsatta 

behandlingen av beredningens förslag. 

4.5 lmandrarna i hälso- och sjukYården 

I HS 9U:s huvudrapport anges att invandrare - särskilt kvinnor - oftare än 

andra drabbas av ohälsa. Invandrare har också relativt sällan fast läkarkon

takt. 

HS 90 har btit utarbeta en särskild underlagsstudie (SOU 1984:45) 

Invandrarna i hälso- och sjukvården. Det är i första hand en kunskapsöver

sikt och probleminventering. I rapporten ges också vissa förslag om insatser 

för att förbättra invandrarnas situation i hälso- och sjukvården. 

HS 90 påpekar bl.a. att av SCB:s s.k. ULF-undersökningar framgår att 

lfmgvarig sjukdom och nedsatt arbetsförmåga är betydligt vanligare bland 

utländska medborgare än bland svenskar. En jämförande undersökning 

mellan finländska invandrare och den infödda svenska befolkningen på basis 

av 1974 års lcvnadsnivåundersökning visar att finländska invandrare har ett 

klart sämre hälsotillstånd än svenskar av samma kön. ålder och yrkes

grupp. 

Bland invandrare som sjukhusvårdats finns en överrepresentation av 

diagno~cr som tuberkulos, rygg-. mag- och tarmbesvär. Flyktingar har i 

många fall ett ackumulerat behov av vård. 

Det har visats att invandrarbarns hälsotillstånd ofta förbättras efter 

flyttningen till Sverige. men de löper ända större risk att ådra sig sjukdomar 
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iin vad infödda svenska barn gör. 

När det gäller de psykiska hiilsoproblcmen bland invandrare har det visats 

att östeuropeer. italienare och jugmlaver i förhf1llande till sin andel i 

befolkningen söker vård i betydligt större utsträckning än nordiska och 

viisteuropciska invandrare. Det finns också undersökningar som visat att 

mt1nga latinaml.!rikanska flyktingar har psykiska hiilsoproblem. Även bland 

andra flyktingar förekommer sådana problem. Risken för en invandrare att 

få behov av psykiatrisk vård är relativt hög iivcn i grupper som lever under 

socialt gynnsamma förhållanden. 

I underlagsstudien anges ätgiirder som skulle kunna förbättra invandrar

nas situation i hiilso- och sjukv[1rdcn och deras hälsotillstånd. \.1ed en 

utbyggd prirniirvård och öppen psykiatrisk vård torde goda förutsättningar 

finnas att i samverkan med kommunernas socialtjänst och invandrarbyråer 

samt med förskolan och skolan bedri\'a ett förebyggande arbete bland 

invandrare. Vårdcentralernas tillgänglighet för minoriteterna kan ökas 

genom särskilda informationsinsatser till invandrarna om den service som 

finns tillgänglig. Jourtolk via telefon är värdefullt. Flerspråkig personal kan 

vara särskilt motiverad inom psykiatri och bamsjukviird. 

Flerspråkiga vårdlag i hemsjukvärden kan behövas i invandrartäta 

områden liksom utbildningsinsatser för personalen så att omvårdnaden blir 

anpassad till patientens kulturella och etniska förutsättningar och traditio

ner. Landstingens ansvar för invandrarnas hälsofragor i planeringen av 

hälso- och sjukvården betonas liksom att socialstyrelsen bör arbeta med att 

sprida kunskap och utveckla metoder inom detta område. 

Jag noterar att statens invandrarverk vid remissbehandlingen ställt sig 

bakom undcrlagsstudiens beskrivningar och förslag i dessa hänseenden. 

Verket vill ge socialstyrelsen en aktiv roll när det gäller invandrarna i hälso

och sjukvården. bl.a. genom att socialstyrelsen bör svara för generella 

handlingsprogram som underlag för landstingens insatser. 

Allmänt gäller att i Sverige bosatta utländska medborgare har samma rätt 

till hälso- och sjukvård som svenska medborgare. Jag anser för egen del att 

den utveckling vad avser det förebyggande arbetet, utbyggnaden av 

primärvården och utveckling av den psykiatriska vården mot öppnare 

former, som jag redovisat. kommer att också förbättra invandrarnas 

situation i hälsohänseende. Tillgång till flerspråkig och kulturkompetent 

personal är många gånger också en förutsättning för att invandrare med 

otillräckliga kunskaper i svenska skall fä del av vården på samma villkor som 

andra. Jag anser att de synpunkter som förts fram i HS 90-arbetet är viktiga. 

Jag anser också att det bör ankomma pä socialstyrelsen att ha huvudansvaret 

för den centrala bevakningen av invandrarnas hälsofrågor·och därvid bl.a. ta 

fram kunskapsunderlag och handlingsprogram till vägledning för lands

tingens insatser til\ invandrare. Jag vill också framhålla behovet av forskning. 

inom detta område och den viktiga roll som både delegationen för social 

forskning (DSF) och delegationen för invandrarforskning (EIFO) spelat och 
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bör kunna spela för att initiera s[1dan forskning. I EIFO:s forskningsprogram 

har hälso- och sjukv{1rden en cen1ral plats. 

I april 1983 gavs Li! IÄ i uppdrag frän regeringen att utreda hur tillgiingcn 

p[i tväspd\kig personal med högskoleutbildning skall kunna ökas. De 

u1bildningar som enligt uppdraget i första hand skulle utredas är s{1dana som 

förbereder för yrkcsverksamhet inom socialtjänsten. mödra- och barnhälso

varden. längtidssjukviirdcn samt den psykiatriska varden. UHÄ kommer at1 

redovisa uppdraget under året. 

4.6 Barnens hälso- och sjuk\'ård 

HS 90 behandlar barnens hälsofri1gor särskilt i underlagsstudien (SOU 

1984:46) Primärvärdens uppgifter i det förebyggande arbetet. men också i 

andra rapporter från I IS 90-arbetet. 

Barns fysiska hälsa har fortlöpande förbättrats i åtskilliga hiinseenden. 

Spädharnsdödligheten har sedan år 1960 sjunkit frim ca 17 promille till nu ca 

7 promille. Behandlingsresultaten vid t.ex. vissa elakartade tumörsjukdomar 

har starkt förbätlrats. Dödligheten i barnolycksfall har i det närmaste 

halverats sedan 1950-talcts början. De systematiska vaccinationsprogram

men har starkt bidragit till att eliminera eller väsentligt reducera flera svåra 

infektionssjukdomars förekomst bland barn och dödligheten i infektions

sjukdomar har minskat i alla åldersgrupper. Den slutna barnsjukvården har 

begränsats och ersatts av insatser i öppen vård. Där sluten vård är nödvändig 

har den öppnats för medverkan av föräldrar och andra anhöriga. 

Trots de framsteg som gjorts för att förbättra barnens hälsoförhållanden 

aterstår mer att göra. Ett viktigt led i detta utvecklingsarbete är att genom en 

ännu mer målmedveten hälsoövervakning och ytlerligare forskningsinsatser 

klarlägga utvecklingstendenserna vad avser ohälsans omfattning och fördel

ning bland barn. 
Ohälsan är alldeles klart ojämlikt fördelad mellan barn. I mycket stor 

utsträckning drabbas barn till föräldrar med låg inkomst och låg utbildning 

som själva har sociala eller psykiska problem. Barns hälsa är därmed i stor 

utsträckning en återspegling av föräldrarnas hälsa och välbefinnande och 

deras resurser och sociala villkor. 

Jag vill starkt framhålla att det är genom den allmänna solidariska välfärds

och socialpolitiken samt familjepolitiken och den aktiva fördelningspolitiken 

som barnens livsvillkor och hälsoförhållanden långsiktigt kan utjämnas och 

förbättras. Insatserna måste också särskilt ta sikte på de barn som lever med 

de sämsta villkoren. För dessa hälso- och vårdpolitiska riskgrupper bland 
barn behövs ett aktivt och uppsökande arbete från bl.a. primärvårdens 

sida. 

Jag vill också framhålla den betydelse den förebyggande hälsovården för 

mödrar och barn samt skolhälsovården har för barnens hälsoutveckling. Vi 

maste slå vakt om dessa funktioner och tillse att alla får del av dess insatser 
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med utg{mgspunkt i den enskildes behov. 

Den allt mer l'tablcradl' föriildrautbildningcn iir ett viktigt led i arbetet att 

pi1 sikt förbättra barnens förutsättningar för en positiv utveckling i 

hiilsomiissigt och socialt hiins<:ende. Jag vill i detta sammanhang erinra om att 

det i anslutning till 1979 tirs avtal angående sjukvårdshuvudmännens 

ersiittningar frim sjukförsiikringen förutsattes att landstingen skall svara för 

föriildrautbildning i anslutning till barns födelse i enlighet med de förslag som 

lämnades i proposition 1978179: 168. 

l l:ilsoupplysningen. som jag behandlat i ett tidigare avsnitt. tar i särskilt 

hög grad sikte pi1 den unga generationen. för att grundlägga från 

hälsosynpunkt goda vanor och motverka en destruktiv livsstil. Näringsriktiga 

och tilltalande skolm[iltidcr är som jag tidigare betonat viktiga för att bidra 

till ett bra niiringstillstiind bland barn och skapa sunda kostvanor. 

Som jag niimnt iir olycksfallen fortfarande en viktig orsak till dödsfall, 

sjukviirdskontaktcr och bestaende invaliditet bland barn. Jag vill i detta 
sammanhang erinra om att barnmiljör[1det har siirskilt ansvar för barnmiljö

och barnsiikerJ1etsfragor. För att samordna och sprida information om olika 

insatser pii barnsäkerhetsområdet har rädet bildat en särskild referensgrupp 

bestående av n;presentanter för ett 40-tal myndigheter och organisationer 

samt medicinsk expertis. Referensgruppen har bl.a. behandlat frågor som 

gäller åtgärder för att minska antalet barnolycksfall i skolor. på skolbarnens 

fritid och inom lantbruket samt tagit upp friigan om registrering av 

barnolycksfall i skolan. Barnmiljöri1dct har utarbetat ett särskilt informa

tionsmatcrial om barnsäkerhetsfrägor. Materialet. som sprids bl.a. genom 

barnavardscentralerna. har översatts till ett stort antal olika språk. Radet 

arbetar även med friigor om barns situation pa sjukhus. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1985/86 understryker rådet vikten 

av att en registrering av barnolycksfallen kommer till stånd och hänvisar till 

att det inom SCB p{1går ett arbete med att undersöka hur en sådan 

registrering kan läggas upp. I ett tidigare avsnitt har jag redovisat att det 

krävs förbättrad skadestatistik för att förstärka underlaget för att genomföra 

intensifierade skadeförebyggande insatser för bl.a. barn och ungdom och för 

uppföljningen av effekterna av olika skadeförebyggande åtgärder. 

Barnmiljörådet har iiven arbetat aktivt för att få fram modeller för lokalt 

förebyggande arbete mot barnolycksfall och för en bättre barnmiljö. Jag 

avser vidare. som jag tidigare anmält. att föresla regeringen att närmare låta 

utreda möjligheterna att ge miljö- och hälsoskyddsnämnderna i kommuner

na vidgade uppgifter och befogenheter niir det gäller att minska skaderis

kerna i miljön. t.ex. i bostädernas närmiljöer. 

Erfarenheter från '"skyddsronder" i kommuner visar att man genom att 

systematiskt spåra upp sådant som kan vara allvarliga olycksfallsrisker -

oskyddade grustäkter. riskfyllda lekplatser, trafikfällor etc. - skulle kunna 

förhindra åtskilliga olycksfall bland barn. Praktiska erfarenheter från t.ex. 

Falköping pekar på minskningar av olycksfallsskadorna med uppemot en 
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tredjedel sedan ett lokalt skadeförehyggande arbl'le rned akti\'l engagemang 

av befolkningen piibörjats. 

Jag vill ocks;'1 framh~11la att vi behöver bättre kunskaper. genom forskning 

och en Umpligt utformad hälsostatistik. om de hiiborisker barn utsiitts för, de 

hälsoproblem som finns och hur de är fördelade. Det iir viktigt att i analysen 

kunna relatera hälsoproblemen ocks[1 till socioekonomiska rn.:h psykosociala 

förhitllanden bland barn och fä en bild av barns viilfärdsutveckling. Dessa 

frågor behandlas inom ramen för det utvecklingsarhete med statistiksystem 

om barns levnadsförhallandcn som pi1går vid SCB med stöd av medel frim 

delegationen för social forskning. Jag vill här ocksii erinra om det 

utvecklingsarbete som pågår vid skolövt:rstyrelsen i syfte att inom skolhäl

sovården skapa underlag för bedömning av hiilsa och viilhefinnande hos 

barn. 

Jag vill slutligt:n erinra om att regeringen genom den till statsriidsbered

ningen knutna barn- och ungdoms<lclegationen (.lu \9~3:Ul l. under statsmi

nisterns ordförandeskap, löpande följer hl.a. hiilsofragor för barn och 

ungdom och därigenom får underlag för erforderliga initiativ och atgär

der. 

4.7 Samverkan i l'ården 

Samverkan i vården av den enskilde patienten och i planeringen och 

organisationen av de samlade vårdinsatserna är nödvändigt ur flera aspekter. 

Bl.a. är ofta flera huvudmän och flera organisatoriska enheter hos samma 

huvudman berörda. 

Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet. socialstyrelsen och 

Spri redovisade är 1978 ett antal gemensamma skrifter med stark inriktning 

pa samverkansfrägorna när det gäller framför allt primärvård och äldreom

sorger (Spri S 43, S 100-107). I ckssa behandlas primiirvard - innehåll och 

utveckling; sjukvård i hemmet - social hemtjänst; boende, service och vård 

för äldre; långtidssjukvård i samverkan; omhändertagande av aldersdementa 

samt dagsjukvård inom primärvården. Min bedömning är att den samver

kanssyn som dessa skrifter ger uttryck för och de praktiska lösningar som 

förordas bör vara vägledande ocksa i framtidt:n. 

Samverkan behövs i första hand inom den egna arbetsenheten mellan de 

olika personalgrupper som kan inga i det vårdlag som direkt svarar för viirden 

av den enskilde patienten. Självfallet krävs kompetens från olika omri1den. 

såsom omvårdnad. medicinsk diagnostik och behandling, rehabilitering, 

social och psykologisk kompetens m.m. för att tillsammantaget skapa en 

"hel'' vård. som tillgodoser de olika behov patienten har. sf1väl vid värd 

förlagd till det egna hemmet som vid institutionsvfird. 

Det behövs också en smidig samverkan mellan de olika grenarna inom 

hälso- och sjukvihden, särskilt <lfl mellan primärvården och länssjukvården i 

den vårdkedja som svarar för att patienten alltid blir rätt omhändt:rtagen. 
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Genom att prim:in·[1rden. som jag l'ön•rtbr. har an~varet för hemsjukv:'ird 

och lokala sjukht"m. tonk sarm·erkan i \'[irdl'n a\' langtidssjuka underUt

tas. 

Sa1111·crka11 pri111iin·<ird - .rncia/tjiinst 

A \'central bctydels~· iir en viil fungerancli: samverkan mellan primärvärden 

och socialtjiinstcn inom primärkommunerna. Detta giiller framför allt inom 

iildrcomsnrgcn men ocksi1 beträffande yngrl' miinniskor med liingvariga 

~.iukdomar och handikapp. som kr:i\'cr b:\Jc sjuhflrdandc insatser och social 

oms.:irg. I si1 g<1tt som samtliga liin finns samvcrkansa\'tal mellan kommun.1 

landsting <llll sjukviird i hemmet.'social hemtjiinst. Syftet iir att öka 

möjligheterna till sjukvard i hemmet och att förbiittra samverkan mellan 

huvudmiinnen. I ~;1mband med ett p~tg<icndc arbete med att förnya avtalen i 

de liin diir avtal först triiffodl's genomförs vissa utvärderingar och uppfölj

ningar a,· a\'takn. 

Grunden för överenskommelserna mellan de hiigge huvudmännen iir en 

gemensam uttalad millsiittning. Ansvarsfördelningen bygger i regel på 

principen att var och en tillhandahåller de resurser som ligger inom deras 

specifika kornpetensomriide. Detta innehiir att primärknmmunerna tillhan

dahäller socialt utbildad personal och landstingen resurser med bl.a. hälso

och sjukv<lrdsuthildad personal. 

En si1dan ansvarsfllrdelning torde undcrliitta det dagliga arbetet för dem 

som har att tillgodose den enskildes hjiilpbehov, och för den enskilde 

minskar risken att hamna mellan två stolar. Inom de områden där man 

startadl:' tidigt och med viil tilltagna resurser har man lyckats förverkliga 

syftet att göra det möjligt för allt flera och sjukare patienter att stanna kvar i 

eller i1terdnda till det egna hemmet och diir ff1 den vård de behöver. 

En viktig plattform för samarbetet i det dagliga arbetet är de s.k. 

vårdplaneringsgrupperna. där socialtjiin>tens och primärvårdens personal 

( t.ex. sjuksköterska. läkare, hemviirdsassistent) tillsammans bedömer 

patienternas behov och pt1 detta siitt utgör ett "'paraplyorgan" för de 

gemensamma insatserna. En snabb utveckling har ägt rum inom detta 

område. Hösten 1984 fanns ca 700 v{irdplaneringsgrupper spridda över hela 

landet. Jag finner denna utveckling vara av stort viirde. 

Det i1r nödvändigt att olika personalkategorier har insikt i varandras 

kompetensomri1den och går varandra till mötes i vården och inte strikt 

avgriinsar olika iitgiirdcr från varandra. Atskilligt av det praktiska omvard

nadsarbctet torde kunna utföras med fullgott resultat si1väl av pen;onal med 

grundliiggande hiilso- och sjukviirdsutbildning som av personal med social 

utbildning. Genom gymnasieskolans utbildning har kompetensen vidgats för 

olika grupper inom de sociala och medicinska vårdomradcna. Förutsättning

arna att utföra olika vindande insatser har därigenom alltså förbättrats. 
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Sa1111·crka11 primärl'(/rd - andra l'{/rdgivare 

Primiirvinden milste samverka med de andra vårdgivare som är verksam

ma inom det distrikt där primärvården har det lokala hiilsoansvaret. Detta 

giillcr i första hand skolhiilsovi1rden och förctagshälsoviirden. När det giiller 

företagshiilsovarden iir det särskilt angeläget med en aktiv samverkan i 

re ha bil i te ringsfrägorna. 

Samverkan avser till viss del samarbete kring den enskilde patienten st1 att 

denne totalt får del <l\ behövliga insatser. oavsett huvudmannaskapet. 

Samverkan giiller i hög grad också det befolknings- och samhällsorienterade 

hälsoarbetet. 

Ett viktigt medel att stiirka samverkan i vardarbetet och i det förebyggande 

hälsoarbetet iir gemensamma utbildningsaktiviteter. Det är angebget att 

personal fran olika huvudmiin och av olika kategorier samlas till gemensam

ma konferenser, studiedagar etc. där man söker former och praktiska 

lösningar för en samverkan som svarar mot patientens samlade vårdhe

hov. 

Sann-erkan i frågor om psykiskt sjuka 

Det är glädjande att kunna konstatera att samarbetet mellan landstingen 

och primärkommunerna när det gäller psykiskt sjukas vårdbehov har 

utvecklats positivt. Rapporten Psykiatri i samverkan. som gemensamt 

utarbetats av socialstyrelsen. Spri. Landstingsförbundet och Svenska kom

munförbundet pa initiativ av socialdepartementet. är ett dokument som visar 

på enighet om de grundläggande principerna för en förnyelse av psykia

trin. 

Ett annat viktigt dokument är den rekommendation som Landstingsför

bundet och Svenska kommunförbundet gemensamt utfärdade till landsting 

och kommuner i januari 1984. Rekommendationen innebär 

att, i den mån det inte redan skett, snarast påbörja ett mellan landsting och 

primärkommuner samordnat konkret och åtgärdsinriktat planeringsarbete 

om psykiatrins utveckling i varje enskild kommun och 

att de ekonomiska konsekvenserna av en ändrad uppgiftsfördelning mellan 

huvudmännen bör beaktas i planeringen. 

Till rekommendationen är fogat ett underlag om samarbete socialtjänst -

psykiatri. Rekommendationen har bl.a. sitt ursprung i den överenskommelse 

som träffades i mars 1983 mellan Landstingsförbundet och staten 

(prop. 1982/83:174, SfU 26, rskr 367) om att 200 milj.kr. - 24 kr. per 

invånare - för år 1984 skulle avsättas från den allmänna försäkringen för att 

underlätta en utveckling mot öppna vardformer inom psykiatrin. 

Under de senaste 20 åren har vårdplatserna vid mentalsjukhusen minskat 

med ca 14 000. Det innebär att en stor del av de tidigare långtidsvårdade har 

skrivits ut till ett liv utanför sjukhusen. Denna utveckling fortsätter. Flera 

kan leva ute i samhället med lämpligt stöd i bostad, dagverksamhet och 

fritid. 
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Uppgiften att hjiilpa de~sa mimniskor med deras sociala behov niir ek 

kommer ut i samhiilli:t ligger pa primärkommunerna och främst deras 

Slicialtjiinst. Erfarenheterna fr[m 70-takt och de utskri\·ningar från mental

sjukhu,t:?n. som d{1 skedde. liksom erfart:?nhetcrna fran andra länder visar 

dock att det krävs noggranna förberedelser för ett liv utanför sjukhusen. Ett 

niira ~amarhetc mellan friimst socialtjänsten och psykiatrin är nödvändigt för 

att den enskilde skall fa ett meningsfullt liv utanför sjukhuset efter en 

l~mgyarig sjukhusv{1n.l. 

Kommunen har L'nligt socialtjiinstlagen ansvaret för att ge dessa miinnis

knr den hjiilp de hd1iiver. Den har 0eks{1 skyldighet att samarbeta med andra 

organ. exempcl\·is primiirv;°ml och psykiatri i en uppsökande verksamhet och 

planering av in~atser. En dl planerad utflyttning genom samverkan mellan 

socialtjänst och psykiatri ger möjlighet att positivt paverka attityderna till 

pervrner med psykiska handikapp. NärsU1ende och grannar kan lättare ta sitt 

sociala ansvar om de kiinner att de kan fo stöd friin de ansvariga 

samhiilborganen. 

En grundläggande förutsättning för att människor med svara psykiska 

problem skall kunna återanpassas till samhället är en förändring i attityden i 

befolkningen - att acceptt:?ra människors rätt att vara annorlunda och att 

hiittre hjälpa varandra att klara de kriser och sv;lrigheter som möter oss i det 

dagliga livet. 

Fi.irsiik_1Tcrks11111hc1 med ökad samverkan mellan primär- och landstingskom-

1111mcr inom hälso- och sjuki·ärden 

Samarbete mellan landstingskommunerna och kommunerna har utveck

lats alltmer under senare i1r. Syftet med denna ökade samverkan är framför 

allt >lit i1stadkomma biittre samhällsservice och resursutnyttjande. Samver

kan förekommer i mtmga olika former och inom olika verksamhetsområ

den. 

Det har bl.a. tagit sig uttryck i olika typer av samarbetsavtal och 

ekonomiska överenskommelser som jag beskrivit i det föregående. 

Riksdagen har beslutat om försöksvcrksamhet med ökad kommunal 

sjiilvstyrclsc (prop. 1983/8-1:152. KU 32. rskr 368) som innebär att s~\dan 

verksamhet far genomföras i högst nio kommuner och tre landstingskom

muncr. Regeringen har utsett Haninge. Tyresö. Gnosjö. I klsinghorgs. 

Varl1crgs. Ale. Örebrn. Sandvikens och Bräcke kommuner samt Göteborgs 

och Bohu~ lims. Örehrn läns och famtlands läns landstingskommuner att 

delta i försi\ksverksamhcten. Försöket är avsell all påga under en 

fyra:irsperiod. Efter utvärdering skall det ligga till grund för mera generella 

iiverviiganden. 

Ligcn ( 198-1:382) om försöksverksamhct med en friare kommunal 

niimndurganisation tr:iddc i kraft l juli 198-1. Lagen ger försiikskommunerna 

betydande frihet att efter lokala förhållanden ordna sin niimndorganisa

tion. 
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Försökskommunerna skall ocks;1 ges möjlighet att giira avsteg fr;rn statlig 

reglering och diirigenom kunna rröva nya viigar i den kommunala 

verksamheten. Enligt riksdagsbeslutet far regeringen möjligh<:t att besluta 

om avsteg friin vad riksdagen har beslutat i samband mt·u anvisande av 

anslag. godkiinnande av riktlinjer för en viss verksamhet eller annan 

liknande ~1tgärd. Det skall vidare vara möjligt att pröva en niirmare 

samverkan mellan en kommun och en landstingskommun samt mellan den 

statliga liinsförvaltningen och kommunala organ. 

I varje försökskommun har etl omfattande inventeringsarbete bl.!dri\'ib 

vilket resulterat i förslag till föriindringar a\' den statliga regleringen. 

Regeringen har i tilläggsdirektiv till stat-kommunberedningen beslutat att 

beredningen skall yttra sig över och bereda fi.irsiikskommunernas framstiill

ningar ( Dir 198..\:28). DL!tta sker i nära samriid med bcriirda fackdeparte

ment. Avsikten är att regeringt·n skall fatta beslut nm dispensl.!r fr:111 statliga 

bestämmelser under ar l lJl':i5. 

4.8 Förslag om vissa ändringar i hälso- och sjukvårdslagen 

Mitt förslag: Kraven pii hälso- och sjukvärden. som f.n. är intagna i 3 ~ 

andr;:;. - fjärde styckena hälso- och sjukvardslagen (1982:763) och enbart 

gäller landstingskommunal viml. föreslås giilla all hälso- och sjukviml. 

Bestämmelserna föreslås därför flyttade till en ny paragraf. 2 a *· I den 

nya utformningen av bestämmelserna markeras särskilt att vanlen bör 

inriktas mot att förebygga ohälsa. Informationsskyldigheten föresliis 

ocks{1 förtydligad på så sätt att den förutom uppgifter om ratientens 

hälsotillständ och behandlingsmetoder även anges omfatta metoder för 

I. att förebygga och utreda sjukdom och skada. 

Skälen för mitt förslag: Den hälsorolitiska och vårclpolitiska inriktning och 

den utveckling av hälso- och sjukvarden som jag förordat i det föregående iir i 

linje med hälso- och sjukv[1rdslagen. Pil en punkt anser jag emellertid att 

lagen bör ändras. De i 3 * HSL angivna kraven på den landstingskommunala 

vården bör i fortsättningen gälla för all hälso- och sjukvärd. 

Enligt 3 * andra stycket i lagen skall varje landsting erbjuda dem som är 

bosatta inom landstinget en god hälso- och sjukv~1rd. En s{1dan vard skall 

särskilt vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen. Den skall också vara lätt tillgiinglig. bygga på 

respekt för patientens självbestiimmande och integritet och friimja goda 

kontakter mellan patienten och hiilso- och sjukvi1rdspcrsonalen. 

Vitrden och behandlingen skall enligt tredje stycket så långt det är mi.ijligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall enligt 

fjärde stycket informeras om sitt häbotillstånd och om de behandlingsme

toder som stiir till buds. Bestämmelser finns också om vissa hcgriinsningar i 
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infonnationsskyldighetcn och nm information till anhiiriga i vissa fall. 

De niimnda hestiimmelserna saknar motsvarighet i den tidigare gällande 

sjukvilrdslagcn. I huvudsak öven.:nsstiimmer bestiimmdserna med de 

kriterier som enligt hiilso- och sjukv~trdsutrL·dningens förslag till mi!lparagraf 

i lagen horde giilla för en god hiilso- och sjukvfml antingen den bedrivs av 

landstinget eller av niigon annan viirdgivare. 

Sedan iir 1980 giiller för hiilso- oeh sjukviirdspersonakn vissa allmiinna 

äligganden enligt 5 * tillsynslagen som niira ansluter till de hcriirda 

bestiimmdserna i HSL. Bestämmelser för personalen med liknande innehall 

finfö ocksii i andra författningar. Med hiinsyn till dc:ssa hestämmc:lser och till 

landstingens dominerande stiillning som vitrdgivare bediimdes ckt vid HSL:s 

tillkomst inte finnas niigot behov av att litta kraven giilla även för övriga 

vilrdgivare. 

Jag föreslår nu - p~i motsvarande sätt som i elen nyligen antagna 

tandvtirdslagen ( 1985: .125) - att de grundliiggande kraven pa varclen skall 

gälla all hälso- och sjukvi\rd. dvs. iiven förctagshiilsovardcn. skolhälsovår

den. studerandehälsoviirden. hälso- och sjukvärdcn för värnpliktiga och elen 

privata vården. 

Den nya bestämmelsen innebiir att inte endast landstingen utan ocksa 

övriga värdgivare blir skyldiga att inrätta och utforma verksamheten pä ett 

sadant sätt att kraven pä verksamheten iakttas. 

Att samma krav bör ställas pf1 all hiilso- och sjukviircl för väl i och för sig 

anses vara sjiilvklart. Denna inriktning på viirden far naturligtvis ett helt 

annat genomslag om elen blir obligatorisk. Härigenom skapas också bättre 

garantier för att all hälso- och sjukv{ircl utvecklas mot det m[tl som uppställts i 

2 ~ HSL. Även den privata viirclen bekostas till stor del med allmänna medel. 

Det är angcliigct att dessa medel anviincls på ett för ~amhiillet ekonomiskt 

tillfredsstiillande siitt. Att kraven giiller all vare! underlättar också planering

en och samordningen av vården. 

Det nu sagda föranleder att 3 * andra - fjiirde styckena HSL bör brytas ut 

och med vissa redaktionella föriinclringar för utgöra en ny paragraf. 2 a *· 
Paragrafen hör föregiis a\" en ny rubrik. nämligen "Krav pä hälso- och 

sjukvården". 

I första punku:n hör i huvudsaklig Ö\"erensstämmelsc med 3 * första 

stycket 1. i elen nya tancldrdslagen anges att v{irclen skall inriktas mot att 

förebygga ohälsa. Motiven till att siirskilt betona vikten av förebyggande 

insatser har utförligt utvecklats i avsnitt 3. Den nya bestämmelsen innebär en 

skyldighet även för t.ex. de privata v{irdgivarna att liigga särskild vikt vid 

förebyggande åtgiirder. Dessa blir naturligcn begriinsade till individinriktade 

förebyggande insatser. t.ex. information och hälsoupplysning. I samverkan 

med landstingen bör formerna för de privata v:irdgivarnas meuvcrkan i det 

förebyggande arbetet utvecklas. 

Kravet i andra punkten att vården skall vara av god kvalitet och tillgodose 

patientens behov av trygghet i v~irden och behandlingen innebär krav pa en 
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god personell och materiell standard. dvs. att vimlcn ges av rersnner med 

adekvat utbildning och med behövlig teknisk utrustning i ändam:ilsenliga 

lokaler. En privat vårdgivare mi1ste t.ex. för att kunna åta sig mera 

komplicerade eller allvarliga ingrepp säkerstiilla erforderliga resurser 

antingen i den egna verksamheten eller genom överenskommelse med annan 

vårdgivare för att möta eventuella komplikationer för patienten. Varclen 

skall också vara individualiserad. dvs. anpassad till den enskildJ människan. 

Vården måste ocksä bygga pä en helhetssyn pi1 patienten. De bakomliggande 

orsakerna till drdhehovet hör utrönas. Vi1rden milste ocksä utgi1 fr<ln 

patientens ansvar för sin egen hälsa och syfta till att förhiittra den enskildes 

möjligheter att ta detta ansvar. 

Kravet i punkten 3 att vården skall vara lätt tillgiinglig har niirmare berörts 

hl.a. i avsnitt 2.2. Förutom niirhet till vitrden innebiir kravet ocks<I att 

mottagningarna skall vara tillgängliga iiven för människor med handikapp 

och att öppettiderna skall vara rimliga. Privata yrkesutövare kan bidra till en 

lätt tillgänglig värd bl.a. genom att i sanui1d med landstinget etablera sig p<'1 

orter där det råder brist på hälso- och sjukviml och genom att delta i 

jourverksamheten. 

Enligt punkten 4 skall vården bygga pä respekt fiir patientens självbestiim

mande och integritet. Vi.irden skall ha en medmänsklig och förstäende 

inriktning. I tillsynslagen har detta uttryckts så att hiilso- och sjukvardsper

sonalen skall visa patienten omtanke och respekt. Vården skall genomföras i 

en atmosfär av samförstånd och samverkan mellan patienten och den som ger 

vården. Vinden är helt frivillig. Även om patienten samtyckt till vård kan han 

eller hon senare motsätta sig att en viss v{1rdåtgärd vidtas. Diiremot kan 

patienten inte kräva att en viss form av vård ges. Avgörande för vilken vård 

som erbjuds maste vara personalens yrkesansvar. 

Enligt punkten 5 skall goda kontakter främjas mellan patienten och 

personalen. Detta innebär att varden skall organiseras si1 att patienten har 

möjlighet att fä träffa och bli behandlad av samma personal vid varje 

vårdtillfälle. Inom den privata varden iir det vanligt att patienten triiffar 

samma personal. Kontinuiteten i kontakterna har däremot varit ett problem 

inom den offentliga vården. På flera hiill p[1g6r <.lock försök som syftar till en 

god kontinuitet i vården. 

Andra och tredje styckena. I förhallande till 3 *fjärde stycket HSL har vissa 

tillägg mast göras i 2 a § tredje stycket. Bestämmelsen innehåller en 

informationsplikt i förhållande till patienten och i vissa fall dennes nära 

anhöriga i fråga om patientens hälsotillstånd och de behandlingsmetoder som 

står till huds. Till förtydligande av uppgiftsskyldigheten föresläs nu att 

skyldigheten förutom uppgifter om hälsotillst[mdet hos patienten ocks~I skall 

omfatta information om de metoder som star till buds för att förebygga. 

utreda och behandla sjukdom och skada. 

Upplysningar får enligt 3 * f_järde stycket HSL inte liimnas om hinder 

föreligger enligt sekretesslagen ( 1980: 100). Den lagen reglerar den offentliga 
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\'erksamhetcn. De aktuella bcstiimmelserna finns i 7 kap. 3 och 6 §* 

sekretesslagen. För den privata varden finns motsvarande hcstiimmcber i 6 ~ 

andra stycket och 6 a S första stycket tillsynslagen. I 2 a ~tredje stycket IISL 

b(ir anges att upplysningar inte far ltimna~ till patienten eller ni1gon anhörig 

till denne om hinder mot detta föreligger enligt nämnda bestiimmelser i 

sekretesslagen eller tillsynslagen. 

!\Jär de berörda kraven görs tilliimpliga pii all hälso- och sjukvard mäste 

ocks{1 överviigas om inte socialstyrelsens tillsyn enligt HSL. som f.n. endast 

gäller den landstingskommunala vården. bör omfatta all hälso- och 

sjukv~1rd. 

Hälso- nch ~jukvärdspersonalen stär vi~serligen redan nu under socialsty

relsens tillsyn enligt tillsynslagen. Krawn i den föreslagna 2 a S llSL riktar 

sig dock i första hand till den som driver v{Hdcn. Denne är, när det gäller den 

enskilda hälso- och sjukvi"1rden. oftast samme person som utför själva vimkn 

men det behöver inte vara så. 

Jag är inte nu beredd att fi.ireslu <1tt tillsynen enligt HSL vidgas till att 

omfatta all hiilso- och sjukvård men jag anser att denna fråga på lämpligt siitt 

bör överväga~ ytterligare. Samtidigt bör övervägas reglerna för de privat 

drivna institutionerna för hälso- och sjukvård med syfte att samma 

säkerhetskrav skall giilla för dessa institutioner som nu gäller för landstingens 

motsvarande institutioner. 

5 Vårdens struktur - några utvccklingslinjer 

5. 1 Inledning 

De krav på vardens tillgänglighet och kvalitet. som jag redogjort för i 

foregäende avsnitt. leder till behov av en fortsatt förändring av värdens 

strukturella uppbyggnad och innehall. 

HS 90:s huvudrapport behandlar behovet av en förändrad v{irdstruktur 

och konstaterar att de nuvarande huvudlinjerna vad giiller viirdstrukturens 

utveckling bör ligga fast. Det innebär en fortsatt utbyggnad av primärvården 

och koncentration av länssjukvärden. Vissa verksamht:ter. främst långtids

sjukvard och psykiatri. överförs till lokala sjukhem och öppen vård utanför 

sjukhus. Det det är speciellt angeläget att hcmsjukvärdcn kan fortsätta att 

byggas ut i erforderlig omfattning. 

Möjligheterna till föriindringar inom länssjukviirden har analyserats av 

HS 90 i en särskild undcrlagsstudie, SOU 1984:48. 

Utvecklingsmöjligheterna för primärvårdens förebyggande insatser har 

behandlats i underlagsstudicn SOU 1984:46. 
Flertalet rernissinstanser behandlar frågan om vimlstrukturens utveckling. 

De tlesta. bl.a. samtliga landsting. tillstyrker huvuddrag.en i HS 90:s förslag i 

denna del. Mi\nga p{1pekar emellertid att resursberäkningar saknas och att 

förändringsarbetet kommer att ta ltmg tid. 

7 Riksdagen 1984i85. I sam!. Nr 181 ----
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Nagra remissinstanser, såsom Sveriges läkarförhund och Svenska läkare

siillskapct. anser att utbyggnaden av primärvärden, med betoning av de 

förebyggande insatserna, m<iste genomföras med hjälp av nya resurser. Den 

medicinska utvecklingen med nya avancerade diagnostiska metoder och 

terapeutiska möjligheter kommer med nödvändighet att kräva en hög grad 

av specialisering. som väsentligen miistc vara förlagd till sjukhus med 

möjligheter till bred samverkan mellan olika specialister och serviceenheter. 

Man pekar ncksti på att ökningen a\' andelen äldre i befolkningen och en 

sannolikt ytterligare iikad medellivsliingd. bl.a. till följd av förebyggande 

insatser. leder till att behoven av resurser för sjukhusv[ird inte kan förviintas 

att minska. 

Landstingsförhundet framhåller att det tir oliimpligt att alltför strikt lägga 

fast en enda strukturmodd! för hiilso- och sjukvärden som likformigt skulle 

tilliimpas i hela landet. Förutsiittningarna för vårdens organisation varierar 

mycket mellan olika delar av landet. Problemen maste lösas på olika sätt i 

storstadsregioner och i glesbygclsomraden. 

Jag redovisar i det följande min bedömning av en önskviird utveckling av 

hälso- och sjukvardens struktur. Jag utgår därvid i första hand från HS 90:s 

huvudrapport och remissinstansernas synpunkter men också från andra 

utredningar som jag har anmält i inledningen till propositionen. 

5.2 En förstärkt primärvård 

Under det senaste decenniet har statsmakterna och huvudmännen 

prioriterat utbyggnaden av öppen vi'ird utanför s.iukhus, liingtidssjukvard och 

psykiatri i öppna vardformer. Betydelsen av ett hälsopolitiskt synsätt med 

betoning pi1 olika slag av förebyggande insatser inom hälso- och sjukvården 

har i olika sammanhang framhiivts. 

Huvudrniinnen har i sina langsiktiga planer uttalat en striivan att bygga upp 

hälso- och sjukvården enligt en struktur som i allt väsentligt överensstämmer 

med de principprogram som tagits fram centralt. i vilka primärvårdens roll 

kraftigt betonas. 

Trots att strukturförändringarna inte gått så snabbt som planerat kan med 

tillfredsstiillelse konstateras att stora förändringar kommit till stånd. 

Utvecklingen inom såväl psykiatrin som den somatiska värden har gått mot 

större andel öppen varcl. Värdplatsantalet inom både den somatiska 

korttidsdrden och den psykiatriska vfaden har också kunnat reduceras. En 

fortsatt utveckling av primiir\'ården ser jag som mycket angelägen och jag vill 

därför redovisa min syn pi1 primiirvårdcns roll i hälso- och sjukvardens 

strukturella uppbyggnad. 

Primiirl'{lrden är [Ja.\i'n i hälso· och sji1kvårdssysteme1 

Primiirviird iir den del av landstingens hälso- och sjukvårdsorganisation 

som är förlagd utanför sjukhusen (till vårdcentraler och lokala sjukhem). I 
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propositionen om ny hiilso- och sjukdrdslag ( l 9~.1/S2:97) framhölls att 

primiirvården har ett forstahanclsansvar för befolkningens behov av profes

sionell v[mJ im>m ett begrimsat geografiskt omrilde. i regel motsvarande en 

primärkommun eller del av s;1clan. Prirniirv;irden skall vura basen i hiilso- och 

sjub·itrclssystemet. Den kan hii'1 tillg<ldose krav på niirhet. l:ittillgiinglighet 

och kontinuitet och kan arbeta si1väl med ett patientperspekti\' som ett 

hdolknings- och folkhiilsoperspektiv och med kiinnedorn om lokalbefolk

ningens hiilsovillkor och hiilsnprobkm. 

Primärvården far därigenom särskilt goda förutsiittningar all utgii friln en 

helhetssyn b[1de pil den enskilde och på hefolkningen. 

Primiin·ärd1•11.1· sa111ordningsc111s1·11r 

l !SL liigger fast all landstingen har ett samordnande ansvar för all hälso

och sjuk\·ard sii att befolkningens behov hiira\· blir väl tillgodosedda. 

Landstingens primärvardsorganisation har en viktig uppgift i samordningen 

av de sambde vardinsatserna frän de olika vardgivarna inom omrildet. 

Genom en si\dan samordning siikcrställs att alla befolkningsgrupper erhaller 

nödvändig och kontinuerlig sjukvård vid mottagningar, genom hembesök 

och vid lokala sjukhem. 

Primiirviirden bör genom egna resurser kunna tillhandahföla all sjukvårds

service och all individuell hälsovård som inte av medicinska skäl hör vara 

förlagd till liinssjukvården eller som tillhandahalls genom t.ex. företagshiil

sovilrd eller skolhälsovarden. För att utvecklas till den has för hela hälso- och 

sjukvården som l-ISL förutsätter att primärvården skall vara, är det 

nödvändigt att elen kan tillhandhälla ett brett serviceutbud och ett till 

hcfolkningcns behov väl anpassat iippethällandc och en väl täckande 

jourverksamhet. Jag anser siiledes att hembesök vid akut sjukdom är ett 

viktigt led i en god primärvårdsscrvice liksom en väl utbyggd hemsjuk

\"<lrd. 

Hiilsoviird och andra förebyggande insatser inom primärvården 

Den landstingskommunala primärvården har ett övergripande ansvar för 

det lokala hälsovårdsarbetet, såvida behovet inte tillgodoses i särskild 

ordning. t.ex. genom företagshälsovardens försorg. 

Möclra- och barnhälsovilrdcn har mycket stor betydelse för kvinnors och 

barns hälsa. Jag vill därför understryka det angelägna i att denna 

hälsovårdsservice även i fortsättningen bedrivs i oförminskad omfattning. 

Det förhållandet att denna är avgiftsfri har säkert spelat stor roll för att 

praktiskt taget alla mödrar och barn får del av verksamheten. 

Primärvarden deltar också i det födelsekontrollerande. abortförebyggan

de och abortrådgivande arbetet. Regeringen har nyligen redovisat sina 

bedömningar i dessa frågor genom propositionen 1984/85 :48 om familjepla-
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nering och abortviird. som antagits av riksdagen. Jag tar d~irför inte upp dessa 

frågor i det nu aktuella sammanhanget. Jag vill dock understryka angclii

gcnheten av att denna verksamhet i ökande utsträckning blir ett ansvarsom

råde för primärvården. 

Cancerkommitten har funnit att endast tre undersökningsmetodcr f.n. kan 

övervägas för masshälsoundersökningar avseende cancer. nämligen gyneko

logisk hälsokontroll med cytologprov. mammografi och påvisande av blod i 

avföringen för tidig diagnostik av hröstkörtel- resp. tarmtumörer. 

Cancerkommitten föreslår att den gynekologiska hälsokontrollen i hälso

och sjukvårdshuvudmännens regi fortsätter och utökas till att omfatta 

ytterligare aldersgrupper. Det kan här n~imnas att socialstyrelsen avser att 

meddela allmänna rad om en sf1dan utvidgad gynekologisk hälsokontroll. 

Vad gäller de pågående försöken i Götehorg för tidig diagnosrik av 

tarmtumörer föreslår cancerkommitten atr socialstyrelsen noggranr följer 

dessa studier för att få underlag för ett stiillningstaganck till en utvidgad 

försöksvcrksamhet. Cancerkommitten finner det vidare angeläget att 

försöksverksamheten med allmänna mammografiundersökningar fortlöpan

de utvärderas och att. sä snart tillräckligt underlag !öre ligger, ställning tas till 

en allmän uppsökande hälsokontroll. Jag återkommer i det följande till 

försöksverksamheten med mammografiundersökningar. 

HS 90 har betonat betydelsen av att man inom primärvärdens förebyg

gande arbete särskilt söker nå riskgrupper bl.a. längvarigt arbetslösa, olika 

invandrargrupper och personer som ej har någon företagshälsovård och vars 

arbetsmiljö är särskilt fysiskt eller psykiskt pafrestande. 

Jag anser detta vara ett angeläget utvecklingsomräde. där det är viktigt att 

försöksverksamheter erhåller stöd för att finna former för och ett praktiskt 

innehåll i sådana insatser från primärvårdens sida. Genom att riksdagen 

(SoU 1984/85:13) har godtagit propositionen (1984/85:89) om företagshälso

vård och arbetsanpassning har lagts fast att en arhetsgivarc kan åläggas att 

föranstalta om företagshälsovård enligt arhetsmiljölagen om arhetsförhål

landena så påkallar och i den omfatming som verksamheten kräver. 

Regeringen har i den nämnda propositionen gett uttryck för den stora 

betydelse företagshiilsovarden har som ett led i ett aktivt arbetarskydd och 

därigenom för en förbättrad folkhälsa. Principen att företagshälsovården är 

ett ansvarsområde för arbetsmarknadens parter ligger fast. Under överskåd

lig tid kommer det emellertid att vara svårt för en del arbetsgivare att sjiilva 

organisera erforderlig företagshälsovård. HS 90 har, liksom Landstingsför

bundet i yttrande över företagshälsovårdsutredningens slutbetänkande 

(SOU 1983:32) Företagshälsovård för alla. föreslagit att primärvården. mot 

ersättning. bör kunna tillhandahMla företagshälsovårdsservice vid de arbets

platser där sådan inte kan organiseras pä annat sätt. I vissa landsting finns 

erfarenheter av att tillhandahälla sådan s.k. extern förctagshälsovärd. De 

remissinstanser som kommenterat detta förslag instämmer i regel i HS 90:s 

bedömningar. Frågan har, som jag tidigare nämnt. behandlats i prop. 
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1984/85:89 om företagshälsoviird och arbetsanpassning. Landstingen har 

genom riksdagens bifall till regeringens förslag fatt egen representation i 

yrkesinspektionsnämnden. som svarar för samordningen och prövningen av 

statsbidrag till företagshälsovården i regionen. Landstingen får diirigerwm 

bättre möjligheter att följa behoven av sadana insatser från land~tingl·ns 

sida. 

Ett annat viktigt område för den landstingskommunala primiirvimlen är 

att svara för en stor del av de samhällsinriktade och allmänna förebyggande 

insatser som lokalt kan understiidjas genom hiilso- och sjukvärdens försorg. 

Jag har i det föregi1ende pekat på den stora betydelsen av hiilsoupplysnings

arbetet för att försöka komma tillriitta med livsstilsrelaterade hälsorisker och 

hähoproblem. Primärviirden m:1ste hiir aktivt samverka pa lokal niva med 

föreningar. massmedia och framför allt primärkommunernas olika organ. 

Primärviirden har en betydelsefull roll när det giilkr att utveckla det lokala 

epidemiologiska arbetet bl.a. som grund för den hehovshaserade hälso- och 

~jukvtirdsplaneringen inom landstinget. Lokala hiilsobcskrivningar bör tas 

fram som systematiskt visar vilka hiilsorisker och värdhehov som finns i 

befolkningen och sätter in dessa i det sociala sammanhanget. Med sådana 

lokala hälsoheskrivningar som grund kan sjukvården gii in i en aktiv 

samverkan med andra lokala intressenter i hälsoarbetet. Ett sådant 

arbetssätt har påbörjats men kräver ytterligare utvecklingsarbete. 

För att miljö- och hälsoskyddsnämndernas hälsoskyddande insatser skall 

kunna planeras och genomföras med utgångspunkt från befolkningens behov 

av hälsoskydd krävs omfattande samverkan mellan hälso- och sjukvården 

och hälsoskyddet. På ett övergripande plan kan miljö- och hälsoskyddsnämn

derna få information från bl.a. socialstyrelsen om förekomsten av olika 

miljöbetingade sjukdomar samt miljöns sannolika betydelse för utvecklingen 

av dessa. På det lokala planet krävs det att miljö- och hälsoskyddsnämnden 

får information om lokala variationer. som kan ha betydelse för inriktningen 

av hälsoskyddet. På motsvarande sätt kan exempelvis primärvården ha nytta 

av uppgifter från miljö- och hälsoskyddsnämnderna rörande hälsorisksitua

tioncn inom kommunen. 

Hälsow1rd för äldre 

Mot bakgrund av de stora vårdbehoven och de särskilda hälsorisker som 

finns i högre åldrar föreslår HS 90 att landstingen på sikt bör inrätta en 

hälsovård för äldre inom ramen för primärvårdens verksamhet enligt samma 

grundläggande ideer som sedan länge tilllämpats inom barn- och mödrahäl

sovården och med samma goda täckning. 

De remissinstanser som kommenterat förslaget. t.ex. Pensionärernas 

riksorganisation (PRO). Sveriges pensionärers riksförbund. socialdemokra

tiska kvinnoförbundet och Svenska kommunalarhetareförbundet samt 

landstingen. har en positiv inställning. Svenska läkaresällskapet anser att 
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detta iir rn ambitiös satsning som dock inte bör genomföras innan ytterligare 

noggranna analyser av nytta och kostnader och försiiksverksamheter 

genomförts. 

A ven jag anser att en sådan hiilsovärdsservicc för iildre är ett angeliiget led 

i utvecklingen a\· det förebyggande arbetet och omviirdnadsinsatserna för de 

äldre genom primiirv;1rdens försorg och att förslaget är viil iignat att öka 

möjligheterna för pensionärer att bo kvar i det egna hemmet. Jag ser denna 

verksamhet som en fortsatt utveckling av den goda service som manga 

distriktsskötcrskor ger till de äldre. Forsknings- och utvecklingsarbetet kring 

de iildres hiilsofri1gor. bl.a. systematiska hälsoundersökningar inom ramen 

för det s.k. 11 70-projektet i Göteborg. pekar i riktningen att livskvaliteten 

kan stiirkas genom en si1dan aktiv hiilsliviird för de iildre. 

Det är angi:Iäget att socialstyrelsen i samverkan med Spri närmare 

utvärderar de försöksverksamheter som hittills bedrivits. Om det bedöms väl 

motiverat bör socialstyrelsen utarbeta ett program för innehallet i en sfalan 

iildrehälsovärdsservice till ledning för huvudmännen och den personal som 

skall svara för denna service. 

Allmänmedicinaren - en specialist pä primärvård 

Flera n:missinstanser redovisar sin syn på hur efterfrågan på vård genom 

andra liikarspecialister i primärvården än allmänmedicinare skall tillgodoses 

och då bl.a. frågan om remisstvang. HS 90 framhåller att allmänmedicin är 

det kunskaps- och färdighetsområde som utgör grunden för att primärt 

handliigga oselekterade medicinska problem och för att ansvara för 

hälsotillstandet för befolkningen i ett visst avgränsat område. Primärvårdens 

kompetens vidgas också genom olika specialistkunskaper. Den organisato

riska anknytningen för andra specialistläkare än allmänmedicinare i primär

vården hör avgöras med hänsyn till lokala förhållanden, anser HS 90. 

Jag ansluter mig till HS 90:s allmänna syn i dessa fragor. Huvuddelen av 

primiirvardens insatser kommer att ske genom värdlag där allmänläkaren, 

distriktssjuksköterskan och undersköterskan, i kontakt med åtskilliga andra 

personalkategorier, svarar för insatserna och förmedling av kontakt med 

andra specialister. Jag bedömer att det framför allt i vissa tätbefolkade 

områden kan vara en praktisk lösning att specialister i t.ex. gynekologi och 

pediatrik arbetar pa heltid vid en vårdcentral. I andra fall kan tjänstgöring 

enstaka dagar. men med organisatorisk knytning till länssjukvärden. vara en 

biittre lösning. Ibland kan remittering till sjukhusanknuten mottagning vara 

den bästa modellen. Jag anser dock att den enskilde bör ha möjlighet att utan 

administrativa hinder få söka specialist om önskemt1l därom finns. 

Olika modeller förekommer i dag inom hälso- och sjukvården och de kan 

var och en fungera på ett tillfredsställande sätt. För att åstadkomma en 

ändamålsenlig viird finns samarbetsavtal och överenskommelser t.ex. om 

vårdprogram. 
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Jag vill i detta sammanhang erinra om den tidigare niimnda försöksverk

samhet med ökade möjligheter till val av v~1rdenhet och värdpersonal sllm 

regeringen stöder. Denna utveckling mot ökad flexibilitet och valfrihet inom 

hälso- och sjukvarden är viktig att föra vidare. 

Primän•årdens ansrnr för längtids.1juka 

Det är viktigt att vardbchoven för främst de l[ingtidssjuka sii längt som 

möjligt kan tillgodoses genom vårdinsatser i det egna hemmet eller. då detta 

till följd av viirdbehovens natur inte är möjligt, vid lokala sjukhcm i niira 

anslutning till den längtidssjukes boendemiljö. På sikt måste de stora 

vårdenheterna för limgtidssjukvård inom länssjukvården i betydande 

utsträckning förändras. Jag har tidigare i avsnittet 4.2 utvecklat min syn p~1 

långtidssjukvårdens innehåll. En större del av vårdbehoven bör tas om hand 

inom primärvården för att de eftersträvade kvalitetsmålcn skall kunna 

tillgodoses. Behovet av vård och omsorg om äldre kommer att öka i och med 

att antalet personer över 80 år stiger kraftigt. Det ökade behovet bör dock 

kunna mötas i första hand genom en utbyggnad av hemsjukvården och lokala 

sjukhem. Det bör därför finnas möjligheter att minska vårdplatsantalet för 

långtidssjukvård inom länssjukvården. 

En central fråga för primärvårdens verksamhet, och då särskilt dess arbete 

med hemsjukvård och annan långtidssjukvård, är samverkan med de 

primärkommunala instanserna, särskilt socialtjänstens äldreomsorg. Åtskil

liga remissinstanser har pekat på gränsdragningssvårigheterna mellan det 

medicinska och det sociala vårdansvaret. även om socialtjänstlagen alltid 

lägger det yttersta ansvaret på primärkommunen. 

För min egen del vill jag först och främst slå fast att dessa gränsdragnings

problem aldrig får gå ut över den vårdbehövande patienten. De avtal om 

samarbete i den medicinska och den sociala äldreomsorgen som upprättats 

på några håll i landet. är ett exempel på hur man kan komma till rätta med de 

problem som finns. 

Lokalt ansvar för psykiskt .1juka 

Den utveckling av psykiatrin som pågår mot öppen vård och mer 

hemliknande institutionsvård är mycket positiv och bör fortsätta. Psykiatrin 

organiseras med ett geografiskt och befolkningsmässigt avgränsat område 

och med ansvar för psykiatrins totala utbud av behandling och rehabilitering 

inom sitt område. Detta kallas vanligen sektorisering. 
De remissinstanser som har gett synpunkter på socialberedningens 

överväganden om den allmänna psykiatrins framtida inriktning har alla varit 

positiva till förslagen. En strävan är att psykiatrisk verksamhet skall bedrivas 

i så öppna och hemliknande former som möjligt bl.a. med stöd i 

boendemiljön. Helhetssynen är utgångspunkten för hur man skall betrakta 
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individens totala situation och omgivning. Detta kriiver en (lrganisation som 

möjliggör niirhet och kontinuitet. 

Psykiatrisk länssjukdrd sker allt mer i anslutning till övrig hiilso- och 

sjukvard. Samtidigt vill jag peka pa möjligheten att anordna \'<ird i en liten 

grupp ute i samhället med psykiatriskt utbildad personal. Detta kan vara 

aktuellt I.ex. för personer med psykiska problem. Socialberedningen pekar 

p{1 att korttidsvi!fd under siidana former. liksom utnyttjandet av akutplatser 

där sådana finns vid lokala sjukhem i niira samarbete med primärvärden. ger 

möjligheter till en betydligt högre grad av decentralisering än man tidigare 

räknat med. 

Samma11jäuni11g.1Tis ser jag en fortsatt utveckling a\· primiirvitrden som 

mycket angelägen. Den är en förutsiittning för att befolkningens behov av 

grundläggande sjukviirdsservice skall kunna tillgodoses. Primiirviird bör ges 

vid mottagningar (vard- eller hälsocentraler). genom sjukvi1rd i hemmet och 

vid lokala sjukhem inkl. dagsjukvärd. Den bör n1ra lättillganglig och iiven 

under jourtid ta emot flertalet akut vardsökandc. Primiir\'iJrden bör ocksii 

svara för sådan omvårdnad som i huvudsak betingas av medicinska skäl. ge 

medicinsk rehabilitering. eftervård efter sjukhusvistelse och omvardnad i 
livets slutskede. 

Primärvården har viktiga uppgifter när det gäller att S\'ara för hälsov<1rd för 

mödrar och barn före skolaldern samt för sådana riskgrupper som behöver 

särskilda insatser. Primärvården bör kunna erbjuda företagshälso\'ånlsser

vice åt arbetsplatser där denna inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Primärvården har ansvaret för hälsoupplysning pi1 lokal nivå och bör i 

detta arbete samverka med organisationer och primärkommunala instan

ser. 

Primärviirdcn svarar for utarbetande av lokala hiilsobeskrivningar som 

grund för landstingets behovsbaserade planering av hälso- och sjukvården 

och för samverkan med andra samhällssektorer i det lokala tvärsektoriella 

hälsoarbetet. 

Primärvården samordnar de olika vårclgivarnas insatser inom den samlade 

lokala primära hälso- och sjukvardsfunktionen. 

Möjligheterna att i nuvarande samhällsekonomiska l;ige realisera den 

utbyggnad av primärvården som jag har förordat hänger i inte obetydlig 

utsträckning samman med främst vilken utveckling av länssjukvården som 

kan uppnås. Jag tar upp utvecklingen inom länssjukvården i det följande. 

5.3 Förändrad läns- och regionsjukvård 

Läns- och regionsjukvårdens kvantitativa utl'eckling 

Efter hand som primärvården får ett allt större ansvar för att möta 

befolkningens vardbehov och dess resurser byggs ut kommer länssjukviir

dens roll att förändras. Länssjukvården påverkas också av förändringar i 
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regionsjukvi1rdens i11111.:hitll uch organisation. Inom I-IS 911-arbL'tL't har 

siirskilt analyserab utvecklingen av liinssjuh~mlen miitt i krm1.:r av 

nlrdplatser och vitrdutnyttjande. 

Länssjukhuset skall tillhandahalla den mest specialis1.:radc och resurskrä

vande sjukviirden pil liinsplanet. Beroende pi1 geografiska förhallanden och 

krav pi1 närhet kriivs ibland länsdelssjukhus. Nuvarande liinsdelss.iukhus har 

dock mycket varierande utformning. Vi;sa av dessa h~u funktioner identiska 

med J:inssjukhusens. 

Antalet viirdtillfallen har iikat med 30 proecnt inom den medicinska 

korttidsvärden och inom den kirurgiska har en ökning skett med sju procent 

friin 1970 till början av 1980-takt. Genom att v~irdtiderna pi1 sjukhusen har 

blivit allt kortare och primärvardcn har tagit Ö\ .;-r viss \·iird fri1n länssjuk \·ar

cl.;-n har värdplatsantakt änd~1 kunnat minska under dl" senaste aren. 

För .;-gen del menar jag att liinssjuk\·tirdcns vardplatsantal kan minska 

ytt.;-rligare p[1 mi1nga stiillen i landet i takt med att primiirviirden inklusive de 

lokala sjukhemmen byggs ut. Jag vill doek understryka att en omstrukture

ring av viuden m[1ste utgi1 friin mycket ingaende öven·iiganden som berör 

flera värdnivaer. Hit hör t.ex. en utbyggd primiirviml och krav pa 

koncentration av arbetsuppgifter. vilket jag tar upp i det följande. Vissa 

vårdplatscr kan utnyttjas på andra sätt iin f.n. Samverkan mellan olika niva.;-r 

och geografiska umriiden kan innebära effektivitetsvinster. Jag vill lbrför 

inte förespriika n;igon enhetlig organisationsmodell. Tviirtom anser jag att 

det kan finnas tungt vägande skäl for olika nwdel!er. I IS 9U-matcriakt 

beskriver ingi1encle olika modeller för verksamhetsformerna vid mindre 

sjukhus i s<iviil storstads- som g!esbygdsbetonade omraden. 

Inom bmsjukviirdcn v!irdas i dag patienter som med fördel skulle kunna 

överföras till andra v~mlformer. Jag tiinker särskilt p:'1 äldre patienter som fatt 

erforderlig specialistvärd men som fortfarande har stora behliv av professio

nell vård och omsorg. Sådana patienter belägger i dag en stor del aY 

vårdplatscrna inom liinssjukvården enbart för att fä sitt behov a\" omvarclnad 

tillfredställt. De skulle ofta kunna överföras till liingtidssjukviird vid t.ex 

lokalt sjukhem om det fanns plats. Andra patienter skulle kunna vistas 

hemma med hjiilp av hemsjukvi1rd. 

För patienter. som intt:: liingre har behov aY den specialiserad.;- vardens 

specifika resurser, är det en vimlmiissig vinst att ff1 komma till en vimlform 

där omvårdn:tdsaspekten iir elen dominerande. 

Andelen färdigbehandlade ""klinikfärdiga,. patienter varierar i hög grad 

mellan olika kliniker. Utredningar har visat att ca tio procent av alla 

varclplatser inom den somatiska korttidsviirdcn är be!agd~i med patienter 

som borde viirdats i andra vfaclformer. friimst inom l;'tngtidssjuharden. Det 

har vidare i olika sammanhang påtalats att 20-30 procent a\· medicinklini

kernas platser iir belagda med patienter som anmiilts för bng:tidssjukdrd 

eller som skulle kunna varclas med hjiilp av hemsjukvilrd eller primärkom

munal service. Eftersom medicinklinikerna utgör en sa stor andel av elen 

somatiska korttidsvi1rden skulle sannolikt ett hetyclande antal v:i.rclpla~ser 



Prop. 1984/85:181 106 

kunna fristiillas bara inom denna specialitet om hiittrc alternativ fanns. 

Her;ikningar har gjorts som pekar pt1 att 4 000- 5 (l(l(l vi1rdplatser i början av 

JlJNU-takt var belagda med .. klinikfärdiga .. patiullcr. 

HelH1Yet av viirdplatser kan ocks[i fiirviintas minska genom att utredningar 

och bd1;md!ingar i allt större omfattning kan göras i iippcn vind. För en 

utveckling i s;1mma riktning talar ock<i senare års fortgi1ende sänkning av 

rnedel\·;lrdt iden. 

Det hör ocksf1 finnas andra miijligheter att minska \'ftrdplatsantalet för den 

sln1na korttidsv:irclen med tanke pa de stora variationer i resursuthud och 

v;'1rdutnyttjanck som finns idag. Lokala variationer i hiilsotillst[mdet liksom i 

befolkningens illdLTssammans{ittning kan naturligtvis vara en anledning till 

sadana skillnader. Sädana faktorer har dock i gjorda studier inte kunnat ses 

som förklaringar till i m;inga fall stora variationer. Salede~ varierar 

din.lplatstillgi1ngen för den somatiska korttidsvärden som helhet mellan 

olika sjukv:irdsomri1den med upp till 50 procent räknat i relation till 

befolkningsumkrlaget och upp till 100 procent för t:nskilda specialitt:ter. 

Detta speglar utan tvekan historiska traditioner och varierande lokala 

bedömningar mera än behov av värd. 

Enligt HSL skall landstingens planering för hälso- och sjukvården utgå 

fran befolkningens behllv av vtird. Den nuvarande resursförddningcn såväl 

mellan som inom landsting tyder p[1 att ytterligare omfördelningar av 

resurser kan och bör göras för att uppnå en mera bchovsrclaterad fördelning 

av tillgängliga v~mlrcsurser. 

Kmi· ptl hiig kl'lllilcl 

Det ökande antalet personer i högre åldrar. framför allt i åldrarna över 75 

t1r. kommer att ställa ökade krav pa åtgärder genom länssjukvårdens försorg. 

Efter hand som alltfler personer når allt högre iildrar får vi ett ökat antal 

patienter med sammansatta och svårbemästrade sjukdomar som kräver 

sjukhusvård. En del av de resurser som jag bedömer kan frigöras inom delar 

av den slutna länssjukviirden hiir diirför reserveras för att möta de värdbehov 

som det ökade antalet iildre gcr. Likasa måste utrymme finnas för att ta till 

vara medicinska och tekniska landvinningar. 

När det gäller l;inssjukvardens kvalitativa utveckling vill jag framhålla att 

det inom dct medicinska och medicintekniska området pågitr en ständig 

utveckling mot nya och förbiittradc metoder för diagnostik och behandling. 

Diirigennm sker fortlöpande en förändring av vtudcns innehåll. Nya 

patientgrupper tillkommer genom att sjukdomar som tidigare inte kunde 

behandlas nu kan botas elkr lindras på ett effektivt sätt. Ny teknik kan 

medföra stora vinster i friiga om livskvalitet. Ett exempel är den rekonstruk

tiva led kirurgin där förslitna höftn och knäleder kan bytas ut och patienterna 

1;.an <lterC1 sin rörelseförmi1ga och slippa smärtor. Ett annat exempel är s.k. 

glaskrnppskirurgi som innebiir möjlighet att iitcrge synen och social 
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funktion. Den största patientgruppen denna llJJL'rationsmetod kan ge bot for 

är diabetiker som haft sin grundsjukdorn i mi"tnga ar. En annan operations

metod inom ögonsjukvarden som fatt stor betyddse för ökad livskvalitet iir 

inopcrcrande av en kofötgjord lins vid grii starr. 

Förutom att den forskning och utveckling som p~igi\r ger möjlighet att 

hehandla "'nya" sjukdomar ger den iiven möjlighet att förbättra tidigare 

andnda undersöknings- och behandlingsmetoder. Datortomografen som 

hl.a. anviinJs för undt:rsökning av hjilrnan iir ett kiint exempel. Denna gör 

det möjligt att pa ett enkelt och smiirtfritt si1tt genomföra undersökningar 

som tidigare kriivdc synnerligen komplicerade och smiirtsamma mctllder. 

Ett annat exempel iir en metod fiir prostataoperation ( s.k. TL: R) som iir 

hctydligt mera skonsam för patienten iin den tidigare använda. 

Belzm· ai· koncentration och flexihilitct 

Inom sjukvärdcn liksom inom många andra områden fordras viss 

omfattning av verksamheten för att hiig kvalitet baserad på stor erfarenhet 

skall kunna upprätthållas. Detta i sin tur kräver ibland ett stort befolknings

underlag. Ju mindre vanlig en t1tgiird är, desto större hefolkningsunderlag är 

naturligtvis nödvändigt. För att tillfredsställa medicinska säkerht:tskrav 

hedömer jag det nödvändigt att i viss utsträckning koncentrera länssjukviir

den. Detta gäller i första hand sällan förekommande kirurgiska åtgärder. En 

koncentration är ocksa i många fall en förutsättning för att nya verksamheter 

och metoder skall kunna överföras friin regionsjukhusen. Jag vill framhiilla 

att det även inom mera basala värdomritden kan finnas inslag av lågfrekventa 

och komplicerade åtgärder som bör betraktas p[1 samma sätt som övrig 

specialiserad vård. I socialstyrelsens roll ingär att ta fram underlag för den 

lokala planeringen. Som ett led däri har genomförts en rad vårdkonsum

tionsstudier. Ett annat viktigt led är att belysa vilka medicinska och tekniska 

krav på kunskaper och färdigheter som hör uppfyllas för att hög medicinsk 

kvalitet skall kunna garanteras. 

När det giillcr mycket lågfrekvent verksamhet blir samarhete över 

länsgränserna nödvändigt för att upprätthålla kvaliteten och därmed ocksa 

säkerheten för den enskilde inom länssjukvärden. Detta skäl för en 

koncentration av specialistvården finner jag vara det tyngst vägande. Men 

självfallet är det ocksii av stor ekonomisk betydelse att kunna begränsa 

spridningen av resurskrävande funktioner. Behovet av samarbete över 

specialitetsgränserna ökar. Av den anledningen bör olika modeller prövas 

för att öka effektiviteten i resursutnyttjandet och för att ge patienter bästa 

möjliga vård. 

I avsnittet 5.2 har jag bl.a. hehandlat primärvårdens ansvar för långtids

sjuka. Jag har där uttalat att det på sikt bör finnas möjligheter att minska 

vårdplatsantalet för långtidsvård inom länssjukvården. 

Med en decentraliserad längtidssjukvärd vid huvudsakligen små. "nära .. 
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,jukhem m:lsh: vissa gemensamma utv..:cklingsfuntioner säkerställas. Det iir 

troligen m:ks;"1 niid\iindigt att bibeh:illa mindre lang.v{1rdskliniker vid vissa 

akutsjukhus. Den uppbyggnad av fursknings- uch utvecklingsarbete som 

skett 111:'1ste fortsiitta. 

Jag anser det ytterst angdagc:t att socialstyrelsen även i fortsättning.en nära 

fi.iljL'I" oi:-11 ana\\·sL'rar behnwt av strukturföriir.dringar bctingade av kvalita

tiva krav pa \';trden. 

Liinssiuki·.irdrns roll i dd förd•1·gga111fr arbetet 

Dct iir :111g.l'liig.et att liinssjuhimkm kunskaper och resurser tas till vara i 

det hiibopnlitiska arbetet. 

Kunskaperna om olika sjukdomars uppkomst och förlopp finns till stor del 

inom liinssjukv:'1rden. Diir bedrivs ocksii forsknings- och utvccklingsarhete 

som stiindig.t tillför nya kunskaper od1 snm i högre grad iin f.n. skulle kunna 

användas i förebyggande syfte. Jag anser ncksi1 att man iinnu mer iin som nu 

iir fallet biir arbeta för att sp:ira de orsaker Sl)m finns till skador och 

sjukdomar och aktivt förmedla dessa kunskaper till si"iväl ansvariga inom 

andra samhrillssektorer. som till enskilda patienter och ;illmänheten. 

Det är naturligtvis ock.sil viktigt att sjukv~irdens insats<.:r vid redan intriiffad 

sjukdnrn. foruturn för au :iterstiilla hiilsan. inriktas pii att förhindra återfall 

eller d~irnpa sjukdomens utvecklingstakt. För vissa sjukdomar. t.ex. diabe

tes. iir en nog.grann behandling och för patienten en kontrollernd livsföring 

en förutsiittning for att följd>jukdomar skall kunna undvikas eller skjutas 

upp. I dessa och liknande fall iir det viktigt att sprida kunskapen därom b{1de 

till patienterna och deras anhöriga. 

I detta sammanhang vill jag ocks{1 nämna att socialstyrelsen helt nyligen 

presenterat resultat fri111 den pi1gao.:nde försöksverksamheten med mammo

grafiundersökningar i Kopparbergs och Östergötlands läns landsting. 

Styrelsen konstaterar att det nu star klart att en allm~in hälsokontrol! med 

mammografi kan minska dödligheten i bröstcancer. Utvärderingen av 

undersökningarna kommer att forts:itta en tid för att ge mera detaljerade 

resultat. 

Lancbtingcn har st:illt sig p~)sitiva till att snabbt erbjuda allmänna 

mammog.rafiunckrsökningar. Socialstyrelsen förbereder nu allmänna rild 

med riktlinjer tör en allmän häl,okontrnll med mammografi. Ett viktigt 

kvalitetskrav iir att det finns utbildad personal för mammografi. Utbildning

en stikcrstiilkr att mammografiundersökningarna uppriitth[1ller en hög 

kvalitet. Socialstyrelsen har övervägt behovet ~1v efterutbildning för läkare 

och röntgenassistenter. Atg~irdcr har vidtagits för att en första uthildning 

ning av röntgenläkare od1 röntgenas~istenter skall kunna påbörjas under 

19:)5. 
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Ut1-'ccklingsarbe1e 

Jag finner Lid s~·nnerligL~ll angeliiget att det ;m~n fortsiittnings,·is gL'S 

möjligheter att genom forskning och utvecklin!!arhete tillföra ,juk\';.irdcn 

förbiittrade metoder för diagnostik och behandling. Detta har. S\1111 jag (wan 

framhällit. swr betydelse iör bot och lindring for '1Lir:1 raticntgrupper. samt 

för att öka den medicinska siikerheten. Fiir att nyvunna erfarenheter -;kall 

komma alla till del iir det viisentligt att spridningen ;1v nva metoder sker 

snabbt. 

I dena sammanhang vill jag ocks:·1 niimna :1tt jag iir beredd all ,tödja 

insatser för att följa och \'iirdcra den medicinska teknologin ( i1tgiirdt•r for 

prevention. diagnostik. behandling tll'h rehabilitering) samt sprida kunskap 

därom. Jag avst·r att inom kort förcsl:i rcgL·ringen att bemvndiga mig att 

tillkalla en siirskild utredare med uprdrag att se över fr{1gor kring den 

medicin-tekniska siikerhetcn. 

Regiomjuhården 

Regionsjukvardcn behandlas inte siirskilt av I IS l)() eftersom den relativt 

nyligen varit förem{1l för utredning och beslut (SOU J l)78:70 och pwp. I 91'Ui 

81 :9 om regionsjukviirden. SolJ o. rskr 123 ). En nv regionsjukv{1rds

indelning gäller frfm den l januari 1984. 

Jag vill reka pä att regionsjuk\'imlen har iikat inom vissa >pecialitetcr 

under det senaste decenniet. Detta giiller inom t.ex. allmänkirurgi. neurologi 

och kvinnosjukviird. Det iir sv:1rt att förutsiiga \'ad den hiigspcciali>eradc 

medicinska och tekniska Ul\'ecklingcn kan medföra i fråga om för:indringar 

av inneh~11l och omfattning. Jag bedömer dock att regionsjuk\';frdens 

omfattning inte kommer att föriindras i n:1gon a\'sevärd grad under de 

närmaste iiren. Diiremot i"ir jag övertygad om att nva landvinningar kommer 

att göras och att en fortsatt knmpetensöverföring lill liinssjukvarden kommer 

att ske. 

Onkologiska centra har en specialfunktion inom regionsjukvarden. bl.a. 

för samordning a\' ~jukdrdsregionens resurser för canccrvard . .lag instiim

mer i cancerkommitt~ns bedömning att urpbyggnaden av rL·gionala onkolo

giska centra bör fullföljas enligt socialstyrelsens allmänna ri1c! ( 1974:32) 

Planering av onkologisk sjuk\'ilrd och jag förutsiitter att socialstyrelsen följer 

denna utveckling. 

Sa1111·crkan med primärnlrd 111.111. 

I min redovisning har jag gjort en uppdelning mellan [1 ena sidan 

primärvård och :i andra sidan läns- och reginnsjuk\'[ird. Detta iir en vanlig 

uppdelning som fyller en viss begrcppsmiissig funktion. Jag vill dock starkt 

framhiilla att man måste se hälso- och sjukvi1rclen som en v;irdkedja som 

maste fungera som en helhet. Detta fordrar ett utvecklat samarbete och 
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samordning mellan de olika delarna i systemet. En god vård i HSL:s anda 

förutsiittcr att alla delar fyller sin funktion s~t att det samlade resultatet blir att 

befolkningen friren god hälso- och sjukv[ird pä lika villkor. 

6 Hälso- och sjukvårdens planering m.m. 

6.1 former för planeringen 

I-IS l)!l har inte haft i uppdrag att utarbeta ni1gra förslag om hur den 

nationella samordningen a\· hiilso- och sjukv{1rdsplaneringen hör ske i 

framtiden. Åtskilliga landsting har doL·k i sina remisssvar framh{1llit att man 

inte iinskar ntigra gemensamma plancringsomgiingar av elen typ som 

förekom umkr 1970-talet. Statskontorct och riksrevisim1sverket liksom LO 

betonar cbremot i sina remisssvar statens samlade ansvar för h:ibo- och 

sjukvimlspolitiken liksom för avviigningcn av hiilso- och sjukvimkn mot 

andra samh:ilbsektorers intressen och med hiinsyn till samhällsekonomin. 

De finnn diirfiir en p:i riksnivii sammanh:'.1llen hiilso- och sjukvitrdsplanering 

och en uppföljning härav nödvändig. Svenska kommunalarbetareförbundet 

betonar att statsbidragen och andra statliga styrmedel bör ges en sådan 

utformning att de direkt kan relateras till de m~ll som HS 90 ger uttryck för 

vad avser h:ilso- och sjukvitrdens inriktning och dimension·~ring. 

Mot bakgrund av hl.a dessa remissynpunkter finner jag anledning att i det 

följande beröra ni1gra planeringsfdtgLH. Vad jag här anför innchiir inte nagon 

principiell föriindring i den fördelning av ansvar mellan staten och 

landstingskommunerna. som kommit till uttryck i propositionen om hälso

och siukvitrdslagrn ( 19::\ 1/82:97). 

Enligt I ISL har varje landstingskommun sk~,ldighct att planera sin hälso

och sjukvi1rd med utgångspunkt i befolkningens hehm·. 

Planeringen skall iiven avse den hälso- och sjukvfird, som bedrivs av andra 

vfadgi\'are iin landstinget. Vid planeringen förutsiitts samverkan ske med 

andra samhällsorgan siiviil inom som utom liinet, främst primiirkommuner 

och statlig<J myndigheter. men även mt>d andra organisationer, säsom 

arbetsmarknadsorganisationer och handikapp-, äldre- och patientförening

ar, samt med enskilda. Till de sistnämnda hör i huvudsak privata vtmlgivare 

av olika slag såsom privata s.iukhem och läkare men även företagshälsovärds

ccntraler m.fi. 

Landstingcns planeringsskyldighet är enligt HSL i princip begränsad till 

det egna lanclstingsomr;ldet. Beträffande viss hiilso- och sjukv{ircl, ~.k. 

regionsjukv~1rcl. mi1ste planeringen dock omfatta två eller flera landstings

nmr;\den. De regionala samvcrkansnämnclerna har ansvar för samordningen 

~n· planeringen innm sjukv:lrdsrcgionerna. Niir det !!iiller s.k. !lerregional 

\'itrd och drd av rikskaraktiir har Landstingsförbundet åtagit sig att ta ett 

ans\'ar fiir samllrdningcn. i samri1cl med socialstyrelsen och berörda 

landsting. Underlag har tagits fram for öppen hjärtkirurgi och njurtransplan

t<llioner. Enighet har niitts om upptagningsomriiden för dessa ~pecialiteter 
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med utg<ingspunkt frim totalt fyra kliniker· i landet. fkslutcn grundas pi1 en 

sammanvägning av medicinska, organisatoriska och ekonomiska fiirutsiitt

ningar. Detta överensstämmer med de övcrviiganclen som I:ig till grund för 

riksdagens beslut om regionsjukvarden. 

Landstingen planerar hiilso- och sjukv<irden enligt ett relativt enhetligt 

system med femiuiga verksamhetsplaner och iirsbudgetar. Arsbudgekn har 

traditionellt varit det medel varmed de politiskt ansvariga styrt landstingens 

verksamhet. Dess betydelse har dock minskat i samband med att femi1rspla

neringen givits ett djupare verksamhetsinnehiill. En utveckling pagi1r ock<1 

mot en ökad samordning femårsplanering/ilfsbudget. 

Bland annat som ett underlag för det centrala arbetet görs i samarbete 

mellan Landstingsförbundet och socialstyrelsen itrliga sammanstiillning<1r av 

landstingens arsbudgetar/fem~1rsplaner (LKELP ). De belyser den planerade 

utvecklingen inom landstingen st1väl niir det giiller n:rksamhet snm personal 

och ekonomi. 

Den förändring av hiilso- och sjukviirdens struktur som jag tidigare 

beskrivit innebär en successiv anpassning till förändrade behov hos 

befolkningen och i samhället. En utbyggnad av primärvården och det 

hälsoinriktade arbetet samt förändringen mot öppna viirdformer inom 

äldreomsorg och psykiatri är exempel pil omri1den diir det behövs mer 

långsiktiga överväganden iin vad en femårsplan erbjuder. Många landsting 

har lagt ner ett stort arbete på att ta fram strategiska planer för utvecklingen 

på lång sikt. Vissa långsiktiga planer har omfattat landstingens totala 

verksamhet. Exempel på detta utgör planarbetet i Norrbottens. Gävleborgs, 

Hallands och Södermanlands läns landsting. På andra håll har man inför ett 

förändringsarbete koncentrerat och inriktat det limgsiktiga arbetet till 

utvecklingen inom vissa delområden. exempelvis psykiatrin. 

Det arbete som liiggs ner p<'1 sådana li]ngsiktiga övcrviiganden anser jag 

vara av mycket stor betydelse och det är angeläget att denna typ av långsiktig 

planering vidareutvecklas. 

En viktig uppgift på central nivå iir att aktivt stödja och stimulera 

landstingen i detta utvecklingsarbete. Underlag av den typ som I-IS 90-

utredningen redovisat. som anger vissa övergripande utvecklingslinjer för 

framtiden. är därvid ett viktigt instrument. 

Socialstyrelsen har ockst1 en viktig uppgift när det giiller att ta fram 

kunskapsöversikter och sprida erfarenheter av betydelse för landstingens 

planering i form av t.ex. underlag till hiilsopolitiska handlingsprogram och 

sektorsprogram samt underlag for vi!Tdprogram. 

Socialstyrelsen har vidare som en viktig uppgift att klarbgga och analysera 

de medicinska aspekterna på vårdens kvalitet och siikcrhet. 

När det gäller underlag for organisation och arbetsformer har Spri en viktig 

uppgift. 

På riksnivå har riksdag och regering det övergripande ansvaret för 

planeringen och samordningen av hälso- och sjukvimlcn. Ett sådant ansvar 

förutsätter att statsmakterna har ett underlag för att bedöma hur de 
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övergripande miilen uppfvlb l)Ch hur verksamheten föriindras. 

En bas för dl'ssa hl'diimningar iir det underlag som LKLLP ger. LKELP 

kan succö.,i\'t anp:1ssa> efter bdJtl\'L'n av att beJim1a utn:cklingen vad avser 

olika \'t:rksamhetsomr;iden. 

Det finns vidare ett hchl1\· av mer bng.siktiga och m;ilinriktade bedöm

ningar p<1 riksni\·i1. 

En naturlig utg~lr1gspunki för dessa bcdiimningar ~ir givetvis den langsik

tiga pbnering som redan bedrivs inom nlika l;indsting. 

Friin centralt ltiill finns ocb<i miijligheter att följa planeringsarbetet inte 

minst genom socialstyrelsl~lh lilbvn diir tyngdpunkten ligger p<i en kontinu

erlig dialog med landstingen i planarbetet men d:ir ncks:'1 uppgiften att ytta sig 

över planerna ger möjlighet till insyn. 

Jag vill i detta sammanhang. erinra om att regering.en i anslutning. till 

riksdagens beslut i anledning av prnpositinnen l 'll{\/X-L l 9ll givit socialstyrel

sen i uppdrag att i samrad med Lanlbtingsförbundct följa landstingens 

insatser avseende det förebygga11de arbetet. primiir\'!1rden och den psykia

triska vi1rdcn. Jag ser detta som ett led i den övergripande uppföljningen av 

hälso- och sjukvi.irdslagefö intentioner. Ett arbete på)!ar f.n. g.emensamt 

mellan SLlcialstyrcben c1ch Landstingsforhundet för att utveckla former för 

denna uppföljning. 

Jag anser att det arbete som piig;\r för att ut\'eckla stöd- och samordnings

former mellan den ccntrala niv:in llch landstingen bör vidareutvecklas utifrirn 

i första hand de enskilda l:tndstingrns behov och förutsättningar. Samtidigt 

maste dock heaktas statsmakternas behov av underlag exempelvis för 

utbildningsplanering och for samhiillsekonomiska iiverväganden. 

6.2 Kunskaps- och metodutveckling för behovsbaserad resursfördelning 

Hiilso- och s,iukvi1rdsla)!en anger som ett övergripande miil en varet på lika 

villkor för hela befolkningen. I linje hiirmed äliiggs landstingen enligt 7 * 
I ISL ansvaret för att planera all hälso- och s_jukvard med utgilngspunkt i 

befolkningens behov av hiilso- och sjukviird. En konsekvens av detta ilf att 

vfadresurserna bör fördelas efter behoven. 

1 dag rt1der det betydande skillnader i utbyggnaden av hälso- och 

sjukvflrden mellan landstingen och inte minst inom landstingen mellan olika 

kommuner och kommundelar. Detta g:iller i s;irskilt hög grad utbyggnaJen 

av privatliikan<trd och fiiretagsh:iboviird men flven inom den landstingskom

munala hälso- och sjukvarden. De prcst:itior.srelatcrade statliga crsiittning

arna till sjukvi1rcbhurndmännen har bidragit till denna utveckling. 

Riksdagen 1.prop. J lJ:';.1/84: 190. SfU 31) har nyligen beslutat om en 

övcrgilllg fr;l.n prestationsrclaterad er<ittning till en samlad nsättning per 

invänare. Inom denna ram skall :i ven crsfittningar till privata v<irdgivare 

utbL'talas. H~lrigenom har L'tl första \'iktigt steg tagits riktning mot en 

belJClvshaseracl resursfördelning. 
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Kartläggningar av sjuklighet och dödlighet som gjorts bl .a. inom ramen för 

HS 90-arhetet och av Spri har visat pf1 betydande geografiska skillnader i 

fördelningen av sjukdomar och skador mellan länen och i ännu högre grad 

inom länen mellan olika kommuner eller primärvardsdistrikt. Dessa 

variationer kan delvis förklaras med hiinvisning till olikheter i hefolkningens 

ålderssammansättning, civilstånd och socioekonomiska förhf11landen och 

delvis av specifika geografiska skillnader beträffande h~ilsoriskcr. Detta har 

bl.a. föranlett socialutskottet att i sitt yttrande till socialförsäkringsutskottet i 

anledning av prop. 1983/84:190 (SfU 31 SoU 4y) betona vikten av att 

regeringen till riksdagen återkommer med en analys av s[1dana olikheter i 

hälsotillstånd och v~1rdbehov i olika delar av landet som bl.a. beror pt1 olika 

socioekonomiska faktorer och som kan vara liimpliga att beakta vid 

fördelningen av statliga ersättningar. 

Ett utredningsarhete som syftar till att ta fram erforderligt underlag pagar 

inom socialdepartementet. Detta arbete samordnas med den översyn av 

sk<1tteutjämningssystemd (Dir 1983:46) i vilken man ävcn har att belysa 

betydelsen av vissa behovsrelaterade faktorer sil.som befolkningens ålder och 

sociala struktur. 

HS 90 har som jag tidigare något redogjort för redovisat ett omfattande 

material om ohälsans sociala och geografiska fördelning. Utredningen har 

mot bakgrund av denna kunskap diskuterat en rad principer och alternativ 

som bör beaktas i ett fortsatt utvccklingsarbete vad avser metoder för 

behovsbaserad resursfördelning såväl på nationell nivå som inom enskilda 

landsting (SOU 1984:40). 

Då befolkningens åldersmässiga sociala struktur uppvisar såväl regionala 

som inomregionala skillnader, blir syftet med en mera behovsrelaterad 

resursfördelning inte bara att skapa förutsättningar för en vård som är lika 

tillgänglig för alla oberoende av bostadsort utan även oberoende av ålder, 

civilstånd, yrke, sysselsättning, etnisk tillhörighet och medborgarskap. För 

att nå detta mål måste dock den behovsbaserade geografiska resursfördel

ningen kombineras med åtgärder som beaktar vårdens inriktning, tillgäng

lighet, kvalitet och effekt på de hälso- och vårdpolitiska riskgrupperna i det 

geografiska området. 

Kriterierna för fördelning av vårdrcsurserna till olika geografiska upptag

ningsområden bör bl.a. beakta befolkningens demografiska och socioeko

nomiska struktur samt specifika geografiska och sociala variationer för 

sjukfrånvaro, förtidspension och dödlighet m.m. Det kan vidare vara 

motiverat att uppskatta behov av vård med hänsyn till befolkningens 

hushållsstruktur. 

I syfte att uppnå de vårdpolitiska jämlikhetsmålen är det särskilt viktigt att 

utveckla hehovsbaserade resursfördelningskriterier inom landstingen. bl.a. 

därför att man till följd av bostadssegregationen har mycket större skillnader 

mellan olika sjukvårdsdistrikt än mellan landslingskommuner. Betydelsen 

8 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 181 ··---
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av en behovsbaserad resursförddning blir i sjmva verket större JU mera 

uttalad segregationen är och desto mindre geografiska omrf1den som berörs. 

Av dessa skäl p{1g;lr inom flera landsting ett utvecklingsarbete i enlighet med 

vad HS 90 förordar. 

På den lokala nivån där befolkningsunderlaget är mindre blir vissa typer av 

ohälsomått, som exempelvis dödlighet och sjukfrånvaro. mindre tillförlitliga 

till följd av slumpvariationer. administrativa rutiner etc. Den mest tillförlit

liga metoden vad anser mindre befolkningsgrupper (upptagningsomr[1dcn 

för vårdlag och drclcentralcr) torde cliirför vara att viiga samman bcfolk

ningsantalet med hänsyn till iildersstruktur. andel ensamboende. yrkes- och 

sysselsättningsstruktur samt invandring. Viktning av de olika befolkningska

tcgorierna kan ske utifr~m vad vi idag vet om sambandet mellan dessa 

bcfolkningsvariablcr och vårelbehov. Det iir viktigt att metoder för detta 

utvecklas som underlag för beslut i demokratisk ordning. 

Det bör betonas att införandet av bchovskriterier för den geografiska 

resursfördelningen iir en av flera åtgärder för att ni\ de hälso- och 

vårdpolitiska jiimlikhetsrnålen. Det är samtidigt viktigt att utveckla instru

ment med vilka man löpande kan identifiera och följa hiilso- och sjukvårds

verksamhetens kontakt med riskgrupper och effekt på hälsotillständ och 

vårelbehov. 

En löpande avstämning bör också ske av verksamheten mot befolkningens 

behov och önskemäl. Det bör ske i en dialog mellan den lokala hiilso- och 

sjukvårdspersonalen och befolkningens representanter. 

Jag har velat lämna denna redogörelse för förutsättningarna för en 

utveckling av den bchovshaseradc hälso- och sjukvårdsplaneringcn mot 

bakgrund av socialförsäkringsutskottets och socialutskottets uttalanden i 

dessa frågor vid behandlingen av propositionen (1983/84: 190, SfU 31, SoU 

4y) om vissa ersättningar till sjukvårclshuvuclmänncn. m.m. 

7 Personal, utbildning och forskning 

I de frågor som jag tar upp i detta avsnitt har jag samrått med chefen för 

utbildningsdepartcme ntct. 

7. I Personal- och utbildningsfrågor 

-·· --------- --··-- -·-·- - - - -~ 

Min bedömning: Det är väsentligt att i större utstriickning beakta de I 
avgörande samband som finns mellan målen för hiilso- och sjukvarden 

och utbildningen av elen personal som behövs för att förverkliga dessa 

mål. Socialstyrelsen har som en viktig uppgift att i samarbete med berörda 

I utbilclningsmyndigheter ge ett kvalitativt och kvantitativt inriktat under

• lag härför. 
L. ·--- --- ----------·--------
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Utredningarnas ms 90 och cancerkommittcn) förslag: HS 90 redovisar s. k. 

trendprognoser beträffande tillgang och efterfriigan fram mot in 2000 av 

personal med l~mg vitrduthildning (liikarc). med mcdl'lläng vi1rdutbildning 

(sjuksköterskor. assistenter. arbetsterapeuter och sjukgymnaster) och med 

kort vi1rdutbildning ( underskiiterskor. skötare och v~irdhiträden ). Vidare 

redovisas prognoser för personal med annan utbildning iin vi:irduthildning. 

såsom psykologl~r och kuratorer. ll'knisk och administrativ personal samt 

ekonomipersonal. 

HS 90:s tillg;[ingsprognoser bygger pa vad sllm i dag galler för utbildnings

dimensionering. yrkesverksamhetsgrad etc. samt limgtidsutredningens 

(LU 84:s) antaganden om sjunkande ärsarbetstid per sysselsatt. I-IS 90:s 

kalkyler inncbiir att liikartillgiingen !tr 2!Jll(I skulle vara ca 28 OOll. tillgirngcn 

p<i personal med meJelliing utbildning ca 136 OUU och tillgiingen p<i personal 

med kort viirdutbildning ca 118 oon yrkesverksamma personer. 

I-IS 90:s dtcrfrtigeprnµnoser iir trendprognosn som bygger pi\ ett antal 

olika tillviixtalternativ vad giiller \'Cilymutvecklingen inom hälso- och 

sjukvi1rden: 0.5, I eller 2 procenls årlig tillväxt fram till är 2 000 samt ett 

beräkningsalternativ som bygger p~i LU 84:s kalkyler. Dessa prognoser leder 

till att efterfriigan pt1 läkare <'ir 2 000 bedöms vara 25 000- 3~ UUO, pii personal 

med medellt111g utbildning 101 ()()() - 142 000 och pii personal med kort 

v;lrdutbildning 203 000 - 274 000. Efterfriigan pil personal med annan 

utbildning än egentlig viirdutbildning bedöms bli l IO 000 - 145 000. 

HS 90 hetonar starkt osäkerheten i dess trendmässiga bedömningar av den 

framtida cftcrfriigan pa olika kategorier a\' personal inom hälso- och 

sjukvärden. Ett bättre och kompletterande prognosinstrument skulle vara 

s.k. programmatiska efterfriigeprognoser. som utgar från en fastlagd hälso

och sjukvardspolitik och \'äl underbyggda program för de olika delomradena 

av hiilso- och sjuhii.rden. HS 90 aviserar ett fortsatt arbete med ett fördjupat 

underlag för säkrare bedömningar av det framtida personalbehovet och 

personalefterfrt1gan inom hälso- och sjukvimlen. 

I-IS 90 framh~iller ocksa att personalstatistikundcrlaget pi1 sikt behöver 

utvecklas. Inriktningen bör dock vara att den erforderliga statistiken 

inhämtas inom ramen för befintliga statistiksystem och att säledes inte helt 

nya system inriittas. För att förbättra underlaget för prognosverksamhct 

behöver personalstatistiken utvecklas i fräga om möjligheterna att beskriva 

yrkesverksamhet och aktivitet hos de olika personalkategorierna. Det 

behövs tillförlitligarc uppgifter om utbildningsbakgrund. bortfall och genom

strömningar i de olika utbildningarna. För vissa yrkesgrupper iir personal

statistiken särskilt bristfällig. Det gäller främst de yrkesgrupper som inte har 

legitimations- eller mllts\'arande behlirighetskrav och de med kort viirdut

bildning. Även för yrkesgrupper verksamma inom privat hiilso- och sjukvård 

är statistiken bristfällig. Det iir angeläget att socialsektorns statistikdelega

tion uppmiirksammar dessa problem och initierar ett utvecklingsarbete 

mellan de berörda centralt ans\'ariga - SCB. socialstyrelsen och Landstings

förbundet. 



Prop. 1984/85: 181 116 

Cancerkommitten redovisar inga synpunkter eller förslag beträffande de 

kvantitativa behoven av personal för det cancerförebyggande arbetet och i 

den onkologiska v;irden. Kommitten gör dock bedömningen att cancervi1r

dens omfattning sannolikt kommer att öka ytterligare till följd av förbättrade 

behandlingsmöjligheter och ökade krav pii psykosociala insatser i samband 

med cancersjukdomar. 

Remissinstanserna: Åtskilliga rcm1ssmstanser berör personalförsörjnings

frågorna. Oc understryker i regel svårigheterna att bedöma den framtida 

personalefterfrågan och framhäver behoven av bättre prognosinstrument. 

Kritik riktas mot t.ex. de antaganden i fråga om grad av deltidsarbete som 

gjorts i HS 9U:s prognosmaterial. Man pekar t.cx. på tendensen till att öka 

arbetstiden per sysselsatt. dvs. minska graden av deltidsarbete inom värden. 

IIS 90:s kommande siirskilda underlagsstudie motses med stort intresse. 
Riksrevisionsverket ( RRY) framhåller personalplaneringens strategiskt 

avgörande betydelse men konstaterar att den idag har stora brister. Verket 

aviserar i remissvaret att man inom kort skall redovisa ett rcvisionsprojckt 

om personal- och utbildningsplanering inom hälso- och sjukvården. 

Skälen för min bedömning: Jag anser att det material beträffande tillgång och 

efterfrågan pä personal för hälso- och sjukvården som HS 90 lagt fram är 

intressant som en orienterande belysning av möjliga utveeklingslinjer. I 

likhet med remissinstanscrna anser jag dock att det i dag tillgängliga 

prognosmaterialet är otillräckligt och alltför osäkert som grund för att nu ta 

ställning till de långsiktiga behoven av utbildade för olika uppgifter i den 

framtida hälso- och sjukvården. I avvaktan på bl.a. att I IS 90 slutför sin 

utredning av personalbehoven m.m. i den framtida hälso- och sjukv{uden far 

de bedömningar som redovisats i årets budgetproposition hör därför vara 

vägledande tills vidare. 

Personal- och utbildningsplanering är av strategisk betydelse för att na en 

förändring i hälso- och sjukvarden. Utbildning iir ett medel för att ge de 

anställda nya kunskaper men också för att ge förstaelse för behovet av 

förändringar och inriktning av dessa. Tillgången på rätt utbildad personal 

bestämmer möjligheten att uppfylla vårdpolitiska prioriteringar. Persona

lens kunskaper. färdigheter och attityder iir avgörande för vindarhetets 

inriktning och kvalitet och därmed ocksä för patienternas säkerhet och 

trygghet. 

Fördelningen av personal har vidare avgörande betydelse för möjligheter

na att erbjuda medborgarna rätt till hälso- och sjukvärd pä lika villkor. 

Jag vill med detta resonemang understryka sambandet mellan miilcn för 

hälso- och sjukvärden och utbildningen av den personal som behövs för att 

förverkliga dessa mål. Socialstyrelsen har som en viktig uppgift att i 

samarbete med berörda utbildningsmyndigheter ge underlag härför. 

För att uppnå en personal- och utbildningsplancring som är väl anpassad 

till den framtida hälso- och sjukvården är det nödvilndigt att förbättra denna 
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hiide pii central och lokal niv{1. Personal- och utbildningsplaneringen mastc 

utgii från verksamheten och bedrivas koordinerad med planeringen för 

hälso- och sjukvarden. 

Personalprognosarbetet på den nationella nivån mi1ste förändras. Perso

nalplanering. utbildningsplanering m:h planering av hälso- och sjukvårdens 

innehåll och struktur kan och far inte bedrivas fristående från varandra. De 

har ett nära samband och beroende. Grunden är planeringen av hälso- och 

sjukvårdens framtida innelnill CH.:h struktur som lokalt och regionalt enligt 

hiilso- och sjukvilnblagen är ett ansvar för de cn~kilda landstingen. De 

samband som jag pekat på och kraven p<1 att personalförsörjningen tryggas så 

att drdbehoven tillgodoses och den utbildade personalen har en sii trygg 

anställning som möjligt är avgörande skiil. 

Som jag inledningsvis anmält har riksrevisionsvnket (RRV) nyligen till 

regeringen överlämnat revisionsrapporten (Dnr 1984:235) Pesona!- och 

uthildningsplaneringen i hiilso- llch sjukviirden. En granskning av socialsty

relsens ansvar och uppgifter. RR V framhåller att problem och förutsättning

ar då det gäller hiilso- och sjukvårdens personal- och utbildningsfrågor 

förändrats kraftigt under senare tid. Utbyggnaden av vardutbildningarna 

tillsammans med en kraftigt reducerad volymtillväxt i hälso- och sjukvården 

har inneburit en successivt förbättrad personaltillgång. Vissa brister på 

personal kvarstar emellertid då det gäller läkare. sjukgymnaster, arbetste

rapeuter och vissa sjuksköterskekategorier. Dessa brister förstärks genom en 

delvis ojämn geografisk fördelning av personal. 

R R V framhiiller att det är nödvändigt att socialstyrelsens kvalitativt 

inriktade arbete utvecklas niir det gäller personal- och utbildningsplanering

en inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens arbete bör här syfta till att 

åstadkomma en översättning av allmänna hälso- och sjukvärdspolitiska 

strävanden till konkreta krav på kompetensen hos personalen. Arbetet hör 

inriktas på att ge stöd för 

- lokal hälso- och sjukvardsplanering 

- lokal och central utbildningsplanering (reguljära vårdutbildningar) och 

- lokal fortbildning och påhyggnadsutbildning. 

Jag ansluter mig till de RRV-bedömningar av den lämpliga framtida 

inriktningen av arbetet med den centrala personalplaneringen som jag 

redovisat och till att socialstyrelsen bör lägga stor vikt vid att ta fram ett 

kvalitativt underlag för utbildnings- och hälso- och sjukvårdshuvudmännens 

planering av personalförsörjningen. Beträffande formerna för de kvantita

tiva personalprognoserna - som också behandlas i RRV-rapporten -

kommer jag att överväga dessa ytterligare efter behandling av fragan i hälso

och sjukvardsberedningen. 
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7 .2 Översyn av vardutbildningar 

~ -- --·· 

I 
Min bedömning: En pi1 sikt iindrad inriktning av hiilso- och sjukvården. 

med ökade inslag av samhiillsinriktade och förebyggande arbetssiitt och 

I 
en större del av vårdinsatserna förlagda till primärvitrdcn. kräver 

motsvarande ändringar i utbildningens innehall för den personal som skall 

I vara verksam inom hälso- och sjukvarden. Vårdpersonalens framtida 

arbetsuppgifter och kunskapskrav behöver emellertid ytterligare analy-

1 seras för att viirdutbildningarna skall kunna anpassas härtill. Därför hiir 

underlag tas fram om bl.a. vilka personalgrupper som kommer att vara 

verksamma i den nya vårdstrukturen och vilka kunskaper. färdigheter och 

attityder dessa bör ha. I anslutning härtill bör en översyn göras av vilka 

förändringar som kriivs för vardyrkesutbildningarna och andra berörda 

utbildningsgrenar s<! att de kommer i samklang med de hälso- och 

sjukvårdspolitiska mälen. 

Ll 

Med hänsyn till att ett töråndrat innehall i grundutbildningarna ger 

effekter först pa längre sikt måste fort- och efterutbildning ges hög 

prioritet for att understödja förändringsprocesserna inom hälso- och 

~ukvarden. ______ J 

Utredningarnas (HS 90 och cancerkommitten) förslag: HS 90 framhåller att 

personalen är hälso- och sjukvardens nyckelresurs. Personalens kunskaper 

och färdigheter och deras förhållningssätt till vårdarbetet är av avgörande 

betydelse för möjligheterna att förverkliga de hälso- och sjukvårdspolitiska 

intentionerna. Det behövs en bättre balans mellan utbildning för traditio

nella vård uppgifter och utbildning inriktad mot förebyggande arbete, 

omvårdnads- och grupparbete samt för samverkan med socialtjänsten och 

andra samhällssektorer. 

HS 90 anser att konsekvenserna av den förändrade viirdstrukturen och de 

hälsopolitiska målsättningarna vad gäller vårdpersonalens arbetsuppgifter 

och kunskapskrav och anpassningen av vårdutbildningarna härtill behöver 

ytterligare analyseras. HS 90 föresliir därför ett fortsatt och tvärsektoriellt 

utredningsarbete med utgångspunkt i bl.a. HS 90-studierna. I utredningsar

betet är det angeläget att särskilt uppmärksamma hur personalen skall fil en 

vidgad medvetenhet om de sociala och miljöbetingade faktorernas betydelse 

för hälsa och sjukdom samt ökade kunskaper i fr{1ga om hälsopolitiska 

uppgifter. 

HS 90 föreslår vidare en särskild utredning för att se över läkarnas 

vidareutbildning i syfte att få till stånd si1dana föriindringar som gör det 

möjligt att på ett lättare och mer flexibelt sätt anpassa vidareutbildningen till 

hälso- och sjukv<'mlcns utveckling. 

HS 90 pekar pa betydelsen av kraftfulla satsningar pil fort- och efterut

bildningen för att stärka personalens kompetens och öka beredskapen för 
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nya och föriindrade arbetsuppgifter. Fortbildningsinsatser för att höja 

kompctensnivim för biträden till motsvarande undersköterskt:iskiitarkompc

tcns måste initieras. 

Cancerkommitten menar att de rekommendationer som finns om utbild

ning betritffande cancervärd för olika kategorier av \'årdpersonal hittills 

resulterat i mycket fä och otillräckliga fögiirder. Ett betydande utbildnings

behov finns för personal verksam inom cancervård bade vid regionsjukhusen 

och inom liinssjukvården. Kommitten menar att frågan om sjuksköterskor

nas utbildning i cancervård kräver speciellt beaktande. Någon samlad 

undervisning i canccrv<lrd förekommer inte. Ökad användning av cytostatika 

och striilterapi stiillcr stora kunskapskrav på personalen liksom de psykiska 

reaktionerna i samband med cancersjukdomar. Kommitten anser att en 

möjlighet är att införa en särskild påbyggnadslinje avseende cancersjukv;lrd 

för de sjuksköterskor som genomgiitt hälso- och sjukviirdslinjens utbildning 

med inriktning på allmän hälso- och sjukviird. Den linje som har inriktning 

mot onkologi. och som har en viktig funktion för str:llbchandlingcn vid 

cancer. har för få utbildningsmornent som behandlar omviirdnadsaspekter. 

Detta minskar möjligheterna att flexibelt använda denna yrkesgrupp i 

onkologivarden. Kommitten anser att UHÄ bör få i uppdrag att särskilt 

utreda denna fråga. Pa kort sikt är det angeläget att öka antalet 

efterutbildningskurser för sjuksköterskor som nu iir anställda i cancersjuk

varden. 

Remissinstanserna: Dessa instämmer genomgående i utredningarnas bedöm

ningar av den avgörande betydelsen av innehitllet i personalens utbildning för 

att förverkliga de hälso- och sjukvårdspolitiska målsättningarna och tillstyr

ker i regel en bred översyn av grundutbildningarna inom vardsektorn. De 

instämmer också i bedömningarna av nödvändigheten av fortbildnings- och 

efterutbildningsinsatser pil kort sikt. Förslaget att undersköterskekompetens 

skall vara baskompctensnivån i vitrdarbetet mottas också positivt av dem som 

berör denna fråga. 

Förslaget om en särskild översyn av läkarnas vidareutbildning tillstyrks i 

regel av remissinstanserna. 

Skälen för min bedömning: Hälso- och sjukvård är, och kommer enligt min 

bedömning att förbli, en mycket personalintensiv verksamhet. Jag delar helt 

synsättet att personalen iir hälso- och sjukvårdens nyckelresurs. Personalens 

kunskaper och färdigheter och - inte minst - dess förhållningssätt till 

vårdarbetet och patienten liksom dess syn på hälso- och sjukvardens roll och 

uppgifter i samhället är av avgörande betydelse för att den inriktning av 

hälso- och sjukvården. som jag förordat i det föregående, skall kunna 

förverkligas. 

Vårdarbetet - såväl de sjukvårdande åtgärderna som åtskilligt av det 

förebyggande arbetet - är en verksamhet för och i nära kontakt med 

medmänniskorna, ofta i en situation då den vårdsökande har ett särskilt 
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hehov av medrniinskligt stöd och ett förstäende bemötande. Jag vill hetona 

den utpriiglade servicenaturen i viirdarhetet och de särskilda krav detta 

innehiir pa att personalen bemöter och behandlar den v{udsökande med 

först~1else och insikt i vilka särskilda behov den har som är sjuk eller är orolig 

inför t.ex. en hälsoundersökning och dess resultat. Detta rnaste vara den 

grundläggande utgangspunkten vid utformningen a\' innehållet i flertalet av 

de utbildningslinjer som finns för hälso- och sjukviirdsutbildning. Självfallet 

måste personalen också ha goda kunskaper och färdigheter i biologiska och 

tekniska friigor. t.ex. när det gäller hanteringen av all den tekniska utrustning 

och alla de metoder för diagnostik och hehandling som iir nödvändiga för en 

vård av hög medicinsk kvalitet. 

Jag ansluter mig till HS 90:s bedömningar att ett förebyggande arbetssätt 

mäste fä ett ökat utrymme i framtidens viirdyrkesutbildningar. Alltfler av 

hälso- och sjukviirdspersonalen kommer att arheta med arbetsuppgifter av 

hälsofriimjande och sjukdoms- eller skacldörebyggandc natur. De måste 

därför ha goda kunskaper om hälsans villkor och om hälsoriskerna och deras 

fördelning i hefolkningen. Personalen måste förstii hur man inom hälso- och 

sjukvården och ofta i en tvärsektoriell samverkan kan medverka till att 
reducera eller eliminera h~ilsorisker och till att utveckla de hälsofrämjande 

krafterna samt hur man kan pavisa eller öka kunskaperna om vilka 

hälsorisker som finns i samhället. Vid sidan av patient- och individperspek

tivet måste befolknings- och samhällsperspektiven ocks{1 framhållas i 

vårdyrkesutbildningen. Jag vill i detta sammanhang erinra om de förslag till 

utveckling av Nordiska hälsovärdshögskolan och ett ökat samarhete mellan 

samhällsmedicinskt inriktade institutioner i Norden som f.n. bereds inom 

den nordiska socialpolitiska kommitten. 

Jag delar helt HS 90:s och remissinstansernas uppfattning om nödvändig

heten av att innehället i grundutbildningarna för vårdyrkena kontinuerligt 

bringas i samklang med den värdpolitiska och hälsopolitiska utvecklingen. 

Såväl läkarutbildningen som de s.k. medellånga vårdutbildningarna har 

nyligen reformerats. De nya utbildningsplanerna har en målsättning som väl 

stämmer överens med HS 90:s intentioner. Jag har även erfarit att 

universitets- och högskoleämbetet avser att inom ramen för sitt reguljära 

arbete följa upp och utvärdera utbildningsreformerna mot bakgrund av 

HS 90:s underlag. Det ankommer på UHÄ att göra de förändringar av 

utbildningsplanerna som man därvid finner anledning till. 

Enligt min mening behöver dock vårdpersonalens arbetsuppgifter och 

kunskapskrav ytterligare analyseras mot bakgrund av de hälsopolitiska 

målsättningarna och den nya vårdstrukturen. Utifrån ett sådant mer 

detaljerat underlag bör en översyn av innehållet i vårdutbildningarna göras. 

HS 90:s underlagsstudie om personal- och utbildningsfrågor beräknas att 

redovisas först under varen 1985. Detta underlag kommer att vara en 

utgångspunkt för en sådan översyn. 

Vad avser de förslag beträffande utbildning av personal för cancervård 
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som c:rncerkommittcn fört fram vill jag anföra följande. Jag har erfarit att 

UHÄ redan arhetar med att föriindra innehiillet i hälso- och sjukviirdslinjens 

inriktning mot onkologi för att tillgodose kravet på likade kunskaper i 

onwärdnaden. Jag får neksi1 erinra om att regeringen har uppmärbammat 

prohlc:men med att rekrytera studerande till denna uthildning och diirför 

nyligen medgivit en försöksvcrksamhet i l\falmöhus läns landsting med en ny 

utbildningsmodell och ändrade tillträdcsbestämmclscr. I anslutning hiirtill 

uppdrog regeringen {1t UHA att inkomma med förslag till en p<°1byggnadslinje 

i onkologisk omvitrdnad för bl.a. sjuksköterskor för att tillgodose de 

kunskapskrav den förändrade cancerviirden stiiller. En sadan pi1byggnads

linje :1vses kunna starta under !1r 1986. 

HS 90 och cancerkommitten. liksom remissinstanscrna. lägger stor vikt vid 

fortbildningen och efterutbildning.en som instrument för att mera kortsiktigt 

förbättra personalens kompetens och miijlighetcr att arbeta i enlighet med de 

fastlagda hälso- och sjukvårdspolitiska m:'tlen. Jag instämmer i denna 

uppfattning. 

Med fortbildning brukar avses den utbildning som den som har genomgått 

grundutbildning och eventuell vidareutbildning för viss specialitetsgren 

behöver för att vidmakthålla sin kompetens. dvs. tillägna sig nya kunskaper 

om utvecklingen inom sitt område sä att man vidmakthåller sin förmåga att 

väl utöva sitt yrke. Med efterutbildning brukar avses en kompetenshöjande. i 

motsats till kompetensbevarande, utbildning som ger förutsiittningar för att 

inneha högre tjänster. Nägon fast gränslinje torde inte kunna anges mellan 

dessa begrepp. Jag behandlar i det följande väsentligen fortbildningen i 

kompetensbevarande syfte och i syfte att anpassa kompetensen till aktuell 

kunskap och inriktning av viirden. 

I huvudsak är det ett ansvar för berörd arbetsgivare att tillse att den 

anställda personalen erhåller den fortbildning som behövs för att tillägna sig 

de kunskaper och färdigheter som behövs med hänsyn till utvecklingen inom 

hälso- och sjukvården. Huvudmännen själva organiserar och bedriver i egen 

regi en betydande forthildningsverksamhet. Det är vidare vanligt att 

personalens fackliga och andra organisationer arrangerar fortbildningsakti

vitetcr. För läkarnas del och även för andra personalgrupper är detta en 

vanlig form av fortbildning. Även staten bedriver genom t.ex. arbetarskydds

styrclsen och socialstyrelsen m.fl. fortbildningsverksamhet riktad till hälso

och sjukvardspersonal. Nordiska hälsov:lrdshögskolan bedriver framför allt 

kompetenshöjande efterutbildning inom folkhälsoområdet, men erbjuder 

också kurser som har karaktär av fortbildning för bl.a. administrativ personal 

inom hälso- och sjukvården. 

Omfattningen av och villkoren för fortbildningen är närmast en fräga för 

parterna på arbetsmarknaden att bestämma om. Efterutbildning är i regel 

mera en fråga för den enskilde att svara för. För min egen del vill jag 

understryka angelägenheten av att huvudmännen bedriver eller på annat sätt 

tillhandahåller och understödjer fortbildning för hälso- och sjukvårdsperso-
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nalen så att denna for kompetens att arbeta i enlighet rm:d de vårdpolitiska 

mitlsiittningar som jag hehand!at i det fön:g{1ende. Staten bör stödja 

huvudmännens forthildningsverksamhet genom att tillhandahålla underlag 

för det inneha!! som fortbildningen avser. Den fortbildning som de statliga 

organen hittills erbjudit bör best[1 och fortlöpande anpassas till de 

värdpolitiska mt1lsiittningar som statsmakterna heslutar om. 

HS 90 har aktualisaat fri1gan om att s.k. undersköterskekompetens skulle 

vara baskompetens i det egentliga sjukvitrdarhetet. Jag har erfarit att flera 

landsting arbetar pa att successivt omvandla sjukvårdsbiträdetjänster till 

undersköterskebefattningar främst med hiinsyn till de kvalificerade och 

tunga uppgifter som finns företriides\'is inom bngtidss jukvärden. En 

övcrgimg till mer hemsjukvärd skiirper ocks<i kraven p{1 personalens 

utbildning och förmitga att arbeta självstiindigt. l framför allt limgtidssjuk

drd och hemsjukvärd utglir en höjning a\' baskompetensen en viktig grund 

för arbete i olika former a\· vardlag. Denna utveckling. förutsiitter en 

kompletkrande utbildning a\' redan ansti·illda sjukv{trdsbiträden. Jag anser 

att denna fråga bör överviigas i samband med den översyn av vårdpersona

lens arbetsuppgifter och kunskapskrav som jag berört i det föregäende. 

Den iivcrsyn av liikarnas vidareutbildning till olika specialistområden. som 

HS 90 förordat och som remissinstanserna i regel tillstyrkt, har jag funnit viil 

motiverad. Jag vill erinra om att jag redan har erhi1llit regeringens 

bemyndigande att tillsätta en sadan utredning och att regeringen ställt sig 

bakom mitt förslag till direktiv (Dir 1985:2). Utredningens arbete skall vara 

avslutat under år 1986. 

7 .3 Forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) 

,--1\-·11-.n-b-c~o-.. m-n-in-~-: -In-r~tningen av FoU-arbetet mot prevention, allmän-1 

medicin. epidemiologi, om\'årdnad och rehabilitering behöver stärkas. 

Siirskild uppmärksamhet bör ägnas forskning inriktad mot att belysa 

risker för och orsaker till ohälsa och dess fördelning mellan olika 

befolkningsgrupper. Forskning om arbetslöshetens hälsomässiga konse

kvenser iir mycket angelägen. Detta kräver ett tvärdisciplinärt angrepps

siitt och en ökad samverkan mellan medicin, samhälls- och beteendeve

tenskaper, teknik och andra vetenskapsomraden. 

Socialdepartementets hälso- och sjukviirdsberedning bör behandla 

forskningsfrågor i sitt arbete. 

Utredningarnas (HS 90 och cancerkommittenl förslag: HS 90 framhf1ller att 

den svenska medicinska forskningen har en internationellt framsti1ende 

ställning och att det är angeläget att denna ställning. även framledes kan 

hävdas. 

HS 90 drar emellertid slutsatsen att det är nödvändigt att förändra och 
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anpassa FoU-arbetel till de utvecklingsstriivandcn som I-IS l)() ger uttryck fiir. 

Bl.a. hävdar utredningen att FoU-arbetet bör ske i anslutning till de probkm 

som möter i det praktiska v{1rdarbctet inom primiirv{1rd och liinssjukv{1rd. En 

viss orientering mot denna typ av forskning har skett genom en ökad 

inriktning mot förebyggande insatser. allmiinmedicin och psykiatri samt 

långvårdsmedicin. Detta FoU-arbetc mf1ste vidareutvecklas. Den socialt och 

ekonomiskt inriktade forskningen kring hiilso- och sjukvardens problem 

måste stärkas liksom omvårdnadsforskning relaterad till de medellånga 

vårdutbildningarna. Den epidemiologiska forskningen bchliver ocks[1 för

stärkas. Särskild uppmärksamhet bör ägnas forskning inriktad mot att belysa 

orsaker till ohiilsans omfattning och fiirdelning mellan olika befolknings

grupper. 

HS 90 anser vidare att landstingen sjiilva m3stc fördjupa sitt engagemang i 

forskningsfrågorna och bygga upp kunskaper och kompetens. Hiilso- och 

sjukvårdsbcredningen bör ta upp forskningsfragor i sitt arbete fd111 hiilso- och 

sjukvardspolitiska utgiingspunkter. 

Cancerkommitten framhåller att forskning spelar en avgörande roll för 

ansträngningarna att begränsa cancersjukdomarnas skadevcrkningar. 

Svensk cancerforskning, såväl grundforskning som tillämpad forskning och 

cancerepidemiologisk forskning är internationellt starkt uppmärksammad. 

Kommitten föreslår inte några föriindringar för cancerforskningens organi

sation och finansiering. Forskarsamhällct och de forskningsfinansierande 

organen bör som hittills, med hänsyn till forskningsprojektens kvalitet. själva 

avgöra vad som biir prioriteras inom ramen för tillgiingliga resurser. 

Kommitten anger dock att ökade forskningsinsatser är särskilt önskvärda 

inom epidemiologi. toxikologi i relation till verkningsmekanismer och 

genetik samt forskning beträffande risk- och åtgiirdsproblematik. 

Remissinstanserna: Åtskilliga remissinstanser ansluter sig till den forsknings

syn som HS 90 ger uttryck för. Flera hiivdar dock att n{1gon omfördelning 

från grundforskningen till annan forskning, som HS 90 föreslagit. inte är 

lämplig. Svenska läkaresällskapet anser att en omfördelning av resurser från 

den etablerade och enligt HS 90 så framgångsrika medicinska forskningen 

enligt dess bestiimda mening skulle kunna fil allvarliga konsekvenser för elen 

fortsatta medicinska utvecklingen i landet. För att de förebyggande 

atgärderna inom hälso- och sjukvården skall hli framgångsrika krävs 

ytterligare kunskaper som enligt sällskapet endast kan uppnås genom fortsatt 

satsning på kvalificerad medicinsk grundforskning. Sveriges läkarförbund. 

medicinska forskningsrådet och UHÄ anför liknande synpunkter pa 

utvecklingen av forskningen inom hälso- och sjukvården. 

Skälen för min bedömning: Forsknings- och utvecklingsarbctet inom 

medicinen och angränsande vetenskaper och discipliner är av avgörande 

betydelse för hiilso- och sjukvårdens utveckling. Det giillcr för s{iväl 

sjukvårdsarbetet som det hälsofrämjande arbetd, t.ex. underlaget för att 

påvisa hälsorisker och orsaker till ohälsa. Jag d(,!lar uppfattningen att den 
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hittills sii framgängsrika grundforskningen och tilliimpade medicinska 

forskningen skall ges stöd och att dess arbetsmöjligheter inom hiilso- och 

sjukdrdsorganisationen om möjligt förbättras. 

Forskningen tillför emellertid inte endast ny kunskap som kan omsättas i 

bättre metoder för att påvisa och bd1andla skador och sjukdomar och 

underlätta livet för dem som är handikappade och langvarigt sjuka. 

Forskningen innebiir ocksii en kritisk prövning av metoderna inom hälso- och 

sjukv[1rden. Detta kan leda till att mindre verksamma eller oliimpliga 

metoder ersätts av mera verksamma och säkrare. Forskningen har också ett 

ansvar att pi1visa orsakerna och riskfaktorerna bakom sjukdom och skada 

och därigenom ge grund för förebyggande insatser som eliminerar ohälsa 

eller fördröjer uppkomsten av sjukdomar och skador och diirigenom 

förbättrar befolkningens hälsoförh!1llanden. 

Jag vill därför understryka vikten av att vi sl{ir vakt om forskningens 

st;illning och utveckling inom h;ilso- och sjukv~trden och vill framhålla att den 

svenska medicinska forskningen och annan forskning inom hiilso- och 

sjukvårdsomri1det har en internationellt framstående ställning. 

i-IS ·90 har föreslagit en viss omfördelning av forskningsresurser från 

grundforskning och klinisk forskning till områden som samhällsmedicin. 

epidemiologi, omvårdnadsforskning m.m. Flera remissinstanser varnar för 

negativa effekter - även inom de av HS 90 prioriterade omriidena - av en 

nedskärning av resurserna för den grundliiggandc medicinska forskningen. 

De anser att ökade resurser mitste tillföras för utvecklingen av dessa 

områden. Samtidigt framhålls att den av HS 90 förordade utvecklingen har 

påhörjats och att saväl delegationen för social forskning som medicinska 

forskningsriidet genom olika initiativ och anslag till forskningsprojekt 

prioriterar sådan forskning. 

För egen del anser jag det nödviindigt att den hälsopolitiska markering som 

görs i HSL också får ett genomslag i forskningspolitiken, utan att därför 

eftersätta den medicinska grundforskningen och den tillämpade forskningen. 

Detta är i sam klang med de forskningspolitiska ställningstaganden som 

statsmakterna gjort i anslutning till propositionen 1983/84: !07 om forskning. 

Jag vill betona att de omrfiden som HS 90 fört fram är angelägna. Jag anser att 

särskild uppmärksamhet måste ägnas forskning inriktad mot att belysa risker 

för och orsaker till ohälsa och dess fördelning mellan olika befolkningsgrup

per, dvs. forskning som identifierar de hälsomässiga riskgrupperna i 

samhället. Chefen för socialdepartementet har i propositionen om forskning 

(prop. l 983/84: 107 bil. 3) siirskilt tagit upp dessa fragor. I likhet med flera 

remissinstanser vill jag ocksii framhålla den stora angelägenheten av en 

intensifierad forskning om arbetslöshetens hälsomässiga konsekvenser. Jag 

vill här hänvisa till vad chefen för arbetsmarknadsdepartementet anförde i 

sin bilaga till nämnda proposition. 
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Detta kräver ett tviirdiscipliniirt angrcppssiitt och en ökad samverkan 

mellan medicin, samhiills- och beteendevetenskaper, teknik och andra 

vetenskapsomradcn. I IS 90 har föreslagit att hiilso- och sjuk\·Mdsheredning

en behandlar forskningsfr{1gor i sitt arbete. Beredningens direktiv innefattar 

detta uppdrag. Jag r:iknar med att den expertgrupp som kommer att knytas 

till beredningen kan utnyttjas i detta sammanhang. I linje med v<id jag anmiilt 

i det föregående kommer företriidare för forskningens intressen att knytas till 

beredningen. 

Inom sitt verksarnhetsomri\de har medicinska forskningsriillct till uppgift 

att främja och stödja vetenskapligt betydelsefull forskning. Enligt riksdagens 

beslut ~1r 1982 och 1984 i anledning av propositionerna om forskning (prop. 

l 98!i82: lll6 och l 9!-13/84: 107) har medicinska hmkningsradet tilldelats ett 

huvudansvar flir forskning inom följande prioriterade omriiden: medicinskt 

inriktad hälso- och sjukvi1rdsforskning. epidemiologi. forsknini: om primiir

viml. forskning om missbruksfriigor samt miljömedicinsk forskning. Jag vill i 

det sammanhanget erinra om att det vid universiteten har inrättats 

professurer i bl.a. allmänmedicin LJch långvilrdsmedicin. 

Jag har ocksf1 erfarit att landstingen p~i senare tid ökat och fördjupat sitt 

engagemang i forskningsfrågor. Landstingsförbundet har bl.a. rekommen

derat landstingen att inriitta s.k. utvecklingsenheter för FnU-arbete i 

primiirvarden där t.ex. nya metoder i värdarbetet kan prövas och utviirderas. 

Jag anser att denna pagi"1ende utveckling iir värdefull och bör fortsätta. 

8 Hälso- och sjukvårdsstatistiken m.m. 

8.1 Inledning 

I IS 90 framhaller att den starka markeringen i I lSL av att planeringen och 

genomförandet av hälso- och sjukdrdens insaber skall utgi1 frirn befolkning

ens behov och leda till en v{m\ pt1 lika villkor ökar kraven p~1 den statistik och 

övrigt informationsunderlag som hälso- och sjukvimkn förfogar över. Det är 

därför angeliiget att p<'t sikt utveckla denna statistik. Det giiller den egentliga 

hälsostatistiken över de sjukdomar. skador och hälsorisker som finns i 

befolkningen och hur de iir fördelade och förändras. Det giiller också 

statistiken över de resurser som hiilso- och sjukviirden disponerar och över de 

prestationer som utförs. I IS 90 pekar pö vissa utvecklingsbehov i dessa 

hänseenden. 

Cancerkommitten framhåller alhn~int att för att fä kunskap om en 

sjukdoms förekomst. orsaker och effekter i en befolkning hchiivs informa

tionssystem med data siiviil om de av sjukdomen drabbade grupperna (t.ex. 

s.k. incidens- och mortalitetsregister) som iivriga individer i befolkningen 

( t.ex. demografiska basdata). För den siirski Ida eancerstatistiken (regionala 

och centralt cancerregister) föreslils inga principiella föriimlringar men vissa 

förbättringar betriiffande tillgänglighet 111.111. 

Remissinstanserna ansluter sig i regel till I-IS 91l:s och cancerkL1111mittens 
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allmiinn:1 syn pii hiilso- och sjukviirdsstafr;tikens stora betydelse för att 

utvl'ckl;1 en b:ittre hiilso- och ;juh;"1rcl och fo underlag för förebyggande 

<itgiirdcr. 131.a. LO anför att en förutsiittning för att ett miljöinriktat svnsiitt 

skall kunna etableras iir att i hela vilrclen fa tillg!ing till aktuella data om 

ohiilsans fördelning pi"1 olika sociot'konomiska bakgrundsvariahlcr. Överhu

vudtaget iir dt't mycket viktigt att ett orsaksorienterat och miljiiinriktat 

statistiksystL'm niir det giillcr ohälsa finns tillgiin!_.digt. \.kdicinska forsknings

riidL't finner I IS 90:s förslag om utveckling av hiibostatistikL'n viirddulla. inte 

minst för den t'pidemiologiska forskningen. Landstingen konstaterar genom

gi1cnde att L'n förhiittrad och utbvggd statistik iir L'n fiirutsiittning för saviil 

hiilsopolitiskt som \'itrdstruk t urcllt utvccklingsarbcte. 

Jag ansluter mig till utredningarnas allmiinna syn p;'t hiilso- och sjuhiirds

statistikens stora betydelse. Statistiken iir nödviindig för att vi skall lyckas 

utveckla en behovsbaserad planering av hiilso- och sjukvi1nlcn. Statistiken 

hchiivs bl.a. för att kunna genomföra hiilsoekonomiska analysL'r o<.:h 

utviirdcring av hiilso- och sjuhärd<.:ns produktivitet nch effektivitet. Den är 

ocksii viktig i arbetl't med att sp;'1ra hiilsorisker som kan bli föremål för 

förebyggande insatser. Sjiilvfollet skall statistikproduktionen ske s[i ratio

nellt som möjligt och niir det iir möjligt baseras på urval i stället för p{1 
löpande insamling av datil. 

Jag vill starkt understryka hiilsostatistikens stora betyddse som underlag 

för den epidemiologiska forskningen. Jag vill o<.:ksii allmiint framhi11la att HS 

9U:s och cancerkommittcns förslag till hiittre utnyttjande av befintlig statistik 

och att öka dess tillg{inglighd m:iste tas till vara a\· berörda myndigheter 

m.fl. 

8.2 Rc~clbunden folkhälsorapport 

HS 90 före;l[1r att en sammanställning och analys redovisas t.ex. vart tredje 

ar av innl'hi11let i de grunclläggandl'. hiilso- och sjuhiirdsstatisti;ka informa

tionskiillorna t.ex. om lcvnadsnivä. sjukfranvaro. \·tirdutnyttjande. dödsor

saker och cancerfrekvens. Den hör kunna utgöra l'lt viirdefullt underlag för 

,,ven·iiganden om inriktningen av den framtida hälso- och sjukv:mlspoliti

ken. 

Flertalet rL'missinstanscr har inte kommenterat förslaget. men bl.a. LO 

och Svenska knrnmunalarbetardiirhundet stiiller sig i allmänna ordalag 

hakom det. Även SCB ställer sig positiv till tanken p~1 en samlad publicering 

av statistik över hiilsofiirhiillanden samt hiilsn- och sjukvilrdcn. Den bör 

enligt SCB i likhet med t1rshöckerna över t.ex. miljön publiceras i serien 

Sveriges Officiella Statistik och SCB hör delta i framställningen. 

Det hiilso- och sjukviirdstatistiska ornr[1dct iir omfattande och delvis 

svf1ra1·griinsbart. Det har stark:i samband med andra s!atistikomri1dcn. 

lfalsoriskstatistik hör t.ex. n<.:ksi1 hemma pil de miljöstatistiska och p{1 

arhctsmilji.istatistiska omr{1dena. 
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Statistik av hetydelse för hiilso- och sjukdrdcn och dess planering 

inhiimtas. bearbetas och puhliceras genom manga olika kanaler nch former. 

A ven hland dem som professionellt arbetar med hiilso- och sjukvardsstatis

tik. I.ex. i samhiillsmcdicinskt arhete. kan statistiken te sig sviiröversk[tdlig 

och svärhantcrlig. För de politiskt ansvariga 11ch andra som har att se till 

helheten och fördelningen av insatser och resurser mellan olika omrt1den ter 

det sig närmast omöjligt att fä en helhetsbild. 

Jag ser det S1)m utorrn1rdentligt angeliigl't att söka skapa en s{1clan 

helhetshild av hiilsoutvecklingcn inom befolkningen - en folkhiilsorapport. 

Detta är nödviindigt för att statsmakterna skall kunna följa hur inkntionerna 

i HSL hlir förvt:rkligacle och för att problem skall kunna iiverviigas av dem 

som har det yttersta demokratiska ansvaret. Jag stiilkr mig därfiir helt bakom 

I IS 9U:s förslag om en periodisk sammansLillning i detta syfte. 

Denna folkhiilsorapport hör liimpligen publiceras vart tredje t1r. Diirut

övcr kan arliga statistiska sarnmanstiillningar redovisas. Folkhiilsorapporten 

hör innehalla beskrivningar av de resurser som läggs ned p<i hiilso- och 

sjukvardandc insatser. vilka prestationer som utförs. levnadsvanor av 

betydelse för hälsan samt hälsorisker. sjuklighet och dödlighet som finns i 

befolkningen i olika hänseenden. Den skall utgt1 fr<ln de m[rnga bilor som 

redan finns t.ex. LKELP. dödsorsaksstatistik. ULF. cancerstatistik. arbets

skadestatistiken (ISA) etc. samt elen siirskilda skadestatistik som jag lagt 

förslag om i det föregiiende och fr<in andra bilor. Avgörande är att 

presentationen görs lättillgänglig och överskadlig. Den för inte begränsas till 

endast tabellariska redovisningar utan skall belysa utvecklingen och inne

hålla en analys av förändringarnas innebörd och orsaker. 

Detta är ett krävande och sv<'1rt arbete. Inte desto mindre iir det nödvändigt 

att det blir utfört för att stödja och belysa utvecklingen av den hiilso- och 

v~irdpolitik som jag förordar i denna proposition. Socialstyrelsen bör ha 

huvudansvaret för att ta fram denna folkhälsorapport. i erforderligt sam rad 

och i konkret samverkan med SCB. arbetarskyddsstyrelscn. Spri och 

Lanclstingsförbundet. Möjligheterna till en samordning med den nuvarande 

statistiska :\rsboken för landstingen samt SCB:s hälso- och sjukvardsrelate

rade statistik hör prövas. Socialstyrelsens kostnader härför fär bestridas 

genom omprioriteringar inom socialdepartementets verksamhetsområde. 

Jag har efter samriid med chefen fi.ir civildepartementet inget att erinra mot 

att denna folkhiilsorapport. om det visar sig tekniskt Umpligt. publiceras i 

serien Sveriges Officiella Statistik. I preliminiirt skick hör rapporten 

behandlas i den ri1dgivande expertgrupp \"id socialdepartementets hiilso- och 

sjukvårdsberedning som jag tidigare föreslagit skall inrättas. 

8.3 Vissa utwcklingsbeho,· m.m. 

HS 90 föreslår att man inriittar ett enhetligt patientsstatistiksystem for elen 

öppna varden avseende diagnoser. besöksorsakcr. yrkesgrupper och andra 
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socioekonomiska uppgifter. Denna kan bl.a. vara underlag för epidemiolo

giska analyser av skilda slag. 

De remissinstanser som kommenterar frilgan om patientstatistiken i den 

iippna v[irden. friimst dii primiirvimlcn. ansluter sig i regel till HS 91l:s 

bedömningar och förslag. Detta giiller de landsting som uttryckt sin mening i 

friigan. SCB anser med hiinvisning till statistikutredningens förslag ( SOU 

1983:7-l, Ds C: 1983:11) att patientstatistiken fr;'m den öppna vi!fden skall 

utvecklas. 

Det är enligt min mening en brist att vi inte har en klar och sammanh[1llen 

bild av befolkningens hiilsoförhållanden snm de avspeglas i kontakterna med 

primärvarden och den öppna värden i övrigt. För den slutna v~irdcn finns 

patientdatabaser som ger oss rimligt tillfredsställande uppgifter om de 

sjukdomsgruppcr som kriiver sjukhusviird och vissa av de undersöknings

och behandlingsätgärder som utförs diir. Det är emellertid endast en 

begriinsad del av hiilsoproblemen i befolkningen sum blir belysta den viigen. 

även om det till viss del handlar om den tyngre och mest behandlingskrii

vande sjukligheten. 

Jag ansluter mig till HS 90 och statistikutredningen när det gäller 

önskvärdheten av en väl täckande och enhetlig patientstatistik för den öppna 

v~1rden. Den bör lämpligen genomföras pi1 urvalsbas. Ett rullande datain

samlingsförfarandc bör här kunna tillämpas motsvarande det system som jag 

föreslagit betriiffande skadestatistiken. Inte minst viktig iir si1dan statistik för 

att kunna följa utvecklingen av den vf1rdpolitik jag förordat i det föregt1cnde. 

med en utveckling av primärvårdens insatser. 

I anslutning till ett uppdrag fr[m regeringen 1981-U-l-09 har socialstyrelsen. 

efter beredning i samarbetsorganet socialsektorns statistikdelegation. redo

visat sin syn pii v~frdet av att styrelsen har direkt tillgiing till hälso- och 

sjukvårdshuvudm~inncns patientdatabaser och behovet av ett centralt 

sjukdomsregister baserat pii dessa patientdatabaser. Styrelsen föreslår ett 

urvalsbaserat centralt diagnosregister för vardtillfällen i sluten vard för 

patienter födda den 5:e. 15:e och 25:e i varje månad. dvs. ett 10-procentigt 

urval. 

Med stöd av bJ.a. uttalanden om dessa patientdatabaser i en överenskom

melse mellan Landstingsförbundet och socialdepartementet avseende vissa 

ersättningar till sjukvardshuvudmännen (prop. 1982/83: 174. SfU 26. 

SoU 40, rskr 367, 368) har socialstyrelsen i allmänna råd (SOSFS 1983:45) 

lämnat rekommendationer om hur minimiinnehallet i patientdatabaserna 

bör vara utformat m.m. De variabler. bl.a. huvuddiagnos och upptill sju 

ytterligare diagnoser. som bör ingii iir förtecknade i en bilaga. Enligt vad som 

under hand upplysts tillämpar fr.o.m. iir 198-l samtliga landsting (motsv.) 

dessa rekommendationer pii ett si1dant siitt att enhetliga uppgifter ur 

patientdatabaserna utan större svårigheter med ADB- teknik kan samman

ställas till ett nationellt täckande diagnosregister for den slutna vi1rden för 

re~pcktive är. 
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Den slutna \'~lrclen \'id sjukhusen iir en tung och resurskriivande del av 

hiilsn- och sjukviirdcn. Visserligen är det. som jag tidigare framhållit. endast 

en mindre del av hiilsnprnblcmen i hdulkningcn som blir kiinda och 

bchandlack inom den slutna v[irden. :Vten det handlar hiir nm ofta sviira 

sjukdnmstillsUrnd och tekniskt och pi1 annat siitt särskilt kriivandc unclcrsiik

nings- och bchandlingsinsatscr. Det iir enligt min mening angeliiget att vi har 

klarast möjliga bild av utvecklingen i olika hänseeenden. bl.a. diagnosmön

stret. inLllll den slutna v~1rdcn. Detta är viktigt hl.a. för att följa hur 

dccentralisningsstr~"i\«t11dena inom vimlen kan tillgodoses. Dessa uppgifter 

iir t)cksit av mvcket stor betydelse som underlag för epidemiologiska. 

hiilso.:konomiska L>ch andra forskningsprojekt innm hälso- och sjukvärdt:n. 

Jag vill efter samdd med chefen för socialdt:partementet framhälla att det iir 

angeliiget att statistikt'll inom socialförsäkringsomr:'td.:t kan samordnas med 

annan hälso- och sjukvårdsstatistik. Särskilt en utwcklad statistik över 

sjukskrivningsorsaker torde kunna vara av stprt viirdc. Ett utvecklingsarbct.: 

hör hedrivas inom omrttdet. 

-J-ag ans.:r si1k:d.:s att det iir väsentligt att uppgifter om sjuklighet m.m. skall 

kunna bearbetas <tV socialstyrelse~ och huvudmännen och i forskningssam

manhang. Detta har ocksa understrukits av hl.a. medicinska forskningsra

det. Fi)r att kunna bygga upp information och kunskap även om mindre 

vanliga sjukdomstillstiinJ och ohälsa som enbart drabbar vissa hegränsade 

befolkningsgrupper kan uppgifter behövas ur samtliga patientdatabaser. 

Journalutredningen har i sitt huvudbetiinkande uppmärksammat att den 

rättsliga r.:gkringen av tillg:ingligheten av uppgifter ur landstingens patient

databaser är något oklar. Bl.a. datainspt:ktion.:n och data- och offentlighets

kommitten (DOK) har understrukit detta i sina remissvar. Socialstyrelsens 

och andra centrala myndigheter~ möjligheter att få del av uppgifter ur 

landstingens patientdatabaser behöver oeksä regleras. Datainspektionen har 

framhållit att det är angdiiget att regleringen sker genom heslut av riksdag 

och regering. 

Jag avser att föresla regeringen att dessa frågor överlämnas till data- och 

nffcntlighetskommitten (Ju 1984:06) (DOK) för ytterligare analys. T avvak

tan pil den vidare beredningen av denna fraga är det dock angeläget att 

socialstyr.:lsen fortsätter arbetet med upphyggnaden av ett system för den 

centrala hantcringrn av material ur landstingens patientdatabaser i enlighet 

med nuvarande plant:r. Därvid bör - med hiinsyn till den enskildes integritet 

- uppgifter med relation till enskilda individer i möjligaste miin begränsas . 

.lag har för min del inte anledning all nu ta stiillning till socialstyrelsens 

förslag om ett permanent tio-procentigt urvalsregistcr. Denna fräga bör 

ytterligare överviiga,. Den blir bl.a. beroende av det förslag om en 

sm:ialsektorns ~tatistikdatabas (SSDB ). som kan komma att liiggas fram som 

följd av den komplet1erandc utredning som SCB har att genomföra efter 

anvisnin!!ar friin chefen för civildepartementet i dennes anmälan till årets 

budgctproposition (prop. 1984i85: lOO. bil. 15. sid. 54 f). 

11 Uiksdagen 19/::i-U35. i Jiillll. Nr 181 -----
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HS 90 har pekat p~1 att det vore värdefullt om SCB:s ärliga intervjuun

dersökning av kvnadsförh<'illanden (ULF) pa ett urval av ca 8 000 individer i 

iikkrn 16---S.+ {ir kunde kompletteras med ytterligare fragor om sjukdomar 

och funktionsnedsättningar. Vidare borde undersökningen de ar som 

utvidgade redovisningar görs av hälsofdtgor inkludera iiven intervjuer av 

persona över 85 i1r. HS 90 stöder ocksi1 statistikutredningens förslag om att 

ULF-frf1gornas medicinska tillförlitlighet värderas genom koppling till en 

medicinsk hiiboundersökning a\· de intervjuade med visst intervall. 

De n:missinstanser. som kommenterat dessa förslag. t.ex. SCB. instäm

mer i I-IS 9U:s bedömningar. 

Ulf iir en intcrvjuunder~iikning som belyser elen enskilda individens 

uppk:vda hiilsotillständ. Det finns skäl att anta att dessa svar i stort avspeglar 

en professionell bedömning. Sjiilvfallet är det dock värdefullt om intervju

pc:rsoncrnas uppgifter om sitt hälsotillstand stäms av mot vad som 

framkommer vid en medicinsk hälsoundersökning. Jag anser. i samråd med 

chefen för civildepartementet. att det skulle vara av värde om en sådan 

utviirdering kan komma till stilnd. SCB och socialstyrelsen bör rnligt vår 

mening pröva möjligheterna att en sadan utvärdering görs som ett led i 

forskningsprojckt med hälsoundersökningar och således kan finansieras 

genom anslag från berörda forskningsrad eller andra forskningsfinansiärer. 

En utvidgning av ULF:s innehall enligt HS 90:s förslag vore mycket 

viirdefullt frirn hiilso- och v<lrclpolitisk synpunkt och det är önskvärt att SCB 

prövar möjligheterna att tillgodose dessa önskemål. 

HS 90 föresl~1r att socialstyrelsen. Spri och statens miljömedicinska 

laboratorium systematiskt stiiller samman och sprider epidemiologiska 

forskningsresultat. Jag anser att s<ldana sammanställningar är av stor 

betydelse som underlag för den aktiva hälsopolitik. inriktad mot att spåra 

hiilsori~kcr och arbete pi1 det förebyggande planet, som jag förordat, och som 

stöd för en reellt behovsbaserad hälso- och sjukvardsplanering. Därför kan 

just sädana forskningsresultat behöva spridas även genom andra kanaler 

såsom vetenskapliga tidskrifter etc. 

Enligt vad jag erfarit genomför socialstyrelsen för närvarande en översyn 

av vissa klassifibtionsfriigor inom hälso- och sjukvårdsstatistiken. Syftet 

hiirmed iir att anpassa bl.a. sjukdomsklassifikationen till den internationella 

utvecklingen och till rekommendationer fran Wl 10. men också att 

modernisera sjukdomsbegreppen och så liingt som möjligt ge dem svenska 

namn. Jag anser en sfidan översyn angelägen. Den språkförenkling som 

därmed genomförs. stfa i klar överensstämmelse med HSL:s krav på att 

uppgifter och information frfö1 läkare och annan personal inom vården skall 

kunna försti1s av patienterna. 

Jag vill erinra om mina överväganden i avsnittet 3.4.1 om en förbättrad 

skadestatistik. Vissa personalstatistiska frågor har jag omnämnt i avsnittet 

7 .1. 
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Jag vill i detta sammanhang ninra om att socialstyrchcns befattning med 

stati~tikfr{ignrna inom sociabektnrn (hiilso- och sjukviird och socialtjiinst) 

behandlades i propositionen ( J 97lJ/8U:ti l om socialstyre bens uppgifter och 

organisatiun. m.m. Riksdagens beslut innehar hl.a. att socialstyrelsL·n skulle 

S\'ara för att formulera beho\· av officiell statistik betrilffande hälso- och 

sjukviirden, analyser av det statistiska materialet och metodutveckling av 

,:1dan analys samt spridning av resultaten hiirav. Diirenwt skulle socialsty

rel~en inte sjiilv annat iin i undantagsfall wara för sjiilva statistikproduktio

nen. Riksdagen beslöt dock att det samlade ansvaret for cancerregistret, 

missbildningsregistret och den mcdicinska födclsercgistrcringen skulle 

kvarligga vid styreben. 

Jag har för min del inte anledning att nu gilra ni1gon annan bcdi"imning än 

den ~om g,1ordcs vid den niimnda riksdagsbehandlingen. Tyngdpunkten i 

socialstyrelsens befattning med statistikfr;igL>rna bör s:iledes ligga pi1 att 

analysera och sammanstiilla in formation ur olika statistikkällor och att sprida 

resultaten hfirav till huvudmiinnen m. n.' t .ex. i form av den folkhiilsorapport 

som jag föreslagit. Sjiilvfallet kriivs ett niira samarbete med bl.a. SCB. Spri 

och kommunförbunden i detta arbete. Jag vill framhålla att denna 

arbetsuppgift :ir ett mycket angeläget omr{1de för styrelsen som grund för 

dess planerings- och tillsynsroll och dess uppgift att initiera forsknings- och 

utvccklingsarbete av betydelse för hiilso- och sjukvården. 

8..J Epidemiologisk bernkning 

HS 90 bar behandlat fragorna om den epidemiologiska bevakningen av 

befolkningens hiilsoförhällanden. Utg[mgspunkten har varit bl.a. förslag 

fr<!n utredningen ri'rande miljöproblem i vissa industriomr<iden i dess 

betänkande SOU 1978:25. Inom ramen för HS 90-arbctet har statens 

miljlimedicinska laboratorium (SfVIL) utarbetat rapporten ( SML-rapport 

13/1983) Epidemiologisk bevakning. Förslag till riktlinjer för en successiv 

utveckling av bcvakningssystcm i Sverige. 

HS 9\l framh{lllcr att begreppet epidemiologisk bevakning är omfattande. 

En epidemiologisk bevakning innebiir att man samlar in en eller flera 

biils<>uppgifter- effektdata - och en eller flera upgifter om miljöförhi1llanden 

- exponeringsdata - betriiffande en bestämd befolkningsgrupp under en 

längre tid. I det epidemiologiska bevakningssystcmet mäste vara inbyggt 

mekanismer för en systematisk analys av sambanden mellan miljöexponer

ingen och det hiilsomiissiga utfallet s{1 att t.ex. tidiga signaler pi1 en ökad 

sjuklighet kan larmas. 

HS 90 framhMler att ek väl etablerade systemen för registrering av 

missbildningar och utvecklingsstörningar. de allmänfarliga och de veneriska 

smittsamma sjukdomarna och vissa arbetssjukdomar av förgiftningskaraktlir 

iir exempel pii epidemiologisk bevakning. HS 90 menar dock att en mer 

omfattande epidemiologisk bevakning av m;mga olika hiilsorisker och 
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hälsoeffekter inne här betydande metodproblem diir ännu mycket iir oprövat 

eller inte utvärderat. Därför måste ett fortsatt utvecklingsarbete ske. diir det 

är angeläget att landstingens ~amhiillsmedicinska enheter engageras samti

digt som utvecklingsarbetet centralt bör hiillas samman genom insatser frim 

SML och sncialstyrelscn m. tl. Det kan vara liimpligt att i första hand utveckla 

bearbetningen och samanalyser av de väletablerade hälsoregistren dödsor

saksregistret och det nationella cancerregistret. Det är angeläget att den 

epidemiologiska bevakningen inlt' begdnsas till en bevakning av fysiska 

hälsorisker utan också beaktar socioekonomiska och yrkesmässiga förhål

landen i sin analys. HS 90 föresl~ir ocksa att journalerna i hälso- och 

sjukvården görs hälsoriskorienterade och systematiskt noterar iiven infor

mation om t.ex. yrke. tobaks- oeh kostvanor etc. 

Cancerkommitten behandlar ockstt fr~1gor kring den epidemiologiska 

bevakningen i sitt kapitel om informationssystcm avseende cancer och 

cancerrisker med hänsyn till bl.a. möjligheter till förYarning om cancerrisker. 

Kommitten erinrar om att Sverige genom befolkningsbaseradc informations

system har mycket goda förutsiittningar för studin av saväl cancersjukdo

marna som andra, speciellt kroniska sjukdomar och diirigenom en förplik

telse att genom epidemiologiskt arbete bidra till den internationella 

kunskapen om olika sjukdomar och deras orsaker. Särskilt framhävs 

betydelsen av s.k. prospektiva studier. där bl.a. möjligheterna till ett 

nordiskt samarbete bör tas till vara. Epidemiologiska be\'akningsprogram 

eller delsystem a\' sädana förutsätts vidareutvecklas under de närmaste åren. 

Systematisk insamling och analys a\' uppgifter om intriiffade cancerfall och 

dödsorsaker bör ses som delar i ett större svstem för epidemiologisk 

bevakning. Rikstiickande uppgifter bedöms vara av grundläggande betydelse 

för cancerepidemiologicn. 

Cancerkommitten anser att underlaget tör dödsnrsaksregistreringen bör 

förbättras och att ansvaret för den medicinska delen i dödsorsaksregistre

ringen bör överföras från statistiska eentralbyrån till socialstyrelsen. 

Ansvaret för utbyggnad av en epidemiologisk bevakning pi1 nationell nivå 

bör ankomma på socialstyrelsen mt:dan statens miljömedicinska laboratori

um i allt väsentligt bör svara för den operativa delen av denna verksamhet. 

Kommitten anser att en god epidemiologisk bevakning kommer att 

successivt kräva avseviird utbyggnad av resurserna som kostnadsmässigt 

kommer att belasta st1väl hälso- och sjukvitrdshuvudmiinnen som staten. 

Bättre epidemiologiska utbildningsmöjligheter. med tonvikt pil s.k. postgra

dual utbildning, behöver utvecklas inom det svenska universitctsviiscndet. 

De rcmissinstanser som kommenterar förslagen understryker i regel 

behovet av utvecklingsarbete inom omriidet. Sl\-lL framhiiller att bevakning

ens uppgift väsentligen hör vara att registrera incidens- (förekomst) och 

mortalitets (dödlighet) -trender och att sia larm vid avvikelser. Det torde 

enligt SML inte finnas skäl att knyta stora förhoppningar till möjligheterna 

att inom ramen för bevakningen genomföra en analys av samband mellan 
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miljöexponering nch hälsoförh;illanden. 

Det är enligt min mening grundliiggande för det förebyggande arbetet att 

man har tillgång till och utgiir forn kunskaper om sambanden mellan 

miljöförhållanden i bred bemärkelse och dess effekter på hdolkningens 

hälsa. S[1dan kunskap erhiilles bl.a. genom vetenskapliga epidemiologiska 

undersökningar av skilda slag eller en mera löpnnde registrering av 

sjukdomarna i befolkningen pa ett siiclant sätt att man kan pavisa deras 

samb;md med t.ex. skadliga faktorer i miljön. Diirigenom kan vi fä tidiga 

signaler p;1 behovet av motcltgärder med de p{1visade hiilsoriskerna. 

En sådan epidemiologisk bevakning är ocksi1 nödv~indig för att kunna 

pfivisa och mäta dfekter av det förebyggande insatserna. Den epidemiolo

giska bevakningen har sMedes ett dubbelt syfte: att p[1visa hälsorisker som 

skulle kunna undanröjas eller begränsas och att belägga de förebyggande 

insatsernas hälsoeffekter. Jag vill därför betona vilken central betydelse som 

den epidemiologiska bevakningen har i hälsoarbetet. Jag vill ocks:i instämma 

i cancerkommittcns bedömning att vi av solidarikt med andra bör utnyttja 

våra goda möjligheter att genom en epidemiologisk bevakning skapa 

kunskaper som är till generell och internationell nytta även i andra 

Under. 

Jag delar emellertid HS 90:s. canccrkommittcns och vissa remissinstansers 

uppfattning att det kriivs ett betydande utvccklingsarbete innan vi nar fram 

till en epidemiologisk bevakning av befolkningens hiilsoförhallanden som 

kan göra anspråk pil att täcka flertalet hälsorisker och hälsoproblem. Det 

ankommer på företrädare för forskning och myndigheter. framför allt 

socialstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, SML och SCB att svara för det 

behövliga utvecklingsarbetet. Jag vill också betona att en utbyggnad av 

samhällsmedicinsk verksamhet i landstingen och de yrkesmedicinska klini

kerna är ett viktigt led i utvecklingen av den epidemiologiska bevakning

en. 

Jag vill också erinra om att den epidemiologiska bevakningen är ett viktigt 

led i kemikaliekontrollen och att diirför frågor kring den epidemiologiska 

bevakningen också kommer att behandlas av kemikommissionen vars 

slutbetänkande väntas under våren 1985. 

Jag delar cancerkommittens uppfattning att underlaget för dödsorsakssta

tistiken bör förbättras i kvalitetshänseende. Jag utg:ar från att socialstyrelsen i 

niira samarbete med SCB även fortsättningsvis ägnar stor uppmärksamhet åt 

åtgärder som kan förbättra kvaliteten hos uppgifterna i dödsorsaksstatisti

ken. 

Jag vill erinra om att en förbättrad skadestatistik. som jag förordat i det 

föregående, kan ses som en epidemiologisk bevakning i vad avser olycks

fallsskador och således är ett led i utvecklingen av den epidemiologiska 

bevakningen i samhället. 
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9 Vissa riktlinjer för hälso- och sjukvårdspolitiken - en samman
fattning 

Riksdag och regering har - som tidigare angivits - ett iivcrgripande ansvar 

för planering och samordning av hälso- och sjuk.värden. 

Mot denna hakgrund har jag tidigare rcdL1\'isat vissa riktlinjer för hiilso

och sjukvt1rd~politikcn, dels i anslutning till min rL'lhwisning i avsnitt 2 av 

allm:inna utg[mgspunktcr, dels i samband med att jag i de övriga avsnitten 

redovisar vissa hedömningar och utvecklingslinjer. 

Dessa riktlinjer redovisar jag nu i samlad och sammanfattad form. 

Den fortsatta reformeringen av hiilso- och sjukvardcn som jag förordar 

mastc rymmas inom de samhiillsekonomiska ramar som den liingsiktiga 

ekonomiska politiken förutsätter. Riksdagen har dtirvid givit riktlinjer för 

den ekonomiska politiken till J9Wl-talets slut (prop. 1984/85:40. FiU 6. 

rskr 58). Överläggningar om hälso- och sjukviirdefö utvecklingstakt sker 

återkommande med syftet att anpassa volymföriindringen till de ramar 

samhällsekonomin ger. 

9.1 Övergripande mål 

• Förhättrad folkhälsa förutsätter en fort.rnll aktii· och samordnad hälsopo

litik 

Folkhälsopolitiken måste i första hand inriktas mot att reducera och när så 

är möjligt eliminera olika hälsorisker. Hälsoriskerna i dagens samhälle finns i 

den vardagsvcrklighet som präglar våra liv t.ex. i arbets-. boende- och 

trafikmiljön, i hot om arbetslöshet och arhetslöshct. De är ocksä förknippade 

med missbruk av alkohol och narkotika, konsumtion av tobak samt ur 

hälsosynpunkt olämpliga kostvanor. Många psykiska och somatiska sjukdo

mar är vidare förknippade med personliga kriser och pMrestningar i våra 

relationer till medmänniskor. 

Speciell uppmärksamhet bör ägnas de grupper i samhället som är utsatta 

för de största hälsoriskerna. Dessa riskgrupper återfinns oftare bland 

arbetare och lägre tjänstemän, invandrare. liingvarigt arbetslösa. ensambo

ende, frånskilda män och bland barn i familjer med låg inkomst samt sociala 

och psykiska problem. 

Grunden för folkhälsoarbetet är den allmänna solidariska välfärds- och 

socialpolitiken. Det konkreta förebyggande arhetct inriktas på att motverka 

specifika hälsorisker och stödja hälsofriimjancle verksamheter. 

Folkhälsoarhetet måste omfatta såväl alla berörda samhällssektorer och 

folkrörelser som allmänheten. Aktuella hälsopolitiska insatser är t.ex. 

effektivare kontroll av kemikalieanvändningen. intensifierade insatser inom 

bl.a. polis. skola och narkomanvården mot narkotika samt min tidigare 

redovisade bedömning att beskattningen av tobaksvaror skall användas i 

konsumtionsbegränsande syfte sii att priset pii. tohaksvaror i vart fall följer 

den allmänna prisutvecklingen. Fackföreningsrörelsen har vidare en stor 
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betydelse för utvecklingen av en förb{ittrad arbetsmiljö. Miljörörelsen spelar 

en viktig roll för att lyfta fram samspelet mellan miljö och miinniska och 

vikten av en god miljö från hälsosynpunkt. Folkrörelser och klicntorganisa

tioner utför också ett ur hälsosynpunkt mycket betydelsefullt socialt 

gemcnskapsarbcte i bred mening. Många organisationer gör viktiga insatser 

genom att informera om kost och motion samt verka för begränsningar av 

tobaks- och alkoholkonsumtion. 

Inom hälso- och sjukvården görs också viktiga insatser för att förebygga 

ohälsa bl.a. inom primärvården, vid samhällsmedicinska enheter. inom 

socialmedicin, hygien och miljömedicin samt yrkesmedicin och företagshiil

sovård. Inom mödra- och barnhälsovården finns vidare en !ting- och mycket 

framgångsrik tradition - vad avser insatser för att förebygga ohälsa och 

främja hälsa. Även inom läns- och rcgionsjukv{!fden görs viktiga utveck

lingsinsatser inriktade mot att identifiera och förebygga orsaker till 

ohälsa. 
Drivkraften och basen för folkhälsoarbetet är befolkningens engagemang 

och prioriteringar som de kommer till uttryck i den demokratiska processen 

och i direkt lokalt samhällsarbete. 

Denna form av hälsopolitik ökar medborgarnas möjligheter - och därmed 

friheten - att själva påverka livsvillkor och livstilsfaktorer av betydelse för 

den egna hälsan. 

• Vård på lika villkor för hela befolkningen måste säkerställas 

En vård på lika villkor innebär att alla vid sjukdom oberoende av ålder, 

kön, nationalitet, bostadsort, utbildning, betalningsförmåga, etnisk tillhö

righet och kulturella olikheter. förmåga att ta initiativ, sjukdomens art och 

sjukdomens varaktighet kan erhålla en god vård. Den hjälp och vård man får 

skall - inom givna finansiella ramar - enbart bero på behovet av vård. 

Möjligheterna för hela befolkningen att få god vård pa lika villkor har 

avsevärt förbättrats inte minst under de senaste årtiondena. Fortfarande 

finns dock relativt stora skillnader mellan olika befolkningsgruppers 

möjligheter att vid behov få god vård. De som oftare än andra har svårt få god 

vård återfinns särskilt bland glesbygdsbor, invandrare, ensamstående äldre, 

långvarigt arbetslösa och förtidspensionärer samt inom vissa handikappgrup

per. Ett centralt vårdpolitiskt mål är att förbättra dessa gruppers mö.iligheter 

att erhålla en god vård. 

Detta förutsätter en fördelning av tillgängliga finansiella och personella 

resurser som utgår från befolkningens behov av vård. Därvid iir det speciellt 

viktigt att uppmärksamma den brist på fast sjukvårdspersonal, främst läkare, 

som finns i många glesbygdsområden och vissa förortsområden. 

Tillgång till flerspråkig och kulturkompetent personal liksom särskilda 

informationsinsatser om hälso- och sjukvårdens service är ofta en förutsätt

ning för att invandrare - speciellt med små kunskaper i svenska - skall kunna 

få del av vården på samma villkor som övriga medborgare. 
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9.2 Grundläggande kraY och principer 

• Hälso- och sj11kvård('11 hör till lzelr iil'c1Tiiga11de del bednras inom den 

gemensamma sektorn uclz basaa.1· pä err nff(·ntligr (111.\"\'ar. solidarisk 

jinamiering. 11ärhc1. rillgängligher och l'(llj/·iher 

rördelningen av hiilso- och sjukv{mlens resurser skall - i enlighet med~ 7 i 

hälso- och sjukvtirdslagen - ske enbart med hänsyn till behovet av viird. 

Hiilsc•- och sjuhärden kan diirför inte styras efter marknadscktinomiska 

principer. Hälso- och sjukdrden bör iiven i framtiden viisentligen finansieras 

genom skatter och obligatoriska försiikringar. Landstingen iir biist liimpade 

att svara för huvudmannaskapet för huvuddelen av denna offentligt 

finansierade hiils(•- och sjukdrd. Detta hindrar inte att det iir både lämpligt 

och {1nskviirt rnecl andra huvudmiin för t.ex. skolhiilsndrden och företags

häbovården. 

Den privat bedrivna hiilso- och sjukv~1rden. friimst genom heltidsprakti

serande liikare och s_jukgymnaster. är ett värdefullt komplement till den 

offentliga hälso- och sjukv~mlen. Denna verksamhet bör iiven fortsiittnings

vis bedrivas med samhiillsstöd via den allmänna sjukförsäkringen. Den 

bidrar liksom t.ex. psykologernas verksamhet till ökad valfrihet inom 

vården. Verksamheten måste dock underordnas kravet på en rättvis 

fördelning av vtmfrcsurserna si1 att hela befolkningen Lir del av en v{1rd pä 

lika villkor. 

En god hiilso- och sjub·tird förutsiitter ocksi1 att den som drabbas a\· ohiilsa 

inte dessutom far ekonomiska problem tiil följd av sin sjukdom. Den 

allmiinna sjukförsiikringen ing[ir diirför som en viktig bestandsdel i hiilso- och 

sjukvilrdspolitiken genom att ge den enskilde en ekonomisk grundtrygghet i 

samband mec.J sjukdom. 

• Den rnskildes heho1· av 1·ård och omsorg skall al/rid stå i Cl'nlrum 

Den helt överviigande delen av all hiilso- och sjukv[ird gLirs genom att vi 

själva eller \·åra anhöriga och viinner ger den viird och omsorg som 

lx·hövs. 

Förutsättningarna for en god egenvftrd kan förbiittras genom stiicl fr[111 

hälso- och sjukvården bl.a. genom hälsoupplysning. Folkrörelser t.ex. de 

fackliga organisationerna. folkbildningsförbunden samt handikapp-· och 

pensionärsorganisationerna betyder också mycket för att stödja och vidare

utveckla detta vård- och omsorgsarbcte. 

Egenvård ~kall inte ses som en ersiittning för professionell vård. Tvärtom 

iir det väsentligt att den professionella värden - niir den behövs - ses som ell 

stöd och komplement till den v!1rd och omsorg som bedrivs av oss sjiil\'a. viira 

vänner och anhöriga. Denna helhetssyn är siirskilt viktig vid en omstruktu

rering av dm professionella vården mot öppnare vi1rdformer. Saknas den 

finns en uppenbar risk att anhöriga och vänner - exempelvis niir det giiller 
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\·iirdl.'n a\' äldrl.' pero;oncr ml.'d stma omsor!!~behov - upplever att ekras 

ansvar blir orimligt stort. Ikn pnifcssiondla hälso- och sjukvilrden ol.'h 

socialtjänsten har ett stort ansvar niir det giiller att siikcrstiilla de erforderliga 

v:ird- och scrviL·einsatscr som iir en fiirutsiittning för en god egcnv:ird och 

anhörigvard. 

Den professionella vftrden bör s:'.i bngt möjligt anpassas till patientens 

behov och önskemitl. 

De anstriingningar som giirs för att öka v{1rdens tillgiinglighl.'t genom t.ex. 

öppeth~1llamk under tider som passar mimniskor bibt, ökade möjlighl.'tcr till 

dirl.'kta teldonk<>ntaktcr ml'd anwari!_.! vi1rdpersl1nal <Xh utbyggd jourservice 

i primiin·jnkn som inkluderar hembesök iir diirvid av mycket stor betydelse 

liksom det utvecklingsarbete som inriktas mot att skapa kontinuitet i 

kontakterna mellan v~irdgivare och den enskilde patienten. 

Et1 Oa\·visligt krav iir att man i drdcn visar respekt fi_1r patientens 

sjiilvbestiimmande och integritet. Vi1rclen skall alltid s~1 lfö1gt det iir möjligt 

utformas i samri1d med patienten. 

• AlöiliglzNema all bo k l'l/r lze111ma rid fån~l'(lrig _1j11kdo111 nuistl' ökas och 

livsmiljön i110111 fåni::tidssjukvården förhuuras 

Utvecklingen mot att värden av langtidssjuka i allt större utsträckning ges i 

patientens eget hem, i olika foml.'r av stödbosräder eller vid lokala sjukhem 

bör drivas vidare. Som en grundliiggande utgimgspunkt bör gälla att den 

enskildes möjligheter att leva och bo på egna villkor - dvs. som vanligt -

endast bör bl.'griinsas om detta är en förutsättning för att kunna ge en god 

medicinsk v[1rd. 

Vid planeringen av hemsjukvården och den institutionsbundna limgtids

sjukv:'irden bör i möjligaste mån säkerställas att den enskilde kan ges 

valfrihet mellan olika former av service och \'ard. Vidare bör de långtidssjuka 

själ\'a ges en central roll i det p{1g:1ende utvecklingsarbetet liksom olika 

folkrörelser sasom pensioniirs-. handikapp- och klientorganisationer. 

En förutsiittning för valfrihet torde \'ara en längt gi1cnde lokal samplane

ring av resurserna för äldreomsorg. En s{1dan utveckling har också inletts där 

lokala sjukhem och hemsjukvård tillsammans med social hemtjiinst, 

servicehus. itlderdomshcm etc. ses som en samlad resurs för iildrcomsor-

gen. 

Parallellt ml.'d satsningar pil v1ird och omsorg i hemmet är det angeläget 

med en utveckling iivl.'n a\' \'i1rdinnehi1ll och livsmiljö för litngtidssjuka vid 

institutioner. 

Av tradition har I:tngtidssjukvarden ofta byggts upp med akutsjukhusen 

som förebild. Livsmiljön inom den institutionsbundna litngtidsvårdcn har 

diirigenom pr~iglats av sjukhusrutiner snarare än \'<1rd och omsorg i hemlika 

former. 

Under senare år har detta problem uppm~irksammats p~1 flera hf1ll i landet 

och vi är på viig in i en förnyelse när det giiller vitrd och omsorg av långvarigt 

sjuka. 
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Utifrän dt: erfarenheter och probkm som finns inom dagcfö lilngtitbsjuk

vard bör siirskilt bt:aktas att patienten skall kunna erbjudas en stimulerande 

miljö, ett ökat eget inflytande och en individuellt anpassad viml. 

Vidare är det väsentligt att förutsättningar för en vardaglig kontakt med 

anhöriga förhiittras. 

Dessa förändringar syftar till att de limgtidssjuka skall fa ökat inflytande 

över sin livssituation och hocndemiljö och att långtidssjukvilrdens institutio

ner i ökad utsträckning öppnas mot det omgivande samhället för att p{1 så sätt 

öka förutsättningarna för att erhillla vardagskvaliteter som iir sjiilvklara för 

den som är frisk. Det pagar p<i olika hMl i landet en utveckling som ökar 

patientens möjligheter att sjiilv kunna påverka sin närmaste omgivning. att 

ostört träffa anhöriga, att ringa telefonsamtal, att viilja aktiviteter och 

dygnsrytm etc. Det undcrliittar och stödjer ocksii i hög grad respekten för den 

personliga integriteten. 

• De handikappades situation inom hiilso- och .1juk vården måste särskilt 

uppmärksammas 

Insatserna inom hiilso- och sjukvård spelar en viktig roll i arbetet pä att 

förverkliga de handikappolitiska millen. Handikappades möjligheter att ho i 

egen bostad, få eller kunna behålla ett arhete har i många fall ett starkt 

samhand med de hälso- och sjukviirdande insatserna. 

De handikappades behov av sjukvård är dubbdt: elds har de samma 

sjukvårdsbchov som andra människor, dels har de behov av hälso- och 

sjukvårdens resurser till följd av skada eller sjukdom som orsakat deras 

funktionsnedsättning. 

För handikappade med långvariga sjukdomar och bestående skador är det 

därför av särskilt stor betydelse att vid behandling eller utredning fä träffa 

samma läkare och övrig personal i vårdlaget. 

Samtidigt krävs en helhetssyn och samordning av vårdinsatserna. I 

synnerhet gäller detta patienter som är flerhandikappade eller eljest svårt 

handikappade och som iir beroende av samtidiga insatser frirn flera håll. 

I den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården är det angeläget att 

handikappades kunskaper och erfarenheter tas till vara. 1 landikapporgani

sationerna har därvid en viktig uppgift och kompletterar i många avseenden 

den kunskap sjukvarclshuvudmännen behöver för att utveckla hälso- och 

sjukvården på bästa möjliga siitt. 

• En fortsatt snabb utveckling ai· öppnare vår<{former för psykiskt sjuka bör 

ejierstrii1'as 

Den psykiatriska vården befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede. En 

snabb förändring p{1går fritn stora mentalsjukhus till mindre. decentralise

rade enheter och öppnare vårdformer. 
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En viktig principiell utg;h1gspunkt för denna fiiriindringsproeess iir att den 

psykiatriska \'iu-den skall bl·drivas i s<l öppna och hemliknande former som 

möjligt i anslutning till patienten'> normala boendemiljö och sociala 

sammanhang. 11.fanniskan miiste ses i sitt totala sammanhang som individ. 

som gruppmedlem och som samhiillsmedlem. I s~1viil hehandling som 

rehahilitcring mi1sti: psykiatrin utgä frim miinniskans totala situation och i ett 

samspel söka påverka de faktorer i omgivningen och hos henne själv som 

orsakar de psykiska problemen. 

Frågan om en reformerad lagst1ttning om psykiatrisk tv{mgsv;1rd bereds 

f.n. inom regeringskansliet. 

Klientorganisationerna har viktiga uppgifter i vtmlcn av psykiskt sjuka. 

Genom att patienten for kontakt med andra som har eller har haft en 

liknande situation kan den isolering som kan drabba mänga psykiskt störda 

hindras. 

Ett öppet samhiillsanknutet arbetssiitt förutsätter ett klart samtycke från 

patientens sida och att allt arbete sker i niira samverkan med honom. Hälso

oeh sjukvårdslagens krav på att behandlingen skall planeras och genomföras 

tillsammans med patienten är särskilt betydelsefullt i psykiatrisk verksam

het. 

9.3 Hälso- och sjuhårdens samhälls- och individinriktade förebyggande 

arbete måste \·idareutvecklas 

Hälso- och sjukvårdens insatser för att förebygga ohälsa måste ses i ett 

perspektiv som omfattar såviil hälsorisker i det omgivande samhället som de 

risker som är relaterade till den enskilde individens livsstil. Perspektivet 

omfattar s:\väl kemiska, fysikaliska och biologiska som ekonomiska och 

sociala riskfaktorers betydelse för hiilsan. Vanligen finns ett starkt samband 

mellan samhälls- och individperspektivet. Även i det förebyggande arbetet 

krävs diirför en helhetssyn för att öka och underlätta möjligheterna att leva 

ett hälsosamt liv. 

Karakteristiskt för hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete är att det 

ofta baseras på kartliiggningar och analyser av hiilsorisker och hiilsoproblem. 

Det är angeliiget att detta epidemiologiskt inriktade arbete vidareutvecklas 

s{1 att de kunskaper om hiilsorisker och sjukdomar som finns inom hälso- och 

sjukvarden bättre kan utnyttjas i det samlade folkhiilsoarbetet. Kunskaperna 

mi1ste därvid aktivt förmedlas till andra samhiillsse ktorer. arbetsmarknadens 

parter. folkrörelser. politiker och till enskilda. dvs. till dem som direkt har 

möjlighet att vidtaga ätg:irder som minskar hälsorisker och befriimjar en god 

hälsa. 

Formerna för denna kunskaps- och erfarenhetsredovisning bör utvecklas. 

Ett s:itt är därvid att pil central nivä utarbeta underlag för hälsopolitiska 

program inriktade mot vissa sjukdomar eller hälsorisker inom en viss sektor. 

De utgör underlag för hiilsopolitiska åtgärder p{1 st1väl nationell nivå som för 
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lokala p1 llgr~11n inriktade mot att reducera hiilsorisker uch olika sjukdu

mar. 

Detta tY;irsdturiellt inriktade lörehvggande arbete innt:bilr inte 11[1gon 

,1mfiirdelning a\· ans\'ar mellan olika samhi1\lsscktorer. De hälsomässiga 

aspekterna pa L'!l viss verksamhet mitste givet\"is ocksi1 viigas samman med 

andra m~tl och hegriinsningar. 

I lit!s<'upplysning utgör en central del i det individinriktade förehyggandt: 

arbetL't. Det iir en serviL·e till medhurgarna som kan öka deras möjligheter att 

främja hiilsa och föreh~·gga ohii!sa. 

l·blsoupplysning hiir ingii >nm dt intt:grerat kel i utbildningen i skola och 

förskola, i hi1gsk,1bns v;"irdyrkcsutbildning m.m. 

I arbetet med att for<1 ut hiilsnfragnrna till befolkningen spelar s;·i,·iil 

myndighc·ter s1nn ideella organisationn en stcll" roll. Folkrörelsern;is och 

organisationslivets engagemang i t.cx. drogfri1gurna iir en förutsi1ttning för 

att det skall hli miijligt att komma till riitt<t med prohkmen. S!tviil i det 

npinionsbildandc arbetet och gcnom andra insatser av förebyggande 

karaktiir som i fritga om stödjande insatser i samband med rehabilitering av 

missbrukare och i det direkta behandlingsarbetet spelar olika föreningar en 

oviirderlig roll. Organisatiunslin~t for ett starkt stöd fran samh~illcts sida för 

att kunna bedriva sin verksamhet. 

Mi1l för h:ilsoupplysningt:n bör vara att öka enskilda individers och hela 

gruppers kunskapt:r om hiilsoriskcr och möjlighett:r att utveckla hiilsosam

marc kvnadsvanor. Det :ir d~irvid viktigt att hälsoupplysningen ges med 

respekt för m:inniskors integritet och riitt till individuella stiillningstaganckn. 

I liilsoupplysning far inte ges pii ett si"1dan1 sätt att den kan skapa tingest hos 

den som inte förmitr följa r:tden om iindrade levnadsvanor. 

Hälsoupplysningen mi1ste därvid givetvis anpassas till form och innehäll 

beroende p<i vilk<l m;11gruppn som man primiirt önskar nä. Särskild 

uppmiirb;1111het hiir diirvid iignas d.c grupper i samhiillet som utsätts för de 

största hiilsoriskerna och som erfarenhetsmiissigt är svi1rast att nii fram till 

med gängse metoder for hiilsoupplysning. 

Det iir s;1mtidigt viktigt att hälsuupplysningen inte bcgriinsas till livsstiis

faktorer som den enskilde inc.liviJen ensam kan pitverka. En viktig del av 

h:ilsoupplysningcn är att ,1cksa informera si1väl enskilda och speciella 

grupper inom befolkningen som allmänheten i stort om hälsorisker i t.ex. 

arbetslivet, trafiken och niirmiljön. Denna typ av h:ilsoupplysning om 

samhällsfi.irh{11landen av hetyddsc för \'iir hiilsa ökar medborgarnas möjlig

heter att inom ramen för dcn demokratiska processen och lokalt hälsoarbctc 

förbiittra miijligheterna att kva t:tt hiilsosamt liv. 
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9.4 Vårdens struktur - nagra UIH'Cklingslinjrr 

• l'ri111iin·1/rd1•11 lll,~iir flost'11 i hii/so- ocl! sj11/.:.1·1/rd1s1.11c111,·1 

Primiirvi1rd iir den del av landstingefö hiilsP- tlCh sjuhiirdsorganisation 

som iir förlagd utanför s1ukhm. Primiin·:irden har- enligt motiven till hiilstl

och sjukv(1rdslagen - ett fi:irstahanLbanS\'ar för befolkningens bdwv av 

profrssiondl v:ird i11llm ett hegriin,;at geografiskt omr:.1dc i rL·gd lll<ltwaran

de en kommun e:ller en kommundel. Den har goda fi.iruhi1ttning:1r att 

tillgodose kra\' p:I niirlwt, li!ttillgiinglighct uch kontinuitet och kan arbeta 

s:'.1viil med t'lt patientperspektiv som ett hefPlknings- llCh s.1mhidbpcr\pL·kti\ 

och kan bygg:1 upp en samlad kunsbp om befolkningen> hiilsmillk1H nch 

hiilsopn1hlem. 

Landstingens primiin :irdsl>rg:misati1111 har vi dart' en v1 k tig uppgif1 i 

samordningen av de samlade vardiw,atscrna trim de nlika \'ardgi,·arna illl>lll 

omradet. 

Primärv[irden hör genom egna resurser kunna tillhandahiilla all sjukvi1rds

service och all individuell hiiboviird som inte av medicinska skiil biir vara 

förlagd till liin~sjukvi1rde11 eller som tillhandhilils genom t.ex. förctag-;hiils,1-

v[1rd eller skolhiilsov:mL Fiir att utvecklas till den bas for hda hiilsl)· <Kh 

sjukvi1rdl'n som förutsattes i pwpn,itioncn om hiilso- llch sjuk\'itrdslagen iir 

det nödviindigt att primiirvtirden !i.an 1illhandahiill<1 ett brc~lt ~nviccutbud 

anpassat till befolkningens hel10v. Viktiga delar av denna verksamhet iir 

därvid en viil tiickandc JOUrvcrbamhet. hemhcs(>k vid akui sju~dom oc·h en 

väl utbyggd hemsjukvard. 

• Läns- och regionsjukr<irilen 1·iilan'l111-.•ck/11" 11w1 Sf'l'Cialisaad siuki·ill'd. 

l'issa förebyggande i11sa1s1•r samt .forsk11i11,i;s- och 1un·ckli11g';11rh<'lt' 

Linssjukhuset skall tillhandah:illa den mest speci;tlisL'rade och rcsurskrii

vande sjukvtmlen p[1 J;insplanl't. lkrocmk pi1 geografiska förh;ilbmlcn och 

krav pii niirhet kan det finnas behov a\· liinscl':'.lssjukhus. 

Länssjukvärdens roll fririindras dter hand sllm primiirvarden utvecklas. 

Uinssjukvärdens vfndplatsantal kan sannolikt iiven lortsättningsvis minskas 

ytterligare på m{inga st:illen i landet i takt med att primiirviirden inkl. de 

lokala sjukhemmen byggs ut. Sanl\ erkan mellan olika 11i\·i1er nch geografiska 

omrilden kan inr-it>biira dfekti\·itetsvinster. Enligt l-ISL skall l:111dstinge11s 

planering för hiibo- och sjukv[mlen utg;I fri111 bdtllkningcns bellll\' :1\· v;ird. 

Den nuvar;mde resursfi\rdclningcn s[1\ :il mellan som irwm landstingen t~·dcr 

på att ytterligare omfi.irdelningar a,· rc>urser kan och hiir gi.iras för att uppna 

en mera behovsrelaterad fi1rcklning av tillgiinµliga vi1rdresurser. Dess;1 

omstruktureringar a\· \'itrden m:1stL' ut_l!:1 fran analyser baserade p;l lnkala 

förutsättningar och heho\'. 

Därvid for iiven beaktt> de konsekvenser fl.ir liinssjuk\·i1rdens rcsurse1 som 

följer av ett iikandc antal iildrc liksom olika medicinsb och tekniska 

landvinningar som ökar m\ijlighcterna att behandla lliika sjukdom;ir. 
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Inom sjukv::irden liksom inom mänga andra omri1dcn fordras L'n \'iss 

omfattning av verksamheten för att hög kvalitet ba~erad p~1 stor erfarenhet 

skall kunna uppriltthhllas. Detta i sin tur kr:iver ibland ett stort befnlknings

undcrlag. Ju minJre vanlig en åtgiird iir desto större befolkningsundcrlag. är 

naturligtvis nödvändigt. Fiir att tillfredsstiilla medicinska säkerhctskrav kan 

det därför i vissa fall vara motiverat att koncentrera - i första hand kirurgisk<t 

- åtgärder till vissa sjukhus. 

Läns- och rcgionsjukvärden utgör en viktig resurs ocksii i det förehyggand.: 

arbetet med sina kunskaper om olika sjukdomars uppkomst och förlopp. 

Ökade insatser iir motiverade för att spiira orsaker till skador och sjukdomar 

liksom vad avser formerna för att aktivt förmedla dessa kunskaper till saviil 

ansvariga inom andra samhiillssektorcr som till enskilda och allmiinheten. 

Det iir naturligtvis ocks~1 viktigt att sjukvimkns insatser vid redan inträffad 

sjukdom, förutorn att söka iiterstiilla hälsan. inriktas pii att förhindra :iterfall 

eller dämpa sjukdomens utvecklingstakt. 

Ett aktuellt exempel på ökade miijligheter till tidiga insatser är allmiin 

hälsokontroll med mammografi som kan minska dödligheten i bröstcan

cer. 

Det iir synnerligen angeliigct att läns- och regionsjuk\'imlcn ä\'en 

fortsättningsvis ges goda möjlighetn att genom forskning. och utvecklings

arbete tillföra sjukvärden förbättrade metoder för diagnostik och behand

ling. 

9.5 Planering och statistik 

• Den långsikti~a planeringen hiir 1·idart'11ll·ecklas liksom metoder för 

belzovsbaserad rt"S11r.1fördelning 

Landstingen planerar hälso- och ~jukvärden enligt ett rdati\·t enhetligt 

system med femf1riga verksamhetsplancr och arsbudgetar. 

Den planerade utvecklingen inom landsting.en p[i fem ars sikt niir det gäller 

verksamhet. personal och ekonomi sammanstiills arligen av Landstingsför

bundet och socialstyrelsen (LKELP). 

Inom vissa omräden behövs mer liingsiktiga övcrviigandcn iin vad en 

femårsplan erbjuder. Detta gäller exempelvis utbyggnaden av primiirvarden 

och det förebyggande arbetet samt förändringen mot öppna viirdformer 

inom äldreomsorg och psykiatri. Det är angeläget att denna typ av limg~iktig 

planering - som redan bedrivs i många landsting - vidareutvecklas. 

Detta utvecklingsarbete bör aktivt stödjas och stimuleras frän central 

nivå. 

Metoderna för behovsbascrad resursfördelning biir vidan:utvccklas saväl 

vad avser fördelning av statliga rn.:del mellan olika landsting som vid 

fördelning av re~urser inom enskilda landsting. 

P[i riksnivC1 har riksdag och regering det övergripande ansvaret för 

planeringen och samordningen av hiilso- och sjuk\'ardcn. Ett sadant ansvar 

förutsiittcr att statsmakterna har ett underlag: för att bedöma hur de 
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övergripande m~1kn uppfylls och hur verksamheten fr\riindras. Statsmakter

na har vidare ett behov av denna typ av underlag för uthildningsplanering nch 

olika samhällsekonomiska överviigandcn. 

I första hand erhalls detta underlag friin de planer som utarbetas inom 

olika landsting men även genom socialstyrelsens tillsyn av och dialog med 

landstingen i planarbetet. 

Det iir vfö;entligt att det arbete som pi1gin för att utveckla ~amordningen 

mellan den centrala nivån och landstingen vidareutvecklas. 

• Kunskapen 0111 hälsorisker, hiilso(örhä//1111den och 1·1irdbchm• inom olika 

befolkningsgrupper mås1e vidarc1111·crk/as och i /i/ttillgii11glig form rege/ln111-
de1 redovisas i en folkhii/sorapport 

En god hiilso- och sjukviirdstatistik iir av avgörande betydelst: för att kunna 

utveckla den offensiva hiilsop(ilitik som tidigare förordats liksom för att 

kunna följa och analysera hur hälsn- och sjukviirdslagens miil L)Ch intentioner 

förverkligas. 

Sverige har i ett internationellt perspektiv ett välutvecklat statistiksystem 

som bade möter kraven på god anYändbarhet i olika sammanhang och 

säkerställer höga krav p;'\ den enskildes integritet. 

Det finns emellertid fortfarandc vissa mycket angeI;igna utvecklingsbe

hov. Den samlade patientstatistiken bör t.cx. omfatta all v[ml och inte som 

nu begränsas till den slutna vi1rden. Vidare är det viisentligt att biittre kunna 

fänga upp de äldsta i1lclcrsgruppernas hiilsoprnblem och funktionsnedsiitt

ningar genom att inkludera ocks~t de iildsta i de levnadsnivftundersökningar 

som genomförs av statistiska centalbyran. Den hiilsostatistik som belyser 

hälsorisker och hälsoproblem bland barn och ungdom behöver ocksä 

vidareutvecklas för att kunna bli ett tillfredsstiillande underlag för att t.ex. på 

tidigt stadium kunna identifiera olika riskfaktorer och riskgrupper. 

I ett välfärdspolitiskt perspektiv är det mycket angeläget att i samlad och 

lättillgänglig form fö en helhetsbild av hälsorisker. hälsoförhi11landen och 

vårdbehov inom olika befolkningsgrupper. 

Det är därför viktigt att man pi1 central nivi1 regelbundet sammanställer t:n 

folkhälsorapport. 

9.6 Personal. utbildning och forskning 

• Personal- och 111hildni11gsp/a11cri11gc11 mäs1e iin starkare rc/arcras till målen 

för hälso- och sjuhården 

Personalens kunskaper och färdigheter liksom deras förhi\llningssätt till 

drdarbetet iir av avg:i\rande betydelse tör möjligheterna att förverkliga d~· 

mål och riktlinjer som gäller för hälso- och sjukv~irden. 

En ökad satsning pil förebyggande arbete förutsiittcr diirfor att berörda 

personalgrupper inom värden filr likade kunskapt:r om metLidcr för si1viil 

individ- som samhällsinriktat hiilsopolitiskt arbL·te. 
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Pil motsvarande siitt krii\'s en utveckling l1ch fliriindring a\· kunskapskra

vcn för att intentionerna hakom en utbyggd primärviird skall kunna 

förverkligas. 

Med hiinsvn till att L'lt föriinclrat innehtt!I i grundutbildningarna ger 

effekter först p~i liingn: sikt miiste fort- och efterutbildning ges hög 

prioritet. 

Fortbildningsinsatser för att höja kornpetensnivirn för bitriidcn till 

motsvarande undcrskiill:ske/skötarkompetens bör clärncl siirskilt beaktas. 

Vtirdarbetet- siiviil de sjuk\'!irdandc som sthrrc delen av det förebyggande 

arbetet - sker i nära kontakt med medmiinniskor och ofta i en situation cU 

den \'i"lrclslikancle har ett siirskilt behov ,,,. medmiinskligt stöd nch ett 

försti1cnde bemötande. 

Denna mcdmiinskliga och serviceinriktade dimension av \'itrden mi"1ste 

vara en grundbggamie utgilngspunkt vid utformningen av innehi1\let i de 

utbildningslinjcr som finns för hiibo- och sjukv~irdsuthildningen. 

• Den s1·c11ska medicinska fnrskningcns crkänr fra111s1ac11dc .1·1äl/11i11g skall 

bibclulllas oclz 1·idare1111·ccklas bl.a. gcnnm a:1 i högre grad inrikca.1· 11101 

prevemion. allmii111ncdici11, epidemiologi, 01111·ård11ad och relzabilirering i el/ 

1värve1enskaplig1 paspckri1· 

Den svensk:\ mt:dicinska forskningen har en internationt>llt framstående 

ställning som det iir angeläget att bevara nch utveckla. 

Det är samtidigt \'iisentligt att elen hälsopolitiska markering som görs bl.a. i 

hiilso- och sjukv[irdslagen får ett ökat genomslag i forskningspolitiken. 

Forskning inriktad mot att belysa risker för och orsaker till ohiilsans 

fördelning mellan olika befolkningsgrupper är därvid av siirskilt intresse 

liksom forskning om arbetslöshetens hälsomässiga konsekvenser. 

Detta kriiver ett tvärvetenskapligt angreppssätt med en ökad samverkan 

mellan medicin. samhälls- och beteende\'etenskapcr. teknik och andra 

forskningso1nr[1den. 

10 Förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården 

10.1 Försöksverksamheten med förtroendenämnder inom hälso- och sjuhår

den förlängs i ett år 

i Mitt förslag: Flirsöbverksamheten med förtroendenämnder flirliings i ell 

! [1r. Lagen (l 980: 12) om fiirtroendeniimndcr inom hiilso- och sjukviirden 

l skall iiga fortsatt giltighet till utg[mgen a\ iuni 1986. 
L._ -~-------~-- - - -· _· ________ -----·------·- ----

Arbetsgruppens förslag: Arbetsgruppen har flirl:slagit att verksamhctt:n med 

förtroendeniimnder bör bestii sedan försliksperioden upphört och att hiilso

och sjukvardshuvudmännen fortsättningsvis biir vara skyldiga enligt lag att 
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inrätta en eller flera särskilda fi_irtroendeniimnder. VerksamhL'len hör enligt 

arbetsgruppens förslag utvidgas att omfatta även folktandv<'mlen. 

Remissinstanscrna: Rcmissinstanscrna är med nagot undantag positiva till en 

fortsatt verksamhet med förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården. 

Majoriteten av remissinstanserna är positiva till en fortsatt lagrcgkring och 

till att verksamheten bör bedrivas av särskilda nämnder. Negativa till detta iir 

stat- och kommunberedningen, demokratiberedningen. Landstingsförbun

dct och ett ferntontal landsting (motsv.). Flertalet remissinstanser är positiva 

till förslaget om att folktandvardcn skall innefattas i niimndcrnas verksam

hetsområde. Flera förordar att iiven omsorgsverksamhctcn inkluderas. 

Nf1gra remissinstanser har papekat att förslagen om förtroendeniimnder 

och insynsniimnder för den psykiatriska tvångsviirden bör beredas i ett 

sammanhang. 

Skälen för mitt förslag: Den 1 juli 1980 inleddes en femflrig försöksverksam

het med förtroendenämnder inom hälso- och sjukvi1rdcn. Enligt lagen 

( 1980: 12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården. som gäller till 

och med den 30 juni 1985, skall det inom varje landstingskommun eller 

landstingsfri kommun finnas en eller flera förtroendeniimnder. Nämnderna 

skall främja kontakten mellan patienten och hälso- och sjukvårdspcrsonalen 

samt förmedla den hjiilp till patienterna som förhMlandena påkallar. 

Den särskilda lagen tillkom mot bakgrund av de krav som under flera år 

ställts i olika sammanhang - bl.a. genom motioner i riksdagen - om insatser 

friin samhällets sida för att framför allt förbättra möjligheterna till kontakt 

och information mellan patienterna å den ena sidan och hiilso- och 

sjukvärdshuvudmännen och de anställda inom hälso- och sjukvården å den 

andra sidan. 

Socialutskottet förutsatte i sin behandling av fräg:an om förtroendenämn

der (prop. 1978179:220, SoU 1979/80: J 6) att verksamheten skulle utvärderas 

innan slutlig ställning togs till hur verksamheten borde utformas p{t längre 

sikt. 

Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets hemställan ( rskr 1979/ 

80: 130). 
Under försöksperioden gäller enligt lagen ( 1980: 12) om förtroendenämn

der inom hälso- och sjukvården att det skall finnas en eller flera 

förtroendenämnder i varje landsting. Hälso- och sjuhiirdshuvudmannen får 

tillsätta en särskild förtroendenämnd eller uppdra iit någon annan nämnd att 

vara förtroendenämnd. Där flera nämnder finns skall varje niimncl fullgöra 

förtroendenämndsuppgifter för en viss del av kommunen eller för en viss 

vårdinriittning. 

Bestiimmelserna om kommunstyrelsens arbetsförutsiittningar i 3 kap. 

2-12 ** kommunallagen ( 1977: 179) har motsvarande tilliimpning pii förtro

endenämnderna. 

En utvärdering av verksamheten har genomförts av en särskild arbets-

JO Riksdagen 198.//1::15. I sam/. ,\/r 181 ---
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grupp inom socialdepartementet. Utvärdering och förslag till fortsatt 

reglering av verksamheten har redovisats i rapporten ( Ds S 1984: 16) om 

förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården. 

Under den femåriga försöksperioden har samtliga huvudmän inrättat en 

eller flera förtroendenämnder för de ändamål som anges i lagen eller lagt 

uppgifterna på redan befintliga nämnder. Till nämnderna har som regel 

knutits verkställande tjänstemän. 

Flertalet huvudmän har valt att inrätta en särskild förtroendenämnd. Det 

förekommer att uppgiften lagts på förvaltningsutskott eller direktion. 

Verksamheten har fått en betydande omfattning även om ärendena är 

förhållandevis ojämnt fördelade mellan landstingen. 

Från hälso- och sjukvårdshuvudmännens sida råder med något undantag 

enighet om att förtroendenämndernas verksamhet behövs och att den även i 

fortsättningen bör vara knuten till landstingen. Även övriga intressenter är 

positiva till en fortsatt verksamhet med i huvudsak den nuvarande 

inriktningen. 

Jag anser att förtroendenämnderna fyller en viktig funktion inom hälso

och sjukvården för att främja kontakten mellan patienten och personalen 

samt att svara för information och hjälpförmedling i patientärenden. 
Nämnderna utgör ett viktigt komplement till landstingens hälso- och 

sjukvård samt till socialstyrelsen och hälso- och sjukvårdens ansvars

nämnd. 

Socialberedningen har i betänkandet (SOU 1984:64) Psykiatrin. rättssä

kerheten och tvånget föreslagit särskilda insynsnämnder för den psykiatriska 

tvångsvården med uppgift att följa tvångsvården, utse stödpersoner och 

sköta viss rapportering till socialstyrelsen. Förtroendenämnderna anses inte 

vara lämpliga att även vara insynsnämnder med hänsyn till den nära 

kopplingen till hälso- och sjukvarden. Frågan om förtroendenämnderna skall 

behövas jämsides med insynsnämnderna bör enligt beredningen övervägas i 

samband med att försöksverksamheten med förtroendenämnder upphör. I 

ett särskilt yttrande till betänkandet har förordats att förtroendenämnderna 

får till uppgift att också vara insynsnämnder. 

Socialberedningens betänkande bereds f.n. inom regeringskansliet. 

I några remissyttranden över rapporten om förtroendenämndernas 

verksamhet har förordats att frågan om huruvida förtroendenämnder och 

insynsnämnder ~kall kopplas samman bereds ytterligare. Jag instämmer häri 

och föreslår att förslaget om den framtida verksamheten med förtroende

nämnder och förslaget om insynsnämnder inom den psykiatriska tvångsvår

den bereds i ett sammanhang. Ett ställningstagande till socialberedningens 

förslag kan inte ske i sådan tid att förslag kan föreläggas riksdagen under 

varen. 

Med hänsyn till detta föreslår jag att nuvarande försöksverksamhet med 

förtroendenämnder förlängs i ett år. 

Jag lägger i enlighet härmed fram förslag om fortsatt giltighet av nuvarande 

lag om förtroendenämnder till utgången av juni 1986. 
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11 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag anfört har inom socialdepartementet upprättats 

förslag till 

L lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 

2. lag om fortsatt giltighet av lagen (1980:12) om förtroendenämnder 

inom hälso- och sjukvardcn. 

Lagförslaget under 1. är av så lagtekniskt enkel beskaffenhet att jag inte 

anser lagddets prövning påkallad. 

12 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

dels anta förslagen till 
I. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 
2. lag om fortsatt giltighet av lagen (1980: 12) om förtroendenämn

der inom hälso- och sjukvården. 

dels godkänna de riktlinjer för hälso- och sjukvårdspolitiken som 

jag har angett i det föregående (avsnitt 9). 

Jag hemställer vidare att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av 

vad jag har anfört om det förebyggande arbetet, vårdens inriktning, struktur 

och planering samt om personalutbildning, forskning och statistik. 

13 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för de 

åtgärder och det ändamål som föredraganden har hemställt om. 
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Appendix 1 

Utdrag ur HS 90:s huvudrapport (SOU 1984:39) 
Hälso- och sjukvård inför 90-talet 

2 Hälsoproblem och hälsorisker 

2.1 Inledning 

En god hälsa för hela befolkningen är enligt HSL ett övergripande mål för 
hela hälso- och sjukvården. En god hälsa är även ett väsentligt mål för 
samhällets allmänna välfärdspolitik. Ett hälsopolitiskt handlande, som syftar 
mot detta mål. kräver bl a kunskaper om hälsoproblemens och hälsorisker
nas utbredning. Sådana kunskaper kan utnyttjas för att 

o formulera konkreta, hälsopolitiska mål 
o ge underlag för resursfördelning som säkerställer att man når särskilt 

utsatta grupper eller så långt möjligt förhindrar uppkomst av särskilt 
allvarliga sjukdomskonsekvenser eller på annat sätt åstadkommer största 
möjliga hälsovinst för flest människor 

o utvärdera i vilken utsträckning man når uppställda mål. 

Begreppen hälsa och ohälsa innefattar så många dimensioner och enskild
heter att det inte är möjligt att med några få mått eller indikatorer ge en 
rättvisande bild av dess förekomst och fördelning i befolkningen. För 
överskådlighetens skull tvingas man till långtgående förenklingar. I den 
praktiska hälso- och sjukvården arbetar man med en mångfald diagnoser för 
att beteckna hälsoproblem. De sociala och ekonomiska konsekvenserna av 
ohälsa kan också beskrivas på många olika sätt. Detsamma gäller hoten mot 
hälsan - yttre hälsorisker. 

När i det följande hälsoproblem och hälsorisker i befolkningen redovisas, 
innebär det inte att alla de enskilda sjukdomar och hälsorisker som inte 
uttryckligt omnämns bedömts vara betydelselösa, utan endast att de ryms 
inom de mera övergripande beskrivningar som det här är nödvändigt att 
begränsa sig till. HSL:s intentioner är att befolkningens hälsoproblem skall 
uppmärksammas och att vårdbehoven tillgodoses, vare sig det handlar om 
vanliga eller ovanliga hälsoproblem. 

Nedan behandlas följande sjukdomskonsekvenser 

o dödlighet och särskilt död i tidiga år 
o symtom och besvär 
o funktionsnedsättningar 
o handikapp 
o vårdutnyttjande 
o samhällsekonomiska konsekvenser. 
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Först görs en kort sammanfattning av den förväntade befolkningsutveckling
en, då denna har väsentlig betydelse för vårdbehovens och vårdmöjligheter
nas framtida utveckling. 

Enligt SCB:s senaste prognoser beräknas Sveriges folkmängd öka högst 
marginellt fram till mitten av 1990-talet för att därefter minska. Antalet barn 
och ungdomar har redan minskat under några år. Denna minskning beräknas 
fortsätta. Antalet personer i yrkesverksam ålder beräknas fortsätta att öka 
något. Medelåldern inom denna grupp ökar samtidigt. Ökningstakten för 
antalet personer över 65 år kommer att bli lägre under 1980-talet än under de 
senaste decennierna. Under 1990-talet kommer denna åldersgrupp att 
minska för att ett tiotal år in på nästa sekel åter öka kraftigt. Under åren fram 
till sekelskiftet kommer ålderssammansättningen bland ålderspensionärerna 
att förändras kraftigt, genom att antalet personer över 80 år kommer att öka 
väsentligt. I åldern 65-79 år kommer antalet gifta personer att minska 
snabbare än antalet ogifta. I åldern över 80 år kommer framför allt 
ensamstående kvinnor att öka starkt. 

Procent 

0,25 ~ 1980 

CJ 1990 
0,20 

D 2000 . O,Hi 

0,10 

0,05 

65-w 80-w Ålder 

SCB antar att invandringen under resten av seklet kommer att fortsätta att 
öka. Den höga utvandringen under senare år förväntas dock minska. 

SCB har beräknat att antalet förvärvsarbetande kan komma att öka med 
drygt 200 000 under 1980-talet. Kvinnornas förvärvsintensitet förväntas 
fortsätta att öka medan männens fortsätter att minska. Yrkesgrupper som 
beräknas öka i omfattning är i första hand tekniska, naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga yrken samt serviceyrken. Lant- och skogsbruk, 
transport och kommunikation samt tillverkningsarbete beräknas i framtiden 
komma att sysselsätta färre personer än idag. 

Figur 2.1 Ntlgra befolk
ningsförändringar. Antal 
personer i il/drama 65-w 
dr respektive 80-w dr per 
person i dldern 16-64 dr 
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2.2 Dödlighet 

Sverige har idag en i ett internationellt och historiskt perspektiv exceptionellt 
låg dödlighet. 

o Medellivslängden är bland de längsta i världen. Den har ökat med 20 år 
sedan sekelskiftet. Även då hade Sverige jämfört med övriga länder en låg 
dödlighet. Skillnaden mellan de rika nationerna har gradvis minskat, men 
avståndet till de fattiga länderna kvarstår närmast oförändrat. 

o De nordiska länderna har den lägsta spädbarnsdödligheten i världen. 
Spädbarnsdödligheten i Sverige är bara hälften av vad den är i England, 
Tyskland och USA och en tiondel av nivån i många u-länder. Före 
industrialismens genombrott hade städerna i Sverige en hög spädbarns
dödlighet till följd av bostadsnöd och dålig hygien. Industrialismen 
medförde en förbättrad levnadsstandard och städerna fick under 1930-
talet en lägre spädbarnsdödlighet än landsbygden. 

o Dödligheten bland barn och ungdom har minskat avsevärt under 
1900-talet till följd av förbättrad kosthållning, bostadshygien. olycksfalls
prevention och medicinska framsteg. Jämfört med övriga Europa har 
Sverige en låg dödlighet bland barn och ungdom under 20 år. 

D Dödligheten bland yngre och medelålders vuxna har minskat under hela 
1900-talet fram till mitten av 1960-talet, då minskningen för männens del 
övergick i en ökning. Denna ökning berodde i första hand på en högre 
dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom och alkoholskador. Denna trend har 
brutits de senaste åren. Sverige har en något högre dödlighet bland yngre 
medelålders män än vissa andra europeiska länder bl a England, Holland 
och Norge. 

o Dödligheten bland äldre har minskat stadigt under 1900-talet i synnerhet 
för kvinnorna. Dödligheten är också bland äldre lägre i Sverige jämfört 
med flertalet andra länder. Ett undantag är Norge. 

Orsakerna till förändringarna i dödligheten är ofullständigt kända. Grund
läggande för den minskade dödligheten har givetvis varit den förbättrade 
Jevnadsstandarden med därav följande förbättrad kost, bostadshygien, 
bättre sanitära förhållanden mm. 

Att dödligheten varierar med åldern är välbekant. Efter det första 
levnadsåret sjunker dödligheten och är som lägst bland barn i 5-14-
årsåldern. 

Dödligheten är högre för män än för kvinnor i alla åldersgrupper. Detta är 
särskilt markant i 20-30-årsåldern och om än i någon mindre mån i 
60-70-årsåldern. 

1974-1978 var risken för en frånskild man i 45-årsåldern att dö före 65 års 
ålder dubbelt så stor som för en gift man. För kvinnor var risken 50 procent 
högre bland frånskilda än bland gifta. Även de som aldrig varit gifta och 
änkor/änklingar har betydligt högre dödlighet än gifta. 

Dödligheten bland förtidspensionärer, arbetslösa och andra som står 
utanför arbetsmarknaden är högre än bland förvärvsarbetande. Också bland 
de förvärvsarbetande finns stora skillnader mellan olika yrkesgrupper. Män 
anställda inom serviceyrken har en klart högre dödlighet än genomsnittet. 
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Också kvinnor anställda i serviceyrken har något högre dödlighet än 
genomsnittet av förvärvsarbetande, men skillnaden är ej lika tydlig. Bland 
kvinnor som ej förvärvsarbetar men sammanbor med män i serviceyrken 
liksom bland barn i familjer, där försörjaren är anställd i servicebranchen är 
skillnaderna tydligare. Jordbrukare, anställda i tekniska, administrativa och 
kommersiella yrken samt militärer har, efter det att hänsyn tagits till 
åldersfördelning, en relativt låg dödlighet. 

Dödligheten är högre i storstadskommunema och i vissa glesbygdslän i 
norra och västra Sverige än i resten av landet. 

Över hälften av alla dödsfall beror på hjärt- och kärlsjukdomar. Andra 
vanliga dödsorsaker är tumörer (cancer), andningsorganens sjukdomar samt 
skador. 

Helt dominerande dödsorsaker under det första levnadsåret är medfödda 
missbildningar och komplikationer i samband med förlossning. 

De tre dominerande dödsorsakerna i åldern 1-65 år är självmord, 
hjärtinfarkt och närbesläktade hjärtsjukdomar samt trafikolyckor. 

Sättet att slå samman olika dödsorsaker till större grupper är väsentligt vid 
jämförelse av olika dödsorsakers betydelse. Betraktar man olika alkoholre
laterade sjukdomar och skador som en grupp hör dessa till de vanligaste 
dödsorsakerna. 

Den manliga överdödligheten förklaras bland yngre framför allt av hög 
dödlighet i skador (främst trafikolyckor och självmord) och bland äldre av i 
första hand hjärt- och kärlsjukdomar, men även tumörer och skador spelar 
en betydelsefull roll. I åldern 45-55 år är dödligheten i ischemiska 
hjärtsjukdomar (hjärtinfarkt och närbesläktade sjukdomar) sex gånger så 
hög bland män som bland kvinnor. 

Överdödligheten bland frånskilda män jämfört med gifta är i 55-
59-årsåldern för hjärt- och kärlsjukdomar 70 procent, för lungcancer 90 
procent, för motorfordonsolyckor 200 procent, för självmord över 300 
procent och för levercirros 800 procent. 

Självmord, lungcancer och alkoholrelaterade dödsorsaker är särskilt 
vanliga i storstäderna. Hjärt- och kärlsjukdomar och trafikolyckor är 
överrepresenterade i glesbygdslänen i norra Sverige. 

2.3 Symtom och besvär 

Enligt institutets för social forskning (SOFI) levnadsnivåundersökning 
(LNU) och statistiska centralbyråns (SCB) undersökning om levnadsförhål
landena (ULF) är psykiska problem. besvär från rörelseorganen samt 
långvariga hjärt- och kärlsjukdomar de vanligaste besvären i åldrarna 15-75 
år. 

LNU visar vidare att värk i rygg, höfter, skuldror, axlar eller leder är 
vanligare i socialgrupp 3 än i socialgrupp 1. Skillnaden är relativt sett 
kraftigare bland dem som angivit att de har mycket värk. Andelen med värk 
av denna typ har ökat mellan 1968 och 1981isocialgrupp2 och 3 medan läget 
för socialgrupp 1 är i stort sett oförändrat. 
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Motsvarande skillnader finns också beträffande psykiska besvär. Nära 30 
procent i socialgrupp 3 hade 1981 nedsatt psykiskt välbefinnande enligt LNU 
jämfört med knappt 20 procent i socialgrupp 1. Fler kvinnor än män uppger 
sig ha psykiska besvär. Skillnaderna mellan socialgruppe~a är också högst 
bland kvinnor. Betydligt färre intervjupersoner rapporterade sig ha psykiska 
problem 1981 än 1968. Skillnaderna mellan socialgrupperna har dock inte 
minskat. 

Långvarig sjukdom oavsett sjukdomstyp rapporteras mellan 25 och 75 
procent oftare bland arbetare än bland högre tjänstemän i alla de nordiska 
länderna. 

2.4 Funktionsnedsättningar 

Enligt LNU har andelen i den vuxna befolkningen med nedsatt rörelseför
måga minskat från 1968 till 1981. Det gäller också kraftigt nedsatt 
rörelseförmåga. Även enligt ULF förefaller rörelseförmågan ha förbättrats 
något från 1975 till 1981. 

Nedsatt rörelseförmåga var 1981 2,4 gånger vanligare i socialgrupp 3 än i 
socialgrupp 1. Inga utjämningstendenser mellan socialgrupperna kan ses 
mellan 1968 och 1981. Enligt ULF är rörelsehinder i åldern 45-64 år vanligare 
bland arbetare utan yrkesutbildning, lägre tjänstemän och företagare (ej 
jordbrukare) än bland övriga förvärvsarbetande. Rörelsehinder är också 
vanligare bland dem som ej är sammanboende än bland de sammanboen
de. 

mycket värk 

Socialgrupp 

Figur 2.2 Andelar med 
i•ärk i olika socialgrup· 
per 1968 och 1981 enligt 
/evnadsnivåundersök
ningen 

Källa: SOV 198-1:40 
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Hörselnedsättningar är vanligare bland män än bland kvinnor. De 
förekommer oftare också i socialgrupp 3 än i socialgrupp 1. Andelen i den 
vuxna befolkningen med hörselnedsättning har ökat något mellan 1968 och 
1981. Byggnadsarbetare. bönder, skogsarbetare och förmän är särskilt 
utsatta yrkesgrupper. 

Mellan 1975 och 1981 har andelen med enbart egna tänder ökat klart. 
Däremot finns enligt ULF ingen säkerställd förändring i andelen med nedsatt 
tuggförmåga. Också enligt LNU har andelen med bra egna tänder ökat 
kraftigt från 1968 till 1981. Tandstatus har höjts genom att de yngsta 
grupperna nu har i stort sett problemfria tänder. Skillnaderna gentemot de 
äldsta framstår därmed som än större. Fortfarande är tandstatus sämre på 
landsbygden och i socialgrupp 3 jämfört med övriga grupper. 

2.5 Handikapp 

Sjukfrånvaron ökade från slutet av 1960-talet fram till mitten av 1970-talet. 
Detta förklaras delvis av förändringar i försäkringen, höjd sjukpenning, 
borttagande av karensdagar m m. Från och med 1979 har sjuktalet minskat. 
Ökningen av förtidspensionerna under 1970-talet har haft ett dämpande 
inflytande på sjukfrånvaron. De senaste åren har dock detta inflytande 
minskat. 

Vanliga anledningar till förtidspension är sjukdomar i rörelseorganen, 
hjärt- och kärlsjukdomar och psykiska problem. 

Beträffande sjukskrivningsorsaker saknas färsk statistik. 1970 dominerade 
förkylningar och influensa vad gäller antalet sjukfall. Om man tar hänsyn till 
frånvarotiden framstår rörelseorganens sjukdomar som den viktigaste 
orsaken. 

Enligt ULF är nedsatt arbetsförmåga p g a långvarig sjukdom eller besvär 
vanligare bland ej sammanboende än bland sammanboende. Det är också 
vanligare bland arbetare än bland tjänstemän liksom det är vanligare i 
glesbygdsregionerna än i storstadsregionerna. 

Enligt ULF bodde 1980/81 97 procent av befolkningen i moderna bostäder. 
Andelen, som inte bor modernt, är dubbelt så stor bland rörelsehindrade och 
bland pensionärer som bland totalbefolkningen. Bland rörelsehindrade 
pensionärer i åldern 65-84 år är det över tre gånger så vanligt med en 
omodern lägenhet som hos befolkningen som helhet. 

Enligt ULF hade 1980/81 mellan 80 och 90 procent av de rörelsehindrade 
behov av hjälp med av- och påklädning och personlig hygien. Något färre 
behöver hjälp med matlagning och över hälften klarar sig utan hjälp med 
städning. 

2.6 Vårdutnyttjande 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till sluten vård. 1981 var 
ett vårdtillfälle av sju vid sjukhus för kroppssjukvård inom 19 sjukvårdsom
råden föranlett av sådana sjukdomar. Om även sjukhus för psykiatrisk vård 
inkluderas svarar ändå hjärt- och kärlsjukdomarna för 20-25 procent av 
vårddagarna. Psykiska besvär, som i allmänhet har betydligt längre 
11 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 181 ---
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vårdtider, svarar för något fler procentenheter av vårddagarna. Tumörer, 
nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, andningsorganens sjukdo· 
mar, rörelseorganens sjukdomar samt skador genom yttre våld och 
förgiftning svarar också tillsammans för ytterligare 25-30 procent av antalet 
vårddagar i sluten vård. 

Utnyttjandet av sluten vård är ojämnt fördelat mellan olika befolknings
grupper. Välkänt är att det efter barnaåren ökar med åldern och också att 
denna ökning sker olika för män och kvinnor. I de fertila åldrarna liksom i de 
allra högsta åldersgrupperna är kvinnornas utnyttjande av sluten vård större 
än männens. 

Sammanboende/gifta har ca 40 procent färre vårddagar än genomsnittet 
medan de som ej sammanbor och är frånskilda eller aldrig har varit gifta har 
ca 70 procent fler vårddagar än genomsnittet (efter det att hänsyn tagits till 
ålder). Också gifta/ej sammanboende har betydligt fler vårddagar än 
genomsnittet. 

Skillnader mellan civilstånd och sammanboende/ej sammanboende är 
kraftigare för män än för kvinnor. Bland medelålders män är antalet 
vårddagar per invånare nästan fem och bland medelålders kvinnor tre gånger 
större bland ej sammanboende än bland sammanboende. 

Vid en jämförelse av olika sysselsättningskategorier finner man lägst 
vårdutnyttjande bland studerande, värnpliktiga och förvärvsarbetande, 
medan förtidspensionärer och gruppen övriga har högst. Inom gruppen 
övriga återfinns bl a långvarigt arbetslösa och långvarigt sjukskrivna. 

Också inom gruppen förvärvsarbetande finns klara skillnader mellan olika 
grupper. Arbetare har ett klart högre vårdutnyttjande. Framför allt 
jordbrukares och högre tjänstemäns vårdutnyttjande är lägre än genomsnit
tet. Skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper blir för män 
tydligast från yngre medelåldern. 

De som arbetar inom näringsgrenar som malmbrytning, restaurang- och 
hotellverksamhet och renhållning har ett mycket högt vårdutnyttjande. 

Vårdutnyttjandet mätt i vårddagar sjunker med stigande disponibel 
inkomst i åldrarna upp till 75 år. 

2.7 Några stora hälsoproblem 

Om man försöker lägga samman direkta vårdkostnader och kostnader för 
produktionsbortfall förorsakat av sjukfrånvaro, förtidspension och dödsfall, 
kommer man fram till att hjärt- och kärlsjukdomar, rörelseorganens 
sjukdomar och psykiska problem är de tre mest betydelsefulla sjukdoms
grupperna. Därefter följer skador, sjukdomar i matsmältningsorgan, and
ningsorgan och tumörer. 
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En hälsopolitik som syftar till en bättre folkhälsa. d v s färre dödsfall i unga 
år. färre fall av nedsatt arbets- och funktionsförmåga, färre upplevda symtom 
och besvär och mindre behov av sluten sjukhusvård, bör således sätta in 
särskilda insatser mot dessa hälsoproblem. 

Som inledningsvis berördes kan hälsoproblem klassificeras på olika sätt. 
Man kan komma fram till, att andra hälsoproblem framstår som minst lika 
betydelsefulla som de sex i figur 2.3 angivna, genom att använda andra 
urvalskriterier eller genom att gruppera samman sjukdomar och skador till 
grupper på annat sätt än det som använts här. Man kan också sätta större vikt 
vid andras jukdomskonsekvenser än de här valda. T ex allergier är ett mycket 
vanligt problem för människor idag. Av olika skäl framgår detta inte av 
befintlig statistik. Det beror dels på att relativt få fall leder till de allvarligaste 
konsekvenserna - för vilka statistiken är bäst - dels på att allergier inte är 
samlade under en huvudrubrik i sjukdomsklassifikationen och därför sällan 
redovisas som grupp. Det senare gäller även alkoholrelaterade hälsopro
blem. Vissa sjukdomar och skador med ett odiskutabelt samband med 
alkoholförbrukning har dock på senare tid i en del undersökningar redovisats 
som grupp. 

Om man avgränsade sjukdomsgrupper snävare än vad som gjorts här eller 
analyserade befolkningsgrupp för befolkningsgrupp skulle t ex diabetes, 
öroninflammatione.r bland barn, syn- eller hörselproblem bland äldre 
framstå som stora folkhälsoproblem. 

2 

Figur 2.3 Procentuell 
fördelning pd de sex 
vanligaste sjukdomsgrup
perna enligt fyra olika 
källor 
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2.7.1 Hjärt- och kärlsjukdomar 

Hjärt- och kärlsjukdom är en dominerande orsak till de flesta allvarliga 
sjukdomskonsekvenser. Det är också ett problem som ökar p g a att dels 
befolkningens genomsnittsålder blir högre, att dels att dessa sjukdomar blir 
vanligare i vissa åldrar. 

Hjärt- och kärlsjukdom drabbar i första hand män över 45 år och kvinnor 
över 65. Som dödsorsak svarar den för nästan hälften av männens dödsfall i 
åldern 45-64 år och för en fjärdedel av kvinnornas. Hjärtinfarkt och andra 
ischemiska hjärtsjukdomar är de vanligaste dödsorsakerna i gruppen. 

Hjärtinfarkt är också den vanligaste diagnosen i sluten vård bland män i 
åldern 45-74 år. Bland kvinnor och äldre män dominerar däremot 
blodproppar och blödningar i hjärnan. 

Sluten vård för hjärt- och kärlsjukdomar är bland medelålders män särskilt 
vanligt hos lägre tjänstemän, Iivsmedelsarbetare, paketerare, stuveri- och 
lagerarbetare samt verkstads- och byggnadsmetallarbetare. medan t ex 
relativt få skogsarbetare vårdas för sådana sjukdomar. Högt vårdutnyttjande 
för hjärtinfarkt och närbesläktade sjukdomar har personer i yrken som tex 
är samtidigt jäktiga och enformiga eller jäktiga och med få möjligheter att 
lära nya saker. Detsamma gäller skiftarbetare och andra med arbetstider, 
som ligger utanför "normal" dagtid. 

I primärvård och enligt intervjuundersökningar är högt blodtryck och t ex 
yrsel, bensvullnad, bröstsmärtor och andnöd, som ofta har samband med 
sjukdomar i cirkulationsorganen, vanliga åkommor. Hjärtinfarkt och 
kärlkramp är vanliga orsaker till förtidspensionering. 

Under 1970-talet har dödligheten i ischemiska hjärtsjukdomar ökat bland 
medelålders män i Sverige. Svaga ökningar har också förekommit i England, 
Frankrike och i en rad östeuropeiska länder. Tendensen har samtidigt varit 
sjunkande i vissa länder med en tidigare betydligt högre dödlighet än i 
Sverige, tex USA och Finland. 

2. 7 .2 Psykiska problem 

Psykiska problem är den diagnosgrupp som förorsakar flest vårddagar i 
sluten vård. Om man definierar psykiska problem något vidare än 
sjukdomsklassifikationen och inkluderar självmord och en del alkoholska
dor, blir det också den vanligaste dödsorsaken i åldrarna under 45 år. 

Inom den slutna vården är schizofreni och åldersbetingade psykoser som 
senil demens vanligast bland dem som ligger kvar under lång tid. De flesta 
vårdtillfällena orsakas av alkoholproblem och neuroser. Ofta leder dessa 
sjukdomstyper till återintagningar. 

Sluten psykiatrisk vård är betydligt vanligare bland arbetare och lägre 
tjänstemän än bland högre tjänstemän och jordbrukare. Ej sammanboende 
som inte är eller tidigare varit gifta har betydligt fler vårddagar än de som 
tillhör andra samboende- civilståndsgrupper. Skillnaderna mellan olika 
civilstånd och mellan sammanboende och ej sammanboende är större inom 
psykiatrin än inom kroppssjukvården. 

Enligt intervjuundersökningar tillhör trötthet, ångest, oro, sömnbesvär 
och andra psykiska symtom de vanligaste besvären. Såväl sådana symtom 
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som depression och djup nedstämdhet är vanligare bland kvinnor än bland 
män. Däremot är självmord och alkoholskador betydligt vanligare bland 
män. 

Ärftliga faktorer spelar en viss roll inte minst när det gäller de svåra 
psykotiska tillstånden, schizofreni och mana-depressiv psykos men kanske 
även för alkoholism. Vissa psykiska tillstånd är resultat av infektioner i 
centrala nervsystemet under fosterstadiet eller senare i livet. Den ökande 
andelen äldre medför ett ökat antal med åldersdement beteende. I vissa fall 
är orsaken till dessa symtom åderförkalkning men ofta är den okänd. Sociala 
förhållanden exempelvis flyttning, liksom isolering och arbetslöshet kan 
förvärra symtomen. 

Olycksfall med skador av hjärnan är en inte ovanlig orsak till psykiska 
symtom. Förlossningsskador är en orsak till psykisk utvecklingsstörning och 
vissa beteendeavvikelser. 

Ett flertal kemiska ämnen i industrin t ex lösningsmedel är kända för att 
påverka det centrala nervsystemet. Symtom på kroniska skador är trötthet, 
sömnstörningar, minnesförlust, irritation, nedstämdhet mm. Alkoholmiss
bruk kan vara en orsak till psykiska symtom och skador dels genom direkt 
inverkan på hjärnan, dels genom de sociala effekterna missbruket får. 

Människor ur olika sociala grupper lever under mycket olika förhållanden 
med avseende på arbete, boende, familjerelationer etc. Studier har visat att 
en kombination av stress och bristande möjligheter till kontroll över 
arbetsmiljön respektive boendemiljön, liten kontakt med andra människor 
eller arbeten med få stimulansmöjligheter ökar risken för psykiska symtom 
påtagligt. 

Flyttning innebär en ökad risk för psykiska och psykosomatiska störningar 
bland arbetare som flyttat till städerna jämfört med kvarboende. Tjänstemän 
förefaller inte lika sårbara i det avseendet då de oftare flyttar som led i 
karriären. Uppbrutna sociala nätverk vid skilsmässa, dödsfall, flyttning och 
vissa boendemiljöer har tillmätts en central betydelse för människors ökade 
psykiska sårbarhet. 

2. 7 .3 Rörelseorganens sjukdomar 

Sjukdomar i rörelseorganen svarar för över 40 procent av de nybeviljade 
förtidspensionerna i åldrarna 45-64 år. Sjukdomsgruppen ligger också 
bakom en betydande andel av sjukfrånvaron. Enligt intervjuundersökningar 
hör besvär från rygg och leder till de vanligaste problemen. 

Enligt LNU har andelen av befolkningen, som har svår värk i skuldror och 
axlar, ökat med 30 procent mellan åren 1968 och 1981. Också andelen med 
svåra ryggbesvär har ökat något. Redan 1968 var skillnaderna mellan 
socialgrupperna mycket stora vad avser andel med värk. Dessa skillnader har 
ökat genom att situationen förbättrats i socialgrupp 1 samtidigt som den 
försämrats för övriga socialgrupper. Beträffande rörelseförmågan har 
visserligen inte klasskillnaderna ökat, men de har heller inte minskat trots en 
allmän förbättring för alla socialgrupper. 

Orsaksmekanismema till rörelseorganens sjukdomar är i stora stycken 
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okända. Det är dock uppenbart att belastningar i arbetslivet spelar en stor 
roll för svårighetsgraden hos deras konsekvenser för individen. 

Ryggbesvär är således vanligare inom yrken med många tunga lyft, 
plötsliga kraftiga arbetsmoment, framåtlutade arbetsställningar, ensidiga 
arbetsställningar och vibrerande arbetsredskap. 

Andelen personer med stillasittande arbete och ensidiga arbetsställningar 
har ökat till följd av ökad automatisering, terminalarbete etc. Detta kan ha 
medverkat till att besvären från skuldror och nacke ökat. Däremot är det 
osäkert om kravet på tunga lyft har minskat. En ökad andel sysselsatta inom 
vården, där tunga lyft är vanliga, kan här spela en roll. De fysiska 
arbetskraven är mycket olika i olika yrkesgrupper. 

Även i boende- och fritidsmiljön finns hälsorisker på detta område. 
Hemmafruarnas arbetsmiljö omfattar (liksom hemsamariternas) ofta olämp
liga arbetsställningar i kök, vid bäddning mm. Dessutom ger motionsidrott 
ofta besvär från leder och muskler. 

För flera av de mycket långvariga men mer sällsynta sjukdomarna inom 
exempelvis gruppen reumatism har vissa samband med kostfaktorer länge 
diskuterats. 

2. 7.4 Tumörer 

Tumörer är en heterogen grupp av sjukdomar med olika uppkomstmeka
nismer vilka bara är delvis kända. Riskerna för olika cancersjukdomar 
varierar mellan befolkningsgrupper. 

Antalet nyupptäckta fall per år ökar för bröstcancer och prostatacancer 
liksom för en del mindre vanliga cancertyper i lever, hud och lymfkörtlar. 
Ökningen i lungcancer bland män avstannade i mitten av 1970-talet, medan 
den har fortsatt bland kvinnor. Magcancerfrekvensen har minskat sedan 
början av 1960-talet och livmoderhalscancer sedan mitten av 1960-talet. 

Tumörer är den näst vanligaste dödsorsaken. Trots att insjuknandefre
kvensen är högre bland män är dödligheten högre bland kvinnor. Kvinnor 
drabbas också oftare i yngre åldrar. Även bland barn spelar cancer en 
betydande roll som dödsorsak. Leukemier svarar för drygt vart femte 
dödsfall hos barn. 

Var tionde säng på våra kroppssjukhus upptas av en cancerpatient. I 
åldrarna 45-64 år är andelen större. 

Frånskilda män har en viss överdödlighet i lungcancer och i alkoholrela
terade cancerformer. Dödligheten i livmoderhalscancer är högst bland 
frånskilda kvinnor, men dödligheten i äggstocks- och livmodercancer är 
högst bland dem som aldrig varit gifta. Ett tidigt havandeskap tycks här ha en 
förebyggande inverkan. Bröstcancer är vanligare bland kvinnor i högre 
socialgrupper, medan motsatsen gäller för lungcancer, magsäckscancer och 
livmoderhalscancer. 

Många yrkesgrupper har hög frekvens av lungcancer bl a isolerare, 
typografer, tunnplåtslagare och sjömän. Arbetare inom möbelindustri har en 
kraftig överrisk för cancer i näsa och bihålor. 
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En lång rad av samband finns mellan cancerförekomst och våra 
levnadsvanor 

o lungcancer med rökning och radon 
o magcancer med nitrosaminer från kosten 
o tjocktarmscancer med fiberfattig kost 
o cancer i matstrupe och lever med alkoholkonsumtion 
o cancer i bröstkörtel med fettinnehåll i kost 
o hudcancer med exposition för ultraviolett ljus 
o livmoderhalscancer med bristfällig genitalhygien. 

För vissa yrkesgrupper med översjuklighet i tumörsjukdomar vet vi 
orsakerna. Att gruvarbetare har högre lungcancerrisk är exempelvis ett 
resultat av radon och dieselavgaser i gruvan. För andra grupper är orsakerna 
mindre lättförklarade. 

Allmänna socioekonomiska faktorer som bl a påverkar genital hygien och 
fertilitet kan ha med cancer i de kvinnliga könsorganen att göra. Viktigt är 
dock att understryka att variationen i cancerfrekvens mellan olika yrkes
grupper till stor del har med varierande rökfrekvens i olika yrken att göra. Vi 
vet att rökning är vanligare bland verkstadsarbetare, gruvarbetare och 
transportarbetare, bland hotell- och restauranganställda m fl, som ofta 
dessutom har andra cancerrisker i arbetsmiljön. 

Vad gäller lungcancer, torde det stå klart, att minst 70 procent av alla fall är 
betingade av rökning. 

Den brett upplagda cancerkommittens rapport förväntas bli presenterad 
under 1984. 

2.7.5 Andningsorganens sjukdomar 

Övre luftvägsinfektioner är den absolut vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. 
I genomsnitt torde den vuxna befolkningen drabbas av två till tre 
luftvägsinfektioner per år. Bland barn är det ännu vanligare. Spädbarn har i 
genomsnitt sex förkylningsperioder per år. Endast en bråkdel av dessa 
sjukdomsfall leder till sjukvårdskontakt. Däremot är de praktiska konse
kvenserna för barnfamiljer betydande. 

Symtom som astma och hösnuva är också mycket utbredda i befolkningen. 
Också här är barn särskilt utsatta. Bronkit är vanligare bland män än bland 
kvinnor. Sjukdomen ökar dessutom bland män. För de äldsta männen är 
bronkit tillsammans med emfysem och astma en lika vanlig dödsorsak som 
lungcancer. Den vanligaste dödsorsaken bland andningsorganens sjukdomar 
är lunginflammation som särskilt drabbar äldre människor och ofta som 
komplikation efter insjuknande i någon annan sjukdom. 

Dödligheten i andningsorganens sjukdomar är betydligt lägre bland gifta 
än bland övriga civilstånd. Särskilt hög är risken bland medelålders 
frånskilda män. 

Samstämmiga resultat från våra nordiska grannländer visar att dödsrisken i 
andningsorganens sjukdomar är högst bland icke yrkesutbildade arbetare 
och lägst bland akademiker och högre tjänstemän. 
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Den dagliga kontakten med andra människor är den faktor som har störst 
betydelse för spridning av förkylningar och influensa. Ju fler kontakter desto 
större är risken för smitta. Barn på daghem och i förskola har oftare 
infektioner än hemmavarande barn i samma ålder. Upprepade infektioner 
kan vara tecken på bakomliggande medicinska eller sociala belastningsfak
torer. 

Allergier orsakas av ärftliga faktorer och miljöfaktorer. Risken att 
utveckla exempelvis astma eller allergisk snuva är särskilt stor för barn med 
ärftlig disposition, om de utsätts för allergener vid späd ålder. Luftburna 
allergier som pollen och pälsdjursepitel är de viktigaste när det gäller 
uppkomst av andningsorganens allergier hos barn. Också för tobaksrök, 
industriutsläpp och bilavgaser är både barn och vuxna med allergisk 
disposition särskilt känsliga. 

En rad ämnen, som är vanliga i vissa arbetsmiljöer inom tex stålindustri 
och gruvdrift, vid bl a gjutningsarbete och svetsning, är viktiga riskfaktorer 
för kronisk bronkit och andra problem i andningsorganen. Det rör sig om 
lösningsmedel, gaser och damm. Dessutom är tobaksröken en betydelsefull 
faktor - ensam och i än större utsträckning i kombination med andra 
riskfaktorer. 

Särskilt stor risk för lunginflammation löper de, som pga kroniska 
sjukdomar, alkohol- eller narkotikamissbruk har nedsatt motståndskraft. 

2.7.6 Skador 

Efter hjärt- och kärlsjukdomar och cancer är skador tillsammans med 
andningsorganens sjukdomar vår vanligaste dödsorsak. I motsats till de 
senare är skador framför allt en frekvent dödsorsak bland unga människor. 
Skador svarar för flest förlorade år pga död i åldern 1-64 år av alla 
dödsorsaker. Framför allt är dödsrisken stor för unga män. 

Trafikolycksfall är den vanligaste dödsorsaken bland barn och unga. 1980 
omkom knappt 300 ungdomar under 20 år i trafiken. Över hälften av alla 
trafikdödade är under 45 år. Från 25-årsåldern och till 45-årsåldern är 
självmord den vanligaste dödsorsaken. 

Olycksfallen står för 15 procent av vårddagarna i sluten somatisk sjukvård i 
åldersgrupperna under 45 år. Motsvarande andel gäller för besök i 
primärvården i denna åldersgrupp. 

Dödligheten är också i skador högst bland frånskilda män. Medelålders 
frånskilda män har en dödlighet i skador som är fem gånger högre än den som 
gäller för gifta män, vilka i sin tur har en ungefär dubbelt så hög dödlighet 
som gifta kvinnor. 

Skillnaderna i olycksfallsrisk mellan olika grupper av förvärvsarbetande 
kan illustreras av figur 2.4 över antalet vårdtillfällen (sluten vård). 
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Orsakerna till skador kan uppdelas i två huvudkategorier: uppsåtliga och 
icke uppsåtliga (olycksfall). 

I Sverige är de vanligaste uppsåtliga fallen självmord och självtillfogad 
skada. De viktigaste hälsoriskerna för självmord torde i stort sett överens
stämma med tidigare beskrivna hälsorisker för psykiska problem. 

Trafikolyckor är den vanligaste typen av dödsolyckor. Äldre drabbas dock 
oftare av det som kallas fallolyckor, d v s snubbling, snavning och dylikt. När 
det gäller trafikolyckor är även riskerna för t ex olika typer av transportme
del väl kartlagda. Så vet man att risken per kilometer att råka ut för dödsfall i 
åldern 15-17 år är cirka fyra gånger större för motorcyklister än för cyklister. 
Motsvarande risker för cyklande barn i åldern 5-6 år och för pensionärer i 
åldern 65-74 år ligger dock nära de unga motorcyklisternas höga nivå. Bilister 
har jämfört med oskyddade trafikanter på vägar och gator den minsta risken 
för dödsfall. 

När det gäller andra olyckor än dödsolyckor är kunskapen sämre. Studier 
har dock visat att fler inträffar både i hemmiljön och - i förvärvsarbetande 
åldrar - på arbetsplatser än i trafiken. I synnerhet män har många 
arbetsskador. Anmärkningsvärt är att de flesta olyckor sker på andra ·platser 
än något av dessa tre områden. Det gäller då t ex fritidsolyckor i samband 
med idrott, motionsutövande och olika sysselsättningar i skog och mark. 

Figur 2.4 Vt'Jrdtillfällen 
i fem sjukvt'Jrdsomrdden 
1976 för män i dldern 
45-64 t'Jr med yrke. Bre
da staplar anger samtliga 
vt'Jrdanledningar, smala 
avser olycks[ all. Älders
standardiserade värden, 
index=lOO för alla med 
yrke. 

Källa: SOV 1984:40 
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2.8 Hälsopolitiska jämlikhetsmål 

En god hälsa är - enligt de flestas bedömning - det viktigaste målet för vår 
totala välfärdspolitik. Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att så lite 
uppmärksamhet ägnats åt skillnader i hälsoförhållanden mellan olika 
befolkningsgrupper. 

Inom ramen för WHO:s hälsopolitiska strategi har de hälopolitiska 
jämlikhetsmålen givits en central betydelse. En entydig hälsopolitisk 
jämlikhetssträvan finns också i den svenska hälso- och sjukvårdslagens 
portalparagraf och dess mål om "god hälsa för hela befolkningen". 

Vårt lands - liksom WHO:s - hälsopolitiska strategi bör därför omfatta 
såväl förbättrad hälsa för alla som minskade klyftor mellan olika socioeko
nomiska grupper. 

Den största positiva effekten på folkhälsan kan uppnås genom förbätt
ringar för de grupper, som idag utsätts för de största hälsoriskerna och 
därmed har den högsta sjukligheten och dödligheten. 

2.9 Hälsopolitiska riskgrupper 

All kunskap visar att den enskilda faktor som mest påverkar hälsotillståndet 
är åldern. Vi vet att bland barn är riskerna allra störst i samband med födseln, 
varefter de minskar successivt under några år. Med stigande ålder ökar 
därefter hälsoriskerna åter igen. 

Den tidigare redovisningen visar också att det är möjligt att urskilja ett 
antal grupper, som har annat än den opåverkbara åldersfaktorn gemensamt 
och som är utsatta för fler och mer frekventa hälsoproblem än andra grupper i 
samhället. 

o Gruv- och stålverksarbetare, grovarbetare, stuveri- och lagerarbetare, 
hushålls- och servicearbetare är exempel på riskyrken. Alla dessa finns 
bland manuella arbeten. Särskilt utsatta är ofta arbetare i yrken utan krav 
på yrkesutbildning. Även inom tjänstemannagrupperna finns stora 
skillnader. Högre tjänstemän och jordbrukare har enligt flertalet 
tillgängliga källor en mycket bättre hälsa. 

Utöver dessa grundläggande skillnader kan man avgränsa följande riskgrup
per 

o Arbetslösa är utsatta för hälsorisker, som hör samman med att de är 
berövade den tillfredsställelse och utveckling som arbetet kan ge. De har 
därutöver en rad resursbrister av typ sämre ekonomisk standard och 
sämre boendemiljö. De är ofta socialt isolerade och passiviserade. 

o Ensamboende har betydligt sämre hälsa än samboende. Frånskilda 
medelålders män har en kraftig överdödlighet. Social isolering och 
missbruk spelar därvid en väsentlig roll. Ensamstående mödrar har oftare 
psykiska besvär och röker mer än andra. De har ofta tung försörjnings
börda med ekonomiska svårigheter. Liksom andra kvinnor har de 
dessutom ofta lågavlönade rutinarbeten med stor arbetslöshetsrisk. 
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o Utländska medborgare - särskilt kvinnor - har oftare värk och psykiska 
besvär. I synnerhet sydeuropeiska invandrare kommer ofta ur ekono
miskt extremt små omständigheter. De har jämfört med den svenska 
befolkningen i samma yrken oftare jäktiga och enformiga arbeten, låg 
inkomst och sämre bostad. De upplever också sitt hälsotillstånd som 
sämre. 

Även om dessa riskgrupper i första hand gäller vuxna måste det betonas, att 
effekten av deras levnadsvillkor och levnadsvanor i minst lika hög grad 
påverkar barnens hälsa. Det är välkänt, att barnens levnadsvillkor inte kan 
skiljas från de vuxnas och att väsentliga sjukdomsorsaker hos barnen kan 
relateras till föräldrarnas situation. 

o Riskgrupper bland barn. Barn i familjer där föräldrarna har låg inkomst, 
låg utbildning och mer eller mindre markerade sociala och psykiska 
problem har många gånger två till tre och ibland upp till tio gånger oftare 
olika typer av hälsoproblem och beteendestörningar. Denna sociala 
skiktning i hälsoproblem bland barn kan bero på att föräldrarna har 
arbetsförhållanden, som leder till brist på tid och krafter för föräldrarol
len. Samtidigt är föräldrar med låg inkomst och låg utbildning - liksom 
ensamföräldrar - oftare hänvisade att bo i stimulansfattiga och barno
vänliga bostadsområden, där dessutom barnomsorg och skola är sämre 
rustade än i mer gynnade områden. 

2.10 Sammanfattande förslag 

För att höja hälsostandarden hos hela befolkningen krävs ett målmedvetet 
arbete riktat mot i första hand de stora folkhälsoproblemen och de vanligaste 
och svåraste hälsoriskerna. I detta sammanhang måste de hälsopolitiska 
riskgruppernas situation särskilt beaktas. Mycket talar för att behovet av 
förbättrade arbetsförhållanden för främst arbetare och lägre tjänstemän är 
angelägna åtgärder för att minska hälsoproblemen. 

I kapitel 4 redovisas underlag till förebyggande insatser bl a mot två av våra 
största hälsoproblem, hjärt- och kärlsjukdomar och olycksfall. Där redovisas 
även hälsopolitiska aspekter på boendemiljö, arbetsliv och kost- och 
livsmedelspolitik. Det är viktigt att liknande utvecklingsarbete, som det som 
ligger till grund för de i kapitel 4 redovisade underlagen för förebyggande och 
tvärsektoriella insatser kan bedrivas för ytterligare ett antal stora hälsopro
blem och för andra samhällssektorer än de behandlade. 

Kunskaperna om den ojämna fördelningen av hälsoproblemen måste även 
tas till vara i hälso- och sjukvårdsplaneringen. 

I de planeringsmetoder som tillämpades under 1970-talet användes 
vanligtvis data om vårdutnyttjande och köer för att mäta vårdefterfrågan. 
Framtida vårdefterfrågan uppskattades därefter genom olika framskriv
ningsmetoder. En allvarlig svaghet i denna metod är att den tenderar att 
konservera rådande organisationsstruktur och att ytterligare öka skillnader
na mellan väl och mindre väl utbyggda vårdformer. 
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I underlagsstudien "Hälsopolitiska mål och behovsbaserad planering" 
(SOU 1984:40) redovisas en principmodell för en behovsbaserad planering, 
vilken kan ses som en utveckling av hittills tillämpade modeller. Denna 
behovsbaserade resursfördelningsmodell innehåller tre steg 

o kartläggning av befolkningens hälsoförhållanden 
o normering av vilka vårdåtgärder som krävs för att nå uppställda mål 
o beräkning av vilka resurser dessa åtgärder kräver. 

Innan en sådan modell kan tillämpas i praktiken krävs en hel del 
utvecklingsarbete såväl nationellt som landstingskommunalt. 

Modellen bör dock kunna ha betydelse som referensram vid diskussion om 
resursfördelning mellan 

o geografiska områden 
o förebyggande, behandlande, rehabiliterande och omvårdande åtgärder 
o primärvård och länssjukvård 
o vårdgrenar/medicinska specialiteter. 

Det "egentliga" vårdbehovet finns f n inga möjligheter att direkt mäta. I 
stället får en behovsbaserad planering tills vidare grundas på olika 
behovsindikatorer. Dessa kan antingen vara direkta eller indirekta. Med 
direkta indikatorer menas här data om t ex dödlighet, handikapp eller 
nedsatt funktionsförmåga hos befolkningen i vart och ett av de geografiska 
områden mellan vilka tillgängliga resurser skall fördelas. Indirekta indika
torer är data som beskriver befolkningssammansättning efter demografiska 
eller sociala indelningar med ett känt samband med exempelvis dödlighet, 
handikapp eller nedsatt funktionsförmåga. 

I underlagsstudien diskuteras inte metoder att använda indikatorer för att 
uppskatta vårdbehov i absolut mening utan syftet är att ge ett instrument för 
att ta fram underlag för de politiska beslut som måste fattas om resursför
delning till olika områden. 

Behovsindikatorer används vid resursfördelning i en del andra länder. I 
England utnyttjas tex åldersstandardiserad dödlighet (direkt indikator) och 
civilstånd (indirekt). Också i Norge används dödlighet och dessutom andel 
förtidspensionärer (indirekt). 
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Sammanfattning av HS 90:s huvudrapport (SOU 
1984:39) Hälso- och sjukvård inför 90-talet, m.m. 

Rappnrtcn sammanfattas i kapitlt.:t 11 p~1 följande siitt. 

Inriktning, sammanfattning och förslag 
Utgå11g1·1111nk1cr 

Hilaga I 

Att skapa gynnsamma hiils1JVillkor för hela befolkningen och att sörja för 

att alla kan fä del av en god vård nch omsorg pii lika villkor vid intriiffad 

ohiilsa har varit och är centrala mal för \'iilfardspolitikcn. Det riidcr bred 

enighet om att det kriivs gemensamma demokratiskt styrda samhiillcliga 

insatser för att uppn[1 dessa mal. En betydande del av vara g.emcnsamma 

resurser har avsatts för att genom en mfilrnedveten social- och hiilsopnlitik i 

bred bemiirkelse skapa viilfärd för alla och trygghet mot och vid ohälsa. 

Vi har i ett internationellt perspektiv nittt liingt i förverkligandet av 

välfärdspolitikens hiilsopolitiska del. Mätt med iitskilliga av de traditionella 

folkhälsomatten har vi en till stora delar gynnsam hiilsosituation. Grunden 

härför har först och friimst varit den allmänna höjningen och utjämningen av 

de L'.kmwmiska och de sociala förhitllandena i samhället och en höjd materiell 

och hygienisk standard. En aktiv bostadspolitik har undanröjt hiilsorisker 

genom trångboddhet och cbliga hygieniska förh[11landcn. En aktiv jord

bruks- och livsmeddspolitik har möjliggjort en god niiringsstandard för den 

svenska befolkningen. En aktiv milji)politik har bringat sanitära brister 

under kontroll. Genom en medveten arbetsmiljöpolitik har ätskilliga 

hälsorisker i arbetslivet undanröjts. Genom insatser förmedlade av m<'mga 

samhällssektorer och genom en samordnad samhiillsplancring har siiledes 

förutsättningarna för en gynnsam utveckling av folkhälsan kPntinuerligt 

förbättrats. Samtidigt har viss sjuklighet ökat pil grund av negativa 

livsstilsfaktorl'.r som rökning. missbruk av alkohol och narkotika samt 

felaktiga kostvanor. 

Den ekonomiska tillviixlt'n har gett oss möjlighet att bygga upp en hälso

och sjukv[1rd som för flertalet säkerställer en trygg och medicinskt 

högtstående v[nd vid sjukdomar och skador samt en aktiv medicinskt 

förebyggande vftrd under olika livsskeden. Att svara för försör.iningcn med 

den hälso- och sjukvärd som behövs pil det lokala och det regionala plant:! i 

enlighet med av statsmakterna faststiillda m;\I har till stilrsta delen anförtrotts 

i1t landstingen. 

Svensk medicinsk forskning har en internationellt framsti1ende ställning 
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och höµ kvalitet och det iir angel;igct att den även framledes kan hiivda sig 

väl. Den ger oss nya kunskaper um hiilsmiskn och om rm:todcr att 

förebygga. utreda, bota och lindra sjukdomar och skador. 

Våra gemo.:nsamma anstr;ingningar har s{iledes lett oss limgt p{1 den 

hälsopolitiska vägen. Vi far dock inte d;irfiir sl;I oss till ro i förnöjsamhet med 

vad som hittills iistadkommits. Stora folkhiilsoprobkm kvarstitr och möjlig

heterna för olika social- och yrkesgrupper att leva o:tt hiilsosamt liv är 

fortfarando.: mycket olika. De sociala fiiriindringarna och den tekniska 

utvecklingen i samhiillct innebiir att h;ilsoplilitiken uch diirmcd ocksi1 hiilso

och 5jukviirdspolitiken kan behiiva för;indras och anpassas s;·1 att den biittre 

svarar mot dagens och n10rgt1nclagens förutsiittningar och krav. Nya 

kunskaper. nya insikter och föriindrade viirderingar gör det niidviindigt att 

kontinuerligt priiva inriktning. fiirdelninµ. omfattning nch organisation av 

hälso- och sjukvardens insatser. Om en del av de resurser som nu ;ir bundna i 

olika former av omhändertagande vid institutioner av traditionellt slag kan 

frigöras för uppbyggnad av andra resurser bör förutsiittningarna vara goda 

att skapa former för v:in.I och omsorg som badc tar hiinsyn till patienternas 

behov av integritet och till berättigade krav pi\ fullgod service och vård. 

Insatserna måste också anpassas till föriindradc samhällsekonomiska och 

arbetsmarknadsmiissiga förhållanden m. m. 

Denna rapport iir. liksom underlagsstudicrna. avsedd att ge underlag för 

sjukvärdshuvudmiinnens planering samt för hiilso- oeh sjukviirdspolitiska 

överväganden inom landstingen och p<i nationell nivi1. I luvuddragen i 

I-IS 90-projektct kornmer att redo\'isas för riksdagen. Det ankommer pa 
landstinµskommuncrna (motsvarande) att planera och driva hälso- och 

sjukvitrden med utg~mgspunkt i befolkningens behov oeh utifrån de olika 

regionala och lokala krav och förutsiittningar som i övrigt finns inom 

landstingen. 

Hälsopolitiska riskgrupper 

Ett hälsopolitiskt problem av stor betydelse i dagens Sverige är de 

skillnader som finns i ohälsa och tidig död mellan olika social- och 

yrkesgrupper. I-liilsopolitiska riskgrupper - dvs. grupper som iir utsatta för 

fler och mer frekventa hiilsopniblcm iin befolkningen i (ivrigt - återfinns 

nästan uteslutande bland arhL'tarc och liigrc tjiinstemiin. Speciellt utsatta 

yrkesgrupper är bl.a. gruv- och stälverksarbetare. grovarb.:tare. stuveri- och 

lagerarbetare samt hush;rns- och serviccarbetare. Andra hiilsopolitiska 

riskgrupper inom dL'll vuxna befolkningen iir arbo.:tsllisa. en~amst:1ende och 

utländska medborgare. 

De hälsopolitiska riskgrupperna bland barn i1terfinns i familjer där 

föräldrarna har ll1g inkomst. i1r lägutbildadl' och har mer eller mindre 

markerade sociala och psykiska problem. 

En av de viktigaste hiilsopolitiska uppgifterna p<i si1viil nationell. regional 
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som lokal nivti är att förutom generella [1tgärder för att förhiittra folkhälsan 

ocksa speciellt uppmärksamma dessa hälsopolitiska riskgruppers situation. 

Hälsopolitiska jämlikhetsstrategier inriktade p<l att öka möjligheterna till ett 

hälsosammare liv för de grupper som i dag utsätts för de största externa 

hälsoriskerna bör därför utgöra en integrerad del av folkhiilsoarbetet. Detta 

är en förutsättning för att successivt kunna förverkliga hälso- och sjukvårds

lagens mål om en god hälsa för hela befolkningen. 

Vi finner det vidare angebget att medicinskt forsknings- och utvecklings

arbetc i ökad utsträckning inriktas mot att analysera och söka förklara 

orsaker till saväl ohälsans sociala och yrkesmiissiga fördelning som andra 

faktorer bakom ohälsa. 

Hälsopolitik i samhäll.1planering1·11 

Hälsoutvecklingen i ett land kan i mänga avseenden ji1mföras med den 

ekonomiska utvecklingen. B;1da är resultat av en nations samlade utveck

lingspolitik och utgör fundament för befolkningens viilfärcl. 

I ett historiskt och globalt perspektiv är den största hälsorisken fattigdom. 

Förbättringar av folkhälsan har i första hand f1stadk0mmits genom att 

bekämpa fattigdom, arbetslöshet, hälsovådliga bostads-. trafik- och arbets

miljöer samt brister vad avser möjligheterna för h<:la befolkningen att kunna 

få en fullgod kost. 

Hälso- och sjukviirdslagcn (HSL) är baserad p3 denna insikt att 

förbättringar av befolkningens hiilsofiirh{1llanden endast kan n;is genom 

insatser som sträcker sig över vida områden och som berör praktiskt taget alla 

delar a\' samhället. Målet "hälsa för alla år 2000" enligt WHO:s formulering 

och "en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen" med 

HSL:s uttryckssätt förutsätter ett klart engagemang inom många samhälls

sektorer. Hälsofrågorna kan inte ensidigt Himnas enbart till en i och för sig 

resursstark hälso- och sjukvärdsscktor. De mi1ste beaktas i hela samhälls

planeringen och påverka hela samhiillsutvecklingcn. 

De kunskaper. insikter och bedömningar. som kommer fram i hälso- och 

sjukvårdens löpande verksamhet och i forsknings- och utvecklingsarbetct om 

sambanden mellan befolkningens hälsoförhållanden och levnadsvillkor, är 

nödvändiga för att samhällsutvccklingen som helhet skall kunna påverkas av 

välfärdsmälet "en god hälsa för hela befolkningen". Detta innebär inte att 

hälso- och sjukv<lrden skall överta andra samhällssektorers ansvar. Men det 

innebär att hälso- och sjukvarden aktivt och mtilmedvctet skall striiva dter 

att tillföra samhiillsplancringen sina kunskaper. insikter och bedömningar 

inom ramen för en klar ansvarsförddning och en utvecklad tvärsektoriell 

samverkan. Hälsoaspekterna mf1ste givetvis totalt sett vägas mot andra krav 

och begränsningar. 

Flera underlagsstudier inom ramen for HS 90 tar upp aspekter pii och 

lägger förslag om hur hälso- och sjukvården kan utveckla en tvärsektoricll 
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samverkan i det hälsofrämjandl.? och sjukdomsförd1yggande arb1.?tct i 

samhiillet. 

Ett sektorsövergripande hälsopolitiskt angreppss~itt markerades i sam

band med att socialdepartementets hälso- och sjukv~irdsbcredning inrättades 

1983. I direktiven till beredningen framhölls bl.a. att den tillkommit "för 

samråd mellan staten och sjukvardshuvudmännen i syfte att åstadkomma en 

övergripande samordning av hiilso- och sjukviirden samt i:n samordning av 

denna m~d de sektorer i samhiillct som är av bt:tydelsi: för en samlad hälso

och sjukvardspolitik". 

Vi anser att det finns behov av en utvidgad och mer systematisk 

tvärsektoriell samverkan pi1 den centrala. regionala och lokala niv~in mellan 

hälso- och sjukv{mlsscktorn och andra samhiillssektorer med hiilsopolitiskt 

ansvar och uppgifter. Den statliga hälso- och sjukvitrdsbercdningcn. i vilken 

sjukvardshuvudmännen ocksii är företrädda. bör vara ett liirnpligt forum för 

en sådan tvärsektoricll sanlV<:rkan. Möjlig.het finns också att till vissa 
överläggningar inom beredningen knyta företriidare för andra samhiillssek

torer med hälsopolitiskt ansvar. så att beredningen kan motsvara funktionen 

som ett "nationellt hälsopolitiskt råd" för utvecklingen av de scktorövergri

pande hälsopolitiska fragorna i enlighet med rekommendationer av WHO. I 

detta forum kan man diskutera och ta ställning till de underlag för 

hälsopolitiska handlingsprogram för olika hälsoproblem och sektorinriktade 

program för hälso- och sjukvårdens medverkan i samhällsplaneringen som 

förordas i HS 90-arbctct. I beredningen bör därmed diskuteras inriktning av 

insatser och fördelning av resurser inom olika samhiillsscktorcr utifrirn en 

hälsopolitisk utgångspunkt. Vi föreslår således att hiilso- och sjukvårdshe

redningen utvecklas i riktning mot att kunna fullgöra funktionen som ett 

nationellt hälsopolitiskt råd. Även mellan de centrala statliga myndigheterna 

med ansvar inom det hälsopolitiska området finns ett behov av en förstärkt 

och mer systematisk tvärscktoricll samverkan. 

I HS 90-arbetet har tagits fram underlag för hälsopolitiska handlingspro

gram mot skador och mot hjärt- och kärlsjukdomar. Detta arbete bör 

utvecklas vidare så att det på sikt omfattar flertalet större hälsoproblem. I 

första hand bör underlag för hälsopolitiska handlingsprogram tas fram för 

rörelseorganens sjukdomar och psykisk ohälsa. Arbetet bör ingå som en del i 

socialstyrelsens reguljära arbetsuppgifter. Samverkan förutsätts ske med 

andra berörda organ. 

Utveckling av landstingens f örebyggandc insatser 

Kunskap om hälsorisker och hälsoförht1llanden utgör en självklar bas för 

landstingens förebyggande arbete. Vi förordar att denna kunskapsbas 

förstärks och att man inom primärvärden - med stöd frän bl.a. de 

samhällsmedicinska enheterna - beskriver och analyserar hiilsorisker och 

hälsoförhållanden inom sitt ansvarsomrade. 



Prop. 1984/85:181 6 

En siidan lokal hiilsohcskrivning kan omfatta dimensionerna samhällspro

fil. hiilsoriskprofil. hiilsopnifil och vårdprofil. Samhiillsprofilen kan beskriva 

lokalsamhiillets demografiska och socioekonomiska struktur, arhetsmark

nadssituation. näringsliv och historiska förutsättningar. J-liilsoriskprofilen 

kan beskriva förekomsten av specifika hiilsorisker i miljö och levnadsvanor. 

Hälsoprofilen syftar till att beskriva sjukdomsförekomsten i lokalbdolkning

en med sjukdomskonsckvenser i form av symtom, funktionsnedsättning och 

handikapp. Vårdprofilen syftar till att beskriva hur hälso- och sjukvårdens 

resurser används för olika i"ltgärdcr och vi1rdniv<lcr. Den kan iiven omfatta en 

redovisning av sjukdrdens tillgiinglighet. struktur, kvalitet och effekter för 

olika befolkningsgrupper. Ett betydande utvecklingsarbete krävs både pä 

central nivå och landstingsnivå för att successivt bygga upp ett sådant 

kunskapsundcrlag. 

De ovan niimnda hiilsopolitiska handlingsprogrammen realiseras till 

avgörande del i det lokala hälsoarbdet. Förebyggande åtgärder mot t.ex. 

skadcrisker i hem- och närmiljö kräver en hred samverkan mellan de manga 

myndigheter som har delansvar för och möjligheter att begränsa eller 

eliminera skaderiskcrna och en systematisk registrering av skadehändelser. 
Hälso- och sjukvården hör - i samverkan med socialtjänsten - bedriva 

hälsoupplysning kring skadcrisker i sin hiilsoövervakande verksamhet bland 

barn, föräldrar och äldre. Hälso- och sjukvården kan därvid initiera och 

medverka i kartläggningar av skadehändelser och skaderiska. deltaga i 

information. utbildning och insatser i en tvärsektoriell samverkan mellan 

t.ex. de trafikansvariga. lekplatsansvariga. miljö- och hälsoskyddsförvalt

ningen. skolhälsoviirden och andra intressenter. 

Det förebyggande arbetet bör vidare - som tidigare betonats - särskilt 

inriktas mot de hälsopolitiska riskgrupper som har sämre hälsoförehållanden 

än andra delar av befolkningen - ensamboende, arbetslösa, vissa riskyrken, 

invandrare och riskgrupper bland barn. Det är vidare mycket angeläget att 

vidareutveckla de förebyggande insatserna för den växande gruppen äldre 

över 75 år. Primärvården bör därför inriktas på att svara för behoven av en 

systematisk hälsovård för denna grupp enligt samma principer som för barn 

och mödrar. Härigenom hör viktiga livskvaliteter för de äldre kunna bli 

tillgodosedda. 

Till stöd för utvecklingen av det lokalt förebyggande arbetet bör 

socialstyrelsen genom t.ex. allmänna råd verka för att förebyggande insatser 

genom t.ex. hälsoupplysning och en aktiv blodtryckskontroll blir ett led i den 

hälso- och sjukvårdande verksamheten i samband med flertalet kontakter 

mellan befolkningen och hälso- och sjukvarden. Socialstyrelsen bör även 

föreskriva att information om olika riskfaktorer skall ingå i patientjournaler 

som grund för epidemiologiska analyser och en förstärkt samverkan med 

organ som behöver vidgade kunskaper i sitt hiilsofrämjande och hälsoskyd

dande arbete. 

Hälso- och sjukvårdens ökade engagemang i det förebyggande arbetet far 
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utbildningsp0litiska konsekvenser si1 att utbildningen a\· personalen i högre 

grad m[1ste prii)!las av ett förebyggande forh;.1llningssätt och kunskaper i det 

förebyggande arbetets metodik. Sambiillsvctenskaplig kompetens behöver 

tillföras hiilso- och sjukvitrdens planeringsfunktion och dess förebyggande 

arbete. iiven pi1 lokal niv[i. 

Värd pil lika 1·illkor 

Ett övergripande mtd för hälso- och sjukv[1rden är enligt HSL ~ 2 v;mJ p[1 

lika villkor för hela befolkningen. Denna lika-villkors-princip gäller s~iväl 

vitrdens tillgiinglighet som dess inneh{tll med avseende pii I.ex. kvalitet. 

Geografiska. demografoka. sociala. sprakliga. religiösa. åonomiska och 

kulturella förhi1llanden för inte p{1verka den enskildes möjligheter att erhiilla 

\·[ml. H;Jlso- oeh sjub·<lrdcn m;Jste 1·idare cfterstriiva att jiimna ut skillnader 

föranledda av olikheter i illder. kön. inkomst och utbildning mellan olika 

patienter i den meningen att alla ges likviirdiga mi.ijlighetcr att t.cx. först{1 en 

diagnos eller sätta sig in i vad ett plancrat behandlingsprogram har för 

innebörd. 

Detta gäller ocksi1 invandrargrupperna. I förarbetena till HSL framhålls 

att vii.rden skall utformas under hänsynstagande till inte endast de rent 

medicinska behoven utan ocks{1 till bl.a. vårdsökandens allmänna sociala 

situation och kulturella bakgrund. För att ge en likviirdig vård. som uppfyller 

kvalitetskraven pi'1 medicinskt-tekniskt, p~ykosocialt och pedagogiskt vård

inneh{1ll krävs dels generella åtgiirder. dels särskilda åtgärder för invand

rare. 

Bristande patientunderlag och bristande tillg{mg till språk- och kultur

kompetens kan dock begriinsa möjligheterna att bygga upp en vårdorgani

sation. som inom sig tiicker alla minoritetsgruppers viirdbehov. Landstingen 

är emellertid skyldiga att arbeta mot lösningar. som si1 nära som möjligt 

uppfyller kraven på en likvärdig vii.rd. 

Belzovshascrad planering och rcs1mfördelning 

Landstingen skall enligt hiilso- och sjukvårdslagen - mom ramen för 

tillgängliga resurser - planera hälso- och sjukvården utifrån befolkningens 

behov av hälso- och sjukvftrd. Planeringen skall avse även den hälso- och 

sjukvård. som erbjuds av annan vimlgi\·are. I de planeringsmetoder som 

tillämpades under 1970-talet anviindes vanligtvis data om vardutnyttjande 

för att bedöma den framtida vårdcfterfrägan. En allvarlig svaghet i denna 

metod är att den erfarenhetsmässigt iir starkare relaterad till det existerande 

utbudet av vard än till varierande viirdbehov inom olika områden/ 

befolkningsgrupper. Detta tenderar att konservera den rådande vitrdstruk

turen och minska möjligheterna att - i enlighet med HSL:s krav - fördela 

tillgängliga re~urser med hänsyn till befolkningens behov av värd. 
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Vi förordar därför en successiv övergiing till en mer behovsbaserad 

planering och resursfördelning som baseras pil fakta om olika befolknings

gruppers hiilsoförhållanden och sannolika v[irdbchov. 

l dessa underlag för de demokratiska beslutsorgant:n kan man använda 

såväl direkta behovsindikatorer som upplevd ohälsa och dödlighet och 

indirekta indikatorer som utg{tr frim ett känt samband mellan exempelvis 

<tlder respektive socio-ckonomiska bakgrundsfaktorer It.ex. yrkesstruktur) 

och ohälsa/dödlighet. Dessa typer av hehovsindikatorer anviinds redan vid 

resursfördelning mellan olika geografiska omrnden i hl.a. England och 

Norge. 

Vi förordar elt fortsatt och intensifinat utvecklingsarhcte vad avser 

metoder för behovshascrad planering och resursfördelning si1viil på nationell 

niv{1 som inom enskilda landsting. Förutom fördelning av finansiella resurser 

bör därvid även uppmärksammas behovet av en - utifrirn befolkningens 

behov - jiimnare läkarförsörjning till olika delar av landet. 

Fiirbät1rad tillgänglighet 

Vardcns tillgiinglighet kan och bör även fortsättningsvis förhättras. Den 

geografiska tillgängligheten bör förbättras genom ökad läkartillgnng i de 

omrnden som i dag präglas av brist p:l fast läkare samt genom en väl utbyggd 

primärvård. 

Den ekonomiska tillgängligheten inom det offentliga svenska sjukvards

systemet - olika befolkningsgruppers finansiella möjligheter att efterfråga 

den vård man behöver - är i ett internationellt perspektiv mycket god. 

Ökande patientavgifter vid sjunkande reallöner kan dock ånyo försvära 

speciellt resurssvaga gruppers möjligheter att dterfriiga den vard man 

behöver. Detta gäller inte enbart inom tandvard utan även inom hälso- och 

sjukvården i övrigt. Den samlade effekten av avgifter till läkarbesök. 

sjukvårdande behandlingar. läkemedel och sjuktransportcr kan därvid bli 

mycket kännbara. Problemen måste följas uppmärksamt. 

Den kulturella och organisatoriska tillgängligheten inom hälso- och 

sjukvården bör vidare förbättras. Detta innebär bl.a. att den information 

som ges av läkare och annan personal måste vara begriplig för alla oberoende 

av patientens kulturella och utbildningsmässiga bakgrund. 

Vidare ätersttir viktigt förändringsarbete för att underlätta kontakt med 

och kontinuitet inom det svenska hälso- och sjukviirdssystemet. Det måste 

bli lättare att hitta rti.tt i det mycket differentierade och specialiserade 

systemet. I möjligaste mån måste man avveckla de hinder till kontakt som 

idag finns i form av begränsade telefontider och onödiga köer. Samtidigt hör 

man också i ökad utsträckning pröva möjligheterna till kvällsöppet och 

hembesök. 

En fortsatt satsning pä utbyggnad av primärvnrden är en grundläggande 

förutsättning för att förbättra hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och 
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kontinuitet. Att tillgodose kontinuitdskravet iir en mycket angelägen 

uppgift i synnerhet för primiirvärden. 

I HS 90-materialet skisseras en 1[111gsiktig utveckling av v[mlstruktur och 

vardorganisation som ligger i linje med de senaste i1Tens faktiska förändring

ar och innebär en strävan efter en organisation som är bättre anpassad efter 

människors vårdbehov och möjligheterna att ge en god och mänsklig vf1rd. 

Visst generellt underlag ges i utredningen för utveckling och avvägning 

mellan olika former av hälso- och sjukvimi liksom mellan sm;i och stora 

sjukhus. Detta material mhste givetvis kompkttc:ras med successivt vunna 

erfarenheter och stiillas mot starkt skiftande lokala förutsättningar. Den 

slutli1w avviigningen miiste därför ske i landstingens demokratiska besluts

process. 

Värdstru k t 11rllf1 •cck I inge 11 

De hälso- och sjukv<'irdspolitiska miilcn och kraven. s;isom de framgar av 

hälso- och sjukvärdslagen. av andra uttalanden av statsmakterna och av 

sjukviirdshuvudmiinncns beslut, innebiir som tidigare betonats bl.a. att 

befolkningens behov av hälso- och sjukvi1Tdsinsatser skall styra fördelningen 

av resurser för siiviil sjukvitrdande som förebyggande insatser. Vidare skall 

vårdinsatserna förliiggas sa nära befolkningen som möjligt i anslutning till 

boende och arbete. Insatserna skall ges pil lika villkor för landets hela 

befolkning. 

Behoven av förstahandskontakter med hiilso- och sjukv~1rd vid sjukdomar. 

skador och för förebyggande i1tgärder för befolkningen tillgodoses genom 

flera olika vårdformcr. som ocksa kan vara fördelade p<i skilda huvudmän. 

Sjukhusen svarar t.cx. för närvarande för en mycket stor andel - mer än 

hälften- av det totala antalet liikarbesök i öppen sjukvård. Landstingen. som 

huvudansvariga för befolkningens behov av hiilso- och sjukvård. har ocks{1 

att svara för samordningen inom primiirvårdsområdet med övriga vårdgivare 

på den lokala nivån. Primärvården skall meddela sjukviird vid mottagningar. 

vårdcentraler. i hemmet och vid lokala sjukhem. Primärvården bör svara för 

behov av hembesök och kunna ha lämpligt öppenhållande och jourtjänst för 

flertalet vårdsökande och svara för hiilsovilrdcn för mödrar. barn och äldre 

samt särskilda hälsoriskgrupper. Samverkan med förctagshiilsovården. 

särskilt beträffande rehabiliteringen är angelägen. Man bör vidare svara för 

företagshiilsovilrdsservice vid arbetsplatser där denna inte kan tillgodoses p;i 

annat sätt. Man skall bedriva samhiillsinriktadc. allmänt inriktade och 

individinriktade förebyggande atgärder inom sitt primärdrdsomrade. Slut

ligen har man att svara för omvärdnacl som i huvudsak betingas av 

medicinska skäl och tillgodose lokala resurser för rehabilitering. eftervfird 

och omvilrdnad i livets slutskede. 

Den slutna vården är sedan liinge viil utbyggd i Sverige. Mälct för 

länssjukvfaden har varit att successivt höja kvaliteten. Denna utveckling bör 
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fortsätta. Samtidigt kan - i takt med prim:ir\'<irdens utbyggn<td - vissa 

resurserfrigöras. bl.a. som en följd m· den p{1gilende utbyggnaden av resurser 

för sjukhemsv~1rd osh sjukvård i hemmet. En koncentration av bnssjukv~u

dens resurser ger kvalitativa vinster niir det giiller medicinsk kvalitet och 

siikerhet. 

En viktig uppgift för huvudmiinnen är att pröva viigar för att föriindra 

vi1rdstrukturcn. Liinsdelssjukhusen. som iir a\· mycket varierande storlek. 

kommer i flera fall i den framtida vf1rdorganisationen att fylla en annan 

funktion än för niirvarande. 

Av vardideologiska skäl bör en del av hälso- och sjuhiirdens v{trdutbud 

och \'fmlstruktur starkt förändras. Den p<lbörjade föriindringen av den slutna 

psykiatriska sjukvftrden fdn en koncentration p<i mentalsjukhus till öppnare 

och lokala psykiatriska vårdinsatser mi1ste fortsätta och fullföl.ias. Likaså 

maste utvecklingen av liingtidssjukvården priiglas av en i största möjliga 

utstriickning lokalt förankrad drd i hemlika boendeformer med primärvin

den som huvudansvarig. Den sjukhusanslutna bngtidssjukviirden bör 

begränsas till sådan vard som kriiver siirskilda utrednings- eller rehabilite

ringsinsatser eller är starkt beroende av service från andra sjukhusenhe

ter. 

Med den tiimligen Iangtgående reduktion av platserna vid medicin- och 

kirurgklinikerna som kommer att bli nödvändig, är det ofrånkomligt att 

länsdelssjukhusens uppgifter och arbetsformer prövas för att undvika 

avsevärda driftsekonomiska nackdelar. Det finns också kvalitativa skäl som 

talar för att man bör ta upp de minsta akutsjukhusens roll till diskussion. 

Otillräckligt patientunderlag kan som påpekats i underlagsstudien leda till att 

personalens kunskaper och yrkesfärdighet inte kan upprätthiillas. 

Allmänheten har ett självklart krav på bästa möjliga medicinska omhän

dertagande nära hemorten och på en lokalt utbyggd omviirdnad a\' iildre. För 

att detta skall kunna genomföras måste sådant hälso- och sjukv[mlsarbetc. 

som kan utföras i en lokal primärvårdsorganisation, erhålla kraftiga 

resurstillskott. främst genom omfördelning. Redan i huvudmännens nuva

rande femarsplaner markeras en betydande resursförstärkning för omvård

naden av iildre och för den lokala öppna vården. 

Vi bedömer det således nödviindigt att under 1990-talet fortsätta 

satsningen på en utbyggd lokal sjukhemsvård och utökad sjukvård i hemmet 

liksom en ökad ande\ öppen värd vid vårdcentraler, dagvärd samt olika 

former av förebyggande verksamheter. För att kunna erbjuda en sådan lokal 

hälso- och sjukvärdsservice erfordras att primär\'ärden pii sikt kommer att 

disponera en stor andel av hälso- och sjukvårdens samlade resurs<:r. 

För att astadkomma en förändring av hälso- och sjukvårdssystemet måste 

fortsatta åtgärdt:r pa riksnivi1 vidtas. Dessa bör bl.a. inriktas på att stödja 

huvudmännens liingsiktiga arbete med att förverkliga den nya hälso- och 

sjukvårdslagens syften och att förändra vardstrukturen. Med hänsyn till 

bland annat ansvarsuppdelningen inom hälso- och sjukviirden maste ett 
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sådant arbete bedrivas väl samordnat. 

Informations- och utbildningsarbetet bör inriktas mot att utforma och 

bedriva informationsatg~irder gällande HSL/HS 9U. som innefattar informa

tions- och utbildningsmaterial om innebörden av utvecklingen inom hälso

och sjukvården och behovet av förändringar i vårdstrukturen samt mot att 

initiera fortsatta t1tgärder \'ad giiller personal- och s~·sselsiittningsplanering 

samt grund- och vidareutbildningsinsatser. 

Arbetet med vardprogramunderlag bör inriktas mot att utforma system för 

medicinsk normering. bl.a. avseende viirclmässiga och ekonomiska aspekter 

på olika undersöknings- och behandlingsmetoders liimplighet samt för 

effektivisering av den befintliga verksamheten. Vidare bör de statliga 

ekonomiska/finansiella påverkansmedlen ges en utformning som svarar mot 

det hälsopolitiska inneh[1lL som hiir har skisserats för att ge en ram för 

verksamhetem innehi\ll. inriktning och dimensionering. 

Uppföljning och wvärdaing 

Kunskaper om vårelbehov, vårdens tillgänglighet och vårdens effekter är 

av avgörande betydelse för att kunna erbjuda hela befolkningen en god vård 

på lika vill kor. 

Alltför ofta uttrycks redovisningar av hälso- och sjukvårdens verksamhet 

främst i termer av vårddagar och vårdtillfällen. Detta ger ett mycket 

begränsat perspektiv på verksamheten. l de fall bedömningar av produkti

viteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvårdssystemet i huvudsak 

baseras på dessa mått finns dessutom en stor risk att förlora kopplingen till de 

reella målen för hälso- och sjukvårdens verksamhet. 

Det är - bl.a. mot denna bakgrund- angeläget att sjukvardshuvudmännen 

som en integrerad del av sin verksamhet vidareutvecklar former och metoder 

för uppföljning och utvärdering. På motsvarande sätt bör en uppföljning av 

övergripande hälso- och sjukvårdspolitiska mål ske på nationell nivå. 

Detta utvecklingsarbete - vars inriktning närmare beskrivs i underlagsstu

dien "Hälsopolitiska mål och behovsbaserad planering" - bör bl.a. 

omfatta 

• Intensifierade ansträngningar att inom ramen för den reguljära verksam

heten söka belysa effekter av preventiva, behandlande och rehabiliteran

de insatser i termer av minskade hälsorisker, förbättrad hälsa och ökad 

funktionsförmåga. 

• Vidareutveckling av patientstatistiken så att den omfattar såväl sluten 

som öppen vård och kan relateras till ålder och socio-ekonomiska 

bakgrundsfaktorcr (i första hand yrke). 

• Löpande redovisningar av vårdstrukturens förändringar speciellt vad 
avser utbyggnaden av primärvården och länssjukvårdens omstrukture

ring. 
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• Beskrivningar som belyser aHiigningen mellan förebyggande, behand

lande och rehabiliterande insatser. Siirskild uppmiirksamhet biir diirvid 

iignas möjligheter att redovisa omfattning och inriktning av hälso- och 

sjukv3rdens individ- och samhällsinriktade förebyggande insatser inklu

sive anstriingningar att aktivt identifiera hiilsopolitiska riskgrupper. 

• Bedömningar av vårdens tillgänglighet och kontinuitet. Metodutveckling 

för att - speciellt inom primän·årdcn - li.ipande kunna följa bl.a. viirdens 

geografiska. demografiska. socioekonomiska och kulturella tillg:inglighet 

bör ges hög prioritet. Diirvid hör speciell uppmiirksamhet ägnas 

möjligheter att identificra vardpolitiska riskgrupper. dvs. i vilken 

utstriickning olika befolkningsgrupper erhi1lkr en vi1rd pii lika villkor. 

Vårdsrruk111r och syssd1tl1111i11g 

De förslag till hiilso- och sjukvårdspolitik inför 9ll-talet som utvecklas i 

denna rapport irmebiir en fortsatt omprioritering inom hiilso- och sjuk vinden 

enligt de principer som drogs upp inför planeringen under 1970-talet. Den 

innebär en förändring av resursfördelningen frim ett starkt beroende av 

sjukhus och andra institutioner till <.:n uppbyggnad av drdresurser i mer 

decentraliserade och öppna former. 

Förslagen är i linje med de regionalpolitiska m<'ilen och konsekvenserna för 

en decentraliserad samhiillsstruktur. Primärviuden behöver bvggas ut 

kraftigt på sjukhusorterna. Diirmed skapas sysselsättning som kompenserar 

neddragningar inom länssjukvården. Särskilda syssdsättningsskapande 

ätgiirder kan dock behövas p{1 ett mindre antal sjukhusorter. Hälso- och 

sjukvården har stor betydelse för den lokala sysselsättningen. Vårdens 

fortsatta utbyggnad bör ske i organiserat samarbete mellan företrädare för 

sjukvtirdshuvudmän samt vard-, regional- och arbetsmarknadspolitik. Struk

turåtgärder som är angelägna ut drdpolitisk synpunkt bör genomföras iiven 

om detta kan leda till övergående lokala sysselsättningsproblem. För att lösa 

lokala sysselsiittningsprohlem i samband med hälso- och sjukvårdens 

strukturomvandling bör i första hand samhället regional- och arbetsmark

nadspolitiska medel utnyttjas. En del av dessa medel hör ocksi\ kunna 

användas för att arbeta i riktning för en viirdstruktur som i ökad utsträckning 

baseras på primärvården. 

Dessa olika typer av strukturföriindringar förutsätter en nära samverkan 

mellan ansvariga organ inom hälso- och sjukvärden respektive de organ som 

ansvarar för arbetsmarknads- och regionalpolitiska åtgärder på lokal, 

regional respektive nationell nivii. 

Personal- och 111bild11ingsp/a11eri11ge11 

Personalen är hälso- od1 sjukvilrdens nyckelresurs. Den kvantitativa 

tillgången pt1 erforderlig personal. kvaliteten i form av personalens 
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kunskaper och färdigheter och deras förhallningssiitt till \'imlarhetet iir a\· 

stor betydelse för möjligheterna att forvcrkliga lk hiilso- och sjukdrdspo

litiska intentionerna. Fördelningen av p<:rsonal pi1 olika geografiska pmd
den och verksamhetsomriiden iir grundliiggande for att kunna erbjuda en 

värd på lika villkor för hela befolkningen. Personal- od1 utbildningsplaner

ingsfrägorna iir diirför av strategisk betydelse för att de hiilso- och 

v;'irdpolitiska mälcn skall kunna förverkligas. 

I redovisningen pekar vi pi1 vissa möjligheter att förändra personalens 

kunskaper, färdigheter och attityder genom successiva anpassningar av 

utbildningarnas innehMI. bredd och form. 131.a. betonas behovet m· nya 

kunskapsomr{1den, en biittre sanwrdning a\· vissa olika utbildningsgrL'nar 

samt en mer primiirdrdsförankrad praktik. 

Vi anser det angeliiget att i ökad utstriickning anpassa innehallet i all 

viirdutbildning till de hiilsopnlitiska utVL'cklingsstriivandena. Det behövs en 

bättre balans mellan utbildning för traditionella vfuduppgiftcr och utbildning 

inriktad mot förebyggande arbete, um' <'1rdnads- och grupparbete CH.:h 

samverkan med socialtjiinsten och andra samhiillssektorer. 

Vi vill peka p~l betydelsen av kraftfulla satsningar pii fort- och efterutbild

ning för att stärka personalens kompetefö och öka beredskapen för nya och 

föriindrade arbetsuppgifter. Huvuddelen av den personal som kommer att 

arbeta inom hälso- och sjukvfaden vid sekelskiftet har redan i dag crh~1llit sin 

grund- och vidareutbildning. Särskilda fortbildningsinsatser för denna 

personal milste initieras liksom fortbildningsinsatser för att häja kompetens

niviln för biträden till motsvarande underskötcrskc/skötark(1mpetens. 

Vi anser att konsek,·enserna av den föriinclradc v{1rdstrukturen och de 

hiilsopolitiska m<'ilsättningarna vad giiller saväl viirdpersonalcns arbetsupp

gifter och kunskaper som viirdutbildningarnas anpassning hiirtill ytterligare 

behöver analyseras. 

Av särskilt intresse för den här frireslagna utredningen iir att konkretisera 

föriindringarna i arbetsuppgifter för personal inom liinssjukvfmlen och 

primiirvilrden mot bakgrund av den nya V<irdstruktur som föreslagits. För 

personal inom primiirvården är det därvid bl.a. fr[1ga om nya uppgifter vad 

gäller exempelvis äldreomsorg, ps\'kiatrisk v!ird och hemsjukdrd liksom nya 

rclationer till b:1de länssjukvården och socialtjiinsten. För liinssjukvi1rden 

mi1ste kraven fr~m den fortgi1ende specialiseringen och medicinsk-tekniska 

utvcckling:en ta!> i beaktande. Det giillcr s<i,·iil relationer mellan olika 

persnnalgrupper som kompetenscn hos varje yrkesgrupp. \fot denna 

bakgrund iir det angeläget att arbetet med att utvärdera de nylig.en 

reformerade vt1rdutbildningarna prioriteras i det fortsatt<t arbetet med 

utbildningsfri1gorna. 

Vi föreslår cHirför att ett fortsatt och t\'iirsektoricllt utredningsarbete 

genomförs inriktat pil dessa trt1gestiillningar och med utgangspunkt fr:m 

HS 90-studierna. I ett siidant utredningsarhetl' iir det angeliiget att siirskilt 

uppmärksamma hur personalen genom nlika utbildningsiföaber si1viil pC1 
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grund- och vidareuthildningsniva som i fort- och eftcruthildning skall kunna 

fä en vidgad medvetenhet a\· de sociala och miljöbetingade faktorernas 

betydelse för hälsa och sjukdom samt ökade kunskaper ifritga om hälsopo

litiska uppgifter. Därutöver behöver behovet av pedagogisk förnyelse och 

påverkan av attityder och synsätt också ägnas uppmärksamhet liksom frägan 

om hur ökad samverkan mellan olika viirdutbildningar kan komma till stånd 

utan att för den skull ändra hela studieorganisationen. 

Vi föreslår också en särskild utredning för att se över läkarnas vidareut

bildning i syfte att fa till stiind s:klana förändringar som gör det möjligt att pi1 

ett lättare och mer flexibelt s{itt anpassa vidarcuthildningen till hälso- och 

sjukvardens utveckling. 

I I IS 90-arbetet har genomförts beräkningar av tillgång och efterfr:Jgan på 

hiilso- och sjub·;'trdspcrsonal fram mot år 2000. Tillgångsprognoscrna. med 

utgångspunkt fri\n nu heslutad intagningsnivii till viirdutbildningarna. har 

kunnat göra~ med ganska god säkerhet. Efterfri1gebedömningarna har 

utförts i form av ni1gra olika trendmässiga framskrivningar. vilka är baserade 

på antaganden om iirliga volymökningar. arhetstidsförhålanden m.m. Det 

avgörande för de olika alternativen som diirvid valts är i grunden den 

samhällsekonomiska utvecklingen. 

Vi har inte kunnat ta ställning till vilket av de angivna efterfrågealterna

tiven. som idag kan bedömas vara mest realistiskt utifr!111 hälsopolitiska 

utg[111gspunkter. I elen slutliga avvägningen av utbildningskapacitet m.m. 

måste hiirutöver även andra faktorer vägas in. 

Vi gar därför inte längre i v[ira överväganden än att redovisa angivna 

trendmässiga efterfrågealternativ. De beräkningar som framtagits bör dock 

enligt vår uppfattning kunna utgöra ett led i att ta fram underlag -

tillsammans med annat material - för politiska stiillningstagandcn om den 

framtida dimensioneringen av vilrdutbildningar m.m. 

I enlighet härmed iir det dock nödvändigt att fortsätta att följa upp 

pcrsonalutvecklingen och att analysera de förändringar i personalresursernas 

omfattning. fördelning och utnyttjande som sker. Dessa kunskaper bör 

läggas till grund för fortsatta efterfd1gcheriikningar m. m. Våra personalprog

noser förutsätts därför utgöra inledningen till ett fortsatt och rullande 

prognosarbete. 

För närvarande pågi1r arbete med att ta fram en underlagsstudie om 

personal- och utbildningsplancring. I denna kommer de ovan redovisade 

tillgångs- och efterfri1geberäkningarna att ytterligare fördjupas och konkre

tiseras samt kompletteras utifriin en programmatisk ansats. Detta iir inte 

minst angcl:igct i en situation där hälso- och sjukvi\rdens struktur fön·iintas 

komma att p<1tagligt förändras. Underlag för sadana programmatiska 

beräkningar för perioden fram mot i!r 2000 skall givetvis sii l~1ngt som möjligt 

utgöras av material fr[m de samlade HS 90-studierna. 



Prop. 1984/85:181 15 

Hälso- och sj11kl'llrdssta1istikc11 

HSL:s starka markering a\' att planeringen av ldlso- och sjuk\ imkn skall 

utgii från bdnlkningens behtw och leda till en v[1rd pa lika villkor stiiller stora 

krav p<\ att hälso- och sjuh;inkn förfogar över statistik och annan 

information nm bl.a. riskfakt11rer. hiilsoförhilllanden och vardutnvttjande. 

Vi ansluter oss till statistikutredningens förslag att nva omradcn som iir 

angelägna att utveckla iir statistik som belyser befolkningens hiiborisker 

samt patientstatistik frim offentlig öppen drd. friin privat sjukvi\rd och 

fiiretagshiilso\·[1rd samt en mer detaljerad redovisning av sjukv~irdskostnader 

(resurs- orh prestationsstatistik ). 

Vi anser att man si1 l{1ngt som möjligt bilr bascra statistiken pi1 urval. I vi1rt 

förslag nm en utvecklad rcgistrering av olycksfallsskador och dess orsaker 

tillämpas urvalsprincipen. Detta utesluter µivetvis inte behov av siirskilda 

löpande patientregister p~t så<il central som regional has. 

I Sverige är förutsättningarna att följa hilisosituatinnen och dess utveck

ling m.m. siirskilt goda tack var viir omfattande befolkningsstatistik och dra 

etablerJde register över vissa s.iukdomar och skador. Det iir angeliigct atr 

tillgang även i fortsättningen kommer att finnas till dessa register. givetvis 

med de begriinsningJr i anviindning: m.m. som personintcgriteten kriiver. 

Det är angeläget att öka användningen och fördjupa analysen a\' befintlig 

hiilsostatistik. SCB:s ULF-undersökningar behöver ur hälsopolitisk synvin

kel kompletteras, utvidgas och vidmakth~lllas. Det behövs miijlighet att 

löpande kunna relatera si1viil hiilso- och v{mlstatistil: till socioekonomiska 

bakgrundsfaktorer och yrke sii\'äl pii lokal. regional som nationell nivii. 

Speciell uppmärksamhet bör iignas möjligheter att beskriva konsekvenser av 

ohälsa uttryckt i t.ex. termer av funktionsförm{1ga. 

Det iir angeliiget att vi fiir fram en bred och samlad periodisk redovisning 

med sammanställning och analyser av hiilsoutvecklingen i Sverige. Man hör 

pröva möjligheterna till ett samarbete mellan socialstyrelsen och Landstings

förhundet för en gemensam publicering med den nuvarande statistiska 

[trshoken för landstingen. 

Den epidemiologiska bevakningen av befolkningens hiilsorisker behöver 

fördjupas. Detta iir en angeliigen uppgift för d1e· samhällsmedicinska 

enheterna att pil sikt engagera sig i. "Ytterligare utveckling!'.arbetc iir dock 

nödvändigt för att finna former och innehi111 för en mer omfattande 

epidemiologisk bevakning. 

Det behö\'S cn regelbunden sammanställning nch analys av förändringar 

im1m hiilso- och sjuhiirdcn som underlag för regcringcns stiillningstagan

den. snm i huvudsak kan baseras pit existerande planer och statistik l1ch som 

itrlig:en hör rcthwisas till hiilso- och sjuk\·i1rdshcredning:cn a\· S<irialstyrclsen i 

samriid med Landstingsfiirbundet. Jnnch;1llet i landstingl'ns ekonomiska 

l~ingtidsplaner behöver vidareutvecklas s(1 att det i hiigre grad kan relatera> 

till hiibo- och sjukviirdspolitiska mål. 
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Forsknings- och 1111·ccklingsarhc1c1 

Den svenska medicinska forskningen har internationellt sett en hög 

ställning och det är angdäget alt den iiven framledes kan hävda sig \'ilL 

Forsknings- och utvecklingsarbecet iir vid sidan av personalutbildningen ett 

av de viktigaste medlen for att påverka hälso- och >jukvilrdens inriktning och 

inneh[11l pii liingre sikt. 

En slutsats av HS 90-arbelet iir att dt:t iir nödvändigt att förändra och 

anpassa forsknings- och utvecklingsarhetet och dess inriktning i enlighet med 

de utvecklingsstriivanden ~om HS 90 ger uttryck för. Det krävs en 

omstrukturering och därmed omfördelning a\· FnU-vcrksamheten. 

Omstruktureringen m~1ste föl.ia den omstrukturering som sker inom hiilso

och sjukv{Hden. De nya kunskaper och den nya normbildning som dessa 

kunskaper kan frambringa mi1ste i starkare utstriickning iin hillills förankras i 

den basala hiilsn- och sjuhiirdcn. dvs. inom primiirvården och liinssjukvar

clen. Normgivningen blir s~1kde~ inte enbart som for niirvarande grunda sig 

pi'i det FoU-arbete som sker inom universitetsinstitutioncr och sjukhus. 

Med primärvärden som bas och med en komplelterandc liinssjukvård 

inom de enskilda landstingen bör FoU-arbetet ske i direkt anslutning till de 

problem som finm inom vinden och det patientarbete som bedrivs pa 
ovannämnda vårdniv;\cr. 

Den påbörjade förändringen av inriktningen av den medicinska forskning

en mot mer förebyggande insatser. mot allmiinmedicin och andra decentra

liserade v<\rdformer och mot p~ykiatriska och långvariga sjukdomar maste 

fullföljas. Diirutiiver mastc också utvecklas en socialt och ekonomiskt 

inriktad forskning kring hälso- och sjukvi1rdens problem. FoU-verksamhe

ten bör relateras till hiilso- och sjukvärdens praktiska problem med 

förankring av verksamheterna till primärvfad och länssjukviird. En utveck

ling av forskning relaterad till de medellfmga vårdutbildningarna hör 

utvecklas främst på omdrdnads- och rehabiliteringsomradcna. Den epide

miologiskt präglade forskningcn behöver förstiirkas. Särskild uppmiirksam

het bör ägnas forskning inriktad mot att belysa orsaker till ohälsans 

omfattning och fördelning mellan olika befolkningsgrupper. 

Hälso- och sjukv{Hdsforskningcn behöver en fastare bas inom universi

tetsorganisationen med cn h~ilsopolitisk profilering. Samverkan mcllan 

MRF. DSF och andra forskningsrfrd kring hiilso- och sjukvilrdsforskningen 

behöver utvecklas. 

Landstingen s.iiilva mäste fördjupa sitt engagemang i forskningsfrågorna 

och bygga upp kunskaper och kompetens inom omri1det. Hiils;)- och 

sjukvardsberedningen biir i sitt arbete ta upp ocks;1 forskningsfri1gorna friin 

hälso- och sjukv;!rdspolitiska utgfö1gspunktcr. 

fliilsopolitik inför 90-w/cr - ko111i1111itet och fiirnrelsc 

Viigledande i I IS 90-arbctet har varit kraven på ett offensivt hiilsopolitiskt 

synsätt. en be hovsrelaterad h~ilso- och sjukv{1rdsplanering och en avvägning 
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mot samhällsekonomiska och arbetsmarknadspolitiska mål och restriktio

ner. 

Ett offensivt hälsopolitiskt synsiitt innebär att de hälsopolitiska utgångs

punkterna och kraven bör ges en förstärkt plats i samhiillsplaneringcn. 

Därför måste vi utveckla mekanismer härför och förstärka elen tvärsckto

riella samverkan kring hiilsofrt1gorna som en central del av välfärdsutveck

lingen. 

Vtn analys av förutsättningar, krav och behov har lett oss fram till att 

föreslti en effektivisering av hälso- och sjukvardcn genom en kvantitativ och 

kvalitativ utveckling av primärvården sa att den kan svara för hefolkningens 

behov av bassjukvård och för den största delen av hälso- och sjukvårdens 

förebyggande insatser. Vi föreslår att man satsar pt1 en utveckling av den 

samhällsmedicinska verksamheten inom landstingen, till huvuddelen inte

grerad i primärvärden och stödd av särskilda samhiillsmedicinska enheter. Vi 

föresliir vidare att liinssjukvårclen och regionsjukvfirclcn koncentrerar sin 

verksamhet till den vård diir kontinuerlig övervakning, koncentrerade 

utrednings- och behandlingsinsatser samt tekniskt och kunskapsmässigt 

särskilt ~pecialiserade åtgärder motiverar denna vårdnivå. Detta är en 

förutsättning för att bibeh~11la och utveckla specialistvården och överföra nya 

verksamheter och metoder fran regionsjukvården. 

Den samhällsekonomiska utvecklingen har en avgörande inverkan på 

vilka resurser som kan avdelas till hälso- och sjukvi\rdsscktorn. En hög 

ekonomisk tillväxt ger större förutsättningar att tillföra hiilso- och sjukvards

verksamheten resurser än en låg tillväxt med kraftig inflation. Möjligheterna .. 

att åstadkomma en omstrukturering av vården är dels beroende av i vilken 

utsträckning nya resurskrav kan finansieras via omprövning och effektivise

ring av befintlig verksamhet, dels vilken ekonomisk tillväxt som är för 

handen och de ekonomiskt politiska och budgetpolitiska ställningstaganden 

statsmakterna gör om de hur de resurser bör fördelas som tillväxten 

genererar. Genomförande av olika slag av åtgärder måste sålunda anpassas 

till vad som är möjligt att åstadkomma genom omprioriteringar m.m. och till 

de restriktioner som följer av tillväxten i ekonomin och statsmakternas 

budgetpolitiska och ekonomiskt politiska ställningstaganden. 

Vi har i HS 90-projcktet redovisat inriktningen av de förändringar av 

hälso- och sjukvården som vi bedömer vara erforderliga fram till år 200() på 

grundval av de hälsopolitiska krav och samhällsekonomiska förutsättningar 

m.m. som i dag kan bedömas. Vi har också i form av exempel angivit olika 

möjligheter och önskvärda föränclringsmM. Det ankommer givetvis på de 

enskilda landstingen att i sin planering ta ställning till omfattningen av 

förändringarna inom sitt landsting liksom till förändringstakten på grundval 

av olika regionala och lokala behov och förutsiittningar. Förändringarna 

måste självfallet ske successivt. 

Vt1ra förslag utgör en konkretisering och vidareutveckling av hälso- och 

sjukviirdslagcns mål och intentioner. De iir också i samklang med den 

2 Riksdagen /')84185. I sam/. Nr 181 
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hiilsopolitiska strategi som \'iirldshiilsoorganisationen förordar och som v1 

trim sn:nsk sida anslutit oss till. 

Ett förverkli)!andc a\' tkssa mitl och intcntinner inncbiir inga dramatiska 

föriindringar inom svensk hiilso- och sjukvi\rd. De fliriindringar som krävs för 

att öka hiilso- och sjukv{1rdens möjligheter att bidra till förbättrad hälsa och 

god \'<!rd kommer dock att kriiva ett m:11medvetet arbete. Erfarenhetsmässigt 

vet \'i att det finns ett alltför stort gap mellan plan och \'erklig.het niir det giillcr 

att utveckla de förebygg.ande insatserna. omfiirdcla resur~cr fdm liinssjuk

\'iml till primiir\'årcl och föriindra vårduthildning.arna i enlighet med de 

hiilsoixilitiska prioriteringarna. Det krilvs diirför ocksi1 en mälmedvetcn 

uppslutning ha1'.l1m dessa mi1l och intentioner. 

Särskilt ~'ltrand~ 

Docent I Ian~ Rundcrantz har avgett ett särskilt yttrande. 

Arbetsgruppens sammansättning m.m. 

!IS 90-arbetet har under den avslutande fasen letts av en arbetsgrupp för 

limgsiktig planering under hiilso- och sjukv[mlsberedningen med följande 

sammansiHtning: 

Lindberg. Ingemar. statssekreterare. ordförande 

Brynolfsson. Gustaf. avdelningschef 

Cronc. Ulrica. sjukvärdsföreständare 

Dahlgren. Göran. departementsråd (fr.o.m. 1984-01-01) 

Jonsson. Bo. departementsråd 

Lamnevik. Gunilla. avdelningschef 

Lindqvist. E wa. dt:partementssekreterare 

'.\lilsson. Stig-Bertil. iiverliikare 

Orava. Olle. sjukvardsdirektör 

Rundcrantz. Hans. docent 

Skalin. Douglas. utredningschef 

\Vennström. Gunnar. avdelningschef 

Westerholm. Barbro. generaldirektör 

Wetterström. Rolf. ombudsman 

Bratthall. Birgitta. departementssekreterare. sekreterare. 

Utredningsarbetet har genomförts inom socialstyrelsen under ledning av 

generaldirektören Barbro Westerholm samt med avdelningscheft'n Gunnar 

Wennström och hyriichefen Göran Dahlgren (t.o.m. 1983-09-30) som 

projektledare. 
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Övriga HS 90-rapporter 

Innm ramen för I-IS 9U-projektets avslutande hu\'udfas har. utöver 

huvudrapporten. utgetts följande i SOU-serien intagna skrifter: 

SOU I 984:40 Hiilsopolitisb mil! och behovshaseracl planering. 

Undcrlagsstudie. 

SOU 1984:41 Hiilsopolitiska mal och bchovshaserad planering. 

1 luvudhilaga 1-3. 

• Fakta om ohälsans och vård utnyttjandets socioekonomiska 

fördelning i Sverige 

• Arhl'lsmiljö. yrke. utnyttjande av sluten vi\rd 

• Den j:imlika s_iukv~irden'.> 

SOU l 'J84:42 Att förebygga skador - ett hälsopolitiskt handlingspro-
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Sammanställning av remissyttrandena över HS 90:s 
huvudrapport (SOU 1984:39) Hälso- och sjukvård 
inför 90-talet 

Remissinstanser m.m. 

Följamle remissinstanser har avgivit yttranden: 

samtliga landsting (med undantag av Blekinge läns). Göteborgs. Malmö 

och Gotlands kommuner. Landstingsförbundet och Svenska kommunför

bundet: 

riksrevisionsverkct (RRV). statskontoret. JO (Tor Sverne). skolöversty

relsen (SÖ). arbetarskyddsstyrelsen (med hiläggande av yttranden från tre 

yrkesinsrektionsdistrikt J, bostadsstyrelsen. riksförsäkringsverket (RFV), 

konsumentverket. statistiska centralhyrEm (SCB). socialstyrelsen (med 

hiläggande av yttranden från statens institut för psykosocial miljömedicin 

och statens miljömedicinska laboratorium). universitets- och högskoleämbe

tet ( UHÄ) (med biläggandc av yttranden från regionstyrelser. karolinska 

institutet och vissa medicinska fakultetsnämnder, landstingens utbildnings
niimnder. Göteborgs och Bohus läns vårdskokförbund och Malmö skolsty

relse). statens invandrarverk. statens livsmedelsvcrk. statens planverk, 

statens handikappråd, Sjukvärdens och socialvårdens planerings- och 

rationaliseringsinstitut (Spri). delegationen för social forskning (DSF) och 

medicinska forskningsrådet; 

LO och Svenska kommunalarbetareförbundet. TCO. Sveriges kommu

naltjänstemannaförbund och Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemanna

förbund (SHSTF), SACO/SR och Legitimerade sjukgymnasters riksför

bund, Sveriges psykologförbund, DIK-förbundet, Svenska logopedförbun

dct, Sveriges läkarförbund, Dietisternas riksförbund. Sveriges farmacevtför

bund. Svenska sjukhusfysikerförbundet och Förbundet Sveriges arbetstera

peuter; 

Svenska läkaresällskapet. Svenska epidemiologiska föreningen, Handi

kappförbundens centralkommitte (HCK), De handikappades riksförbund 

(Dl-IR), Riksförbundet Hem och Skola, Sveriges förenade studentkårer. 

Pensionärernas riksorganisation (PRO) och Sveriges folkpensionär<:rs riks

förbund: 

Socialdemokratiska kvinnoförbundet, Folkpartiets kvinnoförbund. Cen

terns kvinnoförbund, Moderata kvinnoförbundet och Moderata ungdoms

förbundet. 

Reservationer och siirskilda yttranden iir fogade till remissvaren från 

flertalet landsting samt Göteborgs och Malmö kommuner. Landstingsför

bundet. Svenska kommunförbundet och socialstyrelsens verksstyrclse. 

Dessutom har yttranden inkommit från Svenska diabetesförbundet, 

Neurologiskt handikappades förbund. Riksföreningen för trafik- och polio-
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skadadL·. Riksförbundet fiir njursjuka. Bröstcann:rföreningarnas riksorga

nisation. l\liljö- och hälsovardstjiinskmannaförhundet. Svenska skolliikare

föreningen. Sveriges riksidrottsförbund. Apotekarsocieteten- Farmacevtis

ka föreningen. Svenska Kyrkans centralrad. Sverige~ frikyrkuritd. Riksför

humlet för sexuellt likaberättigandc (RFSL). Riksförbundet Finska före

ningar i Sverige. Sveriges reklambyraförbund. Sveriges Jivsmedelsindustri

forhund samt Master Foods AB. 

Remissen avsiig HS 9ll:s huvudrapport SOU 1984:.N. Flertalet n:missin

stanser kommenterar uteslutandc denna. Vissa behandlar emellertid iiven 

innehållet i undcrlagss!Udier och bilagor (SOU 1984:40-48). 

2 Remissinstanscrnas allmänna bedömningar av HS 90:s hm·udrap
port 

Åtskilliga remissinstanser, s~1som flertalet landsting ( motsv). statskontoret, 

boswdsstyrclsen. JO, soci11lstyrclsc11, LO, Svenska komm1111alarbet11reför

h11fl(/et. SHSTF. PRO m.fl. anser allmänt att rapporten iir en värdefull 

beskrivning och analys av breda delar av hälso- och sjukvården och att den i 
rapporten förordade fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården iir väl i 

linje med intentionerna i hiilso- och sjukvårdslagen (I ISL). Några av 

remissinstanserna. såsom åtskilliga landsting och LO. anger uttryckligen att 

HS 90 bör läggas till grund för den framtida hälso- och sjukvårdsplaneringen. 

Bl.a. framhäller Göteborgs kommun att ''ett allmänt intryck av HS 90-

rapportcn iir. att den pil ett siitt som knappast tidigare gjorts. satt hälso- och 

sjukvimlen i relation till samhället i övrigt. Det är vidare positivt, att 

utredningen striivat efter -och i stort sett lyckats med - att forma m[tl och 

principer för den framtida hälso- och sjukvården på ett sätt som tar hänsyn till 

och bejakar landstingens varierade förutsättningar och samtidigt ger 

huvudmannen möjlighet, att i HSL:s - och socialtjänstlagens - anda ta 

tillvara sin särprägel och utveckla lokala lösningar". 

En del remissinstanser anser att HS 90 har vissa brister som utredning och 

planeringsunderlag. RRV saknar en uppföljning av socialstyrelsens princip

program Hälso- och sjukvården inför 80-talet ( HS 80) och anser att förslagen 

är alltför allmänt hållna och påpekar att det saknas resursbeskrivningar och 

analys av hur förslagen skall genomföras. DSF anser att HS 90 mer behandlar 

hälso- och sjukv<'irdspolitiska mål än mekanismer att uppnii dem. men ger 

strategisk viigledning för den förändring av hälso- och sjukvårdens inriktning 

som följer av HSL. Spri anser att HS 9U:s arbete resulterat i ett brett 

kunskapsmaterial. men saknar i stora delar konkreta förslag om hur man 

praktiskt skall förverkliga det som landstingen på principplanet är eniga 

kring. 

Niigra är mera generellt kritiska mot rapporten. Si·erigcs liikarförbund 
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anser att det brister i den inre logiken mellan de olika avsnitten. som inte 

fogats samman till en hälsopolitisk syntes. Rapporten utgör därför inte det 

planeringsunderlag som man kunde önska inför 90-talcts hälso- och 

sjukvard. Aloderata k1•i1111oförb1111dct och 1111gdomsf('jrbund1·1 uttrycker stark 

kritik. Ul.a. saknas patientperspektivet och en diskussion om privata 

vårclaltcrnativ. HS 90 i nuvarande form kan inte ligga till grund för elen 

framtida hälso- och sjukv[irdsplaneringen. anser förbunden. 

3 Utgångspunkter och mal (kap. I) 

f-JS <JO 

HS 90 beskriver inledningsvis i!vcrsiktligt hälsoutvccklingcn inom elen 

svenska bcfolkning~·n och de krav ptJ föriindringar av hiilso- uch sjuhiirden 

och dess medverkan i samhällsutvecklingcn som ställs mot denna bak

grund. 

Remissimtanserna 

Endast några remissinstanser kommenterar specifikt detta avsnitt 

rapporten. i regel i allmänt instämmande termer. S1·rnska kommunalarhe

tarejörbundet understryker i allt väsentligt de mfö HS 90 för fram. För att 

utredningens intentioner skall kunna förverkligas krävs. säger förbundet. 

·såväl resurser som en lokal och central uppslutning bakom m[1len. Detta 

understryks av det alltför stora gap som erfarenhetsmässigt finns mellan plan 

och verklighet när det gäller att utveckla bl.a. de förebyggande in~atscrna. 

primärvården och förändra vårdutbildningarna i enlighet med de hälsopoli

tiska prioriteringarna. Vidare kriivs att medel och styratgärder utvecklas 

som. utan att inkräkta på huvudmännens möjligheter att sjiilva utforma sina 

verksamheter. ansluter till den önskade utvecklingen. 

Läkaresällskapet delar uppfattningen att hälsosituationen i vart land 

numera är mer komplex än tidigare. med andra krav på vad som skall 

innefattas i begreppet god hälsa. 

Landstingsförbundet anför under rubriken öwrgripande synpunkter bl.a. 

följande: 

"Förbundet betonar vikten av ett väl fungerande demokratiskt samspel 

mellan riks- och länsnivå i den långsiktiga hiilso- och sjukvårdspolitiken. 

Behovet av scktorsövergripande bedömningar och ställningstaganden är 

stort. Detta gfölcr b~dc för en aktiv hälsopolitik och för att avväga vårdens 

intressen mot främst sysselsättningens. samhällsekonomins samt utbildning

ens och forskningens krav och förutsättningar. 1'v1ed angivna mål i HSL och 

avstämda sysselsättnings- och samhällsekonomiska ramar måste landstingen 

som huvudmän ges stor frihet att i demokratisk ordning planera och forma 

framtidens v{1rd efter starkt skiftande regionala och lokala förutsättningar. 

Förbundet ser det som viktigt att riksmötet för ta stiillning till såväl den 
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övergripamk hälso- och sjukdrdspolitiken som bngsiktigt avstimda ramar 

för sysselsättning och ekonomi samt inriktning och dimensionering av 

utbildning och forskning''. 

Samtliga hurndmiin instiimmer i princip i utredningens övergripande syn 

på hälso- och sjukvfrrdcns utveckling. Ett flertal 1!11ul.1·1i11g betonar att man 

ställer sig bakom den huvudsakliga inriktningen mot förebyggande insatser 

och den förändrade v:'lrclstruktur som anges i utredningen. Flera landsting 

konstaterar ocksi1 i likhet med Skaraborgs läns la11ds1i11g att "de mal och 

principer som fastlagts av Skaraborgs läns landsting för den fortsatta 

utvecklingen av hälso- och sjukviirden i I:inet. stämmi:r väl iiverens med det 

underlag som framtagits i HS 90:s huvudrapport ni:h som skall ge kclning fi.ir 

sjukvårclshuvuclmiinnens planering samt ligga till grund för olika hiilso- och 

sjukv[1rdspolitiska överviigandi:n". 

4 Hälsorisker och hälsoproblem (kap. 2) 

HS 90 

HS 90 redovisar 0versiktligt olika indikatorer p[1 hiilsoförhi1llandena i 

befolkningen siisom dödlighet. förekomst och fördelning pä iildcrgrupper 

m.m. av symtom och besviir. funktionsnedsiittningar och handikapp samt 

vardutnyttjandet. Särskilt beskrivs de ur olika synpunkter stora hiilsopro

bkmen hjiirt- och brlsjukdomar, psykiska problem. rörelseorganens 

sjukdomar. tumörer. andningsorganens sjukdomar och skador. De kända 

eller sannolika yttre hiilsorisker. st1som alkohol och tobak, psykosociala 

förhiillanden. olycksfallsrisker och arbetsmiljöfaktorer etc. som ligger 

bakom dessa redovisas. 

Som hälsopolitiska riskgrupper, dvs. grupper som är utsatta för fler och 

mer frekventa hälsoprot)lcm än andra grupper i samhiilkt. framhäller HS 90 

vissa risk yrken. särskilt arbetare i yrken utan kra\" pil yrkesutbildning. A ven 

inom tjänstemannagrupperna finns stora skillnader. Andra hiilsopolitisk::i 

riskgrupper är arbetslösa. ensamboende och invandrare samt vissa riskgrup

per bland barn där föriildrarna har låg inkomst. l;!g utbildning och sociala och 

psykiska problem. 

1 IS 90 framhiiller att för att höja hälsostandarden hos hela befolkningen 

krävs ett malmedvetct arbete riktat mot i första hand de stora folkhälsopro

blemen och de vanligaste och svfaaste hälsoriskerna, varvid de hiilSl)pnlitiska 

riskgruppernas situation måste särskilt beaktas. Mycket talar för att behovet 

att förändra arbetsförhållanden för främst arbetare och lägre tjiinstemän iir 

angelägna åtgärder för att minska hälsoproblemen. 

HS 90 förordar ett fortsatt utvecklingsarbetc såväl nationellt som lands

tingskommunalt för att ni\ fram till praktiska modeller för en be hovsbaserad 

planering och resursfördelning mellan geografiska omri1den. mellan förebyg

gande. behandlande. rehabiliterande och omvardande i"ttgiirder. mellan 

primärvård och Iänssjukv{ird samt mellan v{mlgrenar och medicinska 

specialiteter. 



Prop. 1984/85: 181 26 

R. c 111 is si 11s ranse m a 

Av de rcmissinstansi.:r som direkt kommenll:'rat detta avsnitt i HS lltl är 

{1tskillig.a allmiint insUmmande. Sucie1/.1rrrelse11 framh[iller att de viktigaste 

ofknsi\'a hiilsopolifr;ka insatserna m<~1stc göras gentl:'nlllt förh:111anden som 

skapar ohiilsa och vidmakthtiller skillnader i hiilsa mellan olika befolknings

grupper. Insatserna mi1ste diirför inriktas siwiil mot förht1llandl:'n i arhetslivt:t 

och miljiin i övrigt spm mot ohiilsosamma li\'sstilar. Landsringsfårlmndet 

hetonar att de taktiska resultaten visar att ytterligare viisentliga förbättringar 

i hiilsotillstiindet iir möjliga och att s{idana ;ir fundamentala i ett riittvise- och 

jiimstiilldhetsperspekti\'. Fortsatta intensifierade statliga insahcr kriivs för 

att begripligt heskri\'a ohälsans fördt'lning och utveckling samt dess samband 

med miinniskors livsmiljö i vid m..:ning och med hiibo- och s.iukvardens 

dim..:nsionering nch inriktning. si1som underlag för fortsatta forbiittringar av 

befolkningens hälsotillstönd . . \j.1ri anser att rapporten ger en god bild av 

hiilsliproblem och h:ilsorisker för befolkningen i Sverige och att skillnaderna 

mdlan olika regioner och grupper visar att hälsovårdsinsatser iir motiverade. 

Det är \'iktigt att man följer upp och utvärderar de analyser och heskrivningar 

som nu gjorts så att man in på 1 lJ'JO-talet kan avläsa effekterna av fortsatt 

folkhälsoarhete. 

LO anser att HS 90-rapporten utomordentligt tydligt visar vilken avgö

rande paverkan pa miinniskmnas hiilsotillst~ind som olika sociala och 

miljöfaktorer har. Detta giillcr int..: minst arbctsförhi1llandena men också 

fritidssysselsiittningen och boendeförlwllanden, inkomster och uthildning. 

könsroller. kost-, alkohol- och tobaksvanor. Det finns - understryker LO -

knappast en enda sjukdom eller hiilsostörning där inte de med de sämsta 

arbetsförh~1llandena och livsvillkoren i övrigt drabbas hårdast. Slutsatsen är 

att de viktigaste offensiva hälsopuliti~ka insatserna måste göras g..:ntemot 

förh[1llanden som skapar ohäba och vidmakthåller skillnader i hiilsa mellan 

olika befolkningsgrupper. Detta innebär att de viktigaste insatserna maste 

göras utanför hiilso- och sjukviirden - t.ex. skapa full sysselsättning. 

LO deklarerar som sin mycket bestiimda uppfattning att en förutsättning 

för att HS 90-utredningens fina mfd ska kunna omsättas i praktisk handling är 

att statsmakterna pf1 olika sätt skaffar sig nödvändiga styrmedel. När det 

giiller arbctsförh~11landenas betydelse för hälsan anser LO att si\väl samhälls

organ som arbetsmarknadens parter måste sätta in resurser för att omvandla 

arhctslivet sä att det inte rnl:'dvcrkar till ohälsa och social utslagning. Därför 

måste t.ex. förctagshiilsovårdens hiilsopolitiska betydelse belysas tydligare 

och ges förbiittrade resurser och arbetsmöjligheter. Lagar och avtal inom 

arbetsrätt. arbetsmiljö och arhetstidcr mi1stc i än högre grad ges ett socialt 

acceptabelt inneh{1ll och fördelningspolitiken drivas ännu mycket liingre 

sav~il niir det gäller ekonomi som utbildning. kultur och arbete. 

TCO understryker att hälsan har ett nära >amband med sysselsiittning. 

arbetsförhållanden. fysisk och psykisk arbetsmiljö samt sociala förhilllanden 

i övrigt. Fortsatta stri1vanden att förbättra hälsan för hela befolkningen ;ir 
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utomordenligt viktiga och mitsk omfatta insatser inom niimnda omritden. 

D.:t iir här de friimsta hiilsopolitiska medlen i vid bemiirkelse finns. 

Lcikart's11/lskap1'/ finner det vtirdefullt att utredningen c.liskuterar före

komsten i olika samhiillsgrupper av de stora hiilsopwbkmen och deras 

konsekvenser. Sammanställningar av denna t~·p utgör ett viktigt bidrag till 

dl'n hälsopolitiska debatten. I enskildht:ter kan anmiirkningar göras. Lir 

mortalitet<;- och morhiditetssynpunkt skulle man fa betydligt viktigare 

riskgrupper iin de wm llS 90 for fram. 11m man tog med cigan.:ttrökare. 

storkonsumenter av alkohol etc. Läkaresiillskapet stiiller sig fr;\g.ande till 

pitståendet att arbetsförh!illandcna bchön~r ändras för friimst arbetare och 

liigre tjiinstemiin - det kan vara andra faktorer ( t.ex. selektirnNnekanismer I 

som förklarar deras siimre hiilsotillsr;·rnd i jiimförelse med andra yrkc.:sgrup

per. 

Fkra rcmissinstanser tramhitller att de stora hiilsoriskerna med alkohol. 

tobak och narkotika behandlats alltför flyktigt i HS 9ll. 

Fiiretriidarna för handikappintrcssena framhitller gemimgt1cndc att han

dikappades och kroniskt sjukas probll!m och behov inte tillräckligt bl!aktats 

och hdysts i I IS 90-rapportl'n. S1a1cns handikappråd finner det anmärknings

viirt att det i s{1v~il huvudrapporten som i mångfalden av undcrlagsstudier 

gcnomg{1ende saknas problembeskrivningar om och analyser av de grupper. 

handikappg.rupperna. som har de mest omfattandl! v[1rdbehoven. Frånvaron 

av s[1dana diskussioner sätter också. enligt rädct. med nödvändighet sin 

prägel p;"1 I-IS 90-rapportens inriktning och förslag i stort. Liknande 

synpunkter anförs av HCK och DHR m.fl. HCK anser att HS 90 är 

otillräcklig för att kunna tjiina som plancringsundcrlag för 90-talets sjukvård 

och behöver kompletteras med utgängspunkt från handikappades behov. 

DllR har samma uppfattning. 

Nagra landsting kommenterar kapitlet om hälsoproblem och hiilsorisker 

och Ati·sborgs läns /ands1ing noterar att de "redovisade hälsoproblemen kan 

i huvudsak ocksii appliceras på Älvsborgs län. Då betydande skillnader kan 

konstateras inom länet. anser förvaltningsutskottet det vara av vikt. att 

föreliggande olikheter noga uppmärksammas och att kunskap härom 

inhämtas från så många källor som möjligt. Största försiktighet måste 

emellertid iakttagas vid tolkning av allt statistiskt material, eftersom flertalet 

tillgängliga källor innehåller betydande felaktigheter. vilket inte tillräckligt 

tydligt framgår av utredningen". 

5 Samhällsekonomiska villkor (kap. 3) 

HS 90 

HS 90 ger under rubriken samhällsekonomiska villkor en översiktlig 

beskrivning av hälso- och sjukvården i det samhällsekonomiska samman

hanget. Man konstaterar att hälso- och sjukvården bör ses inte endast som en 

samhällsekonomisk belastning utan också som en stimulans genom att 
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1m:dverka till att människor kan delta i rroduktionen. genom sin stora 

betydelse för syssclsiittningen, dess stimulerande effekt pt1 viss teknisk 

utveckling. liikemedelsindustrins exportinkomster m.m. Konsekvenserna a\' 

bng.tidsutredning.ens bedömningar (LU 84) för hälso- och sjukvarden 

tfokuteras. Man beriiknar att hiilso- och sjukvärckn skulle kunna fö ett 

pcrsonaltilbkott pi1 I 0 000 personer per ~n, huvuddelen deltidsarbetade, för 

all i.ikningen skall rymmas inom den ekonomiska tillviixten. 

Ut'111issimra11sema 

'.'fagra remissinstanser kommenterar direkt detta avsnitt i HS 90. Social

styrdsrn papekar, liksom flera andra, att HS 911 inte beräknat \'ilka 

ekonumiska resurser som erfordras för att genomföra föreslagna struktur

föriindringar samt utbyggnad av rrimär\'iirdcn. Det iir angebget att I-IS YU 

kompletteras med si1dana beriikningar. Styrelsen erinrar om att RRV 

föreslagit att socialstyrelsen i samdd med Landstingsförbundct skall göra 

vis~a iirliga uprföljningar av verk~amhct och resursanvändning inom hälso

och sjukv<irden, vilket är i linje med regeringens uppdrag 1984-10-25 till 

styrelsen om vissa arliga uppföljningar. 

Liik1mförh11ndct erinrar om att HS 90 förväntar en volymtillväxt om 

2.1-2. 7 % per år under resten av 1980-talet. Enligt förbundet har utredning

en inte tillfredsställande förklarat varför det trots detta resurstillskott är 

nödviindigt med si1 stora omfördelningar inom hiibo- och sjukv[mlen som 

senare föresbs. med nedskiirningar av framför allt länssjukvården. 

TCO anför kritiska synpunkter pil avsnittet och anser att det är alltför 

pessimistiskt. Det iir, menar TCO, märkligt att utredningen använder 

begrepp som "tiirande" respektive "närande" om sektorns funktion. 

Ordvalet uttrycker en negativ syn pi1 den offentliga sektorns verksamhet som 

är felaktig. TCO är mycket oförst{1cnde inför p{istäendet i rapporten att lagar 

och avtal inom arbetsmiljö- och medbestämmandeområdet skulle vara en 

förklaring till de betydande avvikelserna mellan plan och verklighet i 

sjukv;irdsplaneringen. TCO motsätter sig kraftigt ett sådant synsätt. 

Medbestämmande och tillvaratagande av personalens engagemang är en 

förutsiittning för en god värd. 

Ni\gra la11dsri11g kommenterar kapitlet och bl.a. Kronobergs läns landsting 

"noterar med tillfredsställelse rapportens syn på den stora betydelse som 

hiilso- och sjukvlirden har ur ett samhällsekonomiskt synsätt. Följaktligen 

kan inte de samhällsekonomiska frilgorna begriinsas till frågan om fördelning 

av resurser. Hälso- och sjukv{irdssektorn spelar och kommer att spela en 

betydande roll vad beträffar sysselsättningen inom de regional- och 

niiringspolitiska omrildena samt beträffande den tekniska utvecklingen". 

Ett antal landsting efterlyser biittre ekonomiskt underlag för hälso- och 

sjukviirdens utveckling än vad som presenterats i utredningen. Bl.a. 

Halltlnds och Uppsala liins landsting instämmer med utredningen angaende 
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behovet av kompkttering av l{rngtidsutredningens konsekvensbeskrivning 

med en analys av effekterna för hiilso- och sjukv[irclssektorn av föriindringar i 

andra samhällssektorer. 

L1111ds1i11gc1 i Halland noterar viclan: att "utredningen pekar p~1 bristerna i 

sjukvi1rdens produktivitetsmiltt och att detta leder till sv:irigheter att bedöma 

vårdsektorns resursanspriik i framtiden. Analyser tyder enligt utredningen 

pi1 en negativ produktivitetsutveckling inom sjukv<'nclen. dvs. att resursin

satsen per prestation ökar. Enligt vin mening ilr det i"inskvi1rt att centralt 

utvecklingsarbete göres pä detta område.,. 

Flera landsting konstaterar att den ekonomiska situationen ställer krav p.'1 

ett nytänkande och Giiteburg.1 kommun menar att "möjligheterna all 

·ompröva· den nuvarande verksamheten. former för och omfattningen a\· 

bidrag fr[in staten till hiilso- och sjukvi1rden i olika delar a\· landet. lilika 

aspekter p~I fri1gan om avgifter (som finanskälla. för att Lbmpaistyra 

efterfdgan. för att 'utjilmna· L'tc) och förekomsten av hiilso- (lCh sjukvi1rd i 

annan regi iir exempel p<-t faktorer som sammantaget pii sikt bör ge den 

enskilde huvudmunnen nya perspektiv pii hälso- och sjukv[trdens finansiella 

förutsä!lningar och ekonomiska behov"'. 

Motsvarande synpunkter anförs ocks{i av Örchro liins la11ds1i11g som 

konstaterar att "den allmiinna försäkringen kanaliserar via försiikringskas

sorna årligen cirka :rn miljarder kronor för att möta konsekvenser av nedsatt 

h:ilsa i form a\· sjukpenning. förtidspension. handikappersiittning och 

viirdbidrag. En stor del av dessa pengar utanordnas under medverkan fran 

hälso- och sjukv~1rden genom l~lkarintyg och efkr utredningar. Det iir 

erfarenhetsmässigt bt~kant. och styrkt i flera mindre studier. att en betydande 

del av sjukpenningdagarna g;ir [1\ till viintetider pa olika typer av ingilrder. 

Det bör kunna diskuteras om medel som nu ansli1s inom sjukförsiikringen 

skulle kunna användas för effektivisering av den medicinska behandlingen 

för snabbare rehabiliteringsatgärdL:r och for sysselsiittningsskapande i1tgär

der"·. 

De statliga fiirsäkringsersiittningarna berörs ocks;I av Stockholms liins 

la11ds1i11g som konstaterar att landstingens satsningar p[1 förebyggande \'iird i 

första hand "hör kunna avläsas inte minst i minskade utgifter för 

sjukförsiikringcn llch landstinget anser det därför motiverat att den allmänna 

sjukförsiikringen bidrar till förebyggande insatser". 

Ett antal av sjukvimlshuvudmiinnen framhiiller att de statliga bidragen och 

ersiittningarna inte bör vara specialdestinerade utan att dessa bör kunna 

användas av landstingen med h~insyn tagen till de lokala förhi1llandena. 

Nt1gra landsting. diiribland Ös1crgötla11ds lii11.1· /a11ds1i11g. beklagar "att det 

inte varit rniijligt att ge en beskrirning av de ckonnmiska konsekvenserna a\· 

förslagen" i utredningen. 

Flera lanilsring berör utredningens förslag och konstateranden vad giiller 

de regionalpolitiska och sysselsiittning>mässiga effekterna av v<'irdstruktur

fiirändringarna. Landstingen delar hiir utredningens uppfattning att arbets-
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marknadspolitiska hiinsynstaganden inte for förhindra en iinshärd vardpo

litisk utveckling. och landstingen poiingterar att föri1ndringar inom v;irtbek

torn mi1stc beaktas vid fördelning av resurser f<ir arbetsmarknadspoliti

ken. 

6 Förebyggande insatsl'r (kap . ..+) 

HS 90 

I IS l)(l analyserar det hiilsofriimjande nch nhiilsoförebyggande ;1rhete1' 

natur. Hiilsopolitiska handlingsprogram mot -;kadur lich mot hjiirt- och 

kiirlsjukdomar presenteras liksom sektor~iivcrsiktcr :I\ hiilsoprnbkm rt'late

radc till boendcmilji·i. arbehli.ishet och arhi:tsmarknadspolitik. arhctsmiljö 

samt kost- llCh livsmedelspolitiken - s.k. sektoriella riskperspektiv. Svn

punkter och kra\· p~i utvccklingi:n av det förebyggande arbetet liiggs fram: 

förstiirkt tviirsektnriell samverkan nationellt och p:i regional och llikal nivii. 

utveckling av samhiillsmedicin~ka funktioner och enheter. stärka primärv~1r

dens roll och uppgifter i det förebyggande arbetet. pi1 sikt inrätta en 

iildrehälsoviirdsscrvice. öka insatserna för de hiilsopolitiska riskgruppcrna. 

införa hiilsoriskrelatcradc joumalsystem m.m. I syfte att utvcckla det 

tviirsektoriclla samarbetet kring hälsofragorna förcsli1s att hiilso- och 

sjukvfirdsberedningcn (HSB) hör {Ila sig: uppgit'tl-n som ett nationellt 

hälsopolitiskt riid i enlighet med WHO:s rekommendationer. 

ti. I Remissinstansernas allmänna synpunkter 

Flertalet remissinstanser kommentcrar de förebyggande friigorna. 

Genomgiiende far HS 90:s analys och allmänna förslag um vikten av att 

vidareutveckla det förebyggande arbetet p~i alla plan ett mycket positivt 

gensvar hos remissinstanserna. T.ex. Liik11re.1iillskapct anför att en ;!\ de 

friimsta förtjänsterna med HS 90-utreclningen är des' betonande av den 

förebyggande delen i hälso- och s.1ukv;\rclen. S11ri ser positivt p<i det stöd som 

HS 4(1 gcr åt det förebyggande arbctet och framhiiller att inga andra atgiirdcr 

kan fa större betydelse för folkhiilsan iin ett aktivt förebyggande arbete. 

Svenska kom1111111_törbu11det finner att en omfiirdelning a\· resurser fr;in 

institutionshaserad viird till en primiirv:Jrdsbaserad förebyggande hiilso- och 

sjukviird ligger helt i linje med sil\·iil HSL:s som Sol:s intentioner och stöder 

diirfiir en si1dan nyorientering. Srenska kom1111111c1/11rhctareförb1111de1 delar 

bedömningen att en central strategi för framtidens hiilso- och sjukvtird m;[ste 

bli en mii.lmedvcten satsning pi1 en s.k. folkhiilsopnlitik och förebyggande 

f1tgiirdcr för att HSL:s mftl skall kunna förverkligas. Förhundl't Srcrigcs 

arhctstcrapcutcr instiimmer i ~1tt förviintade hiilsoflirhiittringar för befolk

ningen även i framtiden till stor del miiste bygga pi1 forcbvggandc iföatscr. 

HCK anför att det iir en riktig tanke att driva en offensiv hiilsopolitik och 

satsa p<i förchvg:g:ancle insatscr förutsatt att resmserna tas si1 att det inte 
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drabbar a11dr;1 onm1dc·n. 

:\tskilligu sektorsorgan, s[1snm .11arc11s 11/11111·crk. shll1'11s /ir.1m1·dd11·ak. 

/!o.1·r,1dsstyrcl.l"<'11 och sko/ö1·crstvrc/sc11 redo\'isar sin positi\·a vilja llCh sina 

miijlighcter att medverka i dt'! samladL' fi\rehvggande arhelL't. S1·1·ri,i;1•s 

riksidrotrs/iirh1111d framhiiller att samh:illet kan nit ht'lydande triskvanb

effektcr inom idrottsrörclscns etablerade verksamhet. Genom sin organi,a

tinn. sin om fallande verksamhet och sina led::ire har den en stor genom,l;1gs

kraft niir det g:iller att förmedl::i normn och regler. livsstil och attityder. s~igL'I" 

fiirbundet. ldrott.srörelscn iir en stor. men daligt tilh·ar;1tagen resurs i ett 

fi.\rehyggande och hi.ilsobdr~imjamk arbete enligt forbundl'ls uppfattning. 

Niigra remissinstan,cr pilpekar att alkohol- od1 narktitikafriigllrna inlL' 

mera ingiie11de behandlats i HS 9U. T.ex. SIJSTF ~<1kn;1r t'n 11ffcns1v 

inriktning vad avser misshruksproblematikcn. !\1isshruket av ;ilknhol och 

narkotika iir inte enbart ett psykiatriskt pniblem utan berör hela h:ilso- och 

sjukvard.:n. Arhe!L't mot bruk m· droger bi.ir \·ara en av \·ara viktigastt' 

förcbygganck insatsi.:r. framhalkr förbundet. 

Utan att helt ifdigasiitta HS 90:s syn p{i det förebyggande arbetet anför 

nfrgra remissinstanscr kritiska synpunkter. RRV anser att utredningen ger 

uttrvck för en alltför swr tilltro till hälso- och sjukvårdss.:ktorns möjligheter 

att piivcrka och !lisa hiilsoproblcmen. Manga hiilsoproblem piiverkas a\· 

faktorer som dels kriiver allrniinpnlitiska i'ltgärder (I.ex. betriiffandL· arhcts

Ji\shet). dels orsaka> a\· djupg:icnde individuella livsrniinstcr ( t.cx. hi.:tri1f

fandc hjärt- och brlsjukdomarna). Landstingens möjligheter att p?1verka 

s[1dana faktorer ~ir enligt RRV:s bedömning relativt begriinsade. Möjlighe

terna att bekiimpa I.ex. alkohol- och tobaksmissbruk torde vara större p~I den 

centrala niv:m genom anviindning av allmiinpolitiska och nationella i1tgärder. 

Hälso- och sjukv{irdsscktorns ansvar i det förebyggande arbetet hiir enligt 

RRV därför ytterligare preciseras. Primiirv(Hclen bi\r organiseras S<t att inte 

det förebyggande arbetet tar alltför stor del av kapaciteten hos tillgiinglig 

personal. 

U HA menar att HS 90 har en stor tilltro till den s.k. prevcnti,·a medicinens 

och det förebyggande arbetets förmt1ga att ändra befolkningens sjukdorns

mönster. Enligt U HA:s mening iir denna förv:intan inte realistisk. friimst n:ir 

det giiller andra samhiillssektorers beredvillighet att medverka i hiilsoarhetet 

och s:itta hiilso- och s.1ukvC1rdspolitiska m;\l före sina egna scktorsmi1l. 

S1·c·11ska epidc111iologiska _t("ire11i11gc11 anser att utredningens förviintningar 

generellt iir allt för hiiga p;1 det förehyggand.: omr;·1det och att utredningen p{1 

flera punkter giir sig till tolk för en överoptimistisk och Utt 1nt:alistisk 

grundsyn p;'1 dagens situation för de preventiva insato;.crna. 

La11dsri11grn h<tr i remissvaren givit ett stort utrymme till kommentarer nm 

fi\rebyggande verksamheter. Samtliga landsting är 'tarkt p,1,iti,·a till tk 

allmi1nna utg<1ngspunkterna och till att den förebyggande \·;\rdL'n skall 

prinritcra' i 9ll-talets h:ilso- och sjuk\'tlf"d. Bl.a. konstalL'rar \'ii.11,•r1111rr/awls 

liins /1111dsri11g att '"ii,·en om \'i har en sjukY~1rd med hiig mt:dicin-.k kval i te och 
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säkerhet iir det helt klart att stora folkhiilsoproblem iiterstiir att lösa. 

Miijligheterna att Je,·a ett hiilsosamt liv skiftar fortfarande mycket mellan 

Plika grupper i befolkningen. Förvaltningsutsk,1ttet stöder diirför I-IS 90 helt 

i tankarna om att en iikad inriktning pi1 förebyggande insatser miiste till i syfte 

att n;i en ökad folkhit!sa .. och \iiirm/ands läns landsting framhäller att 

"mil jöns och de sociala förhi\llancknas betydelse för uppkomsten av ohiilsa 

erkännes allt mer. I IS 'Jl.l belyser de omdlden som framför allt påverkar 

miijligheterna att leva ett hiilsosamt liv. Underlagsstudierna redovisar p{1 ett 

iivertygande siitt olika yrkesgruppers och socialgruppers översjuklighet. 

Landstinget delar i allt ,·iisentligt de riktlinjer som drages upp i utredningen 

för att förebygga ohiilsa ... 

Att i'ltgiirderna mibte inriktas mot riskgrupper tillstyrks och bl.a. 

Siid1·n11c111/ands /ri11.1· /ands1in,i: framhiiller att "i anslutning till HSL:s mili om 

en god hiiba frir hela befolkningen tar HS 90 upp en diskussion om de 

hiibnpolitiska riskgrupperna. Miinniskor som iir utsatta för fler och mer 

frck n:nta hiilsuprnblem iin bo:folkningen i övrigt {!lerfinns bland vissa 

yrkc·sgruppc:r. bland arbetslösa, bland utliindska medborgare och i familjer 

med li1g inkomst och liig utbildning. Utredningen lyfter hiir fram allvarliga 

prnblcm som det :ir ang.el:iget att seriöst angripa och söka komma till rätta 

med. Det torde kriiva ett annat synsiitt äu som i dag till stora delar är 

förharskande. En offensi\· och uppsökande verksamhet mi\ste prägla hiilso

nch sjukv[irden ... 

Bl'triiffande n{1gra omr~1dcn framförs kritiska s~·npunkter. Bl.a. finner 

\'ärm/ands hins landsting det "'n{1got förv{mande att huvudrapporten vare sig 

under ruhrikcn "hiilsoprnblem och hiilsorisker" eller under rubriken 'före

byggande ins:1her' med ett enda ord niimner bristande fysisk aktivitet som en 

hiilsorisk rL'Spcktive motion som en frireb~·ggande t1tgiird". Kristianswds läns 

lmu/s1i11g .. upplever det som en brist att hiilsohem inte berörs i utredningen. 

Niimmkn anser att det hack varit viirdefullt om hälsohemsverksamheten 

hade diskuterats i utredningen som komplement i hälsoviirdsarhetet. Ett 

program for utviirdering av de vetenskapliga effekterna av si1dan verksamhet 

efterlyses··. 

Vidare framhiiller n:1gra landsting att ideella organisationer s{1som 

föreningar och folkrörelsernas roll i det förebyggande arhetet borde 

behandlats mer utförligt. 

Ett par landsting cfterly,er en vidareutveckling av metoder för att 

samhiilbekont)miskt viirdera effekterna av förebyggande insatser. 

N<igra lancbting hcri'lf siirskilt den en~kildes st~illning och roll i det 

hiilsopolitiska arbetet. Uppsala /iins landsting anför bl.a. att .. samhiillcts 

miinniskosvn och miinnisknrs forviintningar p{1 livet kommer att avspegla sig i 

krawn p<1 hiilso- och sjukvtmlen. I liir iir det angeliigct att man i h{1de den 

allmiinna debatten och det indi\·idinriktade arbetet stimulerar den enskilda 

individen till ett stiirre ans\·ar för sig sjiilv och sitt viilbdinnandc: ... 

;\fa/1116/1111 /iin.1 /w1d1·1ing iir kritiskt mnt att HSL:s intenti,mer att stiirka 
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patientens stiillning i viirden inte tillriickligt beaktats i de förslag som 

presenteras i utredningen. Landstinget anser där\'id att utredningen i for stor 

utstriickning bortsett frirn att det finns ett inslag av individuellt beteende som 

är av betydelse för sjukdomars uppkomst. behandlingsbarhet och förlopp. 

och landstinget anger att. vad man kallar ett humanistiskt synsätt. inte 

accepterats "vilket medför att de psykiska och sociala sjukdomslirsakerna 

betraktas pa samma siitt som de biologiska dvs. helt utanför individl'ns egen 

kontroll och ansvar··. 

Landstinget anger vidare att "utredningens alltför begriinsade ansats 

kommer bl.a. till synes i det faktum att ordet 'patient' inte niimns i någon av 

rapportens över lllO rubriker. Det är mer iin ett lustigt konstaterande 

eftersom synpunkter p:l patientens stiillning var välutvecklade b[1de i 

propositionen till hiilso- och sjukv:'irdslagen och i hiibo- och sjukvi1rdsutred

ningen. där det släs fast att "den enskildes roll bör därför särskilt markeras 

och vad människan gör dler inte gör för sin hiilsa föras fram som en central 

fri1ga inom hiilsopolitiken ·-. 

Liknande synpunkter framföres även av Kalmar läns landsting som särskilt 

vill "understryka den roll den enskilde individen själv spelar och kan spela för 

sin hälsa. Sjukdom eller skada beror ofta på vad individen själv gör eller 

underliller att göra. Livsföringen är av stor betydelse för hälsan. Vi tror 

därför att det individinriktade förebyggande arbetet med betoning på 

information om livsföringens betydelse iir den viktigaste delen i det 

förebyggande arbetet." 

6.2 Förstärkt h·ärscktoricll sam\'crkan 

HS 90 

HS 90 förordar ett förstärkt tvärsektoriellt samarbete kring hiilsofrågorna. 

nationellt. regionalt och lokalt. st1 att den samlade potentialen i alla 

samhiillsscktorers möjligheter att friimja goda hälsovillkor och förebygga 

ohälsa tas till vara på bästa möjliga siitt. Hälso- och sjukvårdssektorns uppgift 

i detta sammanhang är främst att ta fram och förmedla kunskaper om 

ohälsans orsaker och fördelning i befolkningen som underlag för insatser 

inom andra samhiillssektorer. 

R e111issi nsta 11se rn a 

Flertalet remissinstanser som kommenterat det tvärsektoriella samarbetet 

synes ansluta sig till elen syn som HS l)O gett uttryck för. T.cx. SÖ instämmer i 

utredningens starka betoning av tviirsektoriell samverkan mellan statliga 

verk och departement. syftande till att samordna de hälsopolitiska insatser

na. TCO framhiiller att den tvärsektoriclla samverkan som en offensiv 

hälsopolitik förutsätter i dag iir mycket bristfällig eller t.o.m. obefintlig. Det 

iir t.ex. mycket svårt att bryta gränserna mellan olika nämnders ansvar i de 

3 Riksdagen 191)4!85. I sam/. Nr 181 
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kommunala och landstingskomnrnnala förvaltningarna. 

Endast ett par remissinstanser ger uttryck för en tveksam hiillning till den 

tvärsektoriella samverkan. Arhetarskyddsstyrclsoz anser att hctiinkandet är 

något motsägelsefullt när det å ena sidan framhäller att nilgDn ändring av 

ansvarsfördelningen olika hiilsopolitiska sektorer emellan inte iir aktuell, 

samtidigt som man framhåller sjukv;hdsorganens samordningsfunktion iiven 

pi1 hälsoviirdsområdet. Styrelsen iir angelägen om att de olika sektorsansva

riga instanserna far hehMla ett visst mått av autonomi i det gemensamma 

hälsovärdande arhetet. Stmens lir.m11:dc/s1·crk anser att arhetsgruppen inte 

berört den utveckling som piig:iir sedan flera ~ir och som innchiir att allt större 

ansvar läggs pi] jordhruksdepartementet i fri1ga om livsmedels- och 

hälsopolitiken. Även konsumentfrägorna och hiilsoaspekterna vägs in som 

en viisentlig del vid utformningen ;1v livsmedelspolitiken, vilket för 

livsmedclsverkets del torde innebiira ett ökat anvsar för konsumentfri1-

gor. 

I kommentarerna kring handlings- och scktorsprogram liksom i mer 

allmänna kommentarer ;iterkommer la11ds1i11gen genomgitende till fr[1gor om 

behovet av tvärsektoriell samverkan saväl nationellt som regionalt och lokalt 

i det förehyggande arhett:t. Bl.a. framhåller Uppsala lilm· !t.mdsting att 

"hälsopolitikens förebyggande arhcte m{1ste integreras i manga samhällsom

råden. Det handlar om samverkan mellan olika samhiillssektorer. En 

samverkan som innebär att initiativ och genomförande kan ligga på skilda 

delar av samhället. En ökad kommunikation bör efterstriivas för att överföra 

den kunskap om hälsoproblemens förekomst. fördelning och ursprung som 

hälso- och sjukvården besitter. På motsvarande siitt är det angeläget att 

personalen inom landstingen tillförs erfarenheter fr[m andra delar av 

samhällslivet". 

Vad gäller den centrala samordningen konstaterar Östergiitlwllis ltins 

landsting att "i rapporten konstateras att det inte iir hälso- och sjukvfirden 

som ensam har att svara för hälsofrämjande och förebyggande {1tgiirdcr. 

Olika sektorer av samhället skall genom samverkan ästadkomma ett 

hälsopolitiskt förändringsarbete och hiilso- och sjukvi1rden skall aktivt och 

målvetet str~iva efter att tillföra kunskaper i denna riktning till övrig 

samhällsplanering. Landstinget delar detta synsätt men vill poängtera att det 

kvarstår ett starkt hehov av att via ett agerande pi1 riksniv[1 påverka olika 

delar av samhällslivet. Möjligheterna att p~1 lokal niv:1 piiverka t.ex. 

arbetsmarknads-. pris- dler jordbrukspolitiken iir smt1'". 

Liknande synpunkter framförs även av Stockholms läm la11ds1i11g som 

anger att "'huvudansvaret för att pilverka andra samhälborgan till ett 

hälsopolitiskt agerande miiste ligga på nationell niv;'1 "'. 

Beträffande samverkan på lokal nivå konstaterar Viisrmanlcmds /ii11.1· 

landsting att "ett arbete p<I kommunniv{i med samarhete mellan primärdr

dens och primärkommunens företrädare där gemensamma konkretiscringar 

av mål/delmill för angelägna områden och också gemensamma bedömningar 
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av resursfrflgor kan ske är enligt förvaltningsutskottets uppfattning en 

framkomstväg ... 

Skaraborgs liins landsting framhåller ··att hälso- och sjukvilrden ytterligare 

måste utveckla sitt engagemang i det hälsofriimjande och sjukdomsförebyg

gande arbetet är en naturlig följd av den nya hiilso- och sjukvärdslagen. 

Övriga samhällssektorers medverkan till att förhiittra hälsan horde fastslas 

på likartat sätt. Detta då hälso- och sjukvården inte ensamt kan vidta 

Mgärder för olika hiilsopolitiska riskgrupper··. 

6.3 Nationellt hälsopolitiskt råd 

HS90 

1 syfte att stärka det tvärsektoriella samarbetet kring hälsofriigoma p:1 
nationell niva föreslår I JS 90 att HSB:s uppgifter och sammansättning vidgas 

så att den kan fullgöra rollen som ett nationellt hälsopolitiskt d1d enligt 
WHO:s intentioner. 

Remissinstanserna 

Flertalet av de remissinstanscr som uttryckligen kommenterat förslaget 

tillstyrker att det genomförs, t.ex. socialstrrelsm. Landstinpförbundet, 

Läkarförhundet. statskontoret, SÖ och Sl'enska kommwzalarbetareförhw1-

det. 

De åtta landsting som behandlar fragan tillstyrker förslaget. Kalmar läns 

landsting menar dock att "erfarenheterna av den nya hälso- och sjukvårds

lagen. där landstingens förebyggande ansvar lagfästs, har hiti11tills inte 

inneburit några stora förändringar i förebyggande inriktning. Landstinget är 

tveksam om socialdepartementets hälso- och sjukvårdsberedning på ett 

påtagligt sätt kan påverka de olika centrala myndigheterna i hälsobefräm

jande och sjukdomsförcbyggande inriktning. Landstinget delar dock utred

ningens syn att det behövs ett nationellt organ i någon form som ur 

hälsopolitiska aspekter bevakar de olika sektorsorganen - departement. 

myndigheter etc - för att minska hälsoriskerna och sprida ett hälsopolitiskt 

synsätt". 

Läkaresiillskapet "är tveksam till förslaget. som kanske kan leda till 

utvecklingen av ett nytt departement. Socialstyrelsen har redan ett övergri

pande ansvar pii det hälso- och sjukvilrdspolitiska området och detta ansvar 

bör i framtiden förstärkas." 

6.4 Utbyggnad a\' samhällsmedicinska enheter 

HS 90 

HS 90 förordar en fortsatt utveckling och utbyggnad av den samhällsmedi

cinska funktionen och samhällsmedicinska enheter i landstingen. En nära 
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samverkan eller samordning mellan den samhällsmedicinska funktionen och 

yrkesmedicinen bedöms vara mycket ändamålsenlig. 

Remissinstansema 

Samtliga remissinstanser som kommenterat dessa förslag uttrycker sig i 

tillstyrkande termer. T.ex. Läkaresällskaper anför att det iir av särskild 

betydelse för det lokala förebyggande arbetet att det inriittas samhällsmedi

cinska enheter i landstingen. men finner det förvanande att utredningen inte 

på något ställe har preciserat resurser och kompentenskrav för en sådan 

verksamhet. Lälwrförhundet anför samma synpunkter. Sta1skontore1 vill 

understryka HS 90:s synpunkter på behovet av att inom landstinget 

disponera en samlad central samhällsmedicinsk enhet som stöd för primär

vården och för regional samverkan inom samhällsplaneringen. 

Arbetarskyddsstyrelsen är tveksam till att de yrkesmedicinska klinikerna 

skulle bli en del av de samhällsmedicinska enheterna inom landstingen. Det 

vore olyckligt om dess resurser styrdes över till hälsoriskanalyser etc. på 

andra omdiden. 

Ett flertal landsting behandlar den samhällsmedicinska verksamhetens 

organisation och uppbyggnad. Huvudmännen instiimmer i att det inom 

landstingen skall finnas samhällsmedicinska enheter och att dessa tillsam

mans med primärvarden skall ha ett huvudansvar för de förebyggande 

insatserna inom hälso- och sjukvardsorganisationen. Flera landsting hetonar 

även länssjukvårdens roll och bl.a. Uppsala läns landsting anför att "ansvaret 

för de förebyggande insatserna bör finnas hos alla grenar av sjukvården. 

Inom elen slutna akutsjukvården har många förebyggande åtgärder utveck

lats, t.ex. diabetesvården. hjärt- och kärlsjukdomarnas förebyggande etc. 

Särskilt viktigt är att den slutna varden tar sitt ansvar för att liira människor 

hur de skall leva för att hindra återfall i sjukdomen". 

Nägra landsting berör de samhällsmedicinska enheternas uppbyggnad och 

bl.a. framhåller Örebro läns landsting att det är väsentligt "att man fastställer 

vilken typ av experter och vilka kompetenskrav som ska ställas på 

verksamma inom miljö- och samhällsmedicin. De hittillsvarande erfarenhe

terna visar också, att det är viktigt att arbetet organiseras på siidant sätt att en 

kreativ och utvecklande miljö kan skapas diir några intresserade och 

engagerade personer tillsammans får utveckla verksamheten. Enstaka. i och 

för sig väl kompetenta personer. har mindre möjligheter att fylla de krav som 

arbetet kommer att ställa··. 

Även flera andra landsting betonar att de samhällsmedicinska funktioner

na är under upphyggnacl och att olika former av stöd. samordning och 

erfarenhetsutbyte krävs. Således framhi11lcr Östergötlands läns landsting att 

''de samhällsmedicinska enheterna inom landstingen iir under utveckling. 

Inom ett brett spektrum av intressanta arbetsuppgifter kommer de enskilda 

landstingen att profilera sin verksamhet mot de omraden som upplevs mest 
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angelägna. Prioriteringen av arbetsuppgifter kommer troligen att styras b[1de 

av hälsoeffektresonemang och resursresonemang. Sannolikheten är då stor 

att olika landsting viiljer att prioritera pä ungefärligen likartat sätt. nämligen 

mot det som uppfattats som de mest angelägna hälsopolitiska åtgräderna. 

Risken med detta är uppenbar - vissa delar av det samhällsmedicinska 

arbetet kommer att utvecklas väl parallellt över riket. Andra delar med läg 

prioritet kommer att förbli däligt utvecklade. 

Ett samarbete mellan två eller flera landsting inom en sjukvardsregion 

skulle vara hälsoekonomiskt lönsamt i många fall. För det enskilda 

landstinget är det ett klart intresse att samhällsmedicinskt utvccklingsarbete 

så snabbt som möjligt omsätts i konkret verksamhet. 

En utbyggd erfarenhetsövcrföring till landstingen via en central funktion 

skulle upplevas som ett stöd för utvccklingsarhetct och innebära att detta 

effektiviserades sett till riket som helhet. Vet man att ett centralt 

sammanhållet utvecklingsarhete pågår inom nagot speciellt omri1de, avvak
tar man gärna resultatet av detta och kan under tiden ägna resurser {1t arbete 

inom andra delar av samhällsmedicinområdet. Landstinget anser att det inte 

är rimligt att sjukvårdshuvudmannen ges ett stort ansvar för att bygga upp 

samhällsmedicinska enheter utan att staten samtidigt ger resurser för en 

liknande riksövergripande funktion. Ett par års erfarenheter av samhälls

medicinskt utvecklingsarbele inom östgötalandstinget har gjort detta behov 

uppenbart". 

Ytterligare nf1gra landsting påtalar behovet av ett starkare stöd från den 

centrala nivån för utvecklingen av det samhällsmedicinska arbetet i 

landstingen. 

6.5 Hälsopolitiska handlingsprogram, allmänt 

HS 90 

HS 90 har lagt fram s.k. hälsopolitiska handlingsprogram mot dels skador 

och dels hjärt- och kärlsjukdomar, som översiktligt ger ett kunskapsunderlag 

och pekar på åtgärder - lokalt, regionalt och nationellt - för att genom 

förebyggande insatser minska dessa hälsoproblems förekomst och konse

kvenser. HS 90 förordar att socialstyrelsen ges ett ansvar för att löpande ta 

fram och revidera sådana program för flertalet större hälsoproblem och att 

dessa föranknts i det föreslagna nationella hälsopolitiska rådet. 

Remissinstansema 

De remissinstanser som kommenterar avsnitten om hälsopolitiska hand

lingsprogram uttalar sig i regel mycket positivt härom. LandHingsförbundet 

anser att denna ansats tillsammans med sektorsprogram (se 6.6) är 

nödvändiga för ett hälsopolitiskt arbete i HSL:s anda. Hjärt-kärlprogrammet 

är inte bara av stort värde i sig utan anvisar också en modell för fortsatt 
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programarbete pä andra omriiden. Liikarcsäl/skapct anser konkrctiscringen 

med hiilsopolitiska program för skador och hjärt-kärlsjukdomar välgörande. 

även om anmärkningar kan göras i enskildheter. Uikarförh1111de1 anför 

likartade synpunkter. Spri anser att de kunskapssammanställningar och 

handlingsprogram som tagits fram är väsentliga och iir bra exempel som 

modeller för landstingens fortsatta arbete på det hiilsopolitiska området. 

S1·emka komm1111alarhetanförh1111dl'f anser att fler s[Klana program mi1stc 

utarbetas. 

De flertal landsting som behandlat hiilsopolitiska handlingsprogram finner 

det utomordentligt positivt att dessa framställts som underlag för de lokala 

insatserna och efterlyser ytterligare utvecklingsarbctc inom detta omr;lde. 

Bl.a. tillstyrker Stockholms och Södermanlands läns landsting att handlings

program for att motverka psykisk ohälsa utarbetas och Götehorgs kommun 

anger att kommunen "torde ha goda förutsättningar att bli ett område där 

programarbetet mot hjiirt- och kärlsjukdomar vidareutvecklas". 

Beträffande programmen för kost och motion framförs dock av Göteborgs 

och Bohus läm landsting vissa kritiska synpunkter och programmet 

kännetecknas enligt landstinget av "'en övertro på centrala direktiv och 

riktlinjer. speciellt i kostfrägor. Samtidigt saknas en diskussion om pedago

gik och helhetssyn. Det vore önskvärt med en ansats som i större utsträckning 

kännetecknas av visioner, fantasi, inlevelse och känslor". 

6.5.1 Skadeprogrammet, stärkt tillsyn och registrering av olycksfallsska

dor 

HS 90 

HS 90 föreslår. inom ramen för det hälsopolitiska handlingsprogrammet 

mot skador (SOU 1984:42). dels att det lokala skadeförebyggandc arbetet 

förstärks och får fastare former genom att miljö- och hälsoskyddsnämnden 

( MHN) mera uttryckligt än hittills får ett lokalt tillsynsansvar för skaderisker 

i boende- och fritidsmiljön m.m. och att detta läggs fast i hälsoskyddslagen, 

dels att en mera systematisk registrering som underlag för planering och 

uppföljning. med socialstyrelsen som centralt ansvarig. genomförs av 

inträffade skadcfall som söker sjukvård. 

Remissinstanserna 

Flera remissinstanser tillstyrker dessa förslag. t.ex. socialstyre/sen. SCB 

anser att olycksfallsregistrering enligt utredningens förslag bör påbörjas. 

varvid SCB är berett att medverka. Konsumentverket tillstyrker att MHN får 

ett klarare tillsynsansvar inom skadeområdet. varvid det är naturligt att även 

den kommunala konsumentverksamheten blir inkopplad. Verket tillstyrker 

även det föreslagna skaderapporteringssystemet och understryker nödvän

digheten av att fasta former skapas för ett samarbete mellan socialstyrelsen 
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och konsumentverket därvidlag. Spri instämmer i behovet av någon form av 

olycksfallsregistrering. I ett till UHÄ:s remissvar fogat yttrande anger 

linjenämnden för miljö- och Jullsoskvddswbildning i Umeii att man instäm

mer i lämrlighctcn att Ml IN ges ett ansvar inom det skadeförebyggande 

området. Man bedömer att möjligheterna är goda att utan allt för stora 

förändringar i grundutbildningen av hälsovårdsinspektörer tillgodose ett 

eventuellt behov av ytterligare inslag av skadepn:vcntion. Samma bedöm

ning görs beträffande att tillgodose ett snabbt bdinv av forthiklning för 

yrkesverksamma hälsnv~irdsinspektörer. varvid dock eventuellt särskilda 

ekonomiska tillskott kan vara nödviindiga. 

Nägra remissinstanser avstyrker eller har en tveksam inställning till 

förslagen. Landsting~förbwzdet tillstyrker vidare utredning om det löst 

skisserade förslaget om vidgat cillsynsansvar för MHN och uppbyggnad av en 

bättre olycksfallsstatistik. varvid det är nödvändigt att primärkommunerna 

är representerade i utredningsarbetet. Svenska komm11njiirb1111der anför i 

friiga om förslaget att kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnd skall 

åläggas att utöva tillsyn beträffande skaderisker med befogenhet att kräva 

åtgärder mot skaderisker följande: 

''Styrelsen kan väl först~1 de bakomliggande motiven och ansluta sig till 

uppfattningen att samhällsorganen bör ägna ökad uppmärksamhet åt det 

skadeförebyggande arbetet men kan inte tillstyrka de former härför som 

utredningen anvisar. 

Man rör vid mycket känsliga och sv~irhantcrliga rroblem när man vill ge 

samhällsorgan vidgade befogenheter att ingripa mot skaderisker i hemmet, i 

bostadens närmiljö och under fritidsverksamhet utomhus. En mångfald 

exempel kunde anföras för att illustrera detta. Tillräckligt klargörande torde 

vara att erinra om att många former av idrottsutövning innebär mycket 

patagliga skaderisker. 

Styrelsen motsätter sig bestiimt att utredningens förslag i denna del läggs 

till grund för lagstiftning. En eventuell klarare reglering av tillsyns- och 

åtgärdsansvar beträffande denna typ av skaderisker måste föregås av 

grundlig analys och seriösa överväganden där självfallet även de av 

utredningen helt förbisedda kostnadskonsekvenserna för kommunerna 

beaktas. 

Däremot är styrelsen positiv till det arbetssätt som redovisas i avsnittet om 

utveckling av landstingens förebyggande insatser (s 218 f). Där förutsätts 

arbetet ske i mer traditionella former med en bred samverkan mellan de 

mfoga myndigheter som har ett dclans\"ar för skaderiskerna". 

De tre landsting som berör frågan om MHN :s ansvar är i princip positiva 

till förslaget. Betriiffande ansvar för skador som inträffat i hemmet uttrycks 

dock tveksamheter och Värmlands läns landsting anför att "det konstateras i 

propositionen till HSL och landstingets hälso- och sjuk v~\rdspolitiska 

program att den samh:illsmedicinska verksamheten milste vara starkt 

förankrad i primärvården där personalen har god kännedom om miinniskor-
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nas lcvnadsförhiillanden och miljö. Primiirviirdens naturliga sam\'erkanspart 

hlir p{1 denna nivit primiirkommunen. Landstinget stiider dtirför förslaget att 

primärkommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt byggnadsnämn

der åläggs ett tillsyns- och iitgiirdsansvar för skador som inträffar i bostadens 

närmiljö. 

Förslaget att kommunens hälso- och miljöskyddsnämnd även skulle 

aläggas ett tillsyns- och i1tgi1rdsansvar för skaderisker i hemmet ter sig ur 

integritetssynpunkt ytterst tveksamt"·. 

De tio landsting som uttalat sig i fragan om en registrering av skadefall iir i 

princip positiva och flera av huvudmiinnen förklarar sig villiga att medverka. 

Örebro liins landsting anför dock att "överhuvudtaget andas HS 90-

underlaget en viss övertro pil stora centrala registreringar och deras 

möjligheter att avslöja hälsorisker och ge underlag för planering. Snm 

exempel pil detta kan tas onmidet beträffande skador. Den typen av mer 

omfattande olycksfallsregistrering har säkerligen sin betydelse för att kunna 

peka på viktiga olycksfallsriskcr t.ex. i boende och fritidsmiljö. trafik etc. och 

ge underlag för generella förebyggande fltgärder av typ ändrade byggnormer. 

ändrade krav p{1 fordon. trafiklösningar och liknande. Vad som ur 

olycksfallsförebyggande synpunkt är minst lika väst:ntligt, är att man arbetar 

lokalt med fungerande lo)rnla olycksfallsregistreringar. där hela lokalsam

hället kan engageras i både upptäckt av skador och tillbud och där ocksi1 

lokalsamhällets olika offentliga och frivilliga organisationer kan engageras i 

det förebyggande arbetet. I detta arbete kan kanske inte statistiskt 

säkerställda och generellt giltiga risker upptiickas. men för en utveckling av 

den lokala skadeprofylaxen mycket väsentliga kunskaper vinnas"'. 

6.5.2 Hjärt-kärlprogrammet 

HS 90 

HS 90 lägger i underlagsstuclien (SOU 1984:43) Att förebygga hjärt- och 

kärlsjukdomar fram underlag för ett hälsopolitiskt handlingsprogram för 

detta hälsoproblem. som innefattar förslag om atgiirder på olika plan mot de 

riskfaktorer som finns i arbetslivets psykosociala miljö och andra sociala 

förhållanden, mot rökning, högt blodtryck och fettrik kost m.m. 

Remissinstansema 

Som angetts i avsnittet 6.5 är remissinstanserna genomgående positiva till 

hjärt-kärlprogrammet. Nagra kritiska kommentarer förekommer knappast 

med undantag av från Sveriges reklambyråförhund som vänder sig mot den 

syn på reklamens negativa effekter på ett hälsosamt kostval som förbundet 

anser att HS 90 ger uttryck för. Sveriges livsmedelsindustriförhund anför 

liknande synpunkter och har också invändningar mot HS 90:s uppgifter om 

samband mellan tandröta och kostvanor med hög sockerandel. Också 
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Master-Foods AB har kritiska synpunkter på I IS 9U:s behandling av 

kostfrågorna. 

Statens lil'smede/sverk anser att de tankegangar rörande kosten som förs 

fram i bl.a. SOU 1984:43 och i huvudrapportens avsnitt 4.6.4 Hälsopolitiska 

aspekter på kost- och livsmeddspolitiken stiir viil i överensstiimmelse med 

andra aktuella betänkanden, såsom Os Jo 1984:9 och SOU 1984:67 och som 

förs fram av internationella expertgrupper. Verket anser det inte motiverat 

att för närvarande vidta särskilda iitgärder för att reglera marknadsföringen 

av livsmedel ur hiilsosynpunkt. 

Konsumen(l·erkct anför att marknadsföringslagen i nuvarande utformning 

inte öppnar möjlighet till den skiirpning s~tvitt giiller marknadsföring av 

livsmedel och kostinformation som I-IS 90 finner önskvärt. Vnket förordar 

breda informationsinsatser fr{111 det allmiinnas sida i form av annonskam

panjer och liknande i ställer för restriktioner. Verket anser det vara viirt att 

utreda om inte finansieringen av sädana informationsinsatser kan klaras via 

marknadsförarna. utan att det diirför behi>ver bli fraga om reklamskatt. 

6.6 Sektorsprogram (boende, livsmedel, arbetsmiljö, arbetsmarknad) 

HS 90 

HS 90 har analyserat hälso- och sjukvårdssektorns medverkan i samhälls

planeringen - det sektoriella riskpcrspektivet (SOU 1984:44). Man har 

således redovisat hälsopolitiska aspekter på boendemiljön. såväl den fysiska. 

sociala som psykiska. Vidare redovisas hälsopolitiska aspekter på arbetslös

het och arbetsmarknadspolitik. varvid arbetslöshetens negativa hälsoeffek

ter betonas. Hälsopolitiska aspekter pii arbetsmiljön redovisas med betoning 

av vikten av en god samverkan mellan landstingen. arbetsmiljösektorn och 

företagshälsovarden kring arbetslivets hiilsoriskcr och hälso- och sjukvårds

insatserna därvidlag. Slutligen behandlas hälsopolitiska aspekter på kost

och livsmedclspolitiken med krav pil att hälsokraven ges stor tyngd vid 

utformningen av jordbruks- och livsmedelspolitiken. ökad hälsoupplysning 

kring kostfrågor. information och måttfull reklam och hög standard på t.ex. 

skolmåltider samt återkommande kostvaneundersökningar på befolknings

nivå. 

Remissinstanserna 

Endast några remissinstanser kommenterar direkt dessa sektorsinriktade 

program. T.ex. bostadsstyrelsen säger att vad gäller sambandet mellan brister 

i boendemiljö och människors ohälsa har detta på ett förtjänstfullt sätt 

behandlats av arbetsgruppen. LO framh~tller att det av HS 90-utredningen 

klart framgår att små möjligheter att påverka sin egen arbetssituation kan 

förklara många hälsoproblem. t.cx. hjärtinfarkt. Därför mäste såväl 

samhällsorgan som arbetsmarknadens parter sätta in resurser för att 
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omvandla arbetslivet s~i att det inte medverkar till ohälsa och social 

utslagning. Sl'ensku kommunalurbctarcförhundct menar att det iir viktigt att 

arbetet med sådana såtorsprogram fortsätter och inriktas pi1 de särskilda 

riskgrupperna och s.k. hiilsopolitiska jiimlikhetsstratcgi1.:r. En faktor som 

enligt förbundet kräver väsentligt ökad uppmärksamhet är sambandet ohälsa 

- arbctsliishet. 

6. 7 Fiirstärkt epidemiologisk bevakning 

HS 90 

HS 90 har haft uppdraget att i utredningsarbetet beakta UMI-utrcdning

ens (SOlJ 1978:25) förslag om epidemiologisk bevakning av miljöproblem i 

vissa industriomdden. HS 90 har liitit statens miljömedicinska laboratorium 

(SML) utarbeta en särskild rapport (SML-rapport 1311983) Epidemiologisk 

bevakning. Förslag till riktlinjer för en successiv utveckling av bevaknings

system i Sverige. 

HS 90 konstaterar att en mer omfattande epidemiologisk bevakning av 

manga hälsorisker och hälsoproblem innebär betydande metodproblem där 

mycket ännu är oprövat eller inte är utvärderat. Därför miiste ett fortsatt 

utvecklingsarbete ske där det är angeläget att landstingens samhällsmedicin

ska funktioner engageras och med centrala insatser från SML och socialsty

relsen m.fl. Det är angeläget att den epidemiologiska bevakningen inte 

begränsas till fysiska exponeringsdata utan också beaktar socioekonomiska 

och yrkesmässiga förhållanden i sin analys. 

Rcmissinstunsema 

Endast ett fåtal remissinstanser kommenterar direkt dessa frågor. I 

yttrandet från SM L. som är fogat till socialstyrelsens yttrande, sägs att den 

beskrivning av innebörden i begreppet epidemiologisk bevakning som ges i 

HS 90-rapporten ej till alla delar återspeglar slutsatserna från SML:s 

utredning. Bevakningens uppgift bör enligt SML väsentligen vara att 

registrera incidcns- och mortalitctstrender och att "slå larm" om trenden 

uppträder på ett enligt uppställda kriterier ej acceptabelt sätt. Det torde inte 

finnas skäl att knyta för stora förhoppningar till möjligheterna att inom 

ramen för bevakningen genomföra en analys av samband mellan miljöexpo

nering och hälsoförhallanden. 

Några landsting berör frågan om epidemiologisk bevakning. Jämtland~ 

läns landsting tillstyrker förslaget medan Örebro läns landsting konstaterar 

att "en sådan satsning skulle för närvarande kräva tämligen stora resurser. 

Det är på lång sikt en önskvärd utveckling. men fortfarande finns inte 

tillräcklig kvalitet pa indata för att det ska vara meningsfullt att utveckla ett 

sådant system." 

Östergötlands läns landsting efterlyser ytterligare utvecklingsarbete och 
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anger att''en prioriterad uppgift inom delomrildet epidemiologi ~ir epidemio

logisk bevakning. Statens miljömedicinska lahnratorium (SML) har ett 

uppdrag att utveckla metoder för detta. Vi anser att uppgiften bör ges hög 

prioritet inom SML, dii insatserna inom landstingen är beroende av det 

centrala utvecklingsarhetet. '' 

7 Vård på lika villkor (kap. 5) 

HS 90 

HS 90 analyserar HSL:s mal om en vtmi pä lika villkor i avseende på bl.a. 

demografiska. geografisk. kulturell och socioekonomisk tillgänglighet och 

konstaterar att det finns en bristande jämlikhet i värden. Orsaken härtill ~ir 

faktorer som varierande läkartäthet. sviirighcter att veta vart man skall 

vända sig i differentierade och specialiserade sjukvilrdssystem. geografiska 

avstånd, brist på hemsjukvi1rd, organisatoriska förhallanden, patientavgifter 

och sjukvardens begriplighet. Som vardpolitiska jämlikhetsmål ställs upp 

krav på jämlikhet i resursutbud, i vårdutnyttjandc, i tillgiinglighet och med 

avseende på vardens effekt. Vårdpolitiska riskgrupper, dvs. grupper som kan 

förmodas ha störra svårigheter att fä sina vårdbehov tillfredsställda än andra 

människor, är äldre. glesbygdshor. invandrare, lågutbildade, förtidspensio

närer och långvarigt arbetslösa. HS 90 föreslår att åtgärder vidtas för att 

uppnå de vårdpolitiska jämlikhetsmålen. 

7 .1 Remissinstanscrnas allmänna synpunkter 

Flertalet remissinstanser som kommenterar detta avsnitt ger uttryck för att 

man instämmer i HS 90:s analyser. Landstingsförbundet delar HS 90:s 

bedömning att en bättre planering och styrning av läkarresurserna är 

nödvändig för att vården skall motsvara HSL:s krav på en rättvis vård som är 

fördelad efter behov och tillgänglig för alla. Socialstyre/sen anser det 

angeläget inför kommande omstruktureringar av hälso- och sjukvården i en 

krympande samhällsekonomi att bevaka att HSL:s intentioner om vård på 

lika villkor för hela befolkningen verkligen kommer att efterlevas. Uppmärk

samhet bör därvid ägnas grupper med särskilt uttalade vårdbehov som t.ex. 

handikappade och långtidssjuka. 

UHA. menar att HS 90 i sina analyser av vårdtillgängligheten förbisett en 

statistisk felkälla, nämligen att regionsjukhusen samtidigt är undervisnings

och forskningssjukhus. Antalet läkarbesök per invånare är inte högre inom 

landsting med sådana sjukhus än inom övriga delar av landet. 

Läkaresällskapet ställer sig frågande inför påståendet att stora otillfred

ställda, professionellt definierade vårdbehov utgör en av de stora vårdpoli

tiska frågorna mot bakgrund av den vid en internationell jämförelse goda 

allmänna tillgängligheten av vården i Sverige och de minskade skillnader som 

HS 90 redovisar. Sällskapet kan dock med få reservationer ställa sig bakom 
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utredningens förslag till iitgärdcr för att få till stånd ytterligare förbättrad 

jämlikhet: jiimnare läkarfiirsörjning. utbyggnad av primärvården inklusive 

utökad hembesöksverksamhet. friimja begriplighet etc. 

Svenska kommwwlarbctarcjörlw11dct anser att en värd pa lika villkor 

förutsätter ett samhälleligt huvudmannaskap där kostnaderna bäres gemen

samt. 

TCO vill understryka att tillgiinglighet inte bara handlar om geografiskt 

avstand utan också om telefontider. väntetider etc. Invandrares kulturella 

problem mt1ste siirskilt uppmärksammas bl.a. genom att personalen ges 

förutsiittningar att sätta sig in i skilda kulturmönster. 

PRO delar HS 90:s tankegangar betriiffande vård på lika villkor. men vill 

peka på att bristen pi'1 hembesök friin primärvården. svårigheter i samverkan 

mellan hälso- och s.iukv~lrden och socialtjiinsten och behovet av siirskilda 

boendeformer för de äldre uppmärksammas liksom bevakningen av patient

avgifters inverkan pii vardutnyttjandet. 

Ett flertal landsting tillstyrker allmänt utredningens förslag till åtgärder 

med anledning av HSL:s krav om vård på lika villkor för hela befolkning

en. 
Flera landsting, framför allt glesbygdslänen. bctonar starkt utredningens 

konstaterande att en jämnare läkarförsörjning såväl i landet som inom länen 

och mellan olika specialiteter är en av de grundläggande förutsättningarna 

för vårdpolitisk jämlikhet. 

Jämtla11ds läns la11dsti11g efterlyser härvid .. en kraftfullare styrning för att 

uppnå rättvis geografisk fördelning av Hikarresurserna ··. Liknande synpunk

ter framförs även av Jönköpi11gs läns landsting som anför att .. förvaltnings

utskottet anser det som grundläggande för en vård på lika villkor att läkare 

utbildas inom de fält där behov föreligger och att siidana arbetsvillkor kan 

skapas att det går att rekrytera läkare i erforderlig omfattning. Den 

permanenta krissituation som sedan länge rått och alltjämt råder inom 

mentalvärden miiste åtgärdas av ~åväl kvalitativa som ekonomiska skäl. 

Utgångspunkten måste härvid vara att hittillsvarande åtgärder varit otill

räckliga och att förhoppningarna om en solidarisk läkarförsörjning har 

grusats. Läkarutbildningens omfattning. inriktning och förläggning måste ses 

i detta perspektiv. Lagstiftningen och lagtillämpningen måste ta hänsyn till 

arbetsvillkoren inom verksamhctsomradet. .. 

Några landsting berör organisatoriska åtgärder som kan vidtas för att 

förbättra vårdens tillgänglighet och instämmer med utredningen att bl.a. 

servicetänkandet bör utvecklas i anslutning till organisationsarbetc inom 

hälso- och sjukvården. 

Hallands läns landsting anger att de i utredningen nämnda organisatoriska 

åtgärderna kan kompletteras med "viirdlagsindelad primärvård. gruppvård 

och en förbättrad sjukvi!rdsupplysning ... 

Patientavgifter och patientens kostnader berörs av några landsting vilka i 

likhet med Värmlands läns la11dsri11~ starkt betonar att .. landstinget vill 
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understryka vikten av att uppmiirksamhet riktas mot avgifterna inom hälso

och sjukvården sii att inte avgifterna blir styrande för vårdutnytt.jandct. Det 

känns angeläget att framhålla att viirdbelwvet mastc vara utgirngspunkt för 

vardutnyttjandet. Ekonomiska faktorer for inte liigga hinder iväg.en." 

Inte något landsting: föreslar en ökad avgiftsfinansiering av hälso- och 

sjukvärdstjänster och Kopparf>crgs läns landsting anger att det finns skäl att 

komplettera det nuvarande hiigkostnadsskyddct. Även Kronobergs och 

All'sborgs läns landsting anser att högkostnadsskyddet hör kompletteras. 

Landstingen pekar härvid pä att viird- och behandlingsresor bör ingil i 

systemet och finner detta naturligt "eftersom glesbvgdsbor uppmiirksammas 

som en viirdpolitisk riskgrupp". 

7.2 lltveckling av behovsbascrad plancrin~ 

HS 90 

HS 90 föreslil.r ett fortsatt utvecklingsarbete siiväl nationellt som lands

tingskommunalt för att fä fram praktiskt användbara modeller för en 

behovsbaserad planering och resursfördelning och olika be hovsindikatorer. I 

undcrlagsstudien "Hälsopolitiska m~tl och behovsbaserad planering·· 

(SOU 1984:40) redovisas en principmodell för en behovsbaserad plane

ring. 

Rcmissinstansenza 

De remissinstanser som kommenterar fr{1gor kring be hovsbaserad plane

ring instämmer i regel i bedömningarna a\· angelägenheten att arbeta fram 

sådana plancringsinstrument. RRV anser att om hchovsbegrcppet skall 

användas i den konkreta hälso- och sjukvärdsplaneringen är det angeläget att 

försöka identifiera relevanta variabler och mätmetoder som kan bli politiskt 

accepterade. Härför krävs ytterligare diskussion och arbeti:. Liikaresällska

pct påpekar svårigheterna att finna be hovsindikatorn. Förutom de mått som 

användes i andra länder borde i Sverige t.ex. Ltngtidssjukskrivning och 

långvarig arbetsllishet kunna anviindas. Det räcker dock inte med att 

definiera behoven. En inteföiv forskning behövs för att spilra orsakerna till 

behoven. RFV menar att ett kompletterande eller alternativt synsiitt dock iir 

att diskutera efterfragan p{1 vt1rdtjiinster. 

S1·ensk epidemiologisk förening anser att det iir utomordentligt viktigt att 

man tar fram olika metoder att miita eller uppskatta vilrdbehov. Emellertid 

finns i utredningen en nästan total kapitulation inför begreppet vfmlbeho\'. 

som man inte anser sig ha nögra möjligheter att direkt mäta. Detta iir. menar 

föreningen. inte korrekt dt1 metoder utvecklab och utvecklas inom både 

praktik och teori. Det iir mycket ang:eliiget att v;irdhehovsundcrsiikning:ar 

görs i aktivt samarbete med forskarsamhiillct. 

Flertalet sjukvårdshuvudmiin som berört förslaget till en mer behovsha-
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serad planering instämmer i att planeringen bör utvecklas i denna riktning. 

l\.ronoborgs läns landsting konstaterar: 

"I ett målmedvetet arbete med hälsoproblem kriivs en behovsbaserad 

planering, som innebär kartläggning av befolkningens hälsoförhtillanden, 

normering av vilka viirdätgiirder som krävs för att uppnä uppställda mål och 

beräkning av vilka resurser dessa åtgärder kräver". 

Värmlands läns landsting anger atf"grundläggandc är att man stiindigt kan 

anpassa resursutbudet btide funktionellt och geografiskt till de faktiska 

behoven. Om man lyckas med detta för man ocksii en situation där 

produktivitet och effektivitet blir i huvudsak kongruenta begrepp. Denna 

idealsituation är svar att uppnä pa grund av de föriindringar som alltid sker i 

vardbehovens inriktning och karaktär. Det stiiller också mycket stora krav pii 

öppenhet för förändringar". 

Jönköpings liins landsting konstaterar att ett delvis nytt synsätt på hiilso

och sjukv[mlsplaneringen introduceras och anger att '"den kraftigt marke

rade betydelsen av ett förebyggande synsiitt och resursstyrning utifrån 

samhällets riskgrupper ger åt landstinget en ny dimension i sin planering än 

den som tidigare huvudsakligen pläderats från de medicinska företrädarna, 

vilka även tidigare var den huvudsakliga källan för styrning och plane

ring.'' 

Liknande synpunkter framförs även av Atalmö kommun som anför att det 

måste framhi1llas att ""den hittills bedrivna resursbaserade planeringen mest 

avspeglat bristande modeller och metoder för att planera varden. Man har 

även tidigare förespråkat en planering som utgår frim individernas behov. 

men det är först nu som man börjar skönja ett metodgenombrott till vilket 

I-IS 90-arbetet starkt bidragit". 

Viisterhouens läns landsting poängterar att man sedan slutet av 1970-talet 

bedrivit utvecklingsarbete inom området och anger att slutsatsen av det 

hittillsvarande arbetet är att "det 'egentliga· vårdbchovet finns för närva

rande inga möjligheter att mäta. Modellen får sin betydelse främst som 

referensram vid diskussion om resursfördelning mellan t.ex. geografiska 

omraden eller primärvård och länssjukvi1rd. Den kan vidare utgöra ett 

instrument för att ta fram underlag för politiska beslut. men inte för att 

uppskatta vårdbchov i absolut mening, vilket ocks{1 konstateras i I-IS 90:s 

huvudrapport". 

Flera sjukvårdshuvudmän efterlyser ett fortsatt centralt utvecklingsarbete 

och framhåller i likhet med Gävleborgs läns landsting att "vägen från en 

resursinriktad till en behovsinriktad planering är dock fortfarande lång. 

Landstinget ser diirför med stor tillfredsställelse att initiativ tas centralt för 

att utveckla nya planeringsmodeller som ger ett bättre beslutsunderlag för en 

mer behovsinriktad planering." 

Göteborgs och Rohus läns landsting menar att man utöver de behovsre

latcrade faktorer som diskuteras i utredningen också bör låta ··patienternas 

val av vart de vill vända sig för att fii sjukviirdsservice" påverka resursför

delningen. 
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.fo,,falmö ko111m11n framh{11ler siirskilt att man vid statshidragens fördelning 

till sjukvårdshuvudmännen bör ta hiinsvn till socioekonomiska variabler som 

beskriver vardbehovens storlek och anger att '"sjukviirdsstyrelscn anser att 

storstadsregionernas problem borde ha belysts i ett särskilt avsnitt av 

rapporten. även med vissa riktlinjer för hiilso- och sjukviirden ... 

7 .3 Särskilda insatser för vård politiska riskgrupper 

HS 90 

HS 90 förordar allmänt att ytterligare insatser görs för de värdpolitiska 

riskgrupperna. bl.a. genom att primiirvarden prioriterar dessa i sitt 

uppsökande arbete. 

Remissinstanserna 

Remissinstanserna synes i regel inte ha ni\gra im·ändningar mot HS 9U:s 

synsätt och förslag när det giiller insatser för v{1rdpolitiska riskgrupper. 

Handikapporganisationema anser dock genomgående att HS 90 inte tillräck

ligt beaktat handikappade och kroniskt sjuka som vårdpolitisk riskgrupp och 

poängterar de viirdbehov som finns inom dessa grupper. HCI\ anser t.ex. att 

HS 90 skall kompletteras med problembeskrivning om och analys av dessa 

gruppers vårdbehov och redovisning av hur vardbehovet skall täckas. 

Svenska diabetesförbundet anser att HS 90 i sitt arbet,. helt har utelämnat de 

behov som föreligger hos den stora gruppen kroniskt s.iuka och handikap

pade i samhället och upplever att en mycket stor grupp människor asidosiitts i 

det föreliggande planeringsunderlaget. 

Några landsting berör särskilda vi1rdpolitiska riskgrupper. Hallands /iins 

landsting tar upp handikappgrupperna och konstaterar att .. i detta samman

hang vill vi framhålla de svårigheter som föreligger när det gäller att få fram 

underlag som kan klargöra vad som iir en rättvis fördelning av vardresurser 

mellan olika behovsgrupper s{1som diabetiker. allergiker. reumatiker. 

hörselskadade och synskadade ... 

Invandrare som vårdpolitisk riskgrupp berörs av .1lll'Sborgs och Uppsala 

läm landsting och det senare landstinget betonar sv;lrigheterna att ge 

begreppet ''lika villkor'' en reell innebörd. Landstinget anför att ··svårighe

terna att på kort sikt uppfylla miilct kan illustreras med invandrarproble

matiken. Ofta har invandringen skett på ett sadant sätt att homogena 

invandrargrupper hosatt sig i enskilda orter. Möjligheterna finn~ att di! 

anpassa vården till hehoven; rekrytering av hiilsu- och sjukvårdspersonal ur 

invandrargrupperna kan ske. dessutom finns föruts~ittningar för en god 

tolkservice. Ändock kvarstiir att huvuddelen av sjukviirdspersonalen inte 

kan tala med invandraren pa dennes eget spr{1k. Även om en enstaka anställd 

kan tala detta språk är det omöjligt att rekrytera läkare. sjukskiiterskor och 

annan specialpersonal med spr<lkliga anstiillningskrav. Sjukvard via tolk 
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innebär dock aldrig lika villkor. 

För Uppsala kommuns del är invandringen av annan karaktär och 

omfattning. Det finns för närvarande ca 9 UOU invandrare i kommunen. 

representerande mer än XO språkgrupper och !Ull nationaliteter. I gruppen 

ingår också minoriteter med annorlunda etnisk och social bakgrund. Det är 

uppenbart att det med nuvarande resursutrymme är i det närmaste omöjligt 

att garantera alla dessa grupper en v:Jrd pii lika villkor. speciellt in<>m t.ex. 
psykiatrin.·· 

8 Förändrad vårdstruktur (kap. 6. delvis 7) 

HS 90 

HS 90 förordar en utveckling av den landstingskommunala vardstrukturen 

i riktning mot en breddning av primiirv[mlcns uppgifter med en utbyggnad av 

denna vardgren. framför allt bör primärvärden utveckla de förebyggande 

insatserna. arbete med lokala hiilsobeskrivningar. öka tillgängligheten 

genom hembesök m.m. samt svara för den långtidsvard som kan bedrivas i 

hemmen och vid lokala sjukhem. För länssjukvårdens dt:l förutses en 
utveckling i riktning mot en koncentration av verksamheten till sädana 

insatser som kräver sjukhusens särskilda resurser. En del öppen vård kan 

överföras till primärvården och inom en del discipliner kan en vilrdplats

minskning göras. bl.a. genom att varden av långtidssjuka i högre grad 

förläggs till det egna hemmet eller till lokala sjukhem under primärvärdens 

ansvar. Vissa rationaliseringsi1tgärder i form av gemensamma viirdplatser för 

flera kliniker. fcmdagarsvard. gemensam jour etc. bedöm~ kunna genomfö

ras. 

8.1 Remissinstansernas allmänna s~'npunktcr 

Flertalet rcmissinstanser ställer sig allmänt positiva till den värdstruktur 

som HS 90 förordar. Landstinpförbundet hedömer att den heskrivning som 

ges av innehållet i framtidens primärvärd stämmer väl med huvudmännens 

ambitioner och planer. Förbundet vill starkt hetona v~irdet av HS 90:s 

kartläggning och analys av grundläggande medicinska behov inom olika 

specialiteter samt gjorda uppskattningar av en t;inkbar framtida utveckling. 

Socialstyrelsen ställer sig hakom den utveckling och de förslag som 

presenteras. Spri ansluter sig till den inriktning som rapporten anslagit för det 

framtida arhctet i landstingen med förändringar av vårdstrukturen. s.·cnska 

kommunförbundet stöder den nyorientering av vårdstrukturen som HS 90 

ger uttryck för. LO inst;immer i utredningens förslag om ökad satsning på 

primärvarden. Svenska komm11nalarhe1arcförb111zdN har inga inviindningar 

mot utredningens resonemang kring en mer decentraliserad v~lrdorganisa

tion. inte minst inom den psykiatriska värden och l<'mgtidssjukvårdcn. 
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SHSTnir positivt till att primärvinden har huvudansvaret för hdolkningen~ 

hälsa. 

HCK ställer sig bakom en uthyggnacl av primiirvitrclen. men den för inte 

ske pii bekostnad m· nöclviindig utbyggnad av v~ml som finns idag. eftersom 

den redan nu iir otillräcklig för manga handikappade. menar förhundet. 

Liknande synpunkter anförs av andra patientorganisationer. 

PRO instämmer i rapportens heclömningar i de vårdstrukturella friigorna 

och anser att i den sociala omsorgen om iildre hör garanteras att bostadens 

utformning iir den mest iinclamiilsenliga. Sveriges folkpi:nsionärers rik.\ji.ir

bund viilkomnar utbyggnaden av öppenvärden med mindre enheter av typ 

decentraliserade v!trdcentraler som har visat sig synnerligen givande inte 

minst för äldre patienkr. Svcrigl's frikvrkoråd ser det naturligt med en 

förstärkning av primiirvitrden. 

S1·erigcs socia/de111okrutiska k1·i1111oförbw1d instämmer i utredningens 

förslag att satsa pil primiirvi1rden. Det är viktigt att vi1rden förs ut närmare 

människorna och sätts in si\ tidigt som möjligt. Man instiimmer i förslaget om 

omfördelning av resurserna friln sluten till öppen vård i takt med att 

primärvården byggs ut. 

Läkarcsällskapet stöder utredningens intentioner att hygga ut primärvär

den och ge den nya arbetsuppgifter. Detta får dock inte ske pil sådant sätt att 

läns- och regionsjukvardens kvalitet sätts i fara. Liikmförhundet har samma 

inställning. 

Konsumentverket anser att med elen inriktning förslaget har mot primär

vårdshudgetcring och mot huvudsakligen förebyggande ätgärder. öppen

vård. minskat antal vårdplatser och kortare vårdtider finns det risk för att 

personer som redan är kroniskt sjuka eller handikappade eller som kommer 

att bli detta inte kommer att fä den viird. de rehabiliterande iitgärder etc. som 

skulle innebära en förbättring av deras sjukdomstillstånd. 

Samtliga landsting stödjer förslagen om att primärvarden hör ges ett större 

vårdansvar och att länssjukvårdens roll skall förändras och konstaterar att de 

egna planerna och pågående utvecklingsarbetc ligger väl i linje med de 

presenterade förslagen. De framförda synpunkterna angående vårdstruktu

ren berör därmed i första hand frågor om hinder och förutsättningar för 

utvecklingen. Härvid konstaterar landstingen att bristen p;'j ekonomiska 

resurser iir det viktigaste hindret för en förändring av vårdstrukturen. Bl.a. 

pekar Hallands läns landsting på att .. i inledningskapitlet framhålles att det 

trots att politisk enighet förelegat om ökad satsning på primärvård och 

förebyggande insatser. så har det gatt mycket Hmgsamt med förändring av 

sjukvf!rdens struktur. Det har funnits en tröghet. framhailcr man. som gjort 

det svilrt att omfördela hälso- och sjukvårdens resurser och anpassa dem till 

nya förhållanden. En orsak härtill är enligt var mening den begränsade 

resurstillväxten. För att en omfördelning av resurser frän sluten till öppen 

vård skall kunna göras måste trycket på den slutna viirden minska. En 

förutsättning härför ;ir att primärviirdcn ;ir tillräckligt utbyggd och att den 

4 Riksdagen !984185. I sam!. Nr 181 
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förcbyggarrde \'irrdc:·n ger rcsulrar i form av minskad sjukviirdsefterfrågan. 

Detta kostar pengar nch tar tid. D:irför har omstruktureringen gatt långsamt. 

Vi tror att det iir rcaltistiskt att ink hclkr i fortsättningen räkna med en 

alltför snabb omstrukturering". 

Liknande syn punk kr framförs av Schlcmwnlands läns landsting som anför 

att '"det iir angcl:iget att betona att en stor del av dessa föriindringar inte är 

realiserbara förriin effekten av en utbyggd primärviml med fungerande 

sjukvirrd i hemmet. nattpatruller osv. iir piivisbar ... 

N[igra landsting menar att kustnaderna ökar tillfälligt i samand med 

omstruktureringar och l\ristia11stads /iins landsting framhåller vad gäller det 

vitrdpolitiska arbetet att "under en omstruktureringsprocess när uppbygg

naden av primiirvitrden sker. kan de ekonomiska problemen bli betydande 

beroende p<i att primiirvimlcn fiir att nii sitt mål. måste tillföras resurser som 

är större än de indragningar ~om iir möjliga att samtidigt göra inom den slutna 

virrden. Konsekvenserna a\' denna process ger nämligen inte effekt på den 

slutna vitrden förriin i dt senare skede'". 

Liknande synpunkter betriiffande de hiilsopolitiska insatserna framförs 

även av Örehro liins landsting som konstaterar att .. ett dilemma utgör 

satsningen p{t den förebyggande vt1rden. HS 90 pekar pä att detta ofta är ett 

Iangsiktigt arbete där eventuella sjukvårdsmässiga vinster kan uppträda först 

li:mg tid efter elen förebyggande insatsen. Risken blir därmed uppenbar att 

detta angelägna omr{1de även fortsättningsvis kommer i kläm. En stor del av 

kraften kommer att behiiva ilgnas frt de i och för sig mycket betydande 

strukturförändringar diir man även p<i kortare sikt kan se påtagliga samband 

mellan resurstillskott i primiirvärden och avlastning av den slutna vården, 

t.ex. inom hemsjukviirden. Om man inte accepterar ett "puckelresonc

mang" när det gäller de förebyggande insatserna (dvs. resurserna tillförs 

först och vinsterna skörda~ n~ir de upptriider) finfö betydande risker för att 

det utrymme som kan frigöras inom sjukhusvärden snabbt intecknas av 

ökade sjukviirdsinsatscr i primiirviirden. Det hade varit önskvärt om HS 90 

mera hade belyst dynamiken i hela denna process''. 

Även Kronohergs liins /1111dstit1!f. uppmiirksammar denna problematik och 

pekar pi1 att "en möjlighet. som prövats med viss framgäng. är att under de 

inledande åren av en verksamhetsplan tillskjuta resurser till ett prioriterat 

omri\de - s. k. start kapital - och samtidigt stiilla krav på att detta skall vara 

återbetalat under den senare delen av planperioden". 

Flera landsting framh{lller att en av de grundläggande förutsättningarna 

för omstruktureringen iir en ökad samverkan mellan vårdniviierna och 

Stockholms resp. Malmöhus läns landsting anför att "strukturförändringarna 

krilvcr att samverkan mellan liinssjukvårdcn och primärvården kan byggas 

upp i konstruktiv anda si1 att klara och accepterade alternativ till den vård 

som upphör finns" samt att "för den fortsatta utbyggnaden av primärvarden 

iir det av avgörande betydelse att denna sker i niira och gott samförstånd 

mellan de olika niv{1erna i s_jukvärdssystemet. Ett överförande av sltväl 
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patientgrupper som resurser. siiviil personella som tekniska, frirn liinssju

kdrden till primärvard<:n får ej medföra motsatsförht1llamk mellan de olika 

v{mlniderna. Det iir viisentligt att framh~11la att de olika viirdnivåerna 

behövs för kompletterande insatser för en förbiittrad folkhiilsa. Fiirvaltnin!!'

utskottet vill s{tledes understryka. mer iin vad som framkommer i utrednin!!

en, behovet av goda kommunikationer och rutiner för arbetsfördelning 

mellan primiirvilrd och liinssjukvilrd liksom kunskap om varandras arbets

omr[1de. ömsesidig utbildning och ilterkommande erfarenhetsutbyte inte 

minst i det för<:byggande arbetet". 

8.2 Utbyggnad och breddning a\• primänårdcn 

Remissins1anserna 

Som angetts i avsnittet 8.1 är remissinstanserna gcnomgåendc positiva till 

HS 90:s syn på en utbyggnad och breddning av primitrvimkns uppgifter och 

ansvarsområden. Flera papekar dock att man ställer stora krav pä den 

framtida primärvården och beklagar att resursberäkningar inte g<:nomförts. 

lltöver vad som redovisats i det föregående kan följande anföras som 

exempel på synpunkter hos remissinstanserna. 

Samtliga lmuls1in?, ställer sig bakom utredningens beskrivning av primär

vårdens uppgifter och ansvar och man konstaterar att utredningen ligger i 

linje med landstingens egna definitioner av primärvårdens uppgifter. Bl.a. 

konstaterar Uppsala läns landsring att '"primiirvarden är enligt I IS YO

utredningen basen i hälso- och sjukvårdens organisation. De förslag som 

redovisas för primärvårdens utveckling är intressanta och väl lämpade att 

förbättra servieenivan. För primärvården är det särskilt angeläget att ha en 

stor flexibilitet när det gäller val av atgärder. bland annat nå målet om 

tillgänglighet". 

Ett par landsting berör fdigan om s. k. primärviirdsbudgetering och 

framhäller att förslagen är intressanta men att för- och nackdelar måste 

studeras och att ytterligare utredningsarbete och försiiksverksamheter diirför 

bör genomföras. 

Ett par landsting tar upp huvudmannaskapet för primiirvarden och menar 

att olika lösningar bör kunna prövas inför 90-talet och Göteborgs kommun 

framhM!er '"i ett - men viktigt - avseende saknas i HS 90 en i Göteborg 

jämfört med landet i övrigt förmodligen nilgot mindre kontroversiell men 

ändi1 nödvändig diskussion om den framtida primiirviirdens organisatoriska 

tillhörighet. Är den en framtida primärkommunal angeliigenhet eller ett 

fortsatt ansvar för landstinget? I rapporten görs upprepade perspektivmar

keringar om primiirviirdens å ena sidan behov av att arbete nära och 

tillsammans med t.ex. socialtjänst och skola, å andra sidan poängteras 

nödviindigheten att tydligt markera dess griins mot länssjuh'<irden. Månne 

'lösningen' ligger i en geografiskt orienterad sammanslagen organisation för 

åtminstone primärvi1rd och socialtjänst'> Rapporten behandlar inte frägan -
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iin mindre antyder svar"'. 

Även Uppsala läns la11ds1i11g berör effekterna av det dubbla huvudman

naskapet och konstaterar att "for patienterna iir det angeHiget att samhällets 

service fungerar som en enhet. I ett s:iclant perspektiv är det ointressant ur 

vilken finansicringskiilla som kostnaderna fiir v{1rden bestrids". 

Huvudmannaskapet för primiirvi1rdcn diskuteras ockst1 av andra remiss

instanser och förslag om utredningar eller försöksverksamhet inom detta 

omr<idc förs fram av RR V och socials1yrelse11 samt i reservationer och 

särskilda yttranden i anslutning till remissvaren frirn S1·e11ska kummunför

hwulc1 och socials1yrclsens 1·crkssn-rclsc. 

Värmlands läns /a/l(Js1ing tar upp fri1gan om rernisskrav för tillgilng till 

liinssjukvärdens öppna vi1rd och anger att ""liinssjukvimlcns samarbete med 

primärvärden biir i ökad utstriickning uppmiirksammas i fortsiittningcn. För 

att en ökad patientström ska!! kunna µ:I till primiirv[trden ~ir det av stor vikt 

att arbetsfördelningen mellan primiirvärd och liinssjukvitrd klargörs. bl.a. 

öppenviirdsverksamheten inom bnssjukv<irdcn. Flera studier ger klara 

belägg för att mänga läkarbesök. som görs vid sjukhusens mottagningar är 

s.k. "allmänläkarfall" och som borde höra hemma i primiirvården. Ett viktigt 

styrinstrument iir här remisskrav för besök inom liinssjukvilrden. Det bör 

framhållas att syftet med ett rcmissförfarande iir att det skall bidra till att 

patienterna skall komma i åtnjutande av den specialiserade vården på 

sjukhus i den turordning som motiveras av medicinska skäl. Diirav följer att 

resurserna inte blockeras av patienter som sökt direkt och vars behov av den 

specialiserade värden inte prö\'ats i förväg. En patient som remitteras till 

liinssjukv{trdcn skall ha bchcl\' av en drcl som kriiver annan kompetens än 

den läkare inom primärvård besitter. Vissa undantag från remisstvfmg bör 

göras (abortärenden och könssjukdomar)"". 

Niigra landsting efterlyser v~trdprogram som bas för en samverkan och 

Örehro läns landsting menar att primärviinJen och liinssjukvården bör 

'"etablera ett fast organisatoriskt samarbete. Övergripande regler för 

samverkan mellan liinssjukv~irdcn och primärviirdens personal är av central 

betydelse för elen fortsatta utvecklingen··. 

Ett flertal landszin~ konstaterar att utredningen inte resursmässigt 

definierat begreppet "'en viil utbyggd primiirvtmr·. Nt1gra sjukviirclshuvud

män är kritiska till detta och menar att utredningen därmed inte presenterat 

ett heltäckande planeringsundcrlag vad gäller \'årdstrukturfi.irändringarna 

(se vidare under 8. l ). Bl.a. framh{11ler Örebro läns landsting att ""i HS 90 

saknas nästan helt ansatser att även resursmässigt definiera innebörden i 

begrppet en väl utbyggd primiirvard. Man antyder endast att primärv<irc.kn 

kommer att kriint väsentligt ökade resurser för att leva upp till de angivna 

målen. I ett ekonomiskt liige dti hälso- och sjukv<'trdssektorns tillviixt 

sannolikt kommer att diimpas och kanske t.o.m. stagnerar mi1ste dessa 

resurser i allt väsentligt tillskapas genom en omfördelning av det befintliga 

sjukvärdsutbudct. 1 avsaknad av en n:lgorlunda klar uppfattning av 
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primärvitrdcns totala resurskrav hlir det heller inte miijli)!t att pi1 allvar 

definiera nivån p{1 de neddragningar som m:1stc giiras inom elen specialise

rade sjukhusv{mlen. Detta leder i sin tur fram till den centrala fri1geställ

ningen om det överhuvudtaget iir möjligt att med bibehallen balans i 

sjukvardssystcmet nt1 upp till samtliga delmäl utan att tillföra sjukvilrden 

totalt sett väsentligt ökade resurser"". 

Ocksi1 Väs/man/ands liim /1111ds1ing berör fr{tgan och konstaterar att 

"utökade arbetsuppgifter inom primiirvi1rden och en förväntad fi.iriindring av 

arbetssättet - fd\n en i huvudsak medicinskt-somatiskt dominerad v[ird mot 

en ökad uppmiirksamhet pi1 och först;1else för psykologiska och sociala 

förhållanden - gör det angeliiget att inom det egna landstinget snarast ta 

ställning till vilken kompetens som behövs inom primärvt1rckn och vilken 

ansvars- och arbetsfördelning som bör giilla mellan olika personalkategorier. 

En central översikt och helysning av resursfriig<1rna hade saledes varit 

värdefull för lokala överviigandcn". 

Flera landsting menar emellertid att avsaknaden av en resursmiissig 

beskrivning inte är någon brist. 81.a. anför Gö1eborgs konmwn att ··det ges 

ingen klar och entydig hild av vad begreppet primärvård st~1r för i I IS 90. Det 

kan å ena sidan upplevas något besvärande. men ger samtidigt den enskilde 

huvudmannen en frihet att slutligt definiera värdformen utifriin sina lokala 

förutsättningar··. 

Liknande synpunkter framförs av Kopparbergs liin1· /ands1ing som betonar 

att "landstinget vill med kraft understryka vikten av att landstingen inte binds 

i sin planering av centrala direktiv när det gäller primärvardens organisation 

och uppbyggnad. Särskilt viktigt är. att såväl ledningsorganisation som 

specialistmedverkan i primärvården fiir anpassas till lokala förutsättningar 

och lokala sjukvårdspolitiska uppfattningar". 

Flera landsting, framför allt frän norrlandsliinen. framhiiller att bristen på 

distriktsläkare är ett utomordentligt allvarligt problem i primärvardcns 

utbyggnad och sålunda konstaterar Jiimilands läns landsling att "läkartjän

sterna i stora delar av glesbygden endast är bemannade till 30--50 c,c av fasta 

läkare. Innehåll och kvalitet i vården äventyras och möjligheterna att nå 

uppsatta mål och hälso- och sjukvårdslagens intentioner omöjliggörs i 

praktiken. Bristen pa fasta distriktsläkare är ett så stort problem att man 

allvarligt kan ifrågasätta primärvårdssatsningen". 

Beträffande takten i primärvårdens utbyggnad och de krav som kan ställas 

på denna betonar flera landsting i likhet med Östergötlands läns landsting att 

"primärvården måste också ges tid att genomföra utvecklingen och tid för 

konsolidering för att arbetsformerna och organisationen skall ge ett 

genomslag i den riktning som HS 90:s resonemang leder" och landstinget 

anger vidare att det är "viktigt att inte alltför snabbt föra på nya. 

komplicerade arbetsuppgifter på primärvården generellt. Tid måste ges för 

en naturlig förändring av vårdinnehåll och roller allteftersom primärvården 

kan ta på sig ökade arbetsuppgifter i gränsområdet mot andra vårdgrenars 
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ansvarsomraden och introducerande! av samhiillsmedicinskt arbete i 

primärviirden ... 

En mera kritisk syn p{1 primiirviirclens utbyggnad har Lcgirimaadl' 

sjukgymnasters rik.ljörlnmd. som anser "att den \·iudstruktur som HS l}ll 

presenterat i sig har ihjiil de ursprungliga och riktiga miHen som närhet. 

lättillgänglighet. personlig service. hemtjiinst etc. Sti t.ex. kan och skall inte 

primiirvården ha något företagshälsov{irdsansvar. o~·nna skall bygga> upp i 

egen ordning, menar förbundet". 

8.3 Specialister i primärvården 

HS <JO 

HS 90 framhåller att allmänmedicin är det kunskaps- och färdighetsom

råde som utgör grunden för att primärt handlägga oselektcradc medicinska 

problem och för att ansvara för hälsotillst~mdet i en avgriinsad befolkning. 

Primärvardens kompetens vidgas också genom olika specialistkunskaper. 

Den organisatoriska anknytningen för andra specialistliikare än allmänmedi

cinare i primärvården bör avgöras med hänsyn till lokala förhällanden. 

Remissinstansema 

Flera remissinstanser redovisar sin syn pii hur efterfragan pil vård genom 

andra specialister än allmänmedicinare skall tillgodoses. 

Ett flertal landsting kommenterar frågan om specialister i primärvarden. 

Flertalet av de huvudmän som berört frågan synes föredra att specialistvård 

förmedlas inom ramen för eller i anslutning till primärviirden, bl.a. 

Skaraborgs läns landsting anför härvid ··det miiste betonas att diagnostice

rande och behandlade uppgifter liksom den medicinska kvaliteten inom 

primärvården inte får åsidosättas. Det biir därför vara naturligt att 

primärvården i den framtida organisationen har en god tillgång till 

specialiserad kompetens''. Några huvudmän anger dock att endast special

ister i allmänmedicin skall svara för läkarinsatser inom primärvården. 

Bland de landsting som förordar specialister i primärvården anger alla 

förutom Kristianstads läns landsting att dessa bör knytas som konsulter till 

primärvården och således organisatoriskt sorteras under länssjukvimlen. 

Kristianstads läns landsting betonar härvid '"med utredningens betoning av 

primärv;lrdens helhetssyn och samordningsansvar finner hiilso- och sjuk

vårdsnämndcn det positivt att utredningen anser att länssjukvårdens 

specialister kan direkt ingå i primärvarden. Härigenom kan en geografisk 

utlokalisering av sjukhusens polikliniska verksamhet ske med åtföljande 

förbättrad service till patienterna samt kompetensmässiga förstärkningar och 

kunskapshöjande effekter för primärvårdens olika personalkategorier'". 

La11dsting.1förh1mdet anser det inte lämpligt att centralt reglera hur 

specialistbehovet i primärvården skall tillgodoses eller hur varden organisa-
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toriskt skall byggas upp och ledas. 

Statens handikappråd känner stark oro Ö\'er primärvitrdens möjligheter att 

tillgodose många handikappades omfattande och angebgm1 \'iirdbehu\'. 

Ri\det vill därför betona att för m{mga handikappade kan en n:ira och 

regelbunden kontakt med en specialist vara en lika stor trygghetsfaktor Sll!ll 

tillgången till en allmänläkare på hemorten. 

Svenska kommunförbundet framhiiller att helt avgörande för primärviir

dens trovärdighet och tilltro inför allmiinheten är att den v[1rd som ges har en 

hög kvalitet och understryker behovet av specialistkompetens framför allt 

inom barnhälsovård. mödravård och gynekologi. Det ankommer pii huvud

männen att i omradcn där primiirvi1Tden ej förfogar iwcr tillriicklig 

kompetens ansvara för att behovet tillgodoses genom konsultmedverkan 

frän läns- och/eller regionsjukvarden. 

LO menar att läkarna i primärvården inte bara far utgöras av allmiinprak

tiserande läkare utan även av specialister inom omriiden som skall tillgodose 

viktiga värdbehov. 

TCO och SHSTF framhåller att primärvi\rdt:n bör ha tillgitng till 

specialistkompetens och då inte endast specialistläkare utan t.ex. ortoptister. 

oftalmologassistenter samt barnsjuksköterskor för barn med svclrare sjuk

domsbild. 

HCK menar att personer med mindre allmänt förekommande sjukdomar 

måste garanteras tillgång till specialistvärd sii att de inte blir ''försiikskani

ner" på varje vårdcentral utan garanteras en adekvat v<1rd. 

Bröstcancerföreningarnas riksorganisation (BRO) anger att de är ytterst 

oroade av den debatt som uppstått runt läkarspecialisternas vara eller icke 

vara i primärvården. BRO vill med skärpa understryka att en kvinna om hon 

så önskar skall ha möjlighet att vända sig direkt till gynekolog utan 

remisstvång. Det är viktigt att i primärvården ha tillräckligt antal gynekolo

ger så att specialistkompetensen verkligen blir tillgiinglig för kvinnan i 

närheten av deras bostadsorter. Med yttersta skärpa understryks vikten av 

att kvinnan med knutor i bröstet kan nå onkolog utan remisstviing. 

Socialdemokratiska kvinnoförbundet anser att möjligheter för kvinnor att 

utan remiss besöka en gynekolog skall finnas kvar i framtiden. Centerns. 

folkpartiets och moderata kvinnoförbunden ger uttryck för samma instiill

ning. 

8.4 Särskild äldrehälsm·årdsscrvicc 

HS90 

HS 90 föreslår - mot bakgrund av de hälsorisker och vårdbchov som 

föreligger för äldre. och som klarlagts bl.a. genom omfattande hälsounder

sökningar bland äldre i Göteborg - att primärvärden bör söka former för att 

erbjuda en aktiv hälsovård för äldre~ i första hand i äldrar iiver 75 är, som gt:s 

god täckning jämförbar med den som gäller för hälsovarden för mödrar och 

barn. 
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Remissinstanserna 

Flertalet remissinstanser har inte kommenterat förslaget. Det tillstyrks 

uttryckligen av S1·emka kom1111111alarbetarejiirh11ndct som anför att en 

systematisk hälsovt1rd för äldre är ett hra exempel på en mer fram[miktad 

hälsovård. PRO instiimmer i HS 90:s bedömning att primärvården skall 

svara för hiilsovård för äldre. Sn·riges pensioniirers riklfiirbund anser att den 

föreslagna hälsokontrollen bör starta tidigare för att bibehålla kontinuitet 

med tidigare hälso- och sjukvärd under den yrkesverksamma tiden. Det 

torde. menar förbundet. vara hdt naturligt att allmänna hälsokontwller 

införs för alla pensionärer med början vid 65 ar dii den värdefulla 

hälsokontroll man haft genom företagshälsovården för många upphör. 

S1wiges socialdemokratiska h·innoförhwzd ställer sig bakom förslaget mot 

bakgrund av att en sadan aktiv hälsovärd blir viktig för den stora och alltjiimt 

ökande andelen äldre. 

Svenska Liikaresiillskapet anser att förslaget inne här en ambitiös satsning 

som dock inte bör genomföras innan mycket noggranna kostnads/effektana

lyser utförts och ytterligare försöksverksamhct utvärderats. 

De fem landsting som tar upp frågan om en äldrehälsovårdsservice är i 

princip positiva till att inrätta en sådan. Uppsala läns landsting framhåller 

emellertid att "det kan finnas skiil att vidta särskilda åtgärder för denna 

grupp. Det är dock tveksamt om atgärderna skall byggas upp enligt samma 

principer som beträffande barn- och mödrehälsovården. vilket föres\?ts i 

utredningen. Målet om vård på lika villkor talar närmast för att primärvården 

skall utformas generellt så långt möjligt och erbjudas alla i upptagningsom

rådet på lika villkor". 

8.5 Långtidssjukvårdens utveckling 

HS90 

I-IS 90 föreslår att vården av långtidssjuka så långt möjligt skall decentra

liseras till förmån för vård i eget hem med stöd av hemsjukvård eller vid 

lokala sjukhem. Huvudansvaret för denna decentraliserade långtidssjukvård 

bör åvila primärvarden vilken skall svara för omvardnad som i huvudsak 

betingas av medicinska skäl. Vidare skall långtidssjukvården inom ramen för 

primärvården svara för viss rehabilitering. eftervård och omvårdnad i livets 

slutskede. 

Remiss instanserna 

Remissinstanserna är genomgående positiva till en vardideologi med en 

ökad sjukvård i det egna hemmet. Flertalet remissinstanser som berör de 

organisatoriska frågorna tillstyrker att primärvården skall fä vidgade 

uppgifter vid vården av långtidssjuka. Många pekar på problemen kring 

samverkan och samordning mellan primärkommunala vårdgivare inom 
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socialtjänsten och landstingskommunernas primiin·imi och liinssjukv{ml. 

81.a. i reservationer och särskilda yttranden framförs förslaget att övcrviiga 

ett primärkommunalt huvudmannaskap för primiir\'imkn för att minska 

dessa problem. Sorialstyrclsen siigcr att den aktuella fri.1gan om ett 

överförande till primarkommunerna av vissa delar av det landstingskommu

nala huvudmannaskapct bör följas genom att analysera erfarenheter frim 

bLa. Norge och de s.k. frizonsförsöken. 

Landsting~fiirb1111dc1 framhåller att en utbyggnad a\' sjuk\'itrdsinsatscrna i 

hemmet är en humanitärt angcliigen föri·indring. I jiimfiirelsc med institu

tionsvården skiirpcr en utbyggd hcmsjukvttrd kra\·en pi1 personalens 

utbildning. 

51'enska komm1111j('irb11nde1 pekar p<'i betydelsen av att griinsdragningcn 

mellan primiirv;\rdens och socialtjiinstcns ansvarsomradcn klargörs. De 

områden som friimst berörs är hcmsjukvtnd. iildreomsorg och insatser för 

olika handikappgrupper. Även inom det psykiatriska \'iirdomr;]det och 

vården av alkohol- och narkotikamissbrukare iir Lkt sv;irt att definiera vad 

som iir medicinskt respektive socialt vårdbehov. Förbundet anser att 

problemen i dessä sammanhang endast marginellt berörts i HS 90-srudierna 

vilket förbundet ser som en allvarlig brist. Problemst:illningarna maste fa hög 

prioritet i det fortsatta arhetet med att förverkliga HS 91l:s förslag. menar 

förbundet. 

Svenska kon11n1111alarhctar1j/irb111ulc1 anser att merparten av bng\'ärden 

kan ske i en lokalt förankrad värdorganisation under mera hemlika former 

och den sjukhusanslutna långvården bör begränsas till siidan vard som kriivcr 

särskilda vårdresurser. 

TCO framhäller att en ökad hemsjukvard förutsätter god tillgang till 

sjukvårdspersonal i samverkan med andra berörda yrkesgrupper som t.ex. 

apotekspersonalen. TCO vill understryka att anhöriga aldrig direkt eller 

indirekt fiir tvingas att ta på sig ansvaret för en n:irståendes viird p.g.a. 

bristande resurser från samhällets sida. TCO avvisar ocks{1 alla tankar pi1 att 

hemsjukvilrdcn skulle byggas på anhörigdrdare som :ir dcltidsarbctande 

eller arbetslösa. 

DHR framhaller att möjligheterna för miinniskor med stora funktionsned

sättningar att bo i en egen bostad och i denna fä den si::rvice och v<!rd man iir i 

behov av varierar kraftigt i olika delar av landet vilket i m<'l!lga fall beror pä 

att de båda huvudmännen inte funnit former för en konstrukti\ samordning 

av insatserna. Stödet till anhiiriga är underm<iligt. hävdar förbundet. 

Vad gäller hemsjukvårdens möjligheter att avlasta lilllgviirdsklinikerna 

anför Läkarförbundet dock i denna fråga bl.a. följande: .. Förbundet anser att 

i hela sjukvårdens intresse måste det ske en radikal revision av den grovt 

stympade länsliingvård som HS 90 övertagit trim primiirviudsutrcdningen. 

inte. som man pastår, från HS 80. Ingen aldrig så fullbemannad. fullärd och 

hcmsjukvårdsutbyggd primärvård kan. mer iin möjligen marginellt. fylla ut 

funktionen mellan HS 90-ramcn och långvilrdsmedicinens praktiskt doku-
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mentc:rade resurshch<w. Dt:n föreslagna 25/1 llll IJOU-ramen skulle ge en 

funktionsoduglig resursspillra. Detta kan iiski1dliggöras med att peka på den 

111.a. i I IS<)() niimnda verksamheten i Hudiksvall. l.ipptagningsomrädet har 

ca 51I1.11111 imimarc. vi\ kct enligt I IS lJl\-normcn skulle ge 12- 13 klinik.platser. 

Idag har man i n:rklighL'len lo.i och svarar dessutom för ett större sjukhem. 

Ytterligare en viilfungerandc l;'tng\·;irdsorganisation omnämns i HS 90. den i 

Giitehmg. HS 90-normen skulle diir betyda I06 platser mot nu 825 (det finns 

ocks:i Ö\'er 2 ()()() sjuk hemsplatser)"·. 

Ftt flertal la11ds1i11g beriir bngtidssjukvi\rdens framtida utveckling. Flera 

landsting beklagar hiirvid att direktiven inte omfattat läng.tidssjukvården 

'om helhet 1xh bl.a. framhi\ller Ciiil'lehorgs liins /andsring att '"landstinget 

stiilkr sig starkt kritiskt till att HS 90-arbctet inte i tillriicklig omfattning 

t1ehandl;1t den dd a\· landstingens vård och ornvärdnadsuppgift som väger 

tyngst i dl'n \'ardagliga VL'rksamheten och i den viirdpolitiska debatten -

niimligen \·:irden av de iildre. En felaktig organisation och otillräckliga 

resurser i l'n del av de samlade resurserna för v{1rden och omsorgen av de 

äldre ger omcddbara effekter i framförallt L'lt ökat behov av sluten somatisk 

korttidsvi1rd. En förutsiittning för en reducering av antalet vårdplatser i 

somatisk korttidsvärd ~ir därför att vården av de äldre och långtidssjuka 

utvL'cklas i en positiv riktning ... 

Östergötlimds läns /a11ds1i11g föresliir ett kompletterande utredningsarbete 

och anför att den kan '"finnas skäl i att ta ett mera enhetligt grepp i hela frågan 

<1!11 psykisk och fysisk hälso- och sjuk vård för äldre. Landstinget föreslår 

diirför att centrala instanser ges i uppdrag att genomföra en sådan studie. 

Sjukv{1rdshuvudmännen och säkert iiven primärkommunerna skulle uppleva 

detta som en stor hjälp i utvecklingsarbL'let"'. 

Sjukvi\rdshuvudmiinnen uttrycker L'Il stor enighet om de allmänna 

principer för sjukvtird i hemmet och vård vid lokala sjukhem som uttrycks i 

utredningen och av remissyttrandena framgär att ett omfattande förändrings

arbete bedrivs inom landstingen. Bl.a. konstaterar Norrholfens läns lands

ting: 

"När det giiller längtidssjukvärden. eller. snarare samhällets samlade 

insatser inom äldreomsorgerna. bedömer landstinget att stora förändringar 

är nödvändiga i syfte att vända trenden bort från institutionsvård till förmån 

för vård och omsorg i eget hoende. Pil senare tid har bl.a. i massmedia 

rL'dovisats olika exempel pil hur man genom satsning på personalutveckling, 

samverkan med primiirkommun samt framför allt genom att ta till vara 

individens egna förutsättningar kan med bibehållen kvalite minimera 

.1mhiindertagandet i institutionella formL'r. Med utgångspunkt i bl.a. dessa 

erfarenheter och piigiiende överliiggningar med ett flertal av länets primär

kommuner avser landstinget att inom den närmaste tiden utarbeta och ta 

ställning till en föriindrad inriktning av längtidssjukvården. Detta bedöms 

komma att [1tminstone göra en fortsatt vftrdplatsuthyggnad inom långtids

sjukvårdL'n obd1övlig. möjligen rentav kunna medföra ett sänkt behov. 
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Vilka konsekvenser en sadan for:indrad inriktning ;1,· ;iJdrcnmsorgcrna 

kan fa i fr<lga om personalhelwv inom dels landsting,\'l·rbamhL'tL'n snm 

s:1dan. dels den primärkommunala :ildreomsorgcn ;ir det inte miiiligt att 

:innu bedöma. Ett :ir emellertid helt klart. niimligen att stora uthildningsin

satser mitste göras för att fä personalen att p11siti\I st:illa upp pj l'll 

annorlunda vi1rdideologi och :indradc arbetsformer. Aven i11furmati11n till de 

iildre sj:ilva och deras anhöriga kommer att vara avgörande om en för:indrnd 

inriktning skall kunna uppniis. Ekonomiskt knmmcr sannolikt ing.;1 stora 

besparingar att kunna göras för landsting och kommuner pa pnson;i\k\1st

nadssidan. Behovet av investerings- och underh;i\lsmL'dc\ knmmer tbrcmnt 

att väsentligt kunna minskas ... 

Liknande synpunkter ang!1cnde dt:t fr;11ntid:1 bl'hnvet av\ ardplatscr innm 

långtidssjukvimkn framförs av flera andra landsting. \'idarL' betonas s:irskilt 

att ansvarsfördelning och samverkan mellan landsting uch prim:irkommunn 

måste utvecklas och hl.a. framh[iller S1ockhulms lii111 l1111ds1i11g att .. hem

sjukvården förutsätter samarbete mellan landstingen och lrnmmuncrna. 

Organisation och resurser måste planeras gemensamt av hu\'udm;innen 1>eh 

hänsyn måste också tas till kommunernas förutsiittningar ... 

Skaraborgs läns lands1i11g anger iiven att '"i detta sammanhang mi1ste 

landstinget framhnlla nödviindighctcn av att en gemensam vardfilosofi kan 

uppnås med de primärkommunala myndigheterna om hur Yard, omv~irdnad 

och socialtjänst skall kunna tillgodose ett växande krav fr;\n m:i111fr;korna om 

att rn stiid och h.iälp i former som så lite som möjligt inkräktar pa nch 

hcgränsar den vanliga vardagen.·· 

Sjukvårdshuvudmänncn synes i princip tillstyrka att hcmsjukviirdcn och 

sjukhem organisatoriskt bör ingii i primiirvärden. Srockhul111s /ii11.1· la11ds1i11g 

anför dock att '"den somatiska l[mgv[irden i Stockholms bns landsting har en 

hetydandc omfattning och besitter en hred kl1mpetens. För v:ml och 

behandling av patienter med kroniska eller mycket bngvarliga sjukdumar :ir 

därför samverkan och integrering av primiirviirdcns och l{mgv;'\rdsmt:dici

ncns kompetens det mest angcliigna" och Örebro läns landsting framh~illcr 

att en förutsättning rn en god kvalitet inom längtidssjukvimlen iir att 

"företrädare för långvårdsmedicin med dcras speciella kompetcns i geron

tologi och geriatrik ges tillr;ickligt utrymme S1)m konsulter och uthilda

re'". 

Langv:irdsklinikernas framtida ställning och uppgifter tas upp av n<igra 

landsting vilka menar att denna fr[1ga inte belvsts tillri'ickligt i utredninf?,

en. 

Några landsting hetonar att sjukhemsvårdcn mClste ges cn mer hL·mliknan

de miljö och att detta förutsätter att vissa l;"rngv<lrdscnheter successivt 

moderniseras eller avvecklas. Vidare anger nägot landsting att det ~ir 

angeläget att anhörigas medverk:m i värden uppm;irk~ammas och undcrWt

tas. 



Prop. 1984/85:181 

9 Länssjukvårdcns långsiktiga utveckling (kap. 7) 

HS 90 

60 

HS 90 redovisar, mot bakgrund av en analys av förändringarna i cliagno>

och iitgärclspanoramat och i v{mlplatser under 70-takt. en bedömning av elen 

framtida utvecklingen och föranclringsbehoven inom olika discipliner. Om 

primiirvitrden utvecklas enligt angiven inriktning bedöms en fortsatt 

reducering av vårdplatserna kunna ske enligt den faktiska utvecklingen 

under perioden 1977-82. dvs. ca 550 platser per är. Jämfört med nuläget 

skulle detta mot slutet av 90-talet innebära en reduktion av vårdplatscrna 

med ca en fjärdedel. Medicinklinikerna och allmiinkirurgin bedöms bli 

föremål för den kraftigaste omstruktureringen när det gäller den s.k. 

somatiska korttidsv{irden. Eftt:rsom mer iin hälften av vardplatserna finns 

vid Unsdelssjukhusen. som antalsmässigt utgör ca 213 av akutsjukhusen. 

måste med nödvändighet konst:kvenserna bli siirskilt stora för dessa 

sjukhus. 

!-IS 90 förordar vidare rationaliseringar i form av gemensamma vårclplatser 

för flera kliniker, gemensamma jourlinjer. femdagarsvård m.m. Behovet av 

ett kraftfullt centralt stöd för föriinclringsarbetct poängteras. 

9.1 Remissinstansernas allmänna synpunkter 

M{mga remissinstanser kommenterar HS 90 i denna del. Några redovisar 

mycket ingående kommentarer. Åtskilliga framhåller de stora svårigheterna 

att bedöma föriindringsbehoven och sviirighetcrna att genomföra förän

dringar p{1 kort sikt. 

La11d.~1i11g~förb11ndc1 vill starkt betona viirdet av HS 90:s kartläggning och 

analys av grundläggande medicinska behov inom olika specialiteter samt 

gjorda uppskattningar av en tänkbar framtida utveckling. Förbundet 

framhåller att med den geografiska struktur som finns i landet måste en 

betydande del av akutvärden även framdeles bedrivas vid mindre sjukhus om 

inte avstånden för patienterna skall bli oacceptabelt stora. Härför krävs 

statligt stöd genom anpassning av utbildning och specialiseringsbestämmel

ser 111.111. Av särskild betydelse är ocksii bestämmelserna om läkarnas 

medicinska ledningsansvar. specialistinriktning och jourverksamhet. Mot 

bak.grund av att HS 90-materiakt antyder att smä sjukhus kan ha problem att 

erbjuda en otillfredsställande behandling av sällsynta sjukdomar framhåller 

förhundet att man tillmiitcr kvalitetsfrågorna stor betydelse och att man 

tidigare av socialstyrelsen har begärt att problemen preciseras utifrån 

medicinska siikerhetskrav eller andra relevanta faktorer. 

Samtliga landsting instämmer i att en strukturförändring och reduktion av 

liinssjukvården iir nödvändig inför 1990-talet och man konstaterar att denna 

utveckling redan inletts samt att utredningens övergripande syn på länssjuk

värden ligger i linje med den nuvarande planeringen inom landstingen. 
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Flera landsting framför kritiska synpunkter ang,{tende de metoder som 

använts i avsnittet för att beräkna resursbehnvcn. Hl.a. konstaterar 

Jönköpings läns landsting att .. den inledande beskrivningen av vftrdrcsurser 

och vårdutnyttjandc. som underlag för bedömningar om l~ifösjukv~trdcns 

utformning och dimensionering. iir ytterst tveksam all ckn stund HS 90-

utredningen själv dömer ut detta begränsade siitt att beskriva verksamheten. 

När det gäller framtiden borde det varit av betydligt bättre värde om 

modeller och tekniker angivits som !,!Ör det lättare för landstingen att sj~il\·a 

bedöma länssjukvårdens dimensionering utifran behov och m~t!·". 

Beträffande motiven för omstruktureringen av bnssjuharden anför 

Värmlands läns landsting att ""det är felaktigt att ha kostnaclsaspckten stim 

främsta utgangspunkt för en reduktion av vhrdplatserna. Landstinl,!et mc-nar 

att det viktigaste sjukvårdspolitiska problemet :ir att ftstadkomma ett 

vårdutbud som gör det möjlipt att ta hand om patienterna i adekv;11 

vårdform"". 

Inte någon huvudman an·isar helt möjligheterna till t'll omstrukturering 

och reduktion av den slutna länssjukvitrden i det egna landstinl,!ct. 

Niigra landsting berör den i utredningen föreslagna dimensioneringen och 

normerna vad avser antal vårdplatser. Äli·sborgs liin .. är tveksamt till om 

vårdplatsminskningen kan ske till den i utredningen redovisade kvantite

ten'". Liknande synpunkter framförs även a\' Göteborgs kommun. Bl.a. 

\-'ärm/ands och Siidcrmanlands hins landsting anger att de i normerna 

angivna målen måste ses mycket långsiktigt. men anger att de torde vara 

möjliga att uppnå p[t sikt. ÖsTl'rgötlands läns lands1i11g pekar pi1 att "vid 

framtida diskussioner om ytterligare nedskiirningar a\' vardplatser innm 

akutsjukvarden miiste beaktas att det blir allt fler äldre miinniskor som far 

vård vid akutklinikerna. Utvecklingen på det medicinska omr~idct har gjort 

att idag opereras mycket gamla patienter. För enbart ett tiotal [H sedan hade 

man inte bedömt det vara möjligt att göra sadam1 insatser. D.:n h~ir 

utvecklingen gör det svärt att bedöma möjligheterna att ytterligare reducera 

antalet akutplatsern. Möjligen kan vissa reduceringar genomföras vid l:inets 

medicinklinker som ännu inte genomgått en begr:insning med hiinsyn till 

redan gjord satsning på sjukvfird i hemmet m.m. Diirutöver kan en del 

värdplatseffckter uppstå genom ökad samordning liinets fyra sjukhus 

emellan. Totalt sett anser landstinget att utvecklingen :ir ett gntt stycket p<"1 

väg mot ett av de m{d rapporten beskriver för 1990-talet. Östergötlands bns 

landsting anser att målet 3.:'i-4.D v;lrdplatser per lOOO inv[rnare iir möjligt att 

nä inom planperioden·'. 

Sjukviirdshuvudmänncn tilbtyrker sMedcs en succcssi\· reduktion a\· den 

slutna vården. Ett flertal landsting iir diiremot kritiska mot att en a\·veL·kling 

av nlrdplatser i första hand bi.ir genomföras vid de mindre liinsdcbjukhusen. 

T. ex. anför Gävleborgs liins la11ds1ing att .. landstinget delar diiremot ink 

HS 90:s bedömning att en reducerad slutenv;irdsvolvm i l:inssjukv{Hden 

främst skulle drabba de mindre sjukhusen. Utredningen redovisar inte heller 
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nagon analys snm sti.id li\r sin slutsah". 

Dessa landsting menar hiin·id att omstruktureringen bör kunna genomfö

ra.'> inom ramt'IJ for bdintliga sjukhus nch bl.a. Kopparhrrgs liins landsting 
framh<illcr att ··1anLbtingct för sin dd medvc:tct om behovet av att se över 

\'~irdplatstillgangL'n inom akutsjuk\'i1rdcn. Fiirvaltningsutskottet har diirför 

bl.a. i detta syfte beslutat genomfl1ra s:.1rskilda verksamhetsana\yser inom en 

rad medicinska specialitl'ler. Ctgangspunktcn iir att samtliga Hinsdelsjukhus 

skall finnas kvar i liinet med hiinsyn till de geografiska förutsiittningar
na··. 

Liknamk svnpunktn framförs iiven <I\' Hallands liins landsting som 

konstaterar att ··filr I lallands del i1r emellertid redan i dag !iinssjukv{1rden i 

huvudsak koncentn:rad till enbart t,·i1 akutsjukhus. Eftersum upptagnings

omr~idet för länsdcls,jukhuset iir niir<i 120 000 imi\nare bör verksamheten 

där framöv<.T hedrivsas i unge far samma utsträckning som hittills. I vissa fall 

kan ckt dock ,·ara hdngat med en centralisering till endera sjukhuset i länet 

om det krii,·s ~~wciella kringresur~er eller om det riir sig om små 

patientgrupper eller <illsyntarc fall". 

Förslaget om att av kvalitativa skäl koncentrera vården av mindre 

frekventa sjukdomstillstimd tillstyrks av de landsting som berör frågan. Bl.a. 

framhåller Gtii·/chorgs läns /andstinf:, att '"landstinget delar HS 90:s uppfatt

ning att k\'aliteten i brn.sjuk\'ardcn 111{1ste bibehållas och utvecklas oeh att 

detta hör ske genom en koncentration ti\l länssjukhusct av mindre frekventa 

v;"\rd- och bchandlingsmctockr··. Betriiffande kvaliteten inom länssjukvar

den pekar hinn/ands lii11s tandsring pii att "landstinget ansluter sig ocksa till 

den uttalade miikittningen att man skall efterstrii\'a att höja kvaliteten p[1 

liinssjuk\·i:mlcn. En ,;idan kvalitetshöjning kan bl.a. uppnås genom att 

avlasta länssjukvimlen si1dana uppgifter som lika bra eller bättre kan skötas 

a,· primiir\'arden. Jforigenom kan liinssjukviirdens personal koncentrera sig 

p:1 att uppriitth[tlla och utveckla sina färdigheter som specialister". 

S/.:.11ra/Jorgs liins lu11dsri11g framhiiller vidare att ··utredningen anför 

exempel d:ir li1gfrckvcnta och komplicerade sjukdomsproblem inom svensk 

sjukviird ;itgiirclas p<i en niva diir ibland tillriicklig kompetens saknas. Denna 

niv~idifferentiering kompliceras ytterligare av att det i realiteten finns fyra 

vårdnivi1er n:imligen regiPn-. liinssjukhus-. liinsdelssjukhus- och primiir

vimlsni\'å. En avgriinsning miiste hiirvid göras mellan region- och liinssjuk

husspecia\itetern;1 lik~nm mellan bnssjukhuskompetens och länsdelssjuk

huskompell'ns. Den enda möjliga viigcn hiirvid m<'tste vara att liinsvis bedriva 

en planering fiir respektive spcci~i\ite\ cbr länets expertis kan enas om en 

rimlig nivi:ldiffercntit>ring inom bnet. liksom m1.:llan länet och regionen i 

samri·1c1 med regionen' reprt>Sentanter. I detta sammanhang bör dock 

uppmiirksamma' att l>m de mer knmplicerade ingreppen förläggs till 

liin,sjuk.huset m<.istc uck.sii i bnssjuk.lmsct ske en kompetensfördelning sä att 

miinniskor kan for\'iinta sig den hiista möjliga kvaliten vid genomförda 

iitgiirder. Detta kriih·r att Lkll pag;1endc '!Kialiseringen och subspecialise-
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ringen inpassas i den löpande \'~trdplaneringl'n ... 

Socialstyre/sen stiillcr sig bakom den utveckling och de f1in;lag som 

presenteras beträffande en föriindrad v~mistruktur och liinss.iukv;\rdens 

långsiktiga utveckling. I det fortsatta planeringsarbetet kommer styrelsen 

särskilt att uppmärksamma allmän kirurgi. allmi'ir1 intl'rnmedicin och 

längvårdsmedicin. Den avancerade kirurgin inom liinssjukvitrden kommer 

alltmer att koncentreras, men det finns ett behov a\· en viss decentraliserad 

akutkirurgi och sannolikt ockstt annan mindre \'{mlkrävande kirurgi. Det 

kommer därför troligen att finnas behm· av allmiinkirurger med hrl"llare 

utbildning. Analoga förhållanden finns niir det giiller allrniinmedicint:n. 

Långvårdsmedicinen gi1r mot en renodling av klinikerna som huvudsakligen 

kommer att bli rehabiliteringskliniker. Av stor betydebe. siiger styre ben. för 

den fortsatta utvecklingen av länssjukvjrden iir ocksi1 en ökad beredskap 

inom primärvården att svara för akutsjukviird och jourtjiinstgiiring. Dl't iir 

viktigt att eventuella vardplatsrcduktioner sker först sedan en avlastning 

genom förstärkt primärviird och utökade primiirkommunala insatser etc. bar 

kunnat påvisas. 

En del remissinstanser är mera kritiska mot HS 90:s bedömningar och 

förslag beträffande länssjukvården. T.ex. RRV ··anser an den före~lagna 

principen att koncentrera den slutna akutsjukvitrden är riktig hi1de a\' 

kostnadsskäl och med hänsyn till kraven pa medicinsk siikerhet och kvalitet. 

Enligt RRVs bedömning finns det dock anledning att förmoda att kraven 

gentemot akutsjukvården liksom hittills kommer att öka genom en 

utveckling mot kortare vårdtidcr, ökad genomstn)mning och iildn: patienter. 

Det finns därmed stor risk att detta liksom hittilb kommer all innebiira en 

personalförtätning och därmed en personell expansion inom akutsjukviir

den. Utrymmet för en parallell expansion av primiirvilfden blir dii i 

motsvarande grad reducerat. RRV anser vidare att det iir sviirt att överblicka 

de sammantagna effekterna av en satsning p[1 förebyggande insatser. Enligt 

vad RRV kan bedöma finns den paradoxala möjligheten. {1tminstone i ett 

kortare perspektiv, att en förbättrad hiilsa och ev. ökad livsliingd ytterligare 

kan öka kraven på akutsjukvarden. t.ex. genom att fler och vtterligare iildre 

blir oftare akut sjuka. 

Enligt vad RRV kunnat finna har utredningen i liten utstriickning 

diskuterat ovanstående problematik eller givit konkreta frirslag till ett 

genomförande av den önskvärda omstruktureringen a\· \'imlapparatcn resp 

begränsningen av akutsjukvärden. RRV anser att det hade varit \'iirdcfullt 

om utredningen i detta sammanhang mer utförligt hade redovisat de 

resonemang som förs ang{tcnde dels ett system med primiirviirdshudgetcring. 

dels förändrad klinikstruktur och \'ardavdelningsorganisation··. 

TCO anser att rapportens förslag till för:indringar om Linssjukviirden utg:ir 

fr{m ett allt för osäkert underlag. Antalet ,·i1rdplatser itr enligt utredningen 

själv ett otillräckligt mill men iindit används detta som grund for iivcrvii,f!an

den. Över huvudtaget behövs ett hiittre underlag fi.ir att huvudmiinncn ska 
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kunna giira nöd\ ;indiga omfördelningar av resurser. Allrniint anser TCO att 

omstruktureringen inom länssjukv[irden kan medföra större prohlem än vad 

utredningen angett. Det är nämligen fraga om ganska hctvdande föriindring-

ar. 

SHSTF anför liknande synpunkter liksom Legicimcrllllc siukg-"mnastcrs 

riksförbund som avvisar tanken pit att skiira ner inemot en fjiir<ledel av den 

slutna ak utsjukv<lrLlen. 

Liikan:sii/lskapct och Uikarförhcmder redovisar siirskilt omfattande kom

mentarer. 

Sammanfattningsvis bedömer Liikarcsii/lskapN "fri1gan om eventuell 

reduktion av vfirdplatsantalet inom den somatiska akutsjukvftrden som 

mycket svilranalyserad. Avlastandc faktorer som utbyggnad av primärsjuk

värd och primärkommunal iildrcomsorg kan i stor utsträckning motverkas av 

I.ex. befolkningens iindrade ;ilderssammansiittning och sociala struktur. Vid 

en sammanvägning av dessa forh!1llanden bedömer Likarcsällskapet det som 

osannolikt. att vitrdplatsreduktioner av den storleksordning som anföres i 

I-IS')() kan komma att realiseras under planeringsperioden. Likarcsällskapet 

vill ocks;) hiinvisa till de betydligt minskade medelv{mltider inom exempelvis 

mL:dicin och kirurgi som under senaste decenniet inträffat trots minskningen 

av vårdplatsantalct. Detta talar inte för att det skulle finnas nagon orimligt 

stor andel av limgvi1rdsfall eller andra klinikfärdiga patienter på dessa 

kliniker. 'Ytterligare bör anföras, att framför allt medicin- och kirurgkliniker i 

allmiinhet har 85-90 r;; av alla intagningar i form av akutfall. 

Medclbcläggningen a\· disponibla v~irdplatscr pti sädana kliniker ligger 

ofta omkring 100 S·r·. vilket inneh~ir ett oacceptabelt antal överbeläggningar 

en stor del a\' aret. Med denna bakgrund iir det. enligt sällskapet 

utomordenligt angeliigct. att eventuella viirdplatsreduktioner genomförs 

försiktigt och först sedan en reell avlastning genom förstärkt primärvård och 

utökade primiirkommunala insatser etc. kunnat p;ivisas. 

Läkaresällskapct anser att rationaliserings- och effektiviseringsarbete 

även bör genomföras inom länssjukvården. men finner HS 90:s förväntning

ar rörande volymminskning och radikal omstrukturering i resursbesparande 

syfte som helt orealistiska. Enligt Likaresiillskapets uppfattning har HS 90 

inte värnat tillriickligt om kvaliteten i den slutna somatiska korttidsvärden 

utan alltför ensidigt uppehallit sig vid nedskiirningsdiskussionerna." 

Läk111:förlm11dl'! anför bl.a. att ··i sina bedömningar av möjligheter till 

vardplatsminskningar har I IS 90 helt bortsett fr{m de demografiska föränd

ringar som kan förutses inom plancringsperioden. !vlan kommer att få en 

betydande ökning av antalet <ildringar över 80 iir - den i1ldersgrupp som har 

elen största konsumtionen av saväl akut som kronisk somatisk sluten värd. 

Det sociala mönstret kommer ocks;1 att förändras genom att andelen 

ensamstiiendc inom befolkningen (siirskilt kvinnor) kommer att öka. vilket 

ocks~t minskar möjligheterna till sjukvitrd i hemmet. Läkarförbundet vill 
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även peka pii att möjligheterna att överföra uppgifter till hem sjukvården i 

viss mån kan motverkas av tendensen att lägga ned traditionella ftlderdoms

hem. som i realiteten vårdat åtskilliga långtidssjuka. 

I HS 90 framförs som argument för den radikala vardplatsnedskiirningen 

inom somatisk akutsjukvård - förutom primiirvårdens förmodade avlast

ningseffekt - vissa studier som visat stora skillnader mellan olika landsting 

vad gäller vilrdkonsumtion. Enligt studierna är dessa skillnader i vårdutnytt

jande friimst relaterade till tillgången på vårdresurser. HS 90 tolkar detta 

som tecken på att det inom vissa regioner finns en överkapacitet i den slutna 

vården. Läkarförbundet vill emellertid framhföla. att orsakerna till den 

skiftande v[mlplatstillgången är mycket svaranalyserade. Man kan inte utan 

vidare utgå ifrån att den lägsta vårdplatstillgången och den lägsta vårdkon

sumtioncn motsvarar det optimala förhållandet. I totalbilden måste man ta in 

sådana faktorer som åldersstruktur. epidemiologi. omhändertagande av 

äldre sjuka i andra vårdformer än inom somatisk sjukvård m.m. Här torde 
även geografiska förhållanden spela en stor roll. 

Som ett ytterligare skäl åberopar HS 90 förhållandet att det inom särskilt 

medicin- och kirurgiklinikerna skulle finnas en stor andel s.k. klinikfärdiga 

patienter som med fördel kan vårdas i annan form. Läkarförbundet anför 

dock att medelvårdtiderna inom medicin och kirurgi har förkortats beytdligt 

under det senaste decenniet, trots att antalet vårdplatser har minskat och 

enligt förbundet talar detta inte för att det skulle finnas någon omotiverat stor 

andel långvårdsfall eller andra klinifärdiga patienter på dessa kliniker. 

Vid en sammanvägning av dessa faktorer bedömer läkarförbundet det som 

orealistiskt att så stora vårdplatsreduktioner som föreslås i HS 90 kan 

genomföras under planeringsperioden. Eventuella vårdplatsreduktioner kan 

ske först sedan en avlastning genom förstärkt primärvård och utökade 

primärkommunala insatser etc. har kunnat påvisas. 

Enligt läkarförbundets mening finns inget underlag för en samlad 

bedömning i vilken utsträckning läns(dels)sjukhus kan läggas ned, samman

läggas med närbelägna länssjukhus eller omstruktureras till vårdinrättningar 

med enbart planerad slutenvård. Dessa avgöranden måste ske lokalt. Som 

utredningen pi'1pekar, kommer här också in överväganden av sysselsättnings

politisk art m. m. Många av läns( dels)sjukhusen har en rationell drift och låga 

vårddagskostnader. Det finns heller inte tillräcklig dokumentation för att 

styrka, att en omstrukturering av de små länssjukhusen skulle medföra lägre 

sjukvårdskostnader totalt sett. Man måste diirför varna för överdrivna 

förviitningar att man skall kunna lösa hälso- och sjukvårdens totala 

resursproblem genom ensidig nedskärning av länssjukvården." 

Läkarförbundet redovisar därefter en detaljerad genomgång av sina 

bedömningar av förslagens konsekvenser för 20 specialiteter. Genomgående 
menar man att några nämnvärda vårdplatsreduktioner inte kan bli aktuella i 

HS 90:s planeringsperspektiv. 

Handikapporganisationema ger uttryck för en kritisk syn beträffande 

5 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 181 
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I-IS 90:s bedömningar kring liinssjukviirdcn. Behovet av rehabiliteringsklini

ker i landsting som saknar st1dana påpekas liksom att det saknas specialister. 

t.ex. liik<ire. sjukgymnaster och dietister inom viktiga om raden för vi1rd och 

rehabilitering. HCK anser att primärvårdens utbyggnad - som man i och för 

sig stiiller sig bakom - inte far ske på bekostnad av nödvändig utbyggnad av 

vård som finns idag. eftersom den redan nu iir otillräcklig för många 

handikappade. DJJR iir oroad över en massiv satsning p<°1 förebyggande och 

primärvtirdsinsatser om inte dessa åtföljs av förbiittringar inom specialistvår

den och rehabiliteringen. Enligt DI-IR:s uppfattning inm:biir ett genomfö

rande av mi111ga av utredningens förslag en dramatisk och negativ konsek

vens siirskilt för människor med udda sjukdomar och funktionshinder. 

Sw·n.1·ka diahNcsfiirb11ndet kan inte acceptera en ensidig utbyggnad av 

primiirv{1rden p~t bekostnad av liinssjukvården. Länssjukv<°1rden i den form 

den har idag muste tillföras ytterligare resurser. förbundet anser att s.k. typ 

I-diabetes patienter skall tillhöra länssjukvården och inte kan erbjudas 

adekvat v{ird i primiirv;'1rden. Neurologiskt handikappades ribförb11nd 

!NHRJ kritiserar HS 90:s bedömning av att neurologiska vårdplatser i 

liinssjukvårdcn kan reduceras. Detta strider mot NHR:s uppfattning byggd 

pa lång och egenhändigt upplevd erfarenhet att det i stället krävs en 

betydande utbyggnad av neurologispccialiteten på liinsnivå. Ribförbundet 

för 11jur~j11ka har likartade allmänmt åsikter och framhäller att antalet 

personer i eller i behov av aktiv uremivård kommer att ha fördubblats mot 

slutet av 1980-talet. varför nya resurser måste tillföras sjukhusviirden. 

Sveriges f olkpc11sio11iirers riks{örbwul gör bedömningen att utvecklingen 

a\' sjukdoms- och skadepanoramat och handikapp kommer att kräva 

betydande resurser i form av specialistvård. 

Centerns kvi1111oforb1111d anser att sjukvårdshuvudmiinnen måste få fria 

hiinder att pröva okonventionella lösningar så att de minsta länsdclssjukhu

scns karaktär av decentraliserade medicinska centra kan upprätthållas. 

9.2 Överföring 3\' viss öppen \'ård från sjukhusen till primän-ården 

HS 90 

Ca hälften av alla öppenvårdsbesök inom hälso- och sjukvården är f.n. 

förlagda till sjukhusens mottagningar. HS 90 bedömer att en betydande del 

h;irav bör kunna förläggas till prim;irvården. 

R e111issi11sra11ser11a 

Några remissinstanser kommenterar uttryckligen denna frilga. Liikarcsä//

.1-kapet anför att "siillskapet instiimmer i denna målsättning men vill även här 

betona, att försiktighet måste iakttas vid eventuell nerdragning a\- öpprn

viirdsresurserna vid sjukhusen. Genom allmänläkarnas mångskiftande 

arbetsuppgifter kommer deras kunskap och erfarenhet bctrMfande kompli-
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cerade eller ovanliga sjukdomstillst~md att minska. Detta medför ett ökat 

rcmisshehov till specialisterna inom länssjukvarden. Alternativet iir förstiirk

ning av primärvarden med \llika organspecialister. Detta kan hctecknas om 

en i.inskviird utveckling inom exempelvis ohstetrik och gynekologi (utbyggd 

mödrah:ilsov[m.l etc.) men kan \'ara mindre rationellt beträffande andra 

specialiteter (exempcl\·is allmiin intnmcdicin och allmiin kirurgi). 

Likaresiillskapet vill ocks:1 p;1peka. att framför allt medicinkliniker och 

kirurgkliniker vid de sma Jiinssjukhuscn med ständig akutsjukviird maste ha 

en sii stnr läkarstab. att ett betydande utrymme kommer att finnas iivcn för 

cippendrdsuppgifter. Det kan dit vara L1nödigt och oekonomiskt att flytta 

iiver patientgrupper friin den sjukhusanknutna mottagningen till värdcen

tralerna. Slutligen miiste man. för bihehiH!amk av specialisternas 'referens

ramar' och för utbildningen av sjukdrdspersonal. ha k\·ar en viss andel 

oselckterat patientklientel vid de öppna sjukhusmottagningarna'". 

Möjligheterna att begriinsa öppenvt1rden vid sjukhus i anslutning till 

utbyggnad av primiirvärden berörs av ni1gra landsting. Ös1ergötla11d.1· läns 

landsting framh[1ller att reduktionen av sjukhusens iippenviird är mer 

problematisk iin vad giiller vi1rdplatsminskningarna oc:h framhåller att 

"utveckling har ännu inte inlcth niir det giillcr den öppna vii.rden vid 

sjukhusen. Diirvidlag kan man räkna med en viisentligt längre omställnings

process. Detta beror inte minst p<i de attityder som finns inom akutsjukhusen 

till att minska motragningsverksamheten - inklusive liikarantalet - till 

förm~tn för omhiindertagande inom primiirvfmlen". Krunohcrgs liins lands

ting tror däremot pii en snabbare utveckling och anger att "'inom landstinget 

har piihörjats ett arbt'le som har till syfte att åstadkomma överenskommelser 

mellan specialistklinikerna och Yi1rdc:entralerna om en arbetsfördelning dem 

emellan. Malsiittningen. \'ilken iiven antagits i landstingets verksamhetsplan. 

iir att i en första etapp Ö\'erföra hiilften av den primiirviml som bedrivs vid 

liins- nc:h länsdclssjukhuscn under en trefirsperiod'". 

Snm tidigare nämnts förordar Viirmlands liin.1· landsting remisskrav för 

liikarbesök inom J:inssjukvården och anför som motiv att '"det bör framhi1llas 

att syftet med ett remissförfarande iir att det skall bidra till att patienterna 

skall komma i åtnjutande a\' den specialiserade värden på sjukhus i den 

turordning som motiveras av medicinska skäl. Därav följer att resurserna 

inte blockeras a\' patienter som sökt direkt och vars behov a·.· den 

specialiserade värden inte prövats i förv~ig. En patient som remitteras till 

liinssjukv{trden skall ha behov a\· en v;ird som kräver annan kompetens iin 

den liikare inom prirniin·ärd böitter. Vissa undantag friin remisstv:.ing böt 

göras (ahortiirenden och könssjukdomar)'". 

Örebro och Kronobergs läns landsting pekar pä att viirdutbildningarna 

ställer krav pil ett oselekterat patientmaterial. 

I övrigt, beträffande t.ex. handikapporganisationernas inställning, hänvi

sas till redovisningarna under de allmiinna synpunkterna. 
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9.3 Minskning av vårdplatser inom vissa discipliner 

HS90 

HS 90 bedömer att en minskning av antalet v[irdplatser inom liinssjukvår

den med en fjärdedel, dvs. ca 10 UOlJ, torde vara möjligt att uppna mot slutet 

av 1990-talet, med tyngdpunkten förlagd till minskningar inom allmän 

internmedicin, allmän kirurgi och långvärdsmedicinska enheter vid sjukhu

sen. 

Remissinstanserna 

Remissinstansernas allmänna bedömningar i denna fråga framgiir undt:r 

de allmänna synpunkterna i avsnitt 9.1. 

De fåtal /ands1i11g som tar upp möjligheterna till reduktion inom enskilda 

discipliner instämmer med utredningen i att medicinklinikerna iir de enht:ter 

där de största möjligheterna till neddragningar finns. Väsrman/ands /iins 

landsting anför dock att det mot bakgrund av rådande överbeläggningar och 

en i övrigt hög beläggning f.n. är orealistiskt att minska medicinklinikernas 

vårdplatsantal. 

Även Skaraborgs läns landsting pekar på att delar av länssjukvården f.n. 

inte kan ställa resurser till förforgande för människor med stora behov av 

medicinska insatser och nämnder som exempel ögonsjukvård, reumatologi, 

ortopedi, cancersjukvård och kvalificerad rehabilitering. 

9.4 Storkliniker, samjourcr och andra rationaliseringar 

HS90 

HS förordar rationaliseringar inom länssjukv{uden i form av bl.a. 

gemensamma vårdplatsavdelningar för flera kliniker. gemensamma jourlin

jer, fem-dagarsvårdsenheter. patienthotell m.m. 

Remiss instanserna 

Ett flertal landsting berör utredningens förslag om rationalisering inom 

Iänssjukvården genom införande av gemensamma vårdavdelningar. Försla

gen tillstyrks genomgående och några huvudmän konstaterar att systemet 

redan prövats eller att planering för införandet av en sådan organisation 

pågår. 

Några landsting tar upp frågan om möjligheterna att samordna jourverk

samheten. Förslaget tillstyrks av bl.a. Värmlands. Kopparbergs och Öster

götlands läns landsting. Dessa landsting konstaterar dock att förslaget inte är 

förenligt med de principer socialdepartementet redovisat i utredningen Vissa 

ansvarsfragor inom sjukvarden (Ds S 1984: 12) och att det därför är 

nödvändigt att ansvarsfrågorna ges en utformning som medger en jourorga-
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nisation i enlighet med HS 90:s förslag. Lcmdstinget i Älvsborgs län menar 

dock att joruvcrksamhet krävs vid samtliga sjukhus och framhåller att 

"'förvaltningsutskottet vill kraftigt understryka. att den i utredningen 

föreslagna nedskärningen av resurser vid vissa länsdt:lssjukhus under inga 

omständigheter får medföra att kvarstaende akutsjukhus kommer att sakna 

miijligheter till akutverksamhet dygnet runt där sådan krävs. Vad gäller 

akutresurser inom sina speciella verksamhetsområden far det inte föreligga 

niigon skillnad mellan länsdclssjukhuset och länssjukhusct. I detta samman

hang bör observeras att omfördelningshara resurser inte är proportionella 
mot vårdplatsminskningen ... 

Spri redovisar att man redan påhörjat ett arbete med uppföljning och 
utveckling av mindre resurskrävande vårdformcr inom liinssjukvården. som 

exemplificerat' i hctänkandet. 
SHSTF anser att förslagen om en mer flexibel klinikorganisation är 

intressanta men vill påminna om att den nuvarande utvecklingen inom 
landstingen med självständiga kliniker kan innehära sv<lrighetcr att genom

föra en flexiblare klinikorganisation. 

Läkarförbundet anför bl.a. följande: .. I HS 90 finns också propåer om 

"rationalisering' av den slutna somatiska akutsjukvården genom införande av 

5-dagars vårdavdelningar. gemensamma vardavdelningar för flera special

iteter, gemensamma jourlinjer m.m. Förändringar av denna typ kan i vissa 

fall vara möjliga och ibland nödvändiga. Läkarförhundet vill emellertid 

starkt varna för att en sänkning av vårdkvaliteten kan bli följden av sådana 

åtgärder. Utredningen andas också i detta avseende en överdriven optimism 

när det gäller möjligheten att härigenom överföra resurser från länssjukvår

dcn till andra verksamheter". 

JO PersonalbehoY och personalutbildning (kap. 8) 

HS90 

HS 90 redovisar kvalitativa aspekter - utbildning för utveckling - på 

innehållet i den utbildning som behövs för den personal som skall genomföra 

den hälso- och sjukvård som HS 90 förordar. S.k. undersköterskekompetens 

föreslås bli baskompetens inom hälso- och sjukvården. Fort- och efterutbild

ningens avgörande betydelse som förändringsinstrument markeras starkt för 

att snabbt kunna uppnå de hälso- och vårdpolitiska intentionerna. 

HS 90 föreslår ett fortsatt arbete i dessa frågor i form av en utredning med 

en allmän översyn av vårdutbildningarna så att de motsvarar de hälso- och 

sjukvårdspolitiska målsättningarna. Vidare föreslås en översyn av specialist
väsendet, dvs. läkarnas vidareutbildning (det s.k. NLV-systemet). 

HS 90 redovisar utifrån olika antaganden relaterade till bl.a. nagra av 
LU 84:s ekonomiska prognosalternativ s.k. trendprognoser för tillgång och 

efterfrågan på vårdpersonal med kort, medellång och lång utbildning. Några 
egna dimensioneringsförslag för utbildningarna lägger inte HS 90 fram. S.k. 
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programmatiska prognoser för dterfri1gan pa v~1rdpersonal kommer att 

redovisas i en ytt.::rligare underlagsstudie. som skall publiceras senare. 

HS LJ() förordar en allmiin förbiittring av personalplaneringsarbetet med 

biittre personalstatistik och forl!>atta s.k. rullande per~onalprognoscr genom 

socialstyrelsens försorg. 

10. I Rcmissinstansernas allmänna synpunkter 

Flertalet remissinstanscr kommenterar detta avsnitt i HS 90:s huvudrap

port. Flera. t.cx. UHA. ägnar relativt ~tort utrymme iit fragorna. 

Ett g.enomg[1cndc drag i remissvaren är att man beklagar att den siirskilda 

undcrlagsstudien saknas. vilket försvarar eller omöjliggör klara ställningsta

ganden friin remissinstansernas sida. 

De fäckliga ~pecialf'örhunden beklagar i niigra fall att de yrkesgrupper de 

representerar inte alls eller otillriickligt behandlats i HS 90. T.cx. Dic1is1er-

11a.\· riks(ärbund "finner till sin förvåning och bestörtning att man inte är 

nämnda i kapitlet." "Det är med sedvanlig besvikelse" Psykologförbundet 

"konstaterar att psykologerna - med den näst längsta akademiska yrkesut

bildningen i landet - ännu en gang i sjukvarclsplaneringssammanhang 

hänförs till gruppen 'utan viirdutbildning· och därefter ej beaktats i tillgångs

och efterfrågeavsnitten." 

liu1•udmiinnen framhäller genomgående, i likhet med Norrbottens läm 

landsting. att "rätt utbildad personal i tillräcklig omfattning utgör elen 

viktigaste förutsättningen för en god hälso- och sjukvård'' och ett flertal 

landsting anger att man i stort delar det synsätt som framförs i utredningen i 

denna fråga. Några landsting menar dock att ytterligare frågor borde belysts i 

sammanhanget och Götehorgs kommun pekar bl.a. på att det skulle varit 

önskviirt med en bedömning av hur datateknik och annan teknikutveckling 

inom hälso- och sjukvilfclen kommer att påverka arbetsuppläggning och 

arbetsuppgifter inom sektorn. 

Ett flertal landsting instämmer med utredningen i att en niirmare 

samverkan mellan verksamhetsplanering. personalplanering och uthild

ningsplanering är en av de grundläggande förutsättningarna för en omstruk

turering av v~trden och för ett nytt offensivt hälsopolitiskt arbetssätt. Flera 

landsting betonas härvid att sjukvårdshuvudmänncn bör delta i det fortsatta 

arbetet och bl.a. Hallands läns landsting anför att "utvecklingen bör ske i 

nära samarbete med de landsting som under senare delen av 70-talct sökte 

driva p:'i utvecklingen och kunskapsuppbyggnadcn beträffande planerings

processerna. Utvecklingsarbetet får sålunda inte uppfattas endast som en 

uppgift för centralt placerade tjänstemän. Betydande teoretiska och 

praktiska kunskaper finns i landstingen såväl vad gäller den kvalitativa 

planeringen av vardutbildningarna som den kvantitativa planeringen". 

Behovet av en ökad samordning och samplanering mellan olika utbild

ningar samt mellan olika utbildningsanordnare betonas av flera landsting. 
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Bl.a. konstaterar Väs1erho11e11s lilns /and\"ling att ''för att kunna genomföra 

utökningar av grund- och vidareutbildningen respektive fort- och efterut

bildningen mi1stc en bättre samordning komma till sti111d. Landstinget 

instiimmcr här helt med utredningen. I detta sarnonlningsarbete mftstt: 

m{mga ulika utbildningsanordnare ddta, flera resurser samordnas och 

m<inga intressenter komma till tals". I likhet med flera andra sjukv<lrclshu

vudmiin betonar landstinget hiirvid vidan.: att ''bland de n.:surser som 

kommer ifri1ga är KomVux. Av det totalt KomVux-utbudet inom det hiir 

aktuella området är landstingens andel mycket liten. En förutsättning för att 

de i utredningen relaterade fortbildningsinsatserna ska kunna genomföras 

med optimalt resursutnyttjande är att en omfördelning sker av KomVux

rcsurser till 1<1mlstingens förm:rn". 

Nilgra land~ting pekar även pit behovet av samverkan mellan utbildningar 

inriktade mot landstings- respektive primårkommunal verksamhet och 

Ös1crgötla11ds /ii11.1· landsting pekar på att "det är väsentligt att samarbetet 

startar redan under uthildningstiden för att skapa bättre förutsättningar för 

samverkan i den kommande yrkesverksamheten". 

UHA. som utförligt behandlar personalutbilclningsfrågorna. anför bl.a.: 

"UHÄ för sin del. liksom övriga ansvariga för viirdutbildningarna. är 

medvetet om behovet av en ytterligare utveckling av utbildningarna utifrån 

både de hälso- och sjukvårdspolitiska och de utbildningspolitiska mttl som 

. läggs fast. Därtill kommer även den vetenskapliga prövning och värdering 

som skall ske av utbildningsinnehållet. UHÄ kommer att arbeta aktivt för att 

en i dessa avseenden påbörjad utveckling fortskrider. 

Under senare år har det betonats att utbildning bör och skall anviindas som 

ett förändringsinstrument i hälso- och sjukvården. Detta har iiven tydligt 

markerats i HS 90. Riksdagen gav också uttryck för en sådan värdering i 

anslutning till beslutet om reformerad vårdutbildning år 1979. UHÄ fiir för 

sin del tillägga följande. 

För att utbildningen skall fungera som ett föriindringsinstrument måste 

man bl.a. se grund- och vidareutbildning som en enhet. Del måste noga 

avviigas vad som skall uppnas med grundutbildning resp. med vidareutbild

ning dvs. vilka mål och syften som skall uppfyllas inom en given tids- och 

ekonomisk ram för resp. utbildning. Ett ytterligare val måste st{1 mellan [1 ena 

sidan breda och generaliserbara kunskaper och å andra sidan specialisering 

och djup. Detta innebär att val av relevanta ämnesomraden och graden av 

färdighetsträning måste göras var för sig för grundutbildning och vidareut

bildning. 

UHÄ vill särskilt kommentera vad som i HS 90 sägs om läkarutbildning

en. 

Beskrivningen av läkarnas grunclutbildning är delvis missvisande. Läkar

nas utbildning är formaliserad i tre olika steg, nämligen grundutbildning. 

allmäntjänstgöring (A TJ och vidareutbildning (FY). Grundutbildningens 

uppgift är att ge elen allmänna teoretiska och praktiska grund som fordras för 
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den för alla liikarc gemensamma AT. Först därefter viiljcr läkarna ena\· 43 

olika inriktningar som leder till specialisering inom yrket. AT iir huvudsak

ligen inriktad pi1 den slutna vården och elen psykiatriska viirclcn. Den 

grundläggande utbildningen är till största delen förlagd till unclervisnings

sjukhuscn med sin nära anknytning till medicinsk forskning. Undervisnings

sjukhusen är för det mesta regionsjukhus och denna koppling mellan 

undervisning, forskning och regionsjukhusens verksamhet har varit medve

ten och önskviird. När det däremot gäller innehållet i grundutbildningen är 

det missvisande att peka på kopplingen mellan universitetssjukhus och 

regionsjukhus. Den grundläggande utbildningen skall vara förankrad i den 

medicinska forskningen. Den forskning och kunskapsutveckling Sl)Jl1 före

kommer vid regionsjukhusen avser givetvis hiilso- och sjukvarden på olika 

nivåer i sjukvärd,organisationen. Man får inte bortse ifrån att regionsjuk

husen samtidigt är Jänssjukhus och att även omfattande öppen vård bedrivs 
där. Av de studerande kommer mer än en tredjedel att vara verksamma som 
distriktsläkare enligt nuvarande fördelning av FY-tjänsterna. Detta är 

givetvis de ansvariga för läkarutbildningen i högskolan medvetna om. och 

innehållet i grundutbildningen inom olika ämnesomraden anpassas efter 

detta. 
Även om universitetens institutioner är förlagda till de stora region- och 

undervisningssjukhusen sker inte all praktisk utbildning där. Universiteten 

har länge strävat efter att låta de studerande genomgå delar av den praktiska 

utbildningen vid länssjukhus och vårdcentraler. men denna utveckling har 

delvis bromsats av läkarutbildningsavtalen, som särskilt nämner vilka 

enheter som står till läkarutbildningens förfogande. 

Det medicinska verksamhetsområde som är sjukvårdspolitiskt högst 

prioriterat är allmänmedicin. Hittills har tre tjänster som professor inrättats i 

högskolan inom detta ämneområde. För att ämnesområdet skall utvecklas 

vidare i högskolan och få en starkare ställning i läkarnas grundutbildning. bör 

alla medicinska fakulteter tillföras professurer i allmänmedicin. 

Utredningen påtalar även att vårdutbildningarna till största delen är 

riktade mot korttidsvård. Detta är förvisso helt riktigt och UHÄ menar att så 

måste vara fallet så länge som sjukvården har den uppbyggnad och 

organisation som den har trots strävan att satsa på utbyggd primärvård. Så 

vitt UHÄ förstår kommer den slutna sjukvården och däri förekommande 

specialiteter och subspecialiteter att finnas kvar. Nämnas bör även att 

allmänmedicinen till stor del vilar på den kliniska medicinen men har delar av 

sin tillämpning i organisationer utanför korttidsvården. Kunskaper och 

erfarenheter från kliniska områden och verksamheter är nödvändiga för en 

god utbildning inom primärvårdens område. (En förnyad läkarutbildning, 

UHÄ-rapport 1982:16. SOU 1978:50 Ny vårdutbildning). 

UHÄ vill påminna om att den största förändringen i vårdutbildningsre

formen 1982 utgjordes av en förstärkning av utbildningarna mot primärvård, 

långtidssjukvård och förebyggande vård. Även UHÄ:s förslag till påbygg

nadslinjer för olika grupper riktas mot ovan nämnda områden". 
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10.2 l!ndersköterskekompetens skall vara baskompetens samt allmänt höjd 
kompetensniva 

HS90 

HS 90 föreslar att s.k. undersköterskekompetens skall vara baskompetens 

inom hälso- och sjukviirden i vad avser det direkta vimlarbetet och 

utvecklingen mot höjd baskompetens ses som ett led i en allmänt höjd 

kompctcnsnivtt inom hälso- och sjukvarden. 

Remissinstanserna 

Alla remissinstanser som kommenterar detta förslag tillstyrker det 

uttryckligen eller i allmänna termer. UHÄ ser positivt på genomförandet av 

sådana utbildningsinsatser och tillägger: "UHÄ vill dock i detta samman

hang påminna om att undersköterskor och skötare utgör rekryteringsbasen 
till flertalet vårdutbilningsplatscr i hägskulan. Det är diirför angeläget att 

rekryteringsfragan till högre utbildning inte förbises i ett förnyat utbildnings

system under högskoleniva. Om statsmakternas intentioner är att göra 

eventuell utbildning enbart kompetenshöjande för biträdespersonalen och 

inte högskoleförberedande maste detta klart framgå så att den enskilde 

individen. som har för avsikt att fortsätta studierna. inte väljer fel 

studieväg". 

Förslaget tillstyrks även av t.cx. SÖ. Svenska kommunalarbetareförbundet 

liksom av TCO, som även anser att man bör överväga att förlänga den 

nuvarande vårdutbildningen i gymnasieskolan till tre år. 

Landstingsförbundet framhåller att förmodligen behövs också en höjning 

av baskompetensen i personalens utbildning till i princip undersköterskenivå 

i anslutning till att förbundet kommenterar primärvårdens utbyggnad och 

organisation. 

Flera landsting framhåller dock att förslagen ställer betydande krav på 

utbildningsresurser och några av huvudmännen efterlyser insatser från 

statsmakterna och anför i likhet med Västerbottens läns landsting att "För att 

klara det uppsatta målet måste statsmakterna genom i första hand 

skolöverstyrelsen tilldela respektive utbildningshuvudman ett ökat antal 

elevveckor, vilket måste motsvara den ökade efterfrågan på utbildningsplat

ser som blir följden av en sådan reform." I sammanhanget framhåller 

Göteborgs kommun att ytterligare utredningsarbete är angeläget och anför 

att det bör övervägas "vilken kompletterande utbildning som erfordras för 

att ett sjukvårdsbiträde med flerårig yrkeserfarenhet skall erhålla underskö

terskekompetens. Fördelningen av ansvar efter delegation på det sätt hälso

och sjukvårdslagen möjliggör bör övervägas. I samband därmed bör också 

belysas erfarenheterna av den avkortade undersköterskeutbildningen som 

bedrivits i Göteborgs- och Bohusläns landsting.'' 

I utredningen föreslås en satsning på en allmänt höjd kompetensnivå inom 
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h:ilso- och sjukdrden och flertalet landsting tillstyrker en S<ldan utveckling. 

Ciiitchorgs ku111m1111 pekar emellertid p:°t att det kan finnas risker med höjda 

krav p<i kompetens och framh~illcr: "Ur sysselsiittningssvnpunkt men ocks~i 

för \'l'rksamht:ten kan det ligga en fara i de successivt höjda utbildningskra

ven pit alla niv;ier. Det iir sannolikt nödvändigt att även fortsättningsvis 

trygga ingangsmöjligheter för de som av olika skiil inte i förviig har skaffat sig 

utbildning men eljest kan ha goda personliga förutsättningar. Yrkesinskol

ningen bör för dessa kunna genomföras successivt i anslutning till det 

praktiska yrkcsarbetet. Uimplighctsurvalet blir diirmed inte beroende 

enbart av teoretiska meriter och risken att utestiinga en stor grupp från 

arbetsmarknaden minskar." 

Örebro och Ösccrgötlalllls läns landsting framhaller att den förändrade 

inriktningen av \'iirden talar för att personalsammansiittningen bör föriindras 

mot en ökad andel personal med sjuksköterskeutbildning och Örebro liins 
landsting menar :iven att samtliga sjuksköterskor (utom barnmorskor) inom 

primiirv;irden pii sikt hör ha distriktssköterskeutbildning. 

10.3 Fiirsliirkt fortbildning och efterutbildning 

/JS <JO 

HS 90 bctnnar betydelsen av aktiva fortbildnings- och cfterutbildningsin

satscr för alla personalkategorier för att genomföra de hälso- och vardpoli

tiska intentionerna inom övcrsk[allig tid. 

R cm is si nsta 11sc m a 

Remissinstanserna iir i regel allmänt instämmande i HS 90:s bedömningar 

diin·idlag. 

Ett flertal landsting betonar starkt fort- och efteruthildningens roll i 

förändringsarbetet och i likhet med Kro11obergs läns landsti11g anförs "att det 

inte är tillriickligt att enbart föriindra grund- och vidareutbildningarna. 

Parallellt med dessa förändringar är det nödvändigt att även genomföra 

systematiserade utbildningsinsatser för den redan yrkesverksamma persona

len för att kunna uppnii den önskvärda utvecklingen inom hälso- och 

sjukvitrden. De flesta som idag är verksamma inom vårdomriidet kommer att 

behöva i1tcrkomma till utbildning flera gånger under sin yrkesverksamma 

tid. Landstinget anser att denna utveckling bör förstärkas och utvecklas". 

Behovet av regelbundet och planmässigt ätcrkommande utbildning 

framhitlb av flera huvudmän varvid konstateras att utbildning måste ses som 

en naturlig del av en anstiillning. 

Fort- och efterutbildningens roll som förändringsinstrument diskuteras av 

flera !a11ds1i11g och ni1gra av huvudmännen pekar pii att särskilda insatser bör 

inriktas mot arbetsledare och chefer. Några landsting framhäller iiven att 

v~1rdliirarpcrsonalen hör prioriteras i fortbildningssammanhang. 
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Liikarcsiillske1pc1 anser att '"utn:dningen berör "fort- llCh ettnutbildning' 

end;1st i allmiinna ordalag llch h;1r helt uraktlatit att hcri-\ra liikarnas situation 

i detta avseende. Likaresiillskapet anser att en systematisk dterutbildning iir 

nödYiindig för att liikarna skall vidmakthtilla Pch utveckla sina kunskaper. 

Det iir ocksi1 en viktig del av den anpassning efter nya krav i verksamheten 

som utredningen st1 starkt betonar"". 

Sj.iri anför bl.a. att '"det är till största delen den redan ansti1llda personalen 

som under perioden fram till sekelskiftet skall förverkliga nya intentioner. 

Personalutbildning mi1stc säledes planeras och bedrivas parallellt med den 

reguljära vf1rdutbildningen oeh ekonomiskt utrymme reserveras di1rför. 

Utvecklingshchoven höjer viisentligt kraven pii utbildningslcdarna i v!irdorg

anisationen men ocksii p<i vimlliikarna. Det iir. anser Spri. viktigt att 

eftersträva ett förbiittrat samarbetl.' mellan vimkns och utbildningens 

företriiclare. I linclcr för att förverkliga HS 9U:s intentioner att förändra 

viirden finns bl.a. om frågor om v;irdutveckling. personalfrägor resp. 

utbildningsfragor behandlas separat friin varandra. Andra hinder kan vara 

att viirdlärarna ej fatt tillriicklig ämnesfördjupning i sin liirarutbildning eller 

ej fatt möjlighet till vitrdpraktik under sin utövning av liiraryrkct. 

:!'Jär man inventerar utbildningsbehoven hör man komma ihii.g att det 

fortfarande finns mi\nga anställda pii sjukhusen som saknar tillriicklig 

utbildning. Sjukhuspersonalen bestiir för övrigt inte bara av vitrdpersonal 

utan iiven av anstiillda med serviceuppgifter av olika slag. En planering av 

utvecklingsinsatser bör således beakta iiven dessa yrkesgrupper"". 

10.4 Övers~'n a\' vårdutbildningarna 

HS90 

HS 90 föreslår att konsekvenserna av den förändrade vårdstrukturcn och 

de hälsopolitiska m<lls;ittningarna vad gäller st1väl viirdpersonalens arbets

uppgifter och kunskapsprov som v{1rdutbildningarnas anpassning härtill bör 

analyseras ytterligare i ett fortsatt utredningsarbetc. 

Av särskilt intresse för den föreslagna utredningen iir att konkretisera 

förändringarna i arbetsuppgifterna för personal inom länssjukvarden och 

primärvården mot bakgrund av elen nya viirdstruktur. som föreslagits. För 

personal inom primärvttrden är det diirvid bl.a. fri1ga om nya och vidgade 

uppgifter vad gäller exempelvis äldreomsPrg. psykiatrisk v~1rd och hemsjuk

viud liksom nya relationer till både liinssjukvimlcn och socialtjiinsten. För 

liinssjukvårdcn m{1ste kraven fri'in den fortgiiende specialiseringen och 

medicinskt-tekniska utvecklingen tas i beaktande. Det gäller siiväl relationer 

mellan olika personalgrupper som kompetensen hos varje yrkesgrupp. Mot 

denna bakgrund är det angeliiget att arbetet med att utviirdera de nyligen 

reformerade viirdutbildningarna prioriteras i det fortsatta arbetet med 

utbildningsfr[1gorna. 

HS 90 anser silledes att det behövs ett fortsatt och tvärsektoriellt 
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utredningsarbete inriktat r<'i dess;1 fri1gestiillningar och med utg<ingspunkt 

fr~in I IS 90-studierna. I ett si:idant utredningsarhetc iir det angcHiget att 

siirskilt urpmärksamma hur rersonalen genom olika utbilclningsinsatscr 

saväl på grund- och vidareuthildningsniv;i som i fort- och efterutbildning skall 

kunna fri en vidgad medvetenhet om de sociala och miljöbetingade 

faktorernas betydelse för hiilsa och sjukdom samt ökade kunskaper ifräga om 

hälsopolitiska uppgifter. Diirutövcr behöver behovet av pedagogisk förny

else och piivcrkan av at!ityder och synsätt iignas siirskild uppmärksamhet 

liksom fri1gan om hur en ökad samverkan mellan olika v[1rdutbilclningar kan 

komma till st~rnd utan att för den skull iindra hela studieorganisationen. 

Re111issi ns1cmscrna 

De remissinstanser som kommenterar detta förslag gör det genomgi1ende i 

tillstyrkande termer. T.ex. Land.l"lings(örhundc1 anger uttryckligen att 

förslaget till en ny langsiktig och djupgående utredning om utbi\dningsfrå

gorna tillstyrkes. S1'enska ko111111unalarbeuir<:förb1111de1 understryker beho

vet av en siirskild tvärscktoriell utredning om bl.a. hur de sociala och 

miljöbetonade faktorerna kan föras in i viirdutbildningarna och i det 

hälsopolitiska arbetet inom säväl primärvården som länssjukvården. TCO, 
som tillstyrker förslaget. vill understryka att alla personalkategorier som man 

företräder. bör inlemmas i arbetet. 

Förslaget tillstyrks vidare av socialsryrelsen som menar att detta förutsätter 

en översyn av mots\'arande utbildningar inom socialtjänstens område i syfte 

att motsvara ökade krav pi1 förändrade yrkesroller. Även Spri tillstyrker. 

UHA tar inte uttryckligen ställning till förslaget men anför bl.a. att lJHÄ. 

liksom övriga ansvariga för vi1Tduthildningarna. är medvetet om behovet av 

en ytterligare utveckling av utbildningarna utifrån bade de hälso- och 

sjukvi1rdspolitiska och de utbildningspolitiska mål som läggs fast. 

Flera lands1ing betonar i likhet med utredningen att det hälso- och 

vårdpolitiska förändringsarbetet ställer krav p[1 att vårdutbildningarna 

tillförs nya kunskapsmoment. lHirvid anger bl.a. Skaraborgs läns landsring 

att "en bättre balans maste eftersträvas mellan utbildning för traditionella 

vårduppgifter och utbildning inriktad mot förebyggande arbete. omvård

nads- och grupparbete och samverkan med socialtjänsten och andra 

samhällssektorer". 

Vidare framhåller Väsrcrboucns läns lands1ing att "för att ett meningsfullt 

förebyggande arbete ska kunna bedrivas vill landstinget framhälla behovet 

av pedagogiska och psykologiska kunskaper hos all personal liksom 

kännedom om samhällsstrukturen. vilket också betonas i utredningen". 

Värmlands läns lancls1i11g pekar emellertid pi1 vissa svårigheter med att 

införa nya moment i utbildningen och anger att ""vad gäller undersköterske

och skötarutbildningen framhalb att ytterligare moment bör läggas in. 

exempelvis förebyggande hälsopolitiskt arbete. socialmedicinskt stoff m.m. 
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Krav pii införande a\' nya moment kder alltid till S\'ara prioritcringsprobkm 

om vilka moment sum hiir ersiittas. S;idana prioritt:ringspwblem kan 

själ\"fallet uppst{1 iiven hiir. I-hu iir ii\'enledcs viktigt att bevaka att det finns 

persunal som kan svara fiir utbildningen i dessa tillkummande moment"·. 

Flera landsting tar upp de nuvarande vårdutbildningarnas organisation och 

inriktning mnt bakgrund av det hälso- och v~irJpolitiska föriindringsarbetet. 

S1ocklrolms läns la11d11ing anser hiinid att .. en diskussion om au arbeta um 

v<irdlinjen hör tas upp ... Ni1gra land>ting konstaterar att elen mcdelliinga 

högskoleutbildningen reformerats rt:lati\'l nvligen och att denna förhililan

devis viil ansluter till de i utredningen presenterade förslagen. Fffektt:rna av 

förändringen har dock ännu inte kun:iat avhisas och i likhet med Hallands 

llins la11ds1i11g konstateras att .. högskoierefonrn:n p;'1 V Å RO 77s grund 

syftade bl.a. till att skapa en sjuksköterskeutbildning som gav ek studerande 

en handlingsberedskap för nya och föriindrade arbctsftirrner inom sjub·iir

den. Reformen kan siigas till viss del ha förberett marken för I-IS 911s förslag 

och synpunkter beträffande attitvdför;indring m.m. för en ideologiskt och 

strukturellt förändrad sjukvård. Resultatet av denna förändrade utbildning 

kan i dag endast skönjas. Få studerande har hitintills lämnat den nya 

utbildningen och dessa möts pi1 arbetsplatserna inom sjukvimlcn av det 

naturliga motstiind som finns hos individer utbildade med andra \'iirderingar 

och andra metoder"'. 

Vad giiller den gymnasiala viu-dutbildningen anger \.'iis1111a11/a11ds liins 

la11ds1i11g att denna .. inte tillriickligt är inriktad mot de för framtiden 

prinriteradc uppgifterna och att diirför en iiversyn av dess innehi1ll ;ir 

nödvändig ... 

Betriiffande läkarutbildningen anger \/iis1erbo1tc11s och Norrbo1tens läns 

landsting att ett föriindringsarbetc pi1giir och att utvecklingen fatt den 

inriktning som betonas i utredningen. 

Några landsting tas upp specialiseringen inom liikarutbildningcn och 

framh:lller att en översyn bör komma till st~rnd med inriktning mot en ökad 

bredd i utbildningen. 

Flera land.wing tar upp praktik och praktikplatser som ett siirskilt 

problcmomri1de vad giillcr genomförandet av den föriindrade vtirdutbild

ningen. Huvudmiinnen pekar hiirvid p<1 att det är sv{1rt att fa ett tillriickligt 

antal praktikplatser och kompetenta handledare inom primärv<lrd och 

hemsjukviird. Kronohergs lii11s /11mls1i11)!. pekar vidare att praktikplatssyste

met ofta har en konserverande effekt lKh anger att .. landstingets erfarenhet 

iir att eftersom mer iin hiilften av de flesta vi1rdutbildningarna utgörs av 

praktik är det svarighetcr att fo denna praktik upplagd pt1 ett föriindrande 

siitt. dtersom den på praktikplaben befintliga personalen ofta försöker 

pi1verka dem som är under utbildning. Detta ger ett konserverande 

system". 
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10.5 Öve.rsyn av läkarnas \'iclarcuthildning 

f/S 90 

I-IS 90 anser att det finns behov av en översyn av liikarnas vidareutbildning 

i syfte att fri till ~!imcl s<klana förändringar som gör di:t möjligt att pi1 ett lättare 

och mer lkxihelt s;iu anpassa vidareutbildningen till hiilso- och sjukvi\rclens 

utveckling. En siirskild utredning hör snarast tillsiittas fiir att analysera de 

aktue!la prnhlemen och framl;igga förslag till liisningar. 

R c111 is.1i11s11111s1'n1a 

Remissinstanserna tillstvrkcr genomg:1endc en s<\dan översvn. t.ex. Spri, 

.rncials1yrcls1·11. RRV, Srcnska kn11111111nulur/lcwrcfiirh1111de1 och S1•e11ska 

liik11 resiillsk11pc1. 

Liikarfi"irb1111dc1 kommenterar inte förslaget. L1111dsti11gsfi'irb1111dc1 anmii

lcr att förbundet i siirskild ordning redovisar synpunkter pi·i I IS 9Cl:s fiirslag 

om en översyn av liikarnas vidareutbildning. 

De sex landsting som hcriir förslaget om en översyn av liikarnas 

vidareutbildning tillstyrker utredningens förslag. Bl.a. konstaterar Norrh01-

te11s liins /a11ds1i11g att nuvarande svstem m<:iste anses föråldrat och anför att 

utbildningen i princip varit oförfodrad '\edan slutet av 60-tall't och hyggcr 

dessutom p:i idecr och fiirutsiittningar som fiirclag i slutet a\· :'iCl-talet och 

början av 60-talet. lltmiirkande för systemet iir en l<"tngt driven differentie

ring och ~mal specialisering samt en detaljreglering p;'1 central ni\'il. 

Skillnaden mot i.i\'riga mera modernt upplagda vimlutbildningar iir märkbar. 

Systemet innebiir ockst1 direkta negativa effekter pil \'iirdorganisationcn i 

form av I.ex. di11ig kontinuitet. Genom att vidarcutbildningssystemet 

slutligen ocksii styr ans\'arsförhi1llanden och intern arbetsorganisation inom 

\':'irclen iir knnsckvcnserna a\· ett föriildrat synsiitt omfattande. Landstinget 

utgiu därför fnin att elen aviserade översynen dels kommer till stii.nd 

skyndsamt. dels blir genomgripande utifran den framtida hiilso- och 

sjukvarclens behov. dels ocks:'1 medför ett viisentligt förenklat och decentra

liserat regclsvstem i likhet med vad som giiller flertalet öniga utbildning

ar". 

Liknande synpunkter framför iiven Ös1ergö1!111uls /iins la11d.11i11g som anger 

"niir det giiller speciellt liikarutbildningen stöder landstinget I IS lJO:s i1sikt 

nm att det iir nödviindigt ,1tt reformera vidareutbildningen. I framtiden miiste 

den p~t ett helt annat siitt iin för niirvarande hctnna de förebyggande och 

samhiillsmedicinska avsnitten säsom de framstiilb .. i HSL och HS 9U'". 

I0.6 HS 90:s trcndprugnoscr for prrsonaltillgång uch -l'ftrrfragan 

HS 9() 

I IS 90:s huvudrappPrt presenterar s.k. trendpnignnscr frir tillgi1ng och 

cfterfri1gan pa personal ni ed liing ( Uikare ). mcdclli1ng (sjuksköterskor m. fl.) 
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och kort (undersköterskor. viirclhiträclcn) samt annan uthildning. Tillgangs

prognoscn baseras pi1 dagens utbildningsdimcnsionering. Efterfri1gepwgno

serna baseras p;'t fem olika tillviixtalternativ. 

HS 90 aviserar en särskilt undcrlagsstudic med fördjupade analyser och 

s.k. programmatiska prognoser. 

För liibrc heriiknas tillgi"mgen iir 21JUO till 21' ()()() och cfkrlragan inom 

intervallet 25 000-38 000. 

for de medeW111ga utbildningarna hcriiknas tillgången iir 2000 till U6 000 

och eftcrfrilgan till JtJJ OOU-142 000. 

För de korta vi1rdutbildning<tr11a beriiknas tillg}111gen p;1 underskiiterskor 

till 118 000 medan tfterfriigan p;1 all bitriidespersonal heriiknas till 

20:> 00(1--27-1 000. 

För annan personal bcriiknas efterfr(1gan ar 2UOO till 1 JO lH)(l--1-10 Ollll. 

Totala persl1nalcftcrfri1gan ar 20()() hcräknas silledes bli -1-16 ()()() -- 57() ()()l) 

personer. 

R c111 iss i ns ta nsc rna 

Atskilliga remissinstanser kommenterar detta avsnitt i HS 40:s huvudrap

port. Ett genomgiiende drag är att man beklagar att underlagsstudien inte iir 

publicerad. Flera är kritiska till antaganden och berakningsmctodik. 

Landstingsfi"irbundet konstaterar att för ett stiillningstagande till en 

eventuell neddragning av nuvarande sjuksköterskeutbildning och ökning m· 

underskiiterskeuthildningen är det nu presenterade underlaget otillriickligt 

och det fortsatta arbetet i HS l)(J måste diirför avvaktas. 

Beträffande liikarutbildningen konstaterar Lw11/sti11gsjhrh11111/c1 att fat

tade beslut om dimensionering pa lang sikt kan beriiknas ge ca 26 000 

verksamma läkare i landet. Detta är enbart ca 3 onn fler än som erh<'illes vid 

en uppriikning till riksniviin av nu\'arande bkartiithet i Stockholms län. 

Beaktas nuvarande brist. p[1gäende ff•rskjutning mot mer l{rngtidsutbidad 

personal. kraven pii en normalisering av liikarnas arbetstid samt eftersträ

vade kvalitetsförbättringar i vi1rdcn m.m. framstär det som ni\d\'iindigt att 

den nuvarande läkarutbildningens omfattning måste bihehtilla,. 

Uikar(iirb1111de1 "konstaterar med beklagande att undcrlagsstudien för 

detta kapitel inte har färdigstiillts i tid till remissarhetet. HuvuclrapplHtens 

behandling a\' denna viktiga friiga blir därigenom mycket ofullstiindig. 

Likarförhundet vill ifriigas:itta om inte I-IS 90 borde ha prö\'at en annan 

metod n:ir det g:iller uthud och dtcrfr<'igan pa liiknre. ni1mligen att försöka 

faststiilla en rimlig amhitionsnivi1 uttryckt i läkartimmar eller antakt 

syssdsatta liikare för sit\'iil en utbyggd primiirviml som en fungerandt· 

liinss_jukdrd. Ett sadant mi'1l skulle ge en utgangspunkt för shviil kostnads

heriikningar som utbildningsplanering. inkl. en realistisk bcdiimning av i 

vilken takt den föreslagna viirdstrukturcn kan förverkligas. \led det 

föreslagna rullande prognosarbetet -- som l:ikarförbundet stiider -- skulle en 
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s<ldan ambitionsniv{i successivt kunna justeras i takt med att man far större 

klarhet om ekonomiska villkor. landstingens benägenhet att minska den 

slutna v<irden m.m. 

Ingenting av det prognosmaterial som prese111cras i huvudrapporten 

motsäger liikarförhundets uppfattning att utbildningsdimensioneringen 

under överskådlig tid bör inriktas pii en produktion av ca 700 liikare per ar 

vilket. i förening med ett blygsamt tillskott frim den gemensamma nordiska 

läkararbetsmarknaden. skulle ge ca 25 000 läkare. Denna volym torde under 

alla omstiindigheter uppn<°ts under 1990-talet till följd av det stora intaget till 

medicinsk fakultet under senare ilr". 

UHÄ ansluter sig till utbildningshuvudrniinnens bedömning, som redovi

sats i remissunderlag till L'HÄ. att f.n. inga skiil finns för neddragning av 

utbildningsbpacitetcn när det giiller de medellilnga vardutbildningarna. 

Enligt UHÄ:s mening är det acceptabelt att utbilda till ett smärre överskott 

av dessa kategorier, siirskilt i storstadsregionerna. 

RRV "anser liksom utredningen att personal- och uthildningsplaneringen 

inom hälso- och sjukvimlcn är av stor betydelse. Vcrke1 vill dock framhålla 

att personal- och uthildningsplaneringcn har att utgå från den hälso- och 

sjukvårdsplanering (vardplanering) som är för handen. Enligt vad RRV 

funnit finns härvidlag stora brister. F.n. finns ingen långsiktig resursrelaterad 

hiilso- och sjukvt1rdsplanering (vcrksamhetsplancring) som personal- och 

utbildningsplaneringen kan utgå ifrim. 

Beträffande de kvalitativa aspekterna p<'1 vårdutbildningarna delar RRV 

utredningens uppfattning att de centrala utbildningsplanerna medger en 

utveckling av den lokala utbildningsplaneringen i enlighet med den 

inriktning som utredningen skisserar. RR V vill dock framhålla att det finns 

stora brister även beträffande de underlag för personal- och utbildningspla

nering som framtas inom hälso- och sjukvardssektorn. Härvidlag har 

socialstyrelsen viktiga uppgifter. 

Da det gäller de kvantitativa aspekterna kan RRV konstatera att 

osäkerheten hetr. den framtida efterfragan på vårdpcrsonal är mycket stor. 

Detta [1tcrspeglar enligt RRV dels en osäkerhet betr. de allmänna 

förutsättningarna i första hand då det gäller samhällsekonomin och 

arbetsmarknaden. dels avsaknaden av en långsiktig hälso- och sjukvårdspla

nering som grund för personal- och utbildningsplaneringcn. Mot denna 

bakgrund ser RRV det som angeliiget att de prognoser som framtagits i 

HS 90-arbetet kan preciseras och stämmas av mot en vårdplanering som 

omfattar olika v..:rksamhetsomraden inom hälso- och sjukvården. RRV 

anser att siidana utvecklade liingsiktiga prognoser utgör en tillräcklig 

utgtmgspunkt för en uppföljning a\· den faktiska utvecklingen. Denna 

uppföljning bör sedan ligga till grund för justeringar av gjorda prognoser. 

Enligt vad RRV funnit inom ramen för förvaltningsrevisionen svarar ej SoS 

s.k. v[1rdpersonalprognoser (VPPi mot det krav och behov som finns vare sig 

hos utbildningsmyndighcterna eller sjukv;irdshuvudmiinnen. Enligt RRV:s 
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mening finns det därför inte ett behov av ett rullande prognosarbete på det 

siitt som utredningen föreslagit." 

Ett flertal landsting ställer sig kritiska till de prognoser och bedömningar av 

tillgång och efterfrågan på sjuksköterskor och undersköterskor som redovi

sas i utredningen. Landstingen anser således inte att utredningen givit 

underlag för neddragning av sjuksköterskeutbildningen och ökning av 

undersköterskeutbildningen och i likhet med Älvsborgs läns landHing 

efterlyses ett förbiillrat prognosunderlag både på landstings- och riksnivå. 

"Detta iir nödvändigt. för att man i tid skall kunna göra viktiga ställnings

taganden betriiffande erforderlig utbildningskapacitet och möjliga ekono

miska satsningar. som sedan kommer att vara avgörande för vilken 

utveckling av sjukvärdcn, som i det längre tidsperspektivet blir möjligt." 

Flera landsting konstaterar härvid med tillfredsställelse att ett sådant fortsatt 

utredningsarbete aviserats i utredningen. 

Östergötlands läns landsting pekar på att en neddragning av de gymnasiala 
viirduthildningarna f.n. pågår och pe::kar på att detta i enlighet med 

prognoserna torde medföra en ytterligare brist på utbildade undersköter

skor. 

Ett par landsting anför att den allmänt förbättrade tillgången på personal 

inte hindrar att brist föreligger på vissa kategorier, bl.a. pekas på 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt på personal inom psykiatri, 

diagnostisk radiologi och onkologi. 

Ett flertal landsting tar upp frågan om dimensionering av läkarutbildning

en. Huvudmän anger härvid att den nuvarande dimensioneringen är väl 

avviigd och motsätter sig ytterligare nedskärningar. Flera landsting konsta

terar också i likhet med Norrbottens läns landsting att man har en "ofta 

upprepad erfarenhet av prognoser som felaktigt angett att bristen snart 

kommer att bytas i god tillgång. I ett läge där man nu felaktigt börjar tala om 

överskott i läkarmässigt 'överhettade' områden kring de stora universitets

orterna råder fortfarande allvarlig brist inom flertalet specialiteter i detta 

län." 

Ett par landsting tar upp dimensioneringen av allmänläkarutbildningen 

och avvisar särskilt neddragningen inom denna och Uppsala läns landsting 

anger att det finns skäl att överväga "åtgärder inom allmänläkarutbildningen 

bland annat i syfte att gör utbildningsplatserna mer attraktiva. Ett ökat stöd 

till forskningsverksamhet inom primärvårdsområdet, av till exempel det slag 

som bedrivs i Uppsala, kan leda till en ökad dragningskraft för utbildnings

linjen. Inom utbildningen kan också finnas anledning att se över vissa delar, 

till exempel förefaller kirurgdelen i allmänläkarutbildningen vara alltför 

kort." 

Ett flertal sjukvärdshuvudmän delar denna bedömning att undersköter

skor med skötarkompetens pa sikt bör vara på lägsta utbildningsnivå, och 

ni·igra landsting anger att målsättningen kommer att förverkligas under de 

närmaste åren. 

6 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr Ull 
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11 Hälso- och sjukvårdsstatistiken (kap. 9) 

HS 90 

82 

I IS 90 framhåller att den starka markeringen i HSL av att planeringen och 

genomförandet av hälso- och sjukvårdens insatser skall utgå frlm befolkning

ens behov och leda till en vård på lika villkor ökar kraven på den statistik och 

övrigt informationsunderlag som hälso- och sjukvården förfogar över. Det är 

därför angeläget att pa sikt utveckla denna statistik - egentlig hälsostatstik. 

resursstatistik och verksamhetsstatistik - och HS 90 pekar på vissa utveck

lingsbchov. 
Ett enhetligt system för patientstatistik i primärvård bör tilllämpas inom 

alla landsting. varvid även den öppna vård som är förlagd till sjukhusen 

inordnas i samma system. Socioekonomiska bakgrundsdata hör tillföras 

patientdatabaserna. 
HS 90:s analyser med samtidig bearbetning av flera hälsostatistiska 

informationskällor hör utvecklas av bl.a. socialstyrelsen. Socialstyrelsen och 
Spri bör redovisa översikter av den epidemiologiska forskning som belyser 

hälsorisker och ohälsans fördelning. 
SCBs undersökningar om levnadsförhållanden. de s.k. ULF-undersök

ningarna. bör kompletteras i medicinskt hänseende. 

En periodisk sammanställning av hälsoutvecklingen i Sverige. med en bred 

beskrivning av utvecklingen när det gäller resurser, prestationer. hälsorisker 

och sjuklighet etc. bör tas fram t.ex. vart tredje år som ett underlag för bl.a. 

statsmakternas överväganden om inriktningen av den framtida hälso- och 

sjukv{1Tdspolitikcn. Därvid bör prövas möjligheterna till ett samarbete 

mellan socialstyrelsen och Landstingsförbundet för en gemensam publice

ring med den nuvarande statistiska iirsboken för landstingen. 

11.1 Rcmissinstanscrnas allmänna synpunkter 

Flertalet remissinstanser som berör statistikfrågorna instämmer i regel 

allmiint i HS 90:s syn pil området och dess förslag. 

SCB behandlar ingående olika hälso- och sjukvardsstatistiska frilgor och 

anför sammanfattningsvis bl.a. att den nuvarande statistiken inte kan ge 

tillfredsställande svar på frågan vilka effekter hälso- och sjukvården har pil 

befolkningens hälsa och inte heller vilka effekter de av HS 90 föreslagna 

satsningarna kommer att få. SCB föreslår att objektiva hälsoundersökning.ar 

som följer befolkningens hälsotillstand och vårdens effekter skall läggas upp 

och SCB är beredd att medverka i planeringen av undcrsökningsupplägg

ningen. SCB menar att det hdt enkelt inte är rimligt att den stora 

samhällssektorn hälso- och sjukvård om 65 miljarder kr. inte är föremål för 

en planering och utvärdering med tillräckligt sägande statistisk information. 

Kostnaderna för den existerande statistiken. grovt riiknat ca 10 milj. kr. 

utgör en liten bråkdel av de totala kostnaderna för sektorn. Även en relativt 
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blygsam yttnligarc satsning skulle sannolikt kunna ge stora vinster för 

sektorn som helhet, säger SCB. 

Uikarrstillskapet anser att HS 90-utredningen i sig är ett exempel på hur 

man med senare ars utveckling av hälsostatistiken och dess relatcring till 

sociala bakgrundsvariabler m.m. kan lägga grunden för en fördjupad 

hiilsopolitisk diskussion. Sällskapet instämmer i utredningens önskemal om 

en utvidgad hälsostatistik. 

Svrnsk epidrmiologisk förening anser att en ökad satsning på olika 

mvndigheters registerhållningsarbete bör göras. 

LO anför i statistikfrågorna bl.a. följande: 

''En förutsiittning för att ett sådant miljöinriktat synsätt ska kunna 

etableras är att vi hela tiden fär tillg{mg till aktuella data om ohiilsans 

fördelning p<1 olika socio-<:konomiska bakgrundsvariabler. Överhuvudtaget 

är det mycket viktigt att ett orsaksorienterat och miljöinriktat statistiksystem 

när det giiller ohälsa finns tillgängligt. Trots alla data som redovisats av HS 90 

finns behov av ytterligare just orsaksorienterat statistikunderlag. Detta är 

dessutom av stor betydelse när det gäller att genomföra en samhällsplanering 

med ett gott socialt innehåll." 

Medicinska forskningsrådet finner HS 90:s förslag om utveckling av 

hälsostatistiken värdefulla - inte minst för den epidemiologiska forskningen. 

Sveriges unika förutsättningar inom detta fält betonas liksom kravet på att 

statistiken och primärdata håller hög kvalitet. vilket inte alltid nu är fallet, 

varför forbättringsiltgärder behövs. 

RfV instämmer i HS 90:s allmänna bedömningar betr. hälso- och 

sjukvardsstatistiken och föreslår en satsning på resurs- och verksamhetssta

tistik så att produktivitet och effektivitet bättre kan analyseras. 

DSF anser att en utveckling av statistiken enligt HS 90:s principer är 

betydelsefull som grund för såväl förebyggande åtgärder som planering

en. 

Läkarförbundet finner i IS 90:s bedömningar i stort sett väl avvägda. men 

att HS 90 för ensidigt tagit upp hälsostatistiken. Utveckling av verksamhets

statistikcn ter sig lika angelägen som underlag för prioriteringar i hälso- och 

sjukvården, menar förbundet. Likartade synpunkter anförs av s~·enska 

läkaresällskapet. 

SCB finner att intentionerna i prop. 1979/80:6 betr. hälsostatistikens 

organisation är dtiligt förverkligade och oklarheterna i ansvarsfördelningen 

betydande. Vissa klargörande uttalanden av statsmakterna om de olika 

instansernas roll inom hälso- och sjukvitrdsstatistiken vore därför angeläget. 

Den nuvarande organisatoriska splittringen ger enligt SCB en del av 

fi.irklaringen till att statistiken inte utvecklats tillfrcdssti.illande och blivit det 

instrument för hiilso- och sjukvårdspolitiken och planeringen som den skulle 

kunna vara. Det saknas ett helhetsansvar för hiilso- och sjukvårdsstatistiken. 

menar SCB. 

Statskontorrt. som inser viirdet av statistiskt underlag för central stlltlig 
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planering och styrning, saknar hos HS 90 en beräkning av de merkostnader 

som sådana uppgifter för med sig för socialstyrelsens del. Verket anser att 

bl.a. dessa uppgifter bör prövas inom ramen för en samlad bedömning av 

statistikbehovet inom hälso- och sjukvården. 

Ett flertal landsting berör statistikfrågorna och genomgående tillstyrker 

huvudmännen i allmänna ordalag huvuddragen i de förslag som presenteras 

och konstaterar att en förbättrad och utbyggd statistik är en förutsättning för 

såväl hälsopolitiskt som vårdstrukturellt utvecklingsarhete. Endast ett fåtal 

landsting kommenterar enskilda förslag i utredningen och allmänt framhåller 

huvudmännen att utvecklingen inom detta oråde är beroende av centrala 

initiativ och centralt utvecklingsarbetc. Bl.a. pekar Uppsala läns lands1ing på 

att "Huvudansvaret för att utveckla en sammanhållen löpande statistik för 

hiilso- och sjukviuden måste, enligt förvaltningsutskottets mening, åvila 

centrala myndigheter. Landstingen hör genom de samhällsmedicinska 

enheterna delta i detta arbete och vidareutveckla och anpassa statistiken till 
det egna liincts behov" och landstinget fortsätter: 

"Det finns ett behov av en sammanhållen, löpande statistik för hälso- och 

sjukvården. Bilden idag är splittrad. På riksnivå finns ett omfattande utbud 

av statistik. Nya statistikgrenar föreslås också utvecklade. Det är svårt att på 

regional nivå fä en samlad bild av utbudet. I utredningen föreslås att 

socialstyrelsen fär ansvaret för att regelbundet publicera förteckningar över 

informationskällor av hälso- och sjukvårdsstatistisk karaktär. Det är 

angeläget för de regionala organen att sådana informationsaktiviteter 

kommer i gång snarast möjligt. Det redan i dag omfattande statistikunderlag 

som produceras måste göras mer tillgängligt och användbart i planeringsar

betet. Nya statistikgrenar måste utvecklas utifrån behov från användarsidan. 

Statistik får inte produceras som ett självändamål." 

Också Malmöhus läns landsting framför liknande synpunkter och anger att 

"det är angeläget att söka precisera hur och inom vilka områden det 

statistiska underlaget bör utvecklas. Sådana preciseringar hör göras med 

utgångspunkt frän hälso- och sjukvårdens mål t.ex. att skapa ett statistiskt 

underlag som kan vara vägledande för förebyggande insatser. Särskilt för 

epidemiologiska studier vore det önskvärt att integrera patientdatabaser 

inom öppen och sluten vård. Statistiken måste dock användas med omdöme. 

Statistik kan aldrig vara annat än ett redskap som blir meningsfullt först när 

den tolkas kritiskt och ses som ett av flera underlag för att belysa 

verkligheten." 

Örebro läns lands1i11g betonar emellertid betydelsen av ett lokalt 

utvecklingsarbete och framhåller att "åtskilligt lokalt och regionalt utveck

lingsarbete återstår för att pröva vilka typer av hälso- och miljödata som kan 

och bör samlas in, vilka klassifikationssystem som är användbara och pi\ 

vilket sätt en kvalitativt tillfredsställande statistik kan erhållas". 
·-

Beträffande statistik för planering anger Kronobergs läns landsting att 

"HSL ger landstingen ett övergripande planeringsansvar. För att detta skall 
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kunna fullgöras iir det nödvändigt att landstingen far tilgång till patientsta

tistik fr<'in andra vi1rdgivare t.ex. privatvård, företagsh~ilsovärd. skolhälso

v:ird. Det är otillfredsställande att landstingen inte har tillgang till sa dan 

statistik utan är beroende av frivilliga överenskommelser i varje siirskilt fall. 

Ett centralt utvecklingsarbete borde också ta sikte pii att åstadkomma 

enhetliga och med landstingens egen statistik sammanstiillningsbara basda

ta." Landstinget berör också behovet av statistik för det hiilsopolitiska 

arbetet och tillstyrker därvid hl.a. hiilsoriskrelaterade journaler. 

I 1.2 Enhetlig patientstatistik i öppen vård 

HS90 

HS YU anser att ett enhetligt system för patientstatistik i primärvård bör 

tillämpas inom alla landsting varvid rekommendationerna i Spri-rapporten 

142/1983 kan vara viigledande. Även den öppna viircl som är förlagd till 

sjukhusen hör inordnas i samma patientstatistiska system som elen egentliga 

primärvården. Socialstyrelsen bör i samarbete med Landstingsförbundet och 

Spri bör nära följa pågående försöksverksamheter och även utarbeta 

allmänna råd för registrering från öppen vård. Landstingen behöver också 

för sitt planeringsansvar ha tillgång till motsvarande patientstatistik från 

företagshälsovård, skolhälsovård och privat läkarvård m.m. 

Remissinstanserna 

De remissinstanser som kommenterar detta förslag är i regel instämman

de. T.ex. TCO och SÖ framhåller bristen på hälsostatistik för barn i 

skolåldern. Med hänvisning till statistikutredningens förslag anser SCB att 

patientstatistiken från den öppna vården skall utvecklas. 

Endast ett fåtal landsting kommenterar uttryckligen förslaget. och då i 

instämmande termer. 

11.3 Utvidgning av ULF-studierna 

HS90 

IIS 90 anser att ULF (SCB:s årliga intervjuundersökning av levnadsför

hiillander på ett urval av 8 000 individer i åldern 16-84 iir) bör kompletteras 

med ytterligare specificerade frågor om sjukdom och funktionsnedsättning

ar. Statistikutredningens förslag att ULF-frågornas medicinska tillförlitlighet 

värderas genom koppling till en medicinsk hälsoundersökning bör utredas 

vidare med stöd av försöksvcrksamhet. SCB bör fä möjlighet att studera om 

man med skattningsförfarande kan överföra ULF-siffor till primärvardsom

rådcsnivä. 



Prop. 1984/85:181 86 

R en1issinsw11sc rn a 

Endast ett par rcmissinstanscr kommenterar detta förslag. SCB tillstyrker 

allmiint utvecklingen av ULF-arbetet. Uppsala ltins landsting anser i 

anslutning till ULF "att den frilga som vore intressant att fa belyst är huruvida 

patienten placeras på rätt nivå i sjukvården ... 

11.4 Socio-ekonomiska data i patientjournaler 

/IS 90 

HS 90 anser det angeliiget att successivt komplettera landstingens patient

databaser med socio-ekonomiska bakgrundsdata. i ett första steg med t.ex. 

yrkes-sysselsiittningsuppgifter i slutenvårdspatientstatistikcn. Socio-ekono
miska variabler hör redan frän början ing;i i registreringen från den öppna 

v[irden efterhand som den inkluderas i landstingens patientdatabaser. 

Remissinslansema 

Endast någon enstaka remissinstans kommenterar uttryckligen förslaget. 
LO:s tillstyrkande har redovisats under 11.1. 

1 I .5 Hälsoriskrelatcrade journaler 

HS90 

HS 90 anser att socialstyrelsen bör aktivt medverka till att hälsoriskrela

terade journalsystem införs och vidareutvecklas. Därigenom ökar möjlighe

terna att genomföra epidemiologiska analyser av orsaksfaktorer vilka kan ge 

kunskaper av stor betydelse bl.a. för det tvärsektoriella hälsopolitiska 

arbetet. 

Remiss instanserna 

Endast någon enstaka remissinstans kommenterar uttryckligen denna 

fråga. Kalmar och Kronobergs läns landsting tillstyrker medan Svensk 

epidemiologisk förening bedömer det vara helt orealistiskt att nu införa 

sådana journalsystem. 

11.6 Utveckling av personalstatistiken 

HS90 

HS 90 anser att personalstatistikunderlaget på sikt behöver utvecklas. 

Inriktningen bör dock vara att den erforderliga statistiken inhämtas inom 

ramen för befintliga statistiksystem och att således inte helt nya system 
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inriittas. För att förbiittra underlagd för prognosverksamhet behöver 

personalstatistiken utvecklas i fri1ga om möjligheterna att beskriva yrkes

verksamhct och aktivitet hos de olika personalkategorierna. Det behövs 

tillfiirlitligare uppgifter om utbildningsbakgrund. bortfall och genomström

ningar i de olika utbildningarna. För vissa yrkesgrupper är personalstatisti

ken särskilt bristfällig. Det giiller främst de yrkesgrupper som inte har 

legitimations- eller motsvarande behörighetskrav och de med kort vårdut

hildning. Även fiir yrkesgrupper verksamma inom privat hälso- och sjukvård 

är statistiken bristfällig. Det iir angeliiget att socialsektorns statistikdelega

tion uppmiirksammar dessa problem och initierar ett utvccklinsarbete mellan 

de beri1rda centralt ansvariga - SCB. socialstyrelsen och Landstingsförbun

det. 

R cmissinsw11.H'ma 

De remissinstanser som kommenterar personalstatistikfrägorna instäm

mer i regel i HS 90:s synpunkter. SÖ betonar nödvändigheten av att det sker 

ett fortsatt arbete med analyser och prognoser gällande personalbehovet 

inom värdområdet. Spri framhåller att kvantitativa bedömningar av perso

nalbehov är svåra att göra p.g.a. att uppgifter saknas om sjukvårdshuvud

männcns efterfrågan på arbetskraft på längre sikt. SHSTF instämmer i 

HS 90:s bedömning att trendprognoserna får utgöra inledningen till ett 

fortsatt och rullande prognosarbete. S1•eriges kommunaltjänstemannaför

bund stödjer uppfattningen att personalstatistiken måste utvecklas och att 

hl.a. socialsektorns statistikdelegation snarast börjar arbeta med detta. 

RRV:s m.fl. synpunkter betr. personalstatistiken har återgetts i avsnitt 

11.1. 

11.7 Periodisk sammanställning a\· hälsoutvecklingen i Sverige 

HS90 

HS 90 anser att det behövs en samlad bild av hälsoutvecklingen - de 

resurser som läggs ned pa hälso- och sjukvårdande insatser i samhället, 

utförda prestationer samt hälsorisker och sjukligheten inom befolkningen. 

Från de många grundläggande informationskällor som finns och kommer att 

finnas, t.ex. LKELP, dödsorsaksstatistik, ULF, skadestatistik, cancerstatis

tik etc., bör en sammanställning och analys göras t.ex. vart tredje år. En 

sådan rapport, där den mera långsiktiga utvecklingen belyses och analyseras, 

torde kunna utgöra ett värdefullt underlag för övervägandena om inriktning

en av den framtida hälso- och sjukvårdspolitiken. Man bör pröva möjlighe

terna till ett samarbete mellan socialstyrelsen och Landstingsförbundet för en 

gemensam publicering med den nuvarande statistiska årsboken för lands

tingen. 

Det är angeläget att en sådan periodiskt återkommande samlad redovis-
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ning av hälsoutvecklingen i Sverige tas fram. Det iir bl.a. en betydelsdull 

form av underlag för central statlig planering och tillsyn enligt intentionerna i 

prop. 1979/80:6. 

Remissinstamerna 

Endast SCB kommenterar uttryckligen detta förslag och anför att SCB 

'"ställer sig också positiv till tanken på en samlad publicering av statistik över 

hälsan samt hälso- och sjukvården. En sådan skrift bör i likhet med SCB:s 

årsböcker över miljön. arbetsmarknaden etc. publiceras i serien Sveriges 

Officiella Statistik. SCB anser sig såsom huvudansvarig producent för hiilso

och sjukvårdsstatistik böra delta i framställningen av en årsbok av detta 

slag." 
I mer allmänna ordalag ställer sig bl.a. LO och Svemku kommunalarbe

tt1ref örbundet bakom förslaget. 

12 Forsknings- och utvecklingsarbete (kap. 10) 

HS90 

HS 90 anser att en slutsats av HS 90-arbetet är att det är nödvändigt att 

förändra och anpassa forsknings- och utvecklingsarbetet och dess inriktning i 

enlighet med de utvecklingssträvanden som HS 90 ger uttryck för. Det krävs 

en omstrukturering och därmed omfördelning av FoU-verksamheten. 

Omstruktureringen måste följa den omstrukturering som sker inom hälso

och sjukvården. De nya kunskaper och den nya normbildning som dessa 

kunskaper kan frambringa måste i starkare utsträckning än hittills förankras i 

den basala hälso- och sjukvården, dvs. inom primärvärden och länssjukviir

den. Normgivningen bör således inte enbart som för närvarande grunda sig 

på det FoU-arbete som sker inom universitetsinstitutioncr och sjukhus. 

Med primärvården som bas och med en kompletterande länssjukvård 

inom de enskilda landstingen bör FoU-arbetet ske i direkt anslutning till de 

problem som finns inom vården och det patientarbete som bedrivs på 

ovannämnda vårdnivaer. 

12.1 Remissinstansernas allmänna synpunkter 

Åtskilliga remissinstanser kommenterar FoU-fragorna. 

Flera instämmer allmänt i den forskningssyn som HS 90 ger uttryck för. 

T.ex. Svenska kommurzalarbetareförbundet "kan instämma i HS 90:s upp

fattning att det är nödvändigt att i vissa delar omfördela forsknings- och 

utvecklingsresurserna. FoU-verksamheten måste förändras och bättre 

förankras i bassjukvården samt mer inriktas mot de stora folkhälsoproble

men. Den förebyggande hälsovården, rehabiliterings- och omvårdnadspro

blematiken måste också ägnas större uppmärksamhet. Den epidemiologiska 
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forskningen behöver också utvecklas. Särskild uppmärksamhet kr~iver 

forskning inriktad mot att belysa ohälsans omfattning och fördelning mellan 

olika befolknings- och yrkesgrupper. Institutet för psykosocial miljiimedicin 

(!PM) iir ett imressant exempel på en socialt och ekonomiskt samt 

tviirsektoriellt inriktad forskning som behöver tillföras den medicinska 

FoU-verksamheten". 

LamL~tingcn har i remissvaren givit ett förhållandevis stort utrymme till 

frågor om forskning och utvecklingsarbete och det framgar att forskning och 

utveckling ses som mycket viktiga medel för att piiverka hiilso- och 

sjukvarden och dess framtida inriktning. Ett flertal landsting stöder sålunda 

utredningens konstaterande att det är nödvändigt att förändra och anpassa 

forsknings- och utvccklingsarbetet i enlighet med de allmänna miil som anges 

i utredningen. 

N;'igra landsting betonar härvid i likhet med Norrhouem· läns landsting att 

resurserna för forskning inom de av utredningen prioriterade omr{1dcna iir 

blygsamma och att detta m<"1ste "medföra en betydande omdisposition av 

nuvarande resursinsats inom forsknings- och utvecklingsverksamheten vid 

bl.a. de medicinska fakulteterna. De samhällsmedicinskt inriktade ämnesin

stitutionerna måste således tilldelas avsevärt större andel av de samlade 

Fo U-resurserna än hittills'', och landstinget fortsätter "Inom de traditionella 

medicinska forskningsområdena måste också insatser som kan antas öka 

kunskaperna och förutsättningarna för förebyggande verksamhet fä ökad 

prioritet. Särskilt angeläget finner landstinget det vara att adekvata resurser 

tilldelas för utveckling av det allmänmedicinska kunskapsområdet eftersom 

tyngdpunkten i det hälsobefrämjande och förebyggande arbetet skall ligga pil 

primärvården." 

Behovet av att prioritera en utbyggnad av de allmänmedicinska institutio

nerna betonas också av flera andra landsting som anför att professurer i 

allmänmedicin måste tillkomma vid samtliga universitet. Härvid anger 

Jönköpings läns landsting att allmänmedicinska institutioner bör kunna 

lokaliseras utanför universitetslänen men med bibehållen universitctsan

knytning. 

Några av sjukvårdshuvudmännen framhåller grundforskningens betydelse 

och anger i likhet med Alvshorgs läns landsting att man "tillstyrker 

utredningens förslag om en satsning på utökad hälso-och sjukvärdsforskning. 

omv[1rdnadsforskning och sjukvårdsekonomisk forskning, men vill härvid 

understryka, att denna satsning inte får inkräkta pi1 den nuvarande 

grundforskningen med sin odiskutabelt stora betydelse för det medicinska 

framåtskridandet. Det föreslagna forsknings- och utvecklingsarbetet inom 

nya verksamhetsområden, som i sin helhet tillstyrkes, måste emellertid 

byggas upp i sådan takt, att tillgången på personell forskningskompetens kan 

tillgodoses pt1 ett tillfredsställande sätt.'' 

Även Västmanlands läns landsting framhåller att "förändringsarbetet 

måste ske etappvis och betonar att riktningsförändringen ställer delvis nya 
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krav. Forsknings- och utvccklingsarbetet biir successivt anpassas till en 

föriindrad h:ilso- och s_jukvi"ird. Verksamheten förviintas diirför alltrrn:r 

bcdriYas utanför de traditionella högskoleinstitutionerna och undnvisnings

sjukhusen oc.:h i st:illet med fi.irankring i liin~sjukvärd och primiirvård. 

Behov kommer att föreligga av centralt och regionalt stöd och samarbete 

liksom av lokal samverkan mellan Hinssjukv;\rd, primiirvi.trd och samhiilb

medicin. Förvaltningsutskottet understryker nödvändigheten av ett limgsik

tigt planerat och systematiserat samarbete på olika niväer för tillvaratagande 

a\" kunskaper oc.:h kompetens och för undvikande av dubbelarbcte och 

konflikter i fr{1ga om ansvars- och arbetsfördelning." Liknande synpunkter 

framförs av Hallands läns landsting som konstaterar att samverkansnämn

derna bör kunna vara en bas för flcrregional samverkan i forsknings- och 

utvccklingsproje kt. 

Behovet av att pa ett annat sätt än i dag förankra forsknings- och 

utvecklingsarbetct i aktuella planerings- oc.:h utvecklingsproblcm betonas 

kraftfullt av flera landsting. Härvid pekas på att forskningen i ökad 

utsträckning måste anknytas till primärvård och länssjukviird. Beträffande 

primärvården framhåller bl.a. Östergötlands läns landsting att "Enligt 

landstingets mening iir det ytterst väsentligt att forskning pi1 basplanet, inom 

primärvärden, utvecklas. Genom en sådan forskning kan kunskap nås om de 

krav som ställs på sjukvården och om hur de modeller och teorier som 

sjukvarden arbetar utifrtm faller ut i verkligheten. Landstinget har stora 

förväntningar pil en kraftig utveckling av detta forskningsområde, dels med 

anledning av förslag om start av egna forsknings- och utvecklingsenheter 

inom primärvården, dels även med anledning av den planerade allmänmedi

cinska enheten/institutionen vid det regionala hälsouniversitetet i Linköping, 

RHU." 
I detta sammanhang anför flera landsting att en ökad satsning på 

omvårdnadsforskning i anslutning till de medellånga vårdutbildningarna 

öppnar nya möjligheter till både lokal anknytning och förankring i aktuella 

problemområden. Bl.a. framhaller Kro11obergs lä11s landsti11g att ''Lands

tinget anser att omvårdnadsforskningen måste prioriteras betydligt mer i 

framtiden, då från såväl välfärdspolitiska som samhällsekonomiska utgii.ngs

punktcr. Det finns stark anledning att utveckla en FoU-verksamhet, som har 

till syfte att följa, analysera och utvärdera hälso- och sjukvården som system 

samt bedöma effekten av hälsopolitiska reformer och den långsiktiga 

utvecklingen av befolkningens hälsa." Flera landsting betonar att omvård

nadsforskningen bör ges ytterligare resurser. 

Flera remissinstanser iir kritiska till HS 90:s förslag. bl.a. till kravet på 

omstrukturering och omfördelning av FoU-verksamhetcn. 

Delegationen för social forskning anser att en väsentlig invändning mot det 

forskningspolitiska avsnittet är, sett ur samhällsvetenskaplig synpunkt, att 

problemen angripits inom en alltför trång ram vilket kan innebära att de 

breda och kanske mer oroande frågorna kommit i skymundan. Det finns i 
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I-IS 90 en kndens att kriiva mer forskning diir ett utvt'cklingsarhete skulle 

vara mt'r adekvat och innebära ett bättre resursutnyttjandt:. 

l\.1111s11111e11t1•erket St'r en risk i att man alltför ensidigt tar upp dt' 

förebyggande aspekterna på forskningen. För många sjukdomar. t.ex. 

kdgangsreumatism. multipel skleros m.fl. saknas i dag kunskap om 

bakomliggande orsak. Här kriivs fortsatt grundforskning innan man kan 

komma s~\ långt som till förebyggande åtgärder. 

RRV anst'r att en förändrad FoU-inriktning inte ensidigt far betonas. 

Grundforskningens bctydt'lsc för den tillämpade forskning.en hör enligt 

RRV ocksit framh~1llas. 
Socialstyre/sen anför att dt' av HS 90 föreslagna satsningarna inte far 

innebära att man efkrsätter grundläggande medicinsk forskning där Sveri[!C 
intagit en tiitplats på flera omraden och resultat erhällits som på ett 

hetydelsefullt siitt ändrat undersöknings- och behandlingsmöjligheter. 
Medicinska forskningsrådet (MFR) framhåller att ''betydelsen av grund

liiggande medicinsk och tillämpad klinisk forskning för bibehållande av 
kvalitet i hiilso- och sjukvården och för framsteg när det gäller diagnos, terapi 

och profylax av sjukdomar är oomstridd". MFR pekar också på att detta 

understrykes i HS 90:s slutrapport att det är "angeläget att vidareutveckla 

svensk medicinsk forskning så att den även framledes kan hävda sin ställning 

internationellt". 

Sålunda framhåller rådet vidare att ''en omprioritering av MFR:s 

nuvarande resurser från grundläggande och tillämpad medicinsk forskning 

mot en verksamhet relaterad till sjukvårdens praktiska problem skulle strida 

mot ovan relaterade mål och rycka undan grunden för forsat! utveckling av 

effektiv hälso- och sjukvård. Enligt MFR:s bestämda uppfattning bör de 

ökade insatserna, vilka är angelägna, ske med resurstillskott.,. 

UHA anför bl.a. att enligt UHÄ:s mening "är emellertid både den 

naturvetenskapligt och den samhällsmedicinskt inriktade forskningen och 

forskarutbildningen nödvändiga. UHÄ kan därför inte dela den syn av 

motsatsförhållande, som HS 90 gör sig till tolk för, när man anser att en 

omfördelning av resurserna bör göras. 

När HS 90 för fram att vårdens krav i starkare utsträckning måste göra sig 

gällande i FoU-arbetet kan detta tolkas som att det nuvarande FoU-arbetet 

inre tar dessa hänsyn. UHÄ avvisar denna beskrivning av den nuvarande 
forskningsinriktningen. 

Den naturvetenskapligt inriktade medicinska forskningen - både grund

forskning och tillämpad forskning - är nödvändig för att ytterligare förbättra 

sjukvården och för en utveckling av de förebyggande insatserna. Även om en 

viss omdisponering sker av sjukvårdsresurserna mot en prioritering av 

primärvården och dess arbetsuppgifter, kommer under överskådlig tid 

sjukdomsmönstret fortfarande att domineras av de stora folksjukdomarna 

som kräver omfattande sluten vård. 

Primärvården är också beroende av den utveckling som sker inom den 
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slutna vilrden och inom den kliniska forskningen i anslutning diirtilL både vad 

avser kunskaper och förebyggande arbete, vilrdrutiner och rehabilitering. 

Endast genom en fortsatt satsning pii både medicinsk grundforskning och 

klinisk forskning och pä s.k. samhällsmedicinskt inriktad forskning kan 

underlag erhällas för nya framsteg i värden. T.ex. inom omvärdnadsforsk

ningens ram kommer troligen nya pcrspcktiv och infallsvinklar att anläggas 

pit nrnviirdnad~problem och -frågeställningar. Nya forskargrupper inom 

dessa omriiden tillför iiven forskningssamhiillct nya erfarenheter som kan 

vara av värde tb det giiller att idcntificra forskningsprobfcm och -omri1-

dcn." 

S1·e11ska läkarcsiillskapet finner det "förviinandt.: att utredningen funnit att 

·det krävs en omstrukturering och därmed omfördclning av FoU-verksam

hctcn' och att det ·iir nödvändigt att staten och andra forskningsansvariga 

föriindrar och anpassar forsknings- och utvecklingsarbetet' som bör 'starkare 

inriktas mot bl.a. förebyggande insatser. allmänmedicin och andra decen

traliserade v[udforrncr'. En omfördelning av resurser frän den etablerade 

och enligt utn.:dningen sa framgangsrika medicinska forskningen skulle enligt 

Läkart.:sällskapets bestämda mening kunna fä allvarliga konsekvenser för 
den fortsatta medicinska utvecklingen i vårt land. En s<'idan åtgärd skulle 

bl.a. med all säkerhet motverka en av utredningens huvudmälsättningar, 

nämligen att intensifiera de preventiva åtgärderna inom h~ilso- och sjukvår

den. För att dessa åtgärder skall ha förutsättning att bli framgångsrika mot 

exempelvis kardiovaskuliira sjukdomar, cancer och beroendeframkallande 

sjukdomar fordras ytterligare basal kunskap om uppkomstmekanismer, 

riskfaktorer och deras vcrkningssätt m. m. Siidan kunskap kan endast 

uppnås genom fortsatt satsning på kvalificerad medicinsk grundforskning. 

Att bygga upp en tillämpad och mälinriktad hälso- och sjukvårdsforskning 

genom en omstrukturering av den nuvarande forskningssatsningen kan leda 

till att välvilliga syften motverkas.,. Läkarförbunder anför identiska synpunk

ter. 

12.2 HS 90:s prioriteringar av forskningsområden 

FIS 90 

I-IS 90 anser att den påbörjade förändringen av inriktningen av den 

medicinska forskningen mot mer förebyggande insatser. mot allmänmedicin 

och andra decentraliserade vårdformer och mot psykiatriska och långvariga 

sjukdomar måste fullföljas. Därutöver måste också utvecklas en socialt och 

ekonomiskt inriktad forskning kring hiilso- och sjukvårdens problem. 

FoU-verksamheten bör relateras till hälso- och sjukvårdens praktiska 

problem med förankring av verksamheterna till primärvård och länssju

kvård. En utveckling av forskning relaterad till de medellånga vardutbild

ningarna bör ske främst på omvårdnads- och rehabiliteringsområdena. Den 

epidemiologiskt präglade forskningen behöver förstärkas. Särskild upp-
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miirksamhet hiir ägnas forskning inriktad mot att belysa cmaker till ohiilsans 

omfattning och fördelning mellan olika hefolkningsgruppcr. 

Hälso- nch sjukviirdsforskningcn behöver en fastare bas inom univcrsi

tetsorganisationen med en hälsopolitisk profilering. Samverkan mellan 

MFR. DSF och andra forskningsr<ld kring hälso- och sjukv[1rdsfnrskningen 

behöver utvecklas. 

RemissinstallSemu 

De rcmissinstanser som kommenterat I IS 90:s prioriteringar av forsk

ningsomraden är i regel inst;immande. Detta gäller iiven de som, enligt vad 

som refererats i avsnitt 12.1, stmlt sig avvisande till HS 90:s krav pi1 

omfördelningar. T.ex. U HÄ "ansluter sig helt till I IS 90:s beskrivning av den 

medicinska forskningen liksom till den prioritering som bt:döms angeHigen 

framiiver." 

Afrdicinska forskningsrådet (MFRJ ·· har ingt:t att invända mot att de 

omri1den som lyfts fram av utredningen blir föremål för ökade forsknings

insatser. I själva verket har MFR under en lång följd av ar i anslagsfram

stiillningar betonat betydelsen av si1dan forskning. Genom olika initiativ och 

anslag till forskningsprojekt har MFR också konkretiserat sin prioritering av 

sädan forskning. MFR:s insatser har möjliggjorts i första hand genom den 

redla. om och blygsamma resursförstärkning som kommit rådet till del under 

de senaste fyra aren. MFR har ocksii i sina anslagsframställningar starkt 

betonat att siidana reella resursförstärkningar är nödvändiga för ytterligare 

insatser." 

12.3 HSB engag~ras i forskningsfrågor 

/IS 90 

I IS 9U anser att hälso- och sjukviirdsberedningcn bör behandla hälso- och 

sjukviirdens FoU-frägor som ett led i förankringen av dessa inom hälso- och 

sjuk vårdssystemet. 

Remissinstansemu 

Endast ni1gon enstaka remissinstans kommenterar detta förslag och da i 

inqämmande ordalag. 

12.4 Landstingens engagemang i forskningen 

HSYO 

HS 90 anser att landstingen måste göra sig förtrogna med den pägäende 

forsknings- och utvecklingsverksamheten samt precisera sina krav p<i 
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förtindringar av detta arhete. Utöver det grundliiggande ansvar som åvilar 

staten för FoU måste landstingen ocksa sjiilva bedriva utvecklings- och 

försöksverksamhet samt följa upp sina egna hiilso- och sjukvärdinsatser och 

utvärdera effekterna av dessa. 

Landstingen bör bl.a. inom ramen för sina samhälls- och miljömedicinska 

funktioner och inom primiirvärden beskriva och analysera hiilsoproblem och 

hiilsoriskcr samt pröva nya insatser för att paverka hälsosituation och 

vftrdverksamheter. Detta kräver en kunskaps- och kompetensuppbyggnad i 

forskningsfr;)gor även på landstingsniv;I. Av betydelse iir ocksi1 en förstiirkt 

forskningssamverkan pil det sjukvardsregionala planet mellan regionsjuk

hus. liinssjukhus och viirdcentralcr m.m. 

R.emissinstansema 

Ett stort antal landsting tar upp utredningens förslag i denna del och 

huvudmännen iir genomgiiende starkt positiva till förslagen. 81.a. framhåller 

Malmöhus liins landsting att .. Förvaltningsutskottet finner - i likhet med 

utredningen - det angeläget att sjukvårdshuvudmänncn i ökad utsträckning 

engagerar sig i forsknings- och utvecklingsarbete (FoU ). Det skulle förbättra 

möjligheterna att föra ut medicinsk forskning till läns- och länsdelssjukhus 

samt primärv~mlen. En god kontakt mellan universitetens forskning och 

sjukv;lrdshuvudmiinnens utvecklingsarhete medför att forskningsresultat 

snabbare omsiitts i det praktiska vardarbetet, att angelägna forskningsupp

gifter lättare kan formuleras och att en god jordmån för lokalt utvecklings

arbete skapas.·· 

Kopparbergs läns landsting pekar på att den av landstingen bedrivna 

forskningen kan kriiva särskilda organisationsformer och konstaterar att man 

gjort .. siirskilda ansträngningar för att stimulera bl.a. FoU inom hälso- och 

sjukvården. Hiir syftas bl.a. pa de regionala resurser som sammanförts inom 

ramen för Stiftdsen Dalarnas Forskningsråd samt det utvccklingsarbetc som 

pi1 olika siitt stimuleras inom primärvården i länet med stöd från en 

samhällsmedicinsk funktion vid landstingets kansli. Landstinget avser att 

fortsätta sitt stöd till denna typ av forsknings- och utvecklingsaktiviteter. .. 

Även Örebro liins landsting tar upp organisationen av landstingens 

forsknings- och utvecklingsarbete och pekar i likhet med andra landsting 

bl. a. pii de samhiillsmedicinska enheternas roll i detta arbete och landstinget 

anför: .. Viktigt för att få forskningen att utvecklas är att skapa kreativa 

miljöer där den vetenskapliga diskussionen kan hållas levande och där 

metodstöd kan ges. Siirskilt angeläget iir detta för outvecklade forsknings

omri1den. eller omdden diir endast enstaka forskare finns inom landstinget. 

Fn kLlntruktiv lösning kan vara. att man inom landstinget samlar den 

allmitnna metodkunskap och handledarkunskap som är tillgänglig för miinga 

olika forskningsomrilden, exempelvis statistik, epidemiologi, ADB-kun

skap. allmän forskningsmetodik. vetcnskapstcori etc. till forskningsenheter. 



Prop. 1984/85:181 95 

~om samtidigt kunde vara ett rraktiskt stiid för forskare genom att kunna 

tillhandahillla hj;ilp med littL·ratursökning. sek retL'rarhjiilp. databearbet

ning. forskarrum m. m. Hur detta sedan skall organiseras m<iste naturligtvis 

avgöras efter de lokala föruts;ittningarna. diir i flera landsting kanske Je 

miljö- och samh;illsmedieinska enheterna som iir pil viig att utvecklas. 

kommer att vara ett liimpligt organ. Forskarutbildning. forskarcrfarrnhet 

och aktiv forskning hiir vara en merit vid tillsiittning av hiign.: tjiinster inom 

den hiilso- och sjukvi1rdande verksamheten. inom planering och administra

tion och inom viirdutbildningar. .. 

Nägra landsting framhäller att ett ökat engagemang friin huvudmiinnens 

sida i forsknings- och utvecklingsarbete inte föriindrar principen om ett 

statligt huvudmannaskap för forskningen och konstaterar i likhet med 

Uppsala /iins /1111tls1ing att "förvaltning.sutskottet anser att statens huvudan

svar för forskning och utveckling bör bibeh:\llas. Även fortsiittningsvis biir 

det cUrför ankomma pi\ staten att ansvara för kostnader och utveckling av 

forskningsverksamheten. Detta hindrar dock inte ett iikat engagemang från 

landstingen inom vissa specifika forsknings- och utvecklingsomr<lden. Redan 

i dag förekommer ett nära samarbete mellan Uppsala bns landsting och 

universitetet inom bland annat prim;irvården. Det förutsiitts ocksii att den 

samhällsmedicinska verksamheten skall repliera p{1 universitets speciella 

resurser i viss utsträckning." 

UH;\ anser att det är oklart vad utredningen avser niir man förordar att 

Foli skall starkt förankras i primiirv~ird och länssjukvärd. UHÄ anför att 

"om utredningen med sin formulering om forskningens förankring till 

primiirvard och liinssjukvilrd menar. att professurerna i ökad utstriickning 

organisatoriskt skall placeras dLir. avvisar UHÄ ett si1dant förslag. Om 

diiremot utredningen avser att forskningsproblemen mer iin nu skall 

förankras till de hälso- och sjukvitrdsproblem som man möter i primLirvimlen 

och binssjukvården vill Ul IÄ framhålla följande. 

Ämnesbeskrivningarna for professurer avser iimnenas vetem.kapliga 

verksamhetsomri1de. Inom sjukdrdens organisation motsvaras dessa delvis 

av medicinska verksamhetsomr<klen. De medicinska verksamhetsomri1dena 

?1terfinns i sjukvimlen pi1 olika viirdni\·iier. niimligen inom regionsjukv:trden, 

liinssjukv;\rden och primiirvilrdL·n. De vetenskapliga i-imnesLlmr{1dena avser 

generellt inte niigon besUmd v[1rdniv{1. iiven om t.ex. ämnesomradet 

allmiinmedicin endast finns representerat i prim;irvärden. 

En niira samverkan mellan universitetens forskningsinstitutioner och olika 

värdniv;1cr i val av forskningsproblem liksom niir det giiller att tillgmk1göra 

sig forskningens resultat är önskviird och UI IÄ utg[ir ifdn att en st1dan 

samverkan redan nu förekommer. .. 

1\frdici11skaforskni11gsräde1 {l\IFRJ anser att "förslaget att mer forsknings

och utvecklingsarbete biir förankras i primärviml och liinssjukdrd förutsiit

ter en kompetensuppbyggnad. Det iir av central betydelse att iiven tilbmpad 

forskning bedrivs av personer med forskningskompetens och lämpligen med 
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förankring i universiteten. MFR är pos1t1v till att en kunskaps- och 

kompetensuppbyggnad i forskningsfriigor sker pä landstingsniva. En sädan 

ittgiird bör bli värdefull för en fortlöpande dialog mellan sjukvardshuvudmän 

och forskare, något som MFR bedömer betydelsefullt." 

Uikarförbundet framhåller att "det kommer att krävas en betydande 

satsning pii forskning inom primärvården. Tvärvetenskapliga institutioner 

mi1ste hyggas upp på landstingsnivii med tjänster för läkare, medicinska 

sociologer, statistiker och ekonomer. Den tvärvetenskapliga kompetensen 

bör förankras inom den medicinska fakulteten på institutioner för bl.a. 

allmän medicin och socialmedicin samt inom landstingens samhällsmedicin

ska enheter. Detta iir nödvändigt för att forskningen skall fä en god 

förankring i hiilso- och sjukv{irdssystemet. 

Detta kan emellertid enligt läkarförbundet inte ske genom en omfördel

ning av resurserna för den nuvarandi.: FoU-verksamheten utan kräver 

siirskilda resurstillskott." 

13 Övriga frågor 

I detta avsnitt redovisas sådana synpunkter och förslag från remissinstan

serna som inte klart ansluter till HS 90-förslag och som därför inte lämpligen 

redovisats i det föregåi.:nde. 

13. l Hälso- och sjukvårdsplaneringens former 

HS <JO 

HS 90-materialet iir avsett att ge underlag för huvudmännens planering 

samt för hiilso- och sjukvärdspolitiska överväganden inom landstingen och 

pä nationell nivii. HS 90 ger inga synpunkter eller förslag som direkt rör 

formerna för landstingens planering och den nationella samordningen härav. 

Några remissinstanser kommenterar emellertid planeringsfrågorna. 

Rcmissinstansema 

RRV redovisar sin syn på fördelningen av ansvaret för hälso- och 

sjukvårdsplaneringen och siar fast statens ansvar, men framhåller att man 

saknar styrmedel. Dagmarrdormen anges ha försvagat statens möjligheter 

att päverka hälso-och sjukv{mlsplaneringen och RRV ser svårigheter att från 

statens sida genomföra I-IS !JO-intentionerna. Stats kontoret påpekar att HS 90 

inte behandlat plancringssystcmet för hälso- och sjukvården och framhåller 

vikten av att bygga upp ett sådant system med socialstyrelsens aktiva 

mi.:dverkan och med utveckling av uppföljningssystem. LO framh{iller att 

statsmakterna på olika sätt mästc skaffa sig nödvändiga styrmedel så att inte 

tidigare progressiva uttalanden och HS 90:s intentioner stannar pil pappret. 

Svenska kommwzalarhctarcförbwzdet anser det viktigt att statsbidragen och 
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andra statliga stynnedel far en s{1dan utformning att de svarar mot de mäl 

IIS 90 ger uttryck för. 

Fkrtalet landsting anser. som tidigare angetts. att I IS 90-materialet utgör 

ett v:irdefullt underlag för landstingens arbete med planeringen och 

genomförandet a\· den framtida h:ilso- och sjuk.vårdande verksamheten. 

Man framhi1ller emellertid att det inte iir liimpligt med samordnade 

planeringsomgimgar av samma typ som bedrevs under 70-talct. 

Lmulsti11g1förb1111de1 betonar det stora bcho\'et av sektorövergripandc 

hccliimningar for av\':igningarna mellan vfmlcns intressen, syssels:1ttning och 

samhiillsekonomi. Förbundet :ir positivt till ett inknsifierat samarbete 

mellan staten Dch lambtingen i dessa friigor. IJ:ilso- och sjukviirdsheredning

en (1-ISB) hör ges praktiska förutsiittningar att arbeta med en stidan 

inriktning. Efter siidana a\'stiimningar mäste huvuclmiinnen ges stor frihet att 

i demokratisk ordning planera och forma framtidens v~ird efter starkt 

skiftande regionala och lokala forutsiittningar. Hiilso- och sjukvårdsplane

ringen iir, menar förbundet. relativt bra utvecklad. För planeringen behövs 

långsiktiga ställningstaganden till samhiillsekonomi och andra samhällssek

torers medverkan i hälsopolitiken. För det tekniska genomförandet av 

planeringen maste huvudmiinnen ges frihet att finna lämpliga former. 

En fråga som tas upp av ett fkrtal /andsring är avvägningen mellan centralt 

stiid respektive styrning av huvudmännens planering. Mänga konstaterar 

hiirvid att akti\'a atgiirder till stöd för huvudmiinnen torde vara en av 

förutsättningarna för att den föreslagna riktningsföriindringen av hälso- och 

sjukvården skall kunna genomföras. I sammanhanget tillstyrker dessa att 

socialstyrelsen. Landstingsförbundet och Spri skall svara för ett utvccklings

arocte som stöd för omstruktureringen av vården. 

tvfanga landsting betonar si1ledes behovet a\' stöd. utvecklingsarbete m.m. 

pil nationell nivå. Landstingen framhåller dock starkt att de centrala 

insatserna skall inskriinka sig till detta. I likhet med Värmlands läns landsting 

anger huvudmännen att "genom hälso- och sjukvårdslagen har landstingen 

ålagts ett plancringsansvar som man iir beredd att ta fullt ut. Föriindrings

arbete och omorientering har hög prioritet i landstingen - Värmlands hälso

och sjukvärdspolitiska program för den kommande tioitrsperioden iir ett 

exempel på det. Viirmlands läns landsting vill mot denna bakgrund starkt 

understryka att landstinget i dag har både skyldighet. egen kompetens och 

vilja att utan ytterligare råd. anvisningar eller piibucl fullfölja den omstruk

turering av v{trden som riksdagen kan komma att ange inriktningen av''. 

Härvid betonar huvudmännen liksom /\almar liins /andsring ··au lands

tinget som hu\'udman måste ges stor frihet att i demokratisk ordning planera 

och forma framtidens vi1rd efter starkt skiftande regionala och lokala 

förutsiittningar". 

7 Riksdagen 1984!H5. I sam/. Nr 181 
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13.2 Prirntläkarvårdcn 

Läkarf(irbundet. Si·enska liikaresäl!skapct. A.fodC'rafl/ h·i111111.fl"irh11111il't och 

l'v/oderafl/ 1111gdom.1förb11111/e1 kritiserar att pri\'atl~ikarv{1rden och annan 

privatvård behandlats alltför litet i HS 90. 

Även niigrn landsting tar upp den privata liikarvimlcn och pekar härvid p{1 

behovet av sam planering och pi1 att även dessa bör tillämpa ett hiilsoinriktat 

synsätt i sitt arbete. Kristianstads läns landsting anger stllunda att "den i 

hälso- och sjukv:'1rdslagcn angirna skyldigheten för landstingen att sampla

nera de totala samhällsinsatserna såviil inom offentlig som privat verksamhet 

m{iste pil ett konsekvent siitt genomföras. Den privat bedrivna viirden for ses 

som ett värdcfullt komplement till den offentliga vf1rden. Den av privatprak

tikerna bedrivna verksamheten bör därför tas in i den lånµsiktiga rullande 

planeringen. Privatpraktikernas behov av vidareutbildning m.m. skall ocksa 

vägas in i landstingets utbildningsverksamhet. Den av fritidspraktikerna 

hcdrivna verksamheten bör bli föremiil för ett mera limgsiktigt planerande 

med särskilt hänsynstagande till det förhållandet att fritidspraktikerna som 

bas har en anstiillning hos huvudmannen." 

13.3 Etiska och religiösa frågor 

Några landsting berör att det offensiva hälsopolitiska arhetct kommer att 

innehiira att nya etiska problemställningar aktualiseras. Örchro läns 

landsting anger att frågan borde behandlats i utredningen och framhåller att 

"datalagen och st!kretesslagen ger viss vägledning men behandlar ju 

mestadels vad som iir tillåtet och knappast vad som är etiskt lämpligt. De 

läkaretiska reglerna samt forskningsetiska överenskommelser handlar mest 

om kontakter med enskilda patienter och biomedicinska försök på miinniska 

medan vad som gäller för ett befolkningsinriktat arbete är mer svårtolkat.'' 

Landstinget konstaterar vidare att de forskningsetiska nämnderna visserli

gen ger vägledning vad gäller epidemiologisk forskning men att det 

hälsopolitiska arbetet inom hälso- och sjukvarden kommer att innefatta 

datasammanställningar som inte kan karakteriseras som forskning. Lands

tinget pekar pil att detta innebär att det inte iir rimligt att forskningsetiska 

nämnder ska ta stiillning till varje enskilt sådant utvecklingsarbcte. utan 

generella etiska regler b:ide iiver lämpligt arbetssiitt. lämpliga informations

vägar till berörda befolkningsgrupper samt hur ansvaret for de etiska 

fragorna ska tas behöver närmare utredas. 

\läsrcrhottens läns landsri11g tar upp de etiska friigorna ur en annan 

synvinkel och pekar p{1 behovet av "en central parlamentarisk grupp för etisk 

bedömning och rt1dgivning i frågor som rör den medicinskt tekniska 

utvecklingen. De etiska frågorna relaterade till hälso- och sjukviirdens 

medicinskt tekniska utveckling, är ofta juridiskt och socialt komplicerade och 

kräver därför en kvalificerad bedömning. Samtidigt mast.: den medicinskt 
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tekniska utvecklingen i högre grad iin hittills betraktas som en v{irdpolitisk 

fråga."· 

Si·enska kyrkans ccnrralrådldiakoniniimml framht1llcr att fri1gor av etisk 

karaktär {1ter blir aktuella. Det iir dii viktigt att dessa viirderingsfrågor hlir 

föremiil för en öppen diskussion i t.cx. vi1rdutbildningen. I lelhetsperspekti

vet bör beaktas och kompletteras med pastoral och etisk/socialetisk 

verksamhet genom framför allt kyrkans engagemang. 

Si•eriges frikyrkoråd anser att helhetssynen hade krävt att de andliga och 

religiösa behoven borde ha beaktats i större utsträckning och man saknar 

anvisningar om samverkan med Svenska kyrkan och de fria trossamfunden 

som ansvariga for den andliga v[mlcn. 

13.4 Läkcmcdelsfrå~or 

Apotekarsocieteten - fi1rmace\'/iska färe11i11ge11 1AFF) konstaterar att 

väsentliga delar av hälso- och sjukviirden - t.ex. läkemedt:lsförsörjningen -

lämnats helt obeaktade i HS 90. AFF beskriver utförligt bkemedlcns roll i 

dagens och framtidens hälso- och sjukvard. Bl.a. framhålls att apoteken har 

en bredare kontaktyta mot den vårdbehövandc allmänheten än andra delar 

av hälso- och sjukvårdssystemet och att diirför apotekspersonalen mera 

målmedvetet bör kunna utnyttjas som en resurs i v{irdarbetet. särskilt vad 

gäller egenvården samt de äldres medicinering och att apotekssystemet 

smidigt kan anpassas till de olika vimlnivi1ernas behov. AFF påpekar att den 

socialfarmacevtiska forskningen kraftigt behöver utvecklas. 

13.5 Organisationernas roll i hälsoarbetet 

Flera remissinstanser framhi1ller de frivilliga organisationernas möjlighe

ter i förverkligandet av HSL:s och HS 90:s intentioner. 

LO framhåller att information och opinionshildning i hälsoupplysningsar

betet till allra största delen bör överlåtas till alla de folkrörelser som når ett 

mycket stort antal miinniskor i direkta kontakter. Samhället bör ställa upp 

med resurser när det gäller utbildning av företrädare för folkrörelserna i 

deras folkhälsoupplysningsarbete. 

Sveriges riksidrot1.1förhund framhiilkr att idrottsrörelsen har gjort och gör 

fortfarande en viktig insats i enlighet med HS 90:s intentioner om hälsofoim

jande och förebyggande insatser. som hade förtjiinat att redovisas i 

utredningen. Friskv~1rden är ett omräde som i mtrnga stycken kan uppvisa ett 

smidigt och obyri1kratiskt samarbete mellan den offentliga sektorn och en 

folkrörelse. ldrottsrört:lsen är enligt förbundets uppfattning en stor men 

daligt tillvaratagen resurs i hiilsosamarbetet. 



Prop. 1984/85:181 100 

13.6 lnrnndrarfrågor 

Statens im·andrarverk saknar i HS 90 förslag till åtgärder för invandrare 

inom hälso- och sjukvården och efterlyser handlingsprogram frim socialsty

relsen och landstingen. Riksförbundet Finska föreningar i Sverige kräver 

också sådana handlingsprogram och tvaspråkig service, tvasprakighet som 

merit vid tjänstetillsättningar m.m. Vidare krävs överenskommelse om 

patientflyttningar mellan länder och om vissa ekonomiska frågor. 

13. 7 Homosexuella som \'årdpolitisk riskgrupp 

RFSL saknar i HS 90 helt överväganden och förslag hur hälso- och 

sjukvården skall kunna förbättra sina insatser när det gäller homosexuellas 

situation och deras speciella vårdfrågor och föreslår vissa åtgärder, bl.a. att 

möjligheterna till en samordning av specialitt:terna infektions- och könssju

kvård utreds. 

13.8 Försäkringsmedel finansiera skolhälsovården 

SÖ anser att primärkommunerna bör få ersättning fran försäkringskassan 

för sina hälso- och sjukvårdande insatser inom skolhälsovården på samma 

sätt som landstingen. I fortsatt utrcdningsarbete bör ett system härför tas 

fram. 

13.9 Översyn av arbetslöshetsförsäkringen 

RFV vill ha en översyn av arbetslöshetsförsäkringen i syfte att avlasta 

sjukförsäkringssystemet. pensionssystemct och vården. 
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Bilaga 3 

Sammanfattning av cancerkommittens betänkande 
(SOU 1984:67) Cancer - orsaker. förebyggande, m.m. 

I betänkandet sammanfattas innehållet på följande sätt. 

Sammanfattning 
Kap. I 

Kap. I behandlar 11trcdningsarhetets bedriwmdc m.m. med direktiven till 

cancerkommitten. uppläggning och genomförande av arbetet samt läsanvis
ning för betänkandet. 

Enligt regeringens beslut ( kommittedircktiv 1979:51) är kommittens 

huvuduppgift att föreslå åtgärder som kan förebygga cancersjukdomars 

uppkomst. Utgångspunkten härvid är att flera forskargrupper gjort den 

bedömningen att en stor del av alla cancerfall är framkallade av miljöfak

torer. I detta begrepp ingår då enligt direktiven inte enbart säkerställt eller 

potentiellt cancerframkallande ämnen i sig utan även faktorer som arbets

miljö, social miljö och personlig livsföring innefattande tobaks- och 

alkoholvanor m.rn. 

Cancerkommitren har att även uppmärksamma problem kring cancersjuk

domarnas diagnos och terapi. Särskilt nämns det pågående arbetet med att 

utvärdera masshälsoundersökningar för att dignostisera bl.a. livrnoderhals

och bröstcancer. Det ingår också speciellt i kommittens uppgifter att följa 

utvecklingen vad gäller uppbyggnaden hos sjukvardshuvudmännen av 

vården av cancersjuka patienter. 

En avsevärd del av cancerkommittens arbete har rört sammanställning av 

information och bedömningar av kunskapsläget framför allt vad gäller 

faktorer, som medför risk för cancer. Utöver vad som kan inhämtas från den 

internationella vetenskapliga litteraturen har kommitten på olika sätt sökt 

skaffa sig en uppfattning om relevanta svenska förhållanden dels utifrån 

beskrivningar av cancermönstret i Sverige med tidsmässiga, aldersmässiga 

och geografiska förändringar m.m., dels utifrån vissa expositionsuppgifter. 

Försök har därefter gjorts att kvantitativt uppskatta olika orsakers betydelse 

för antalet cancerfall i vårt land. 

Utredningsarbctet har i hög grad byggt på aktivt deltagande av ledamöter 

och sakkunniga, där flera ställt sina kunskaper till förfogande bl.a. genom att 

författa underlagsmaterial och kapitelutkast. I åtskilliga fall har synpunkter 

eller skriftligt underlagsmaterial även erhållits från utomstaende expertis. 

Huvuddelen av detta material har publicerats i separata volymer i den s.k. 

departementsserien och åberopas som bilagor vid detta betänkande. 
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Kap.2 

Redovisningen av cancerkommittens arbete inleds med ett översiktligt 

kapitel (kap. 2 J om ca11ca.1jukdomarna. vilket dels utgör en allmän bakgrund 
för hela den fortsatta redovisningen. dels utgör en utgångspunkt för 

fördjupade analyser inom vissa dclomrtiden. 
Hiir konstateras bl.a. att cancersjukdomarna i alla i-länder upptar en allt 

större del av sjukdomspanoramat. varvid en väsentlig orsak iir den ökande 

medellivslängden. 

Antalet registrerade nya canl·erfall i Sverige var är 1980 ca 35 000 och 

antalet cancerdödsfall ca 20 000. Cancersjukdomarna kan heriiknas minska 

medellivslängden i hela befolkningen med 2-3 år och medföra en förlust av i 

genomsnitt 11 resp. 16 levnadsiir för dem som drabbas (män resp. kvinnor). 

De olika cancersjukdomarna skiljer sig dock väsentligt åt vad gäller bl.a. 
tumörernas tillväxthastighet och möjligheter att bota eller att lindra deras 
verkningar. Vissa cancerformer har numera hög botbarhet medan andra 

oftast har ett ogynnsamt förlopp. - Några ekonomiska aspekter på 
cancersjukdomarna i vårt land vad gäller sjukvårdskostnader m.m. redovisas 

även. 
Den åldersstandardiserade totala cancerdödligheten i Sverige under de 

senaste två decennierna visade en ganska liten förändring. Den åldersstan

dardiserade totala cancerincidensen (nya registrerade sjukdomsfall) ökade 

under samma period med 1,5 % per år hos män och 0,8 % per år hos kvinnor. 

Denna genomsnittliga ökning betingades dock nästan helt av förändringar 

under 1960-talet och skulle till mycket stor del kunna förklaras av ändrade 

diagnos- och rapporteringsrutiner. Däremot är det helt uppenbart att 

incidensen av speciella cancersjukdomar ökat (L ex. lungcancer) liksom att 

den minskat för andra cancerformer (t.ex. magsäckscancer). Det är sådana i 

många länder iakttagna tidsmässiga förändringar liksom geografiska skillna

der. utveckling av nya cancermönster när människor flyttar från en 

kulturkrets till en annan m.m., som stryker tanken att flertalet cancerfall är 

framkallade av levnadssätt och andra miljöfaktorer. 

I kap. 2 ges vidare bl.a. en introduktion till frågan om cancersjukdomarnas 

natur (sjukdomarna karakteriseras främst av att cellens tillväxtreglerande 

mekanismer inte synes fungera - med en okontrollerad tillväxt som följd). 

En rad exempel lämnas på kända eller misstänkta orsaksfaktorer till cancer 

hos människa samtidigt som det understryks att kunskapen inom detta 

område ännu är fragmentarisk. Även beträffande kända riskfaktorer är 

svårigheterna stora när det gäller att uppskatta deras kvantitativa effekt. I 

kapitlet refereras även till vissa utländska försök som gjorts i detta 

avseende. 
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Anl.J 

Betiinkandcts ai·d. I upptar i kapitlen 3- 6 niirmare ö1·en·<1ga11de11 om 

cancersjuk.domarnas uppkomst, orsaker och lllhredning. Denna avdelning är 

salunda i princip inriktad p:i kunskapssammanställning S(ll1l underlag för 

hcdömning av möjligheter till cancerprevention. Delar av denna text utgörs 

av genomgång och värdering av vetenskapligt material Ol:h förutsätter att 

läsaren har vissa förkunskaper. 

Kap. 3 

I kap. 3 behandlas mera ingaende 1111niir.1jukdomamas uppkomstmekanis
mer med utgtmgspunkt i grundl~iggande teorier och hypoteser. Även om 

kunskapen om dessa mekanismer iinnu är ofullständig. kan den dock ge 

viktigt underlag för utredningar av vilka faktorer som p<iverkar tumörupp

komst samt av storleken av dessa faktorers effekter. 

1 kapitlet refereras och kommenteras ett antal sadana inom forskarsam

hället förekommande uppfattningar som att en tumör uppstiir ur en cell, att 

tumöruppkomsten är en flerstegsprocess. i vilken åtminstone två faser 

(initiering och promotion) identifierats som nödvändiga och att orsaksfak

torerna till en tumör därför i regel är multipla. Initiering och eventuellt även 

senare händelser i utvecklingsförloppet innebär påverkan på det genetiska 

materialet i cellen (DNA), varvid canceruppkomst blir en biologiskt sett 

slumpmässig ("stokastisk") händelse som är oberoende av dosens storlek 

men där risken för att denna händelse (DNA-skada i nagon kritisk punkt) 

inträffar ökar med ökande dos på samma sätt som vinsten i ett lotteri utgår på 

en lott medan chansen att vinna ökar med antalet lotter man har. 

Preventiva åtgärder kan sättas in mot antingen ansvariga initiatorcr eller 

mot promotorer och cocarcinogener (modifierande faktorer) som samverkar 

med dessa. Från cancerpreventiv synpunkt hör till carcinogena (cancerfram

kallande) faktorer räknas alla cancerincidensförhöjande faktorer oavsett 

verkningsmekanismer. 

I kapitlet diskuteras i övrigt bl.a. reparation av DNA-skada, mutagena/ 

cancerinitierande faktorer och bedömningar av dos-responssamband i 
lågdosområdet, särskilt att man för initiatorer inte kan definiera någon 

''säker"' dos under vilken cancerrisken blir noll. 

Kap. 4 

Under rubiken Olika expositioner behandlar cancerkommitten i kap. 4 

efter ett kort inledningsavsnitt dels två expositionskällor av komplex natur, 

dels specifika kemiska och fysikaliska agcntier med utgångspunkt från en 

omfattande inventering av förekomsten i landet av ett antal kända eller 

misstänkta carcinogener. Frågor om samverkanseffekter har föranlett ett 

särskilt delavsnitt. 
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A v.rnirr ·L! giiller ro bak. siirskilt tobaksrökning. Förutom fo1gor om 

riikarens hälsorisker. vilka Hinge tilldragit sig uppmtirksamhct. diskuteras 

här utförligt vad exposition för tohaksriik i miljiin (s.k. passiv rökning) 

hetyder med avseende pii cancerrisker m.m. Hiilsl>effekter av rökning pi1 

avkomman berörs kortfattat. 

Uppgifter om tobaksrökefö kemiska inneh{lll m.m. hehandlas även. 

Slutsatser fran den omfattande internationella vetenskapliga litteraturen 

om rökningens carcinogena verkan i relation till data om rökvanornas 

utveckling över tiden ger underlag för cancerkommittens bedömningar av 

tobaksrökningens etiologiska (orsaksmtissiga) roll för en rad olika cancer

former i Sverige hos män resp. kvinnor. 

Tillgängliga data medger tinnu inte att cancerriskens storlek vid passiv 

rökning på motsvaranck siitl kvantitativt uppskattas. Det fastsl:1s dock alt en 

viss sadana risk föreligger. 

A 1·s11i11 4.3 behandlar /.:.osten inkl. dricksvatten jiimte vissa frt1gor om 

cancerrisker i samband med alkohol. 

Betydelsen av kostvanor och av själva kostkompositionen i stort diskukras 

med utgängspunkt från den vetenskapliga litteraturen. Enligt denna har hl.a 

vissa cancerformer satts i samband med matvanor som innebär högt fettintag. 

Andra naturliga komponenter i födan skulle ocks~1 kunna ha betydelse för 

uppkomst av cancer: viktigare i detta sammanhang är säkerligen komponen

ter som tillförs kosten i samhand med produktion, lagring och beredning. 

Förutom tillsatser och rester av friimmande ämnen frän mänsklig verksamhet 

tillkommer ämnen som alstras av mikroorganismer eller ämnen som bildas 

vid upphettning av födan. 

Vidare diskuteras komponenter i kosten som kan skydda mot uppkomst av 

cancer, bl.a. vissa vitaminer. 

A l'.l'llill 4. 4 tar upp spcc~fika kemiska ämnen och expositionsmi/jöer. 

Utgångspunkten är här uppgifter om svenska exponeringsclata för ämnen av 

intresse i cancersammanhang. Sädana uppgifter har erhållits från produkt

kontrollniimnclen. arbetarskycldsstyrelscn, livsmedelsverket. socialstyrel

sens läkcmcdelsavclelning oc:h naturv[irdsverket. Redovisningen ger dels 

exempel på förekommande exponeringar jämte beräkning av total popula

tionsbelastning av nagra ämnen, dels \'iss information om tillgiingligheten av 

sådana exponeringsdata, insamlingsrutiner m.m. 

Rena exponeringsdata kompletteras med exempel pii canccrriskbcdöm

ningar för vissa ämnen eller expositionsmiljöer. Oftast medger inte 

tillgängligt vetenskapligt material att riskens storlek anges men man kan med 

större eller mindre siikerhet uttala att cancerframkallande egenskaper 

föreligger. Även om epidemiologiska studier visar betydande överrisker vid 

förekommande expositioner för vissa ämnen jämfört med motsvarande 

cancerrisker för ej exponerade personer. ger de lämnade exemplen på 

siffermässiga bedömningar en indikation på att enskilda sådana substansers 

bidrag till elen totala cancerinciclensen kan vara utomordentligt litet. 
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A i·snitt 4.5 rur frsikaliska j{1ktorer varvid särskilt joniserande strälning och 

ultra\'iolctt ljus diskutl'ras. 

I fräga om joniserande strålning fördigger ett omfattande internationellt 

samarbete där man använder allmiint accepterade: riskkoefficienlt'r för 

beräkningar av ··sena skadefall'" (huvudsakligen cancer) frirn strillning av 

olika slag. 

Statens strMskyddsinstitut har givit en ingaende redovisning av förekom

mande expositioner uttryckt som viintad iirlig kolkktivdos till olika 

populationer i dagsläget. Med utgångspunkt härifran kan antalet cancer

dödsfall genom såväl mänskliga aktiviteter som naturlig bakgrundsstritlning 

her;iknas. Fri1gan om cancerrisker vid förekommande radondotterhaltcr i 

bostäder tar cancerkommittcn upp s;irskilt. 

Det ultravioletta ljusd genom solstr[tlning bidrar starkt till vissa cancer

former pft utsatta stiillcn s<isom ansiktet m.m. Kommilten diskuterar iiven i 

vad mim iindrade solbadsvanor. i synnerhet plötslig. intensiv solning av 

oskyddad hud. hiclrar till den starka ökningen av en speciell hudcancerform 

(malignt melanom). 

A i•snill 4.6 behandlar sami•crkanscffckter med exempel som bl.a. visar. att 

cancerriskens storlek vid samtidig tobaksrökning och exposition för vissa 

andra earcinogena agentier blir väsentligt högre än en addition av effekterna 

var för sig (s.k. synergistisk effekt). 

Kap. 5 

I kap. 5 refereras några studier öi·er l'ariationcr i dödlighet och incidem 

l>eträf(ande cancersjukdomar i Si·erigc. Dessa studier har delvis initierats av 

cancerkommitten. De utgör exempel pt1 hur langt man kan komma i 

beskrivning av variationer och klarliiggande av dessas orsaker genom 

analyser av upgifter som finns tillgiingliga i olika register ("registeranalys" 

eller s.k. makroepidemiologiska studier). 

En stor dd av förekommande caneerincidens och -mortalitet kan 

"förklaras" i statistisk mening med hjälp av ett antal '"miljöbeskrivande .. 

variabler. Sådana variabler iir i överviigandc grad indirekta. dvs. de förm;ir 

inte identifiera sjukdomsorsakerna. De statistiska samband som framkom

mer mellan a ena sidan olika cancerformer och/eller all cancer och å andra 

sidan sådana variabler som civilstand, bostadsregion. tätnrtsgrad m.m. tyder 

på att ansträngningar att klarlägga de verkliga orsakssambanden skulle vara 

meningsfyllda. 

Uppgifter om den kvantitativa betydelsen av varierande diagnosrutiner 

redovisas samt en studie av tidsutvecklingen av cancersjukdomarna jämte 

diskussion av faktorer som kan snt'dvrida framkomna trender. !far framgår 

bl.a. att utvecklingen 1968-78 av incidenserna av flertalet tumörtyper varit 

nagot sa när homogen över alla åldersskikt. vilket tyder pa att sadana 

levnadsvanor eller andra faktorer som genomsnittligt uppträder eller 
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föriindras likformigt inom befolkningen oavsett alder spelar störst roll bland 

externa orsaker till cancer. Undantag utgör bl.a. lungcancer och livmoder

halscancer där ocks{1 tänkbara förklaringar finns till olikheterna. Ett försök 

görs ;ivrn att bcr;ikna inci1..h:nsutvecklingen av lungcancer framåt i tiden. 

Vidare diskuteras bl.a. likheter mellan dödlighet i tumörsjukdomar och i 

andra sjukdomar för vissa grupper med t.ex. överdödlighet för frånskilda, för 

gruppen icke-förviirvsarbetande (särskilt män) och för män med administra

tivt arbete till skillnad särskilt mot dem som är sysselsatta inom jord- och 

skogsbruk m.m. men i viss mim ocksii gentemot gruppen sysselsatta inom 

tillverkningsarbete. 

Kap. o 

I kap. 6 redovisas canccrkommittens försök till kl'anrijiering a1· olika 

orsakas bcrydc/sc för anra/er cancerfäll i Sverige. 

Den övervägande delen av s.k. miljöfaktorer bakom den nuvarande 

cancersjukligheten synes ha samband med våra levnadsvanor. 

Tre sammantaget stora orsaksområden är tobaksrökning. kostfaktorer och 

andra levnadsvanor främst sexualvanor och fertilitetsmönser. UV-strålning 

genom solljus och solbadande bidrar också till cancerincidcnsen och kan 

delvis hänföras till levnadsvanor. Infektioner. inflammationer m.m. är en 

annan. kvantitativt svårbedömd orsaksfaktor, som delvis är förknippad med 

Ievnadsförhilllandena. 

Allmänna luftföroreningar. arbetsmiljöfaktorer, konsumentartiklar, 

radon (och gammastrålning) i bostäder samt iatrogena faktorer har hittills 

antagligen givit förhållandevis begränsade bidrag till den totala cancerinci

densen; i vissa fall kan dock individrisken ha varit hög. Här nämnda faktorer 

är förknippade med mänskliga verksamheter och innebär i stor utsträckning 

ofrivilliga expositioner. Härtill kommer den naturliga bakgrundsstrålningen. 

till vilken ungefär en procent av den totala cancerincidensen beräkningsmäs

sigt kan hänföras. 

De siffror som anges för olika orsaksfaktorer (sammanfattade i tab. 6:1) 

har en starkt varierande tillförlitlighet alltifrån den något så när säkra 

grunden vid bedömningen av tobaksrökningens roll till mycket grova 

uppskattningar t.ex. vad gäller betydelsen av kostvanor. sexualvanor och 

allmänna luftföroreningar. Man måste också ha klart för sig att vid försök av 

detta slag att kvantifiera betydelsen för cancerincidensen av olika faktorer. 

kommer vissa cancerfall att hänföras till mer än en orsakskategori. Detta 

beror på att cancer ofta har multipla orsaker som på olika sätt kan samverka. 

De givna siffrorna "förklarar" inte heller alla cancerfall. Genom att en 

maximalt trolig andel kunnat anges för vissa orsaksfaktorer, lämnas ett 

mycket stort förklaringsutrymme för de övriga. nämligen specifika orsaker i 

levnadsvanor bl.a. kosten. inkl. infektioner m.m. - förutom betydelsen av 

ärftliga faktorer. 
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Det bör understrykas att uppskattningarna avser eancerincidenscr under 

senare år. vilka till stor del antas vara betingade av orsaksfaktorcr som 

förekgat åratal eller decennier tidigare. I vissa fall är känt hur levnadsvanor 

eller expositioner för carcinogena agentier ser ut i dag i förhällande till det 

tidigare, i andra fall kan detta inte siikert bedömas. Det kan aldrig i förväg 

uteslutas, att nya. specifika riskfaktorer skulle ha tillkommit under senare år 

inom de angivna riskomradena med ofrivilliga expositioner. Däremot är det 

osannolikt. att detta i så fall skulle ge några större utslag i framtida totala 

incidenssiffror. När det gäller exempelvis arbetsmiljöns betydelse, där stora 

förbättringar av den hygieniska standarden gjorts under 1970- och 80-talen, 

skulle den totala canccrrisk. som är associerad med nuvarande exponcrings

situation. kunna vara betydligt lägre än tidigare. 

I betänkandets avdelning Il. som upptar kapitlen 7- 16. behandlas i en 

systematiserad form förutsättningar och åtgärder för att minska cancersjuk

domarnas skadel'erkningar. Häri innefattas dels möjligheter till förebyggan

de av cancersjukdom, varvid hl.a. uppgifter och synpunkter i kap. 2- 6 

åberopas, dels vissa frågor om diagnostik och behandling samt om 

cancervårdens organisation. Vissa för cancerforskningen angelägna områ

den framhävs. 

Kap. 7 

I kap. 7 diskuteras en strategi för cancerprevention med angivande bl.a. av 

de allmänna förutsättningarna för att förebygga uppkomst av cancersjuk

dom. strategins huvudsyften och komponenter i strategin. Med utgimgs

punkt från betydelsen av en riskvärderings- och åtgärdsfilosofi behandlas 

olika principer för rangordning särskilt av regulatoriska åtgärder inkl. 

kostnads-nyttoanalys i vid bemärkelse av detta begrepp. I några av de 

därefter följande kapitlen utvecklas bedömningarna närmare jämte konkre

ta förslag inom vissa områden. Kommitten har därvid preciserat strategi

principerna på ett antal punkter i de sammanhang där en sådan diskussion 

naturligt hör hemma. 

Cancerkommitten framhäver bl.a. 

att de orsaksfaktorer i levnadsvanor och i miljön i övrigt, som bidrar till 

uppkomst av cancersjukdomar, i betydande grad bör vara påverknings

bara, 

att total prevention inte är möjlig utan syftet med förebyggande åtgärder är 

att riskerna för cancersjukdom skall minska och att de cancerfall, som 

ändock inträffar, uppträder senare i livet än de eljest skulle ha 

gjort, 
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att riskhcgrcppet iir centralt i cancerpreventionen liksom inom omraden 

där samtliga händebeför\opp inte är förutsebara och skadan biologiskt 

sett en slumpmiissig effekt. 

att strategin hör ha två huvudsyften. nämligen dels att den totala 

cancerincitknsen skall nedbringas. dels att .. icke acceptabla·· individ

risker skall åtgärdas: dessutom hör möjligheten till skador på komman

de generationer beaktas, 

att cancersjukdomarna iir en del av det totala sjukdomspanoramat och att 

i1tgärdcr för att förebygga cancer måste ses i detta större samman

hang, 

att strategin för cancerprevention hör avse bade kända risker eller 

riskomd1den och obnda eller otillräckligt kiinda: det rör sig om såväl 

konkreta åtgärder. vilka direkt eller indirekt syftar till cancerpreven

tion, som fortsatt kunskapsuppbyggnad genom forsknings- och under

sökningsverksamhet. 

att uppföljande studier a\· hälsoeffekter och andra konsekvenser av 

vidtagna iitgärder är viktiga. särskilt vid mera genomgripande åtgär

der, 

atl friigor om cancerprevention berör många parter och att det för 

förutsättas att samhällsorgan med ansvar för sjukdomsförebyggande 

ätgärder m.m., företag, olika frivilliga organisationer. berörda forskare 

och forskningsfinansierande organ \·ar för sig utformar en egen strategi 

för att främja en god cancerprevention. 

lit! föl.iandc riskområden/orsaksfaktorcr beträffande cancer bör inga som 

komponenter i strategin även om erforderliga åtgärders art och 

omfattning kan skilja sig mycket: tobaks- och alkoholbruk, kostvanor 

inkl. specifika kostfaktorer. sexualvanor, infektioner m. m., allmänna 

luftföroreningar. arbetsmiljöfaktorer, konsumentartiklar, joniserande 

strålning och UV-strälning samt iatrogena faktorer, 

lit! de för den lagstadgade risk kontrollen av fysikaliska och kemiska 

agentier ansvariga centrala myndigheterna bör formulera och doku

mentera en riskpolicy med avseende pa cancer, 

au medicinska/naturvetenskapliga bedömningar vid riskidentifiering och 

riskuppskattning. med kritisk granskning av tillgängliga vetenskapliga 

data. bör vara utskiljbara frän de sociala och polifoka bedömningar. 

som ligger i riskvärdcring och beslut om direkta kontrolliitgärder; 

riskvärdering.ar innefattar sålunda bl.a. fragor om riskacceptans och 

.. hur mycket bevis", som krävs för atgärd i en viss situation. samt om 

tekniska och ekonomiska förutsättningar för riskminskning. 

att en rangordning av regulatoriska atgärdcr blir beroende bl.a. av hur man 

mäter värdet av kostnad och nytta, en process där monetära och 

icke-monet;ira storheter (t.cx. riskupplevelse och ojämn fördelning av 

risken resp. nyttan i befolkningen) skall bestämmas, varefter de bör 

presenteras pi1 ett siidant sätt att det underlättar för beslutsfattarna att 

se var konflikterna ligger. 
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all man för jämförbara. kontrollerbara risker i miljön (i första hand 

joniserande strtllning och kemiska ämnen med cancerinitierande 

egenskaper) bör eftersträva likartade skyddsprinciper: de principer 

som utvecklats inom strtilskyddet hör d[1 kunna vara vägkdande. 

au antagandet om ett lineärt dos-responsförhi\llande (i li1gdosomr{1det) 

hör ligga till grund för reglering ocksi1 av kemiska ämnen. såvida inte 

tillgängliga data klart indikerar existensen av en ··tröskeldos" för 

effekt. 

au carcinogena orsaksfaktorer har ytterst varierad styrka ( carcinogen 

potens). vilket i kombination med faktisk exposition ger riskens storlek: 

ofta föreligger dock pillagliga svarigheter att med god vetenskaplig 

siikerhet bestiimma carcinogen potens för kemiska ~imnen inklusive att 

avgöra om en faktor saknar betydelse fr:ln risksynpunkt. 

all samtidigt som expositionsrninskning för kemiska carcinogcncr 

generellt bör eftersträvas. h:insyn tas till möjligheter för riskgradering 

och för fastställande av tröskeldoscr i vissa fall för iimnen som ej binds 

till DNA. 

Kap. 8 

I kap. 8 behandlas i11furma1io11ssys1e111 med b/.a. möjligheter 1illfön·arni11g 

om cancerrisker. Diskussionen avser främst befolkningsbascrade informa

tionssystem och förutsättningarna för epidemiologiska studier. 

För kunskap om en sjukdoms förekomst. orsaker och effekter i en 

befolkning behövs informationssystem innehtdlande data si1väl om de av 

sjukdomen drabbade personerna ( t.ex. incidens- och mortalitetsregister) 

som om övriga individer i befolkningen (t.ex. demografiska basdata). 

Kommitten beskriver kort olika epidemiologiska arbetsmetoder m.m. och 

tar diireftcr mera ingående upp informationssystcm för hälso- och sjukvi1r

den. särskilt cancerregistret. ett incidensrcgister som inrättades 1958. och 

dödsorsaksregistret med specificerade uppgifter hcträffande olika cancer

sjukdomar sedan 1951. Dessa register innehåller individrelaterade uppgifter 

(via personnummer), vilket är viktigt speciellt för möjligheterna att 

genomföra epidemiologiska undersökningar t .ex. beträffande statistiska 

samband mellan en cancersjukdom och levnadsförhållanden eller andra 

mera specifika miljöfaktorer. 

En mer eller mindre klart uttalad bevakningsfunktion finns i samband med 

vissa register som hiir avses. En generell diskussion om epidemiologisk 

bevakning förs i ett särskilt delavsnitt. Det kan hiir röra sig om s~1väl 

övervakning av kiinda risker som indikationer om tidigare okända risker. 

Fritgor om internationellt samarbete. särskilt epidemiologisk cancerforsk

ning. belyses nagot. 

Cancerkommitten framför bl.a. följande 



Prop. 1984/85:181 110 

att Sverige genom befolkningshaserade informationssystem och andra 

förh:illanden har mycket goda förutsiittningar för studier av såväl 

cancersjukdomarna som andra, speciellt kroniska sjukdomar och 

därigenom en förpliktelse att genom epidemiologiskt arbete bidra till 

den internationella kunskapen om olika sjukdomar och deras orsaker. 

Därvid bör möjligheter till samarbete medan andra länder. särskilt de 

nordiska. tillvaratas. - Betydelsen av hefolkningsbascrade långsiktiga 

undersökningsprogram i form av prospektiva studier bör särskilt 

framhävas, 

att bättre epidemiologiska utbildningsmöjligheter. med tonvikt på post

gradual utbildning behöver utvecklas inom det svenska universitetsvä

sendct. 

af/ krav bör kunna uppställas att vissa allmänna befolkningsuppgifter alltid 

bör vara lätt tillgängliga för epidemiologisk verksamhet: härmed avses 

offentliga uppgifter som redan ingär i den nuvarande folkbokföringen. 

dock att tillgängligheten behöver förbättras beträffande redan ADB

registreradc uppgifter om släktskapsförhållanden (föräldrar) och om 

tidigare adresser. 

att patientdata från vard och annan medicinsk behandling eller undersök

ning i sina väsentliga delar bör registreras pa ett Fimförbart sätt såväl i 

löpande verksamhet som i siirskilda forskningsprojckt. 

art epidemiologiska hcvakningsprogram eller delsystem av s{1dana 

generellt sett förutsätts vidareutvecklas under de närmaste åren. 

Med utgångspunkt särskilt i cancersjukdomarna framhåller kommitten 

därutöver hl.a. 

att systematisk insamling och analys av uppgifter om cancerincidens och 

dödsorsaker bör ses som delar i ett större system för epidemiologisk 

bevakning. 

att rikstäckande uppgifter av god kvalitet om intriiffande fall av cancer

sjukdom ('"cancerregistret") och om dödsfall relaterade till cancer (i 

'"dödsorsaksreg.istret") är av grundHiggande betydelse för cancerepide

miologin, 

att den i praxis utvecklade arbetsfördelningen mellan det centrala cancer

registret i socialstvrelsen och de regionala tumörregistren i onkologiska 

centra har betydande fördelar, 

att vissa av kommitten närmare preciserade kra\' pii prestanda bör ställas 

på cancerregistervcrksamheten för att eftersläpningar skall minimeras 

och analyserande funktioner friimjas. 

au underlaget for dödsorsaksregistcringen bör förbättras och att bl.a. 

rutinerna för uppgiftslämnande beträffande dödsfall och dödsorsak hör 

ses över för att kunna särskiljas 

medicinskt hänseende, 

juridiskt-administrativt resp. 

att ansvaret för den medicinska delen di.idsorsaksregistreringen hör 

överföras fran statistiska centralbyran till socialstyrelsen. 
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all - förutom de hiilsovariabler som följs i en generell epidemiologisk 

bevakning - man inom ramen hiirför även bör verka för förbättrad 

dokumentation rörande exposition för tänkbara riskfaktorer i miljön 

inkl. levnadsvanor samt att uppliiggning av provbanker med human

prover bör överviigas i olika sammanhang. 

all epidemiologiska studier av cancersjukdomarnas förekomst - med 

hiinsyn bl.a. till den långa latenstiden for flertalet av dessa sjukdnmar

bör kompletteras med bevakning av andra kliniska parametrar som 

skulle kunna relateras till inledande steg i förloppet vid uppkomst av 

cancer: aktiva insatser bör göras för fortsatt forsknings- och utveck

lingsarbete hiirvidlag. 

all ansvaret för utbyggnad av en epidemiologisk bevakning friimst vilar pi1 

sjukvårdshuvudmiinnen. i samarbek med andra intressenter. och att 

tyngdpunkten. föminstone för delar av verksamhl'ten sasom cancer

epidemiologin. hör ligga pi1 den regionala ni vän under medvl'rkan av 

onkologiska centra. 

all socialstyrelsen har ansvar för samnrdning och planering av epidemio

logisk bevakning på nationell nivå och att statens miljömedicinska 

laboratorium i allt väsentligt bör svara för den operativa delen av denna 

verksamhet. 

all en god epidemiologisk bevakning kommer att successivt kräva avseviird 

utbyggnad av resurserna. n[1got som kostnadsmässigt kommer att 

belasta såväl sjukvårdshuvudmännen som staten. 

Kap. r; 

I kap. r; behandlas hälso11pplys11i11g syftande till ändrade levnadsvanor 

som instrument för förebyggande av bl.a. cancer. även om hiilsoupplysning

en här ses som del i en bredare sjukdomsprevention. 

Några huvudtankar rörande hälsoupplysning friin projektet .. Hiilso- och 

sjukvård inför 90-talet'" (HS 90) refereras. da hälsoupplysningen där tilldelas 

en viktig roll för den nya sjukv<lrdspolitikens offensiva inriktning. Eftersom 

hälsoupplysning är en verksamhet vars effekter till inte ringa del iir beroende 

av bred samverkan. liimnas en redovisning dels för den formella rollfördel

ningen mellan myndigheterna vad avser hälsoupplysning. dels för vilka 

övriga viktiga parter pi1 det lokala och regionala planet som i större eller 

mindre grad kan ~amverka kring hiilsoupplysning. Dii landstingen har di:t 

övergripande ansvaret för hälsoupplysningen lämnas därpå särskild redovis

ning om landstingens nuvarande hiilsoupplysning. Landstingens hiilsoupp

lysning beskrivs som en verksamhet under utwckling diir landstingen prövar 

sig fram i fråga om mäl. metoder. miilgrupper etc. f\.fot denna bakgrund 

diskuteras c!iircfter en rad strategiska friigor där siiviil faktorer som begriinsar 

informationseffekten som faktorer som synes kunna bidra till effekt av 

hiilsoupplysningen blir belysta. Kommitten diskuterar vidare vissa etiska 
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friigor som maste hidlas levande i all samhiillsinformation syftande till 

pi1verkan av attityder, normer och levnadsvanor. Kommitten tar även upp 

frilgan om massmedias medverkan i hiilsoinformationen. 

Cancerkommitten noterar 

au landstingen enligt häbo- och sjukvardslagen har det övergripande 

ansvaret för hälsoupplysningen och att denna i första hand iir en naturlig 

del av primiirvim.lens arbetsuppgifter, 

au socialstyrelsen enligt statsmakternas beslut skall ge stöd och service till 

sjukv<frdshuvudmiinnens utveckling av hiilsoupplysningen vilket är 

siirskilt viktigt under upphyggnadsskedet. 

Cancerkommittcn framhåller bl.a. 

au hiilsoupplysning som syftar till iindrade levnadsvanor är ett centralt 

instrument i eancerprcn:ntionen vad avser den totala caneerinciden

sen. 

att hälsoupplysning med mål att förebygga cancer bör betraktas som en del 

av allm~in h~iboupplysning. 

all hälsoupplysning som syftar till ändrade levnadsvanor aldrig kan ses som 

en isolerad medicinsk fd1ga utan samband med sociala och kulturella 

mönster samt andra levnadsvillkor. varför integrerade arn;atser pa olika 

nivåer i samhället och samverkan mellan olika parter behövs. 

att landstingen hör utveckla effektiva samverkansformer mellan den egna 

verksamhetens olika falt. andra professionella vårdgivare. myndigheter 

och olika frivilligorganisationer. 

att utbildningsmyndigheter och landsting m. fl. bör beakta behovet av 

utbildning i fräga om hiilsoupplysning. 

all utformning. genomförande och utviirdering av hälsoupplysning röran

de cancerrisker m;1ste angripas tvärvetenskapligt och att socialstyrelsen 

bör ta initiativ till en övergripande diskussion i dessa fr<lgor. 

all samhiillet genom sina ansvariga organ bör få rätt att i ökad utsträckning 

genom s.k. myndighetsmeddelandcn utnyttja TV-radio för hiilsoupp

lysning samt att det är önskviirt att massmedia genom egen program

vcrksamhct i ökad utstriickning medverkar med hälsoinformation. 

Kap. JO 

Under rubriken Särskilda iitgiirdcr inom l'issa riskområdcn tar cancer

kommitten i kap. JO upp fem s~1dana omrilden till närmare diskussion. 

A i·snitt 10. I rör tohakshruk och 10i>aks\'{1ror. Med utgångspunkt frfö, hl.a. 

redovisning och slutsatser i tidigare kapitel om tohaksbrukets betydelse för 

cancerincidenscn och hur riskerna med exposition för tobaksrök i miljön f.n. 

bör bedömas. behandlar cancerkommitten möjligheterna att kraftigt ned

bringa tobaksbruket. s~irskilt rökningen. Nuvarande formella möjligheter till 

produktkontroll granskas ocksii. I lur effekll.:'rna a\· vidtagna iitgiirdcr hör 

följas behandlas helt kort. I detta sammanhang erinras iivcn om att man 
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saknar uppgifter avseende svenska förhållanden om exposition för carcino

gena ämnen i miljön. härrörande från tohaksrökning. 

Cancerkommitten framhäver bl.a. 

att tobaksrökning är den största säkerställda. enskilda orsaken till cancer i 

vårt land. där årligen ungefär vart 6:e cancerfall eller ca 5 500 fall har 

tobaksrökning som orsak och att rökare dessutom uppvisar hög 

överdödlighet även i vissa andra sjukdomar. 

att rökarens risker är så stora. att import och försäljning av tobaksvaror 

inom landet inte skulle vara tillåten. om man endast såg till rent 

medicinska aspekter. 

att även exposition för tobaksrök i miljön, s.k. passiv rökning. innebär en 

viss cancerrisk; den individuella risken varierar naturligtvis med 

exponeringsförhållandena och torde i regel vara låg. men det kan inte 

uteslutas att den i extrema fall är påtaglig som i lokaler där många 

personer röker under lång tid. 

att det under alla omständigheter rör sig om ett stort antal passivt 

exponerade personer. där särskilt vissa grupper. t.cx. barn. har 

begränsade möjligheter att genom egna åtgärder undvika exposition. 

att ett mål hör vara att ingen mot sin vilja skall exponeras för tobaksrök i 

miljön. 

För bedömning av effekten av åtgärder mot tobaksrökning kan faststäl

las 

att utvecklingen speciellt av lungcancerincidensen visar en direkt överens

stämmelse med utvecklingen av rökvanorna; särskilt ökar lungcancer

risken om man börjar röka tidigt i livet. 

att lungcancerincidensen bland män i Sverige är hög och fortfarande ligger 

nära fyra gånger över kvinnornas. säkerligen till följd av tidigare 

skillnader i rök vanor, 

att rökningen tilltagit kraftigt bland kvinnor och att lungcanccrincidensen 

följaktligen stiger och kan förväntas fortsätta att öka avsevärt. om 

rökvanemönstret inte ändras, 

att risken fört.ex. lungcancer sjunker väsentligt redan inom några få år om 

man slutar att röka; detta gäller även för den som rökt mycket under 

lång tid. 

Då det gäller konkreta åtgärder anför cancerkommitten bl.a. följande 

synpunkter och förslag, nämligen 

att flera utredningar under senare år redan har utpekat tobaksrökningens 

hälsorisker men att de åtgärder som därefter vidtagits varit otillräckliga. 

varför fortsatta. kraftfulla ansträngningar måste göras särskilt med 
inriktning på att tobakskonsumtionen drastiskt begränsas. 

att därvid hälsoupplysning och andra åtgärder. som kan stimulera och 

hjälpa människor till att sluta röka. hör intensifieras, 

att det är särskilt viktigt med åtgärder för att motverka att människor 

8 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 181 
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hi\rjar röka och att - uti\ver pi1gi1emk aktiviteter - mer resurser måste 

avs:ittas fl\r speciella insatser syftande till att hindra rökdehut hos barn 

och ungdom: s:1dana nya insatser bör si1 l;"mgt möjligt koordineras i ett 

särskilt program. vilket bör ges status av en nationell angelägenhet. 

11/1 priset p{1 tobaksvaror bör anviindas i konsumtionsdiimpande syfte. 

varivid prisutvecklingen i varje fall inte bör understiga utvecklingen av 

konsumentprisindex: samma bcskattningspolitik bör anviindas för 

samtliga rök varor. 

att möjligheter till prnduktkontroll motsvarande dem som gäller för andra 

biolo).!iskt aktiva. kemiska ämnen bör föreligga för samtliga tobaksva

ror: kontrollen bör finansiscras genom avgifter friin tillverkare och 

importörer. 

1111 utvt:cklingcn av rökvanorna kontinuerligt bör följas av vederbörande 

m~'ndighet och att siidana h:ilsoforiindringar. som kan relateras till 

tobakshruket. särskilt hör följas genom epidemiologisk bevakning. 

A nnitl 10.2 rör kosr- och kostrnnor. l l:ir konstateras att mat och dryck 

(vid sidan av inandningsluften) utgör den största "exponeringsrnöjligheten" 

för miljöfakturcr generellt sett. samtidigt som näringsämnes- och vätskeintag 

är livsnödvändigt. 

Utöver fr~1gor om eventuella cancerrisker från kemiska ämnen som 

föroreningar bl.a. genom mikroorganismer eller tillsatser i livsmedel har 

forskningen alltmer kommit att inriktas p[1 hetydelscn av kostens samman

siittning ( födokLlmponenter som bidrar till eller kanske motverkar uppkomst 

av canet?r). med andra ord v!ira kostvanor. Cancerkommitten tar hiir bl.a. 

upp enskilda kost komponenters tänkbara betydelse (;iven cancerrisker med 

alkoholbruk herörs). den lagstadgade risk kontrollens (jfr kap. 11) avgräns

ningar och det centrala myndighctsansvaret för hälsoupplysning och annan 

information till allm:inheten. möjligheten att ge kostrekommendationer med 

avseende pa cancerprevention och vilka medel som star till buds för att 

förändra miinniskors kostvanor. Tänkhara effekter av kostomliiggningar 

diskuteras s:irskilt. 

Cancerkommitten framför bl.a. 

all epidemiologiska och experimentella undersökningsresultat samman

tagna iivertygande visar att kosten har stor betydelse i fråga om den 

totala cancerincidcnsen men att detaljkunskapen iinnu ej medger en 

noggrann kvantifiering. 

all en intensifierad forskning inom detta område bör komma till stånd 

ocksii i v[1rt land. 

all de försiktiga slutsatser. som nu kan dras beträffande enskilda kompo

nenters betydelse för cancer och som kan översättas till kostrekom

mcndationer. ligger väl i linje med huvudinriktningen för befintliga 

svenska ri1d fr!m kostexperter och för livsmedelsverkets näringsrekom

m<:ndationer: dessa forutsiitts ta hänsyn till s~lviil niiringsfysiologiska 

behov som möjligheten att genom kost valet främja hälsa och motverka 
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kostrclaterack s_jukdomar (andra iin cam:er). 

all en S:inkning av det totala fettintaget f.n. framst{ir som mest angelägen. 

varvid en trolig. gynnsam effekt pii incidcnscn av i1tminstone vissa 

cancersjukdomar kan Higgas till (ivriga förviintade positiva effekter. 

inte minst i fri1ga om hjiirt-k:irlsjukdomar. 

alf det liingsiktiga mi1lct för samhiillets iltgiirder hör vara att den totala 

kttkonsumtionen i landet successivt nedbringas till gcnomsnittligt 

under 30 r:;. av energiintaget. varvid dt första deim[il under det 

närmastt' decenniet kan vara en minskning till 35 % friin nuvarande 

niirmare ..in '( .. 

all planering av koster med hi·in:;yn till berörda pc::rsoners behov enligt nu 

giillande svenska niiringsrekommendationcr i regel biir ga i riktning mot 

det liigre viirdet i diiri angivet intervall för totalt fettintag (25-3.5 r;;. av 

energibehovet); särskilt biir pers(lner med ett extremt högt fettintag 

siinka detsamma. 

alf kosten i i.i\Tigt i enlighd med niiringsrt'korrnncndationerna bi.ir \'ara 

varierad och att bctydelsen av frukt och grönsakL~r samt fullkornspro

dukter hiir siirskilt bör framhf1llas. 

alf hiilsoupplysning och annan siirskilt riktad information bör vara dm 

primiira metoden i syfte att främja en. pt1 vetenskapens nuvarande 

ståndpunkt sii näringsriktig kost som möjligt i hem och storhush:ill 

(skolbespisningar. personalreqauranger m.m.). men att även frågor 

som produktutbud. rrissiittning m.m. bör beaktas. 

alf effekten av vidtagna iitgiirder bör studeras i syfte att söka belysa hur 

iindradc kost\'anor inverkar pi1 miinniskon. hälsa. däribland i vilken 

män incidensen av olika cancersjukdomar förändras m.m. 

;\t'snitt /0.3 behandlar allmä1111a /11fijörorrni11gar. Mimga faktorer inver

kar pä luftkvaliteten pä en ort. såviil utsliipp fr~in trafik. uppvärmning av 

bostiider och annan energiproduktion som industriella processer, avfallsför

briinning m.m. Cancerkommitten har här framför allt diskuterat det 

dominerande problemet i tätorter, nämligen biltrafikcn (där föroreningarna 

dock i regel ej kan skiljas friin t.ex. bostadsuppviirmningen). 

Inandningsluften i tätortsmiljön innd1Mler ett qort antal olika förorening

ar. i regel i mycket l~1ga koncentrationer. Cancerkom mitten har gjort vissa 

bedömningar a\· cancerriskernas omfattning. I övrigt har kommitten främst 

tagit upp bilavgaskommittens tidigare lagda förslag till atgiirder för att 

minska avgasutsläpp och immissioner från hiltrafiken. 

Cancerkommitten framför bl.a. 

att antalet cancerfall per iir som beror på allmiinna luftföroreningar (i 

tiitort) enligt rimliga antaganden hör ligga i intervallet ett hundratal till 

ett tusental fall. 

all bilavgaskommitten angett !lera kända eller befarade negativa hälso

och miljöeffekter fr~m trafikavgaser snm grund för sina förslag om 

immissionsbe griinsn i ngar. 
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att cancerkom mitten i princip tillstyrkt bilavgaskommittens förslag (betiin

kamkt Bilar och renare luft, SOU 1983:27, med senare skärpning i 

skrivelse till regeringen 1983-12-07) under hiinvisning till dess samlade 

motivering, 

att preventi,·a ätgiirder mot allmänna luftföroreningar. särskilt fr:ln 

biltrafikcn. bör vidtas diir så iir tekniskt och ekonomiskt möjligt också 

med särskild hänsyn till den ofrivilliga exponeringen och till cancerris

ker. 

all bl.a. kra\' pit en effektiv katalytisk avgasrening på personbilar 

(bensindrivna) bör införas snarast möjligt och att blyfri bensin bör bli 

tillgänglig och anviindas där det är tekniskt möjligt. 

au fortsatt forskning är angeliigen hl.a. om olika avgaskomponenters 

mutagcna/carcinogena effekter och att ökad uppmärksamhet hör ägnas 

dieseldriftens roll för hiilsorisker och dieselteknikens utveckling i syfte 

att minska utsläppen. 

I tll'snitt JU . ./ tar cancerkommittcn upp fragan om cancerrisker förknip

pade med sönderfallsprodukter av den radioaktiva gasen radon i bostäder. 

Radon är ett naturligt förekommande grundämne. som kan kontaminera 

inomhusluften via olämpligt byggnadsmaterial och genom läckage in i 

bostiider från marken. En väsentlig fråga är bedömningen av cancerriskens 

storlek. Kommitten tar också upp radonutredningens tidigare lagda förslag 

till ätgiirder för att minska expositionsmöjligheterna för radon i såväl 

nytillkommande som befintlig bebyggelse. 

Cancerkommitten framför bl.a. 

all det först hör erinras om strålskyddsmyndighetens ( SSI) uppskattning 

att nuvarande radondotterhalter i svenska bostäder i framtiden kan 

orsaka ca 1 100 fall av lungcancer per ar, med viss osäkerhet som ger 

intervallet ca 300 - 3 000 fall. 

att det vetenskapliga underlaget för riskuppskattning ännu så länge är 

mycket bristfälligt, 

all cancerkommitten genom egna överväganden kommit till att en siffra 

runt den nedre gränsen i SSI:s riskintervall ter sig mest sannolik, 

all det enda sättet att söka klara ut omfattningen av detta potentiellt 

allvarliga hälsoproblem är genom en väl genomförd radonepidemiolo

gisk undersökning direkt avseende specifikt svenska förhf11landen. 

att en sadan undersökning antagligen behöver bli mycket omfattande och 

kräva en tid av +- 7 år samt att undersökningen bör läggas upp som ett 

tvär\'etenskapligt. sammanhiillet projekt med formell anknytning till 

nagot lämpligt organ såsom statens miljömedicinska laboratorium. 

all under alla omständigheter radonutredningens förslag i betänkandet 

Radon i bostäder (SOU 1983:6) nu bör genomföras som en minimiiit

giird: därutöver hör ytterligare möjligheter prövas att underlätta för 

husiigare snm så önskar att sänka radondotterhaltcn under den av 

radonutredningen föreslagna atgärdsnivim. 
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Utövn diskussionen om allmiinna luftföroreningar särskilt i tätort (avsnitt 

HU) tar cancerkommittcn i avsnill 10.5 översiktligt upp friigan 0111 lujiföro

reningar i i11omhu.rn1iljiJn som generell företeelse. Häri ing<lr siUunda bl.a 

tobaksrök med möjligheter till s.k. passiv rökning (.ifr avsnitt 10.1) och 

bostadsradon (jfr avsnitt 10.4) men även förekomsten av samma allmänna 

luftföroreningar som i utomhusluften. Ämnen från byggmatcrial och iimnen 

bildade ur mikroorganismer eller vid matlagning kan päverka inomhw,luf

tcn5 kvalitet. 

Expositioner i yrkeslivet. betingade av processer eller produkt hantering i 

arbetsmiljön. behandlas i andra sammanhang i betänkandet. 

Cancerkommitten framhåller bl.a. 

att vissa cancerrisker. delvis behandlade ur andra infallsvinklar i det 

föregående, kan förknippas med luftföroreningar i inomhusmiljön. 

att förekomst och halt av olika luftföroreningar inomhus till viss del är 

beroende av tekniska lösningar i fråga om exempelvis byggmaterial och 

ventilation. och att samlade insatser i form av ett program med 

inriktning på bl.a. cancerrisker i inomhusmiljön. särskilt boendemiljön. 

därför bör komplettera forskning och kontrollåtgärder inriktade p[1 

specifika agentier. 

all hittills tagna initiativ och pågående verksamheter med detta syfte 

alltfort bör stödjas och att socialstyrelsen mot bakgrund av sitt 

övergripande ansvar för hälsofrågor bör söka ytterligare samordna 

insatserna i samråd med bl.a. statens miljömedicinska laboratorium och 

statens råd för byggnadsforskning, 

all det dessutom inte bara från vetenskaplig utan även från administrativ 

synpunkt är angeläget med samlade grepp på luftföroreningar som 

företeelse: bl.a. bör i förekommande fall riktlinjer (hygieniska grän

svärden) för föroreningar i utomhusmiljön beakta möjliga koncentra

tioner inomhus, 

af/ gränsvärden för agentier i offentliga miljöer eller andra gemensamhets

lokaler och i boendemiljön i vissa fall kan komplettera andra åtgärder i 

syfte att minska hälsorisker. 

Kap. 11 

I kap. 11 behandlas den lagstadgade riskkontrollen med vissa synpunkter 

och förslag, som kompletterar strategin för cancerprevention enligt kap. 

7. 
Någon ingående analys av den lagstiftning, som är relevant för motver

kande av cancerrisker, har inte eftersträvats. Delar av denna är också f.n. 

föremål för översyn genom bl.a. kemikommissionen. De viktigaste författ

ningsområdena refereras kortfattat, varav framgår att vissa grundläggande 

principer är desamma, trots att det rör sig om lagar tillkomna vid olika 

tidpunkter och för delvis mycket olika riskförhållanden. Mer än en lag kan bli 



Prop. 1984/85: 181 w: 

tilliimplig p:i specifika riskfaktorer beroende p:1 deras förekomst. 

I kapitlet diskuteras nitgra fr{1gor. som avser dels underlag för riskupp

skattningar, siirskilt vad gäller kemiska agenticr. dels riskvärdering och 

direkta kontrolli1tgiirder. Härav dras även \·issa slutsatser röranck: myndig

hetsorganisationen m.m. 

Cancerkommittcn framhi11ler bl.a. 

au den medicinska/naturvetenskapliga analysen av cancerrisker för män

niska vid exponering for visst iimne eller vid blandexpositioner i regel itr 

vansklig och förutsiitter kvalificerade vetenskapliga bedömningar av 

alla tillgiingliga uppgifter om agenticrnas egenskaper och effekter. 

att samma eller likartade vetenskapliga data bör bedömas pä samma sätt av 

olika myndigheter i den svenska riskkontrollt:n. varvid man hl.a. bör ha 

gemensamma kriterier för bedömning a\ iimnen som i lagstiftningens 

mening bör anses som carcinogener. 

att prioritering av underlag för riskuppskattnin!wr bör ske med inriktning 

på expositionsanalys för redan kända eller pil goda grunder misstiinkta 

carcinogena agentier (inkl. produkter, hanteringssätt, processer, emis

sioner eller immissioner) snarare än omfattande iitgärder för att få fram 

nya data om andra agentiers egenskaper och effekter. 

att viss resursprioritering därutöver bör ske för riskidentifiering i situatio

ner där expositionen i individuella fall kan antas vara hög och/eller diir 

ett stort antal personer exponeras. 

att myndigheternas överblick över exponeringssituationcn för kemiska 

agentier delvis är otillräcklig och att tillgimgen till cxponcringsdata 

generellt sett bör förbättras, 

att frågan om testresurser för bedömning av cancerrisker är intimt 

förknippad med den allmänna uppbyggnaden av toxikologisk kompe

tens och toxikologiska forsknings- och undersökningsrcsurser i lan

det, 

all beslut i riskkontrollen hos myndighet i större utstriickning än f.n. bör 

vara dokumenterade pä ett liitt tillgängligt sätt med sammanfattningar 

av riskuppskattningar, kostnads-nyttoanalyser och andra för besluten 

väsentliga uppgifter, 

att resultaten av vidtagna iitgiirder hör klarläggas genom särskilda insatser 

i samband med tillsyn eller pa annat sätt: en löpande tillsyn av tillräcklig 

omfattning över efterlevnaden av gällande bestämmelser iir därutöver 

av stor betydelse - även för den enskildes tillit till den samhälleliga 

kontrollapparaten. 

atl internationellt samarbete i syfte att underlätta den lagstadgade 

riskkontrollen är väsentligt såväl då det gäller forsknings- och 

utredningsarbete inkl. genomförande av tester som formulering av 

policy och, i förekommande fall, vidtagande av administrativa atgär

der, 
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att samarhetet inom landet mellan i första hand centrala kontroll- och 

tillsynsmyndigheter hehöver utvidgas och att ckt hör institutionaliseras 

siirskilt vad giiller den medicinska/naturvetenskapliga riskanalysen: 

hiirvid för förutsättas att även externa vetenskapliga experter - tillfäl

ligt eller för längre perioder - knyts till samarhehgrupper e.d. 

Kap 12 

I kap. 12 tar cancerkommitten upp speciellt i11forma1io11c11s roll för 

samspel och förtroende i riskkontrollen. Öppenhet och sekn:tess för 

informationen diskuteras liksom möjligheter till utfriigningar (""hearings"') 

m. m. Inforrnationsutbudet vad giiller vetenskaplig information och infor

mationsöverföringen berörs liksom informationens kvalitet och tendenser att 

förringa forskningens betydelse. 

Cancerkommitten har bl.a. ansett 

att förtroendet inte minst hos allmiinheten för den lagstadgade ri,kkon

trollen är starkt beroende av tillgången till information. 

au det av detta skäl och för den fria forskningen är angeläget att 

vetenskaplig och annan information hos myndighet och som är av 

betydelse för bedömningen av eventuella hälsorisker i princip iir 

obegränsat tillgänglig; nagon direkt ändring i gällande sekretcsslagstift

ning förclås ej men bl.a. bör man verka för internationellt samförstimd 

om ökad öppenhet beträffande sådan information. 

au det stora utbudet av data om risker. riskfaktorer och möjligheter att 

motverka risker finns i den internationella vetenskapliga litteraturen 

men att informationsöverföringcn särskilt för lekmannen ej sällan 

vållar svårigheter, 

att - förutom informationsservice som ges vid vissa vetenskapliga biblio

tek efter förfrågan - myndigheter inom riskkontrollen och inte minst 

massmedia har en viktig roll beträffande elen aktiva informationssprid

ningen, 

att frågan rörande informationens kvalitet särskilt måste beaktas och att 

därvid bl.a. behovet av journalister i massmedia med grundkunskaper 

inom det medicinska/naturvetenskapliga området miiste betonas. 

varvid utbilclningsmöjligheterna bör förbättras. 

Kap. 13 

I kap. 13 behandlas hälsoundersökningar genom vilka man söker efter 

cancer eller förstadier till cancer. Mot bakgrund av en rad uppställda kriterier 

och kravspecifikationer för bedömning av vilka sjukdomar som lämpar sig 

för diagnostik genom masshälsounclersökningar väljer kommitten att mer 

detaljerat diskutera fyra sjukdomar. nämligen livmoderhals-. bröst-. tarm

och lungcancer. Kommitten belyser härvid var och en av dessa sjukdomar för 
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sig samt den information som finns tillgänglig för bedömning av förutsätt· 

ningar för uppsökande hälsokontroller och deras värde. 

Cancerkommittcn tar i detta sammanhang upp problematik som är 

förenad med diagnos genom masshälsoundersökningar - bl.a. genom frågor 

av följandl' slag: Hur m[mga personer måste behandlas och oroas i onödan 

genom hälsokontrollen'! Medför hälsokontrollen att behandlingen kan göras 

skonsammare för manga? Kan dödligheten reduceras i den aktuella 

cancersjukdomen? Står kostnaden i rimlig proportion till vinsten? 

Kommitten behandlar även de psykosociala aspekterna av masshälsoun

dersökningar. 

Cancerkommitten konstaterar beträffande masshälsoundersökningar 

avseende cancer följande: 

att problematiken vid masshälsoundersökningar i regel är komplicerad 

bl.a. beroende pa att det spontana förloppet för de förstadier till cancer 

eller fall av mycket tidig cancer som ofta påträffas är ofullständigt 

känt, 

att retrospektiv utvärdering av en hälsokontrolls effekter ofta är förenad 

med betydande svårighet och osäkerhet varför en prospektiv, väl 

kontrollerad försöksverksamhet i regel är att föredra, 

att samhället har ett ansvar för att en hälsokontrollmetod utvärderas 

genom en adekvat försöksverksamhet innan metoden accepteras för en 

allmän. uppsökande hälsokontroll, 

att f.n. endast tre former av masshälsoundersökningar avseende cancer är 

aktuella i Sverige nämligen gynekologisk hälsokontroll (livmoderhals

cancer), mammografisk hälsokontroll (bröstcancer) samt hälsokontroll 

som avser påvisande av blod i avföringen (tarmcancer), 

all förbättrad diagnostik av symtomgivande cancer f.n. torde ha väsentligt 

större betydelse för att reducera cancersjukdomarnas verkningar än 

uppsökande hälsoundersökningar. 

Cancerkommitten föreslår följande: 

att den uppsökande gynekologiska hälsokontrollen i sjukvårdshuvudmän

nens regi fortsätter och från nuvarande omfattning (åldersgruppen 

30-49 år) utökas till att omfatta åldersgruppen 30--59 år med provtag

ning vart fjärde år, liksom f.n., 

att dataadministrativa program införes, regionvis eller länsvis, för registre

ring av alla vaginalcytologiska prov med avsikt att bättre samordna den 

organiserade uppsökande hälsokontrollen och övrig gynekologisk 

hälsokontroll, 

att ett säkrare underlag framtages för bedömning av bl.a. frågor rörande 

adekvat omfattning av och lämpliga undcrsökningsintervall för den 

uppsökande gynekologiska hälsokontrollen dels genom intensivbear

betning av det statistiska material beträffande gynekologisk hälsokon

troll som samlats i anslutning till socialstyrelsens cancerregister och i 

vissa enskilda landsting, dels genom studium av den sjukvårdsverksam-
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het som genererats av hälsokontrollen. 

att försöksverksamhet med uppsökande mammografisk hiilsokontroll i 

Malmö kommun samt Kopparbergs och Östergötlands liins landsting 

fortlöpandc utviirdera~ statistiskt-meJicimkt nch att. sii snart tillriick

ligt underlag föreligger. stiillning tas till en allmiin uppsökande 

hiilsokontroll. 

all mammografi i rent hiilsokontrnllsyfte bör undvikas hos kvinnor under 

40 ars {tlckr. 

au såviil en pågiiende studie i Göteborgs kommun som liknande utliindska 

studier avseende tidigdiagnostik av tarmtumörer genom pavisande av 

hlod i avföringen ( Hemocculttest) noggrant hi"ir följas och eventuellt 

läggas till grund för en utvidgad kontrnllerad fi.irsiihvt:rksamhet med 

uppsökande hälsokontroll. 

au de psykosociala aspekterna av masshälsoundcrsökningar avseende 

cancer studeras i sti.irre utstriickning än hittills. 

att föreslagna studier och utviirderingar samordnas a\' socialstyrelsen. 

Kap. I./ 

I kap. 1./ behandlas cancerl'årdcns or;::anisation i Sverige. Redovisningen 

utgår från en sammanfattning av socialstyrelsens r~1d och anvisningar från 

1974 beträffande planering av onkologisk sjuk\"ärd. vari bl.a. anges principer 

för resurs- och kompetensfördelning mellan olika sjukvilfdsnivaer. Mot 

denna bakgrund berskrivs sedan den onkologiska vårdens utveckling i 

Sverige efter 1974. Kommitten belyser härvid bl.a. frägor rörande avviigning 

mellan hehov av centralisering av resurskrävande vard [1 ena sidan och 

hiinsynstagande till patienternas närhetsbehov till hemorten il andra sidan. 

Denna redovisning leder över till ett avsnitt som behandlar cancervårdens 

utveckling pä regional nivå där onkologiska centra intar nyckelposition för 

samordning av sjukviirdsregionens resurser samt ett annat avsnitt som 

behandlar cancersjukvården på länsnivå. I det senare avsnittet diskuteras 

ingående hur behovet av onkologisk kompetens bland läkarna skall kunna 

tillgodoses inom länssjukvården. Med samma syfte - att höja cancervardens 

kvalitet - diskuterar kommitten olika vägar att i1stadkomma förbiittrad 

sjuksköterskeutbildning och psykologisk omviirdnad. 

Cancerkommitten anser 

att uppbyggnaden av regionala onkologiska centra bör fullföljas enligt 

förslagen i socialstyrelsens Råd och anvisningar: Planering av onkolo

gisk sjukvård (32/1974 ), 

att cancervårdens ändamälsenliga och nödviindiga utveckling med hiinsyn 

till de ökande krav som ställs pä denna vi1rd beaktas vid den pagäcnde 

omstruktureringen av sjukviirdcn, 

att adekvat dimensionering av de regionala onkologiska klinikerna iir en 

förutsättning för att intentionerna i socialstyrelsens R<id och anvisning

ar skall kunna fullföljas. 
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all lillg:mg till nnknlogisk kompetens hi.\r tillförsäkras patientl'rna :iven 

inom Jiins,juk\·;1nlen genum ;llgiirdcr inom di: enskilda landstingen och 

att belHl\' ;1\ denna sakkunsk;1p hi\r beaktas l'id planering av läkarnas 

l'idarn1tbildning uch dterutbildning. 

arr rcsurst:rn<1 för stralbchandling. sum kriiver avancerad teknisk utrust

ning. spt'ci;duthildad persnnal ,ich ett betydande patientunderlag för 

rationell! utny11j;rnde. hör koncenrreras till de onkPlogiska regionkli

nikerna och inte ytterligare hy[!_[!_as ut irwm liins~iukvardcn. 

1111 sjuksköterskors utbildning i c;rnccn·ard iir rn viktig friiga som närmare 

hör utrt:das av UHA med hcaktan<.k av de möjligheter till förbättringar 

s\1111 ;mges av canccrkommitten. 

a11 den ps~·kologiska om\';·1rdnaden a\' cancerpatienterna hör förbiittras i 

flir>ta hand !:!enom inri1tl;1mk l'id onkologiska centra av speciella läkar

uch psvkulngtjiinster inte minst tör hl.a. personalhandledning. 

11ff onkL1logiska centras informationsvcrksamhet hör omfatta iiven infor

mation till allmiinhden. 

all sjukviirdshuvudmiinncn hör cfterstriiva en dfrktivarc samverkan 

mellan olika sjuk\·[1rdsn:gioners onkologiska centra för att hl.a. kunna 

utnyttja resurser gemensamt för diagnostik. viird, behandling och 

utbildning. 

Kap. 15 

Forskning röra11d1· rnncer och rnncc•rpre1·e11tirn ätgiirder tas upp i kap. 15 
under erinran om att cancerkommitten direkt eller indirekt behandlat 

forskningsfragor i samtliga föregi1endc kapitel. i de sammanhang där dessa 

organiskt hör hemma. 

De medel som totalt g:.ir till cancerforskning i Sverige är stora i förhållande 

till övrig forskning i landet. Projektanslagen till cancerforskning år 1983 

uppgick till ca 911 milj. kr.. av vilka Riksföreningcn mot cancer svarade för 

drygt en tredjedel. 

Kommitten pekar pii en rad fnrskningsfdgor och omriiden där svenska 

insatser ter sig naturliga siiväl inom biologisk-medicinsk grundforskning som 

klinisk onkologisk forskning. epidemiologiska och experimentella undersök

ningar av betydelsen av levnadsvanor och andra miljöfaktorer för cancer

uppkomst. tekniska problemställningar med inriktning p3 genomförande av 

cancerpreventiva :ltgiirder m.m. Vidare behandlas organisationen i stort av 

cancerforskningen med bl.a. fr<"1gor om k\·alitet och effektivitet. kontakter 

mellan forskningsfinansicrande organ och samarbete i större program samt 

resursbehoven i stort. I läri ingär ej sådana verksamheter eller projekt vilka 

bör finansieras genom hiilso- och sjukvårdshuvudmiinnen resp. över 

statsbudgeten till ansvariga myndigheter dler diir kommitten tidigare 

förordat särskilda finansierings\'ägar. 

Cancerkommitten framhallcr bl.a. 
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all forskning spelar t:n avgörande roll för anstriingningarna att begränsa 

cann:r<.j ukdomarnas skadcverkningar, 

al/ den i Sverige bedrirna cancerforskningen. trob att det rör sig om ett 

litet land med d:irav följande hegr~insade resurser. iir av stor betydelse 

och att svenska forskare inom vissa omr~iden iir internationellt 

ledande. 

all det i första hand bör ankomma pa forskarsamhiilkt och de forsknings

finansicrande organen att själva avgöra vad som bör prioriteras inom 

ramen för tillgiingliga resurser: ni!gra organisatoriska ändringar förcslas 

inte. 

all ökade forskningsinsatscr iir önsb'~irda särskilt inom omriidena epide

miol(>gi. toxikologi i relation till verkningsmebnismer och genetik 

samt forskning över risk- och Mgärdsproblematik. 

all forskningsri1den och sektorforskningsorganen har att sjiilva bedöma 

sina resursbehol' med hiinsyn till genomförandet av de intentioner 

canccrkommittcn givit uttrvck för. 

Kap. 16 

I kap. 16 ges några allmänna priuritcringar vad gäller verksamheter för att 

motverka cancersjukdomarnas skadeverkningar. Vidare görs en översiktlig 

genomg{mg av cancerkommittens förslag med hiinsyn till vissa kostnads

aspekwr jämte kostnadsbärarc. Behovet av öi·erl>lick pä 11atio11ell nivå 

diskuteras dds för hälsofrämjande åtgärder rent allmänt, dels för uppfölj

ning av ny kunskap och av cancerkommittens intentioner. 

Cancerkommitten konstaterar bl.a. 

au cancersjukdomarna utgör en viktig dd av landets hälsoproblem och att 

fortsatta effektiva och kraftfulla insatser för att minska cancersjukdo

marnas skadeverkningar i hög grad är påkallade vad gäller förebyggan

de åtgärder. diagnos samt bt:handling och vård av cancerpatienter, 

att ansvaret för prioriteringar pa detaljnivå och för bedömningar av 

resursbehov och kostnadsuppföljningar, enligt kommittens förslag i det 

föreg;icnde i princip hör vila direkt pii rt:sp. ansvariga organ under 

hänsynstagande bl.a. till den strategi för cancerprevention som 

kommitten angett. 

au kostnaderna för genomförandet av kommittens förslag dessutom sällan 

kan ses som en fråga enbart om cancer. 

D[i det gäller prioriteringar i stort. anser kommitten 

all dt:n allmänna principen om ökade satsningar p<t sjukdomsförebyggan

dt: 3tgärder särskilt måste framh~lllas. 

au därutöver i nuliiget avsevärda resurst:r fortfarande behö\'S inom 

sjukvarden för diagnos, vård och behandling av cancersjuka patienter. 

med hög prioritet inte minst för friigor om tidig diagnostik. 

au dt:t säkraste konkreta ätgärdsomriidet pii vetenskapens nuvarande 
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ståndpunkt dii det gäller att söka nedbringa den totala cancerincidensen 

är tobaksrökningen: vidare motiverar kostens stora betydelse dels 

intensifierad forskning bl.a. avseende enskilda kostkomponenters roll 

för canceruppkomst, deb en befolkningens kostomläggning inom 

ramen för gällande svenska kostrekommendationer, 

att den viktigaste metoden att i dag söka nedbringa den framtida. totala 

cancerincidenscn synes vara genom hälsoupplysning. 

att samhällelig kontroll av fysikaliska och kemiska agentier därutöver 

behövs bl.a. som stöd för individen. 

att kunskapsuppbyggnaden genom forsknings- och undersökningsverk

samhct måste fortgå och vidareutvecklas. 

Slutligen föreslås 

att ett radgivande organ inrättas åt regeringen för att följa utvecklingen 

samt initiera förslag till och underlätta samordning av insatser nationellt 
i syfte att förebygga ohälsa och främja hälsan. 

Särskilt yttrande 

Särskilt yttrande har avgivits av kommitteledamoten docenten Peter 
Söderbaum. 

Kommittens sammansättning 

Ledamöter 

Bergström. Sune. professor. ordförande 

Ehrenberg. Lars. professor 

Einhorn. Jerzy. professor 

Friberg. Lars, professor 

Gustafsson, Bengt, professor 

Carlheim-Gyllensköld. Karin, docent 

Holmberg, Bo. professor 

Larsson, Lars-Gunnar. professor 

Lindau, Lars, avdelningschef 

Mileikowsky, Curt, docent, direktör 

Swaren, Ulla, kanslichef 

Söderhaum, Peter. docent 

Thor, Thorsten, direktör 

Westermark, Torbjörn, professor. 
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Sakkunniga 

Alsen. Sven, avdelningschef 

Lilicwall, Birgitta, departementssekreterare. 

Hu~·udsekreterare 

Englund, Anders. med. lie., chefläkare 

Swaren. Ulla. farm. lie .. kanslichef 
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Sammanställning av remissyttrandena t)ver cancer
kommittens betänkande (SOll 1984:671 Cancer -
orsaker, förebyggande m.m. 

I Remissinstanser 

Efter remiss har yttranden över cancerkommit tens bet;inkande kommit in 

fr[m socialstyrelsen, statens miljömedicinska laboratorium, statens livsme

delsverk, statens jordbruksnämncL pniduktkontrollniimnckn. statens natur

vardsverk, statens Strålskyddsinstitut. statskontoret. riksre\·isionsverket. 

statistiska centralbvrän. universitets- och hiigskole:imbetl'l. skoliiverstvrel

scn, arbetarskydclsstyrelsen. bostadsstvrelscn, statens plan\'erk. J:insst vn:l

sen i Kristianstads län. l:insstyrdsen i Göteborgs- uch Bohu> J:in. J:1n>styrcl

sen i ,\lvshorgs hin, länsst~Tclscn i Norrbottens liin. Landstingsfrirhundet. 

samtliga läns landstingskommuner utom Bkkingc. Skaraborgs, Viirmlands 

och Jämtlands läns landstingskommuner. Giitehnrgs kommun, l\.Jalmö 

kommun. Gotlands kommun, Stockholms kllmmu1L Ördm.1 kommun. 

Töreboda kommun, Sundsvalls kommun. Pitca kommun. Sjukviirdens 11ch 

socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut ( Spri), Landsorganisa

tionen i Sverige (LO). Tjänstemännens ccntrakirganisation (TCO I. Centr~tl

organisationen SACO/SR (SACO/SR), Svenska Hikaresiillskapet. Svenska 

arbetsgivareföreningen. Sveriges industriförbund. Lantbrukarnas riksför

bund, medicinska forskningsr{idet. naturvetenskapliga forskningsr:idet. 

forskningsr[1dsnämnden. styrelsen för arbetarskyddsfondcn. statens del for 

byggnadsforskning. styrelsen för teknisk utveckling. lngcnjiirs\ etenskaps

akademicn. Kungl. vetcnskapsakademicn. Riksföreningen mot canL·er, 

Kcmikommissionen (JO IY83:U2}, Sveriges Radio AB. Sverig:L's Televisi11n 

AB, Bröstcanccrföreningarnas riksorganisation. Riksförbundet fiir barn 

med blod- och tumörsjukdomar. S\'enska Tobaks AU. Nati<lnalflireningrn 

för upplysning om tobakens skadeverkningar (NTS), Riksförbundet Vi som 

inte röker (VISIR! och fvliljö\'itrdsgruppernas riksförbund. 

Dessutom har yttranden kommit in fran Svenska kemiingL·njörer~ 

förening. förctddare för onkologiska centra och företr;iclare för <lnkolligkli

niker vid liinslasaretten samt n~igon enskild. Remissinstanserna har i \'iss;1 fall 

bifogat yttranden som de har inhiimtat. 

Svenska kommunförbundet och delegationen för SllL'ial f1irskning har 

meddelat att de beslutat att avst:1 lr;"in att avge yttranden. 

2 Allmänna synpunkter 

Ett genomg.{1cnck omdöme i de allra tksta remissvaren ;1r alt bet~mk<rndet 

utgör en gedigen lKh omfattande sammanstiillning av det aktuella kunsLq1s

liigct rörande cancersjukdomarnas uppkomst. orsabsammanhang <><.:h 

utbredning. 
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Sålunda framhi1llcr t.ex. socials1yrcl.ff11 att hetiinkandet ger en balanserad 

och klargörande hild av orsakt:rna till cancer och en fyllig översikt över 

aktuella fördiygganck ;itg~irder. Styrelsen konstaterar att kommittens 

synsätt väl överensstiimmer med Jet som framkommer i HS 'JO. 

Statens naturvimi.1Terk anser att hetiinkandet trots sitt omfang, ger en 

lättillgänglig och förtjiinstfull resume av kunskapslagct inom omrädet. Det 

finns all <mledning att tro att betiinkanckt med underlagsrnateria\ under den 

närmaste framtiden kommer att anviindas si1viil praktiskt som teoretiskt 

inom vitt skilda omraden i samhiillct. 

i"1edii.:inska forskningsrädct betraktar cancerkommittens hdänkande som 

ett viktigt dokument för planeringen av den framtida cancersjukviirden och 

kan i stora delar ansluta sig till de allmiinna prioriteringar som ges vad giilkr 

cancerprevention och verksamheter för att motverka cancersjukdomarnas 

skadeverkningar. 

Landsting.1förhundet framh~iller att betänkandet präglas a\· stor sakkun

skap och övertygande framstiillning niir dl:! gäller undcr\agsmateria\ m:h 

åtgärdsförslag. 

Liknande synpunkter framförsa\' llimstvrdsen i Giitehorgs och Bolws liin. 

som anför följande. De förslag. till ätgärdcr som läggs fram är välmotiverade 

och väl genomtiinkta. Förslagen kan väntas fä en stor betydelse för det 

fortsatta arbetet med att förebygga cancersjukdomars uppkomst. 

LO anför hl.a. följande. Betänkandets text har i långa stycken karaktär av 

pedagogiskt tillrättalagd kunskapsöversikt. Den möjliggör för en bred 

läsekrets. vari kan innefattas iiven intresserade lekmän utan avancerade 

förkunskaper, att fa insikter i olika frågeställningar och problem vilka har 

samband med cancersjukdomar. Häri innefattas allt friin kunskaper och 

teorier om uppkomst och fri1gor om diagnostik och värd till förebyggandets 

problem. forskningsfragor. hälsoinformationsfrägor m.m. Betänkandet ger 

med sina underbilagor en fyllig beskrivning av kunskapsfronten pä många av 

de forskningsomd1den som berörs. Det samlade utredningsmatcrialct kan 

därför utnyttjas som referensmaterial och uppslagsverk av var och en som 

söker fördjupa sina kunskaper i ämnet. De beskrivningar och värderingar 

som görs av kommitten är, enligt LO. av hetydande intresse och ett bra 

grund material för hälsopolitiska överväganden och förebyggande arbete. 

3 Förebyggande insatser 

3.1 Ökad 1Yärsektoriell samYcrkan i riskkontrollen 

Cancerkommitten anser det angeläget att samma eller likartade veten

skapliga data bedöms pä samm~1 siitt av oliLt myndigheter i drn lagstadgade 

riskkontrollcn. Samarbetet mellan i första hand centrala kontroll - och 

tillsynsmyndigheter bör utvidgas och institutionaliseras särskilt vad gäller 

den medicinska/naturvetenskapliga riskanalysen. 

I'roduktkomrollniimndrn delar canccrkommittens bedömning om sam-
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ordning av myndigheternas verksamhet pr1 riskanalysomri1dct. l'\ämnden 

finner att det institutionaliserade samarbete som cancerkommittcn föresbr 

rimligen faller under anvarsomr~idet för det toxikologiska råd som kemi

kommissionen förcsltir i betiinkandet (SOL.i 1984:77) Kemikaliekontroll och 

förordar att fragan löses inom ramen för det toxikologiska ri1det. Samma 

bedömning gör ke111ikm11missio11cn och arhe111r.1'kydd.1·.1·1yrelsm. Kemikom

missionen framhaller diirvid siirskilt att ri1dets uppgifter skall bl.a. vara att 

verka för en hög vetenskaplig standard i myndigheternas riskanalyser samt 

att utarbeta kriterier och viiglc:dningar för arbetet med vetenskapliga 

tolkningsfdgor. R~1det skall inte överta ansvar eller beslutsbefogenheter fran 

myndigheter. 

Socials1yrclscn framh{iller att bediimningen av den speciella risk/nytto

problematik som rör Wkemedel fordrar den samlade kompetens som finns 

inom socialstyrelsens läkcmedclsavdelning. 

Plu111·erke1 anser att cancerkommittens förslag till strategi för cancerpre

vention och riskkontroll ger en god bild av förutsättningarna och möjlighe

terna att följa upp hälsoeffekterna på ett sä tidigt stadium som möjligt innan 

omfattande hälsobesvar uppträder. t.ex. på grund av att olämpliga material 

och tekniska lösningar hunnit börja användas i större skala. 

Li1·smcdelsverke1 delar cancerkom mittens uppfattning att myndigheternas 

överblick över exponeringssituationen för kemiska ämnen iir otillräcklig och 

att tillgången till exponeringsclata bör förbiittras. För livsmedelsverkcts del 

innebär detta att ökade resurser behövs för både analys av carcinog.ena 

iimnen ( P Al I. nitrosaminer. mykotoxiner m.m.) i livsmedel och kostvaneun

dersökningar som underlag fiir intagsberiikningar. 

Länsslyrelsen i Ciö1ehorgs- och Rolws liin framhåller bl.a. att i tillsynsar

betet enligt miljö- och hälsoskyddslagen tvingas länsstyrelsen ofta att göra 

risk bedömningar med hänsyn till kända expositions- och störningsförhållan

den. Frågeställningarna är ofta av medicinsk natur. Linsstyrelsen upplever 

det som en stor brist att man i tillsynsiirenden ej har den tillgång till medicinsk 

sakkunskap som iirendehandliiggningen milnga gånger kräver. Länsstyrelsen 

anser det mycket angeläget att landstingen. som numera är närmast 

ansvariga for miljömedicinen i respektive Wn. p<lskyndar uppbyggnaden av 

samhällsmedicinska enheter sa att medicinsk sakkunskap inom detta omri1de 

finns inom liinet. 

Swckho/111.1 kommun anser att cancerkommitten i sina överväganden inte 

har tagit tillräcklig hiinsyn till de uppgifter som primärkommunala organ 

ansvarar för. I den utstriickning det formella ansvaret ligger hos landstinget 

måste kravet p[1 samverkan mellan landsting och primärkommuner under

strykas. Denna samverkan mastc förekomma i hela den cancerpreventiva 

processen-· trim forskningsprioritering till genomförandl't av olika förebyg

gande [1tgiirder. 

/'..-liljövärdsgruppemas riksorgani.rntion beklagar att cancerkommitten inte 

nog starkt betonar miljötillsynens betydelse i kampen mot cancer och 

9 Riksdagen /904.'85. I sa111/. Nr 181 
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nödvändigheten av att tillsvnsmyndighcterna intar en mycket restriktiv 

hållning vid bcdiimningar. Organisationen betonar vikten av medhorgarnas 

insyn och möjlighet till pi1verkan p;1 myndigheternas hl'slut. 

3.2 Inrättande a" en radgivande hälsodelegation 

Cancerkommitten understryker angebgcnhl'tt'!l av att man p:'.'l cl'ntral 

politisk niv{1 kan följa utvecklingen och få fram förslag till initiativ och till 

samordning av insatser nationdlt för att effektivt förebygga ohälsa. 

Kommitten töreslfa att ett riidgivande organ knyts till socialdepartementet 

som förslagsvis kan beniimnas socialdepartementets hiilsodelegation. 

De flesta remissinstanser som yttrat sig tilbtyrker cancerkommittens 

förslag. Många remissinstanser. t .ex. socialst_rrelse11, arl>erarskvtldsstyrcl.H'll, 

statskomoret. Lmulsti11gsfiir/lundc1 111.fl. understryker dock vikten av att 

cancerkommittens förslag samordnas med det av HS 90 lagda förslaget om 

ett "nationellt hiilsopolitiskt ri1d'". Landstingsförbundet anför att dessa organ 

bör varn identiska. si1 att tanken, som iiven cancerkommitten ansluter sig till. 

att planera cancerriskerna i ett större hälsopolitiskt perspektiv kan genom

föras. 

Statskontoret hänvisar till sitt remissvar över HS 90-rapporten och 

framhåller att kontoret därvid biträtt ett förslag om att utveckla hälso- och 

sjukvårdshcredningen i riktning mot att kunna fullgöra funktionen som ett 

nationellt hälsopolitiskt rad. Liknande synpunkter framförs av Stockholms

och Uppsala liins landsting samt sj11kvårdss1yre/sc11 i A1almö komm11n. 

Förslaget avstyrks av följande remissinstanscr UHÄ (och flertalet 

fakultetsnämnder). medicinska .färskningsrädet, Östcrgiitlands-, Hallands

och Kalmar läns /1111dsti11g samt Stockholms kommun. Dessa remissinstanser 

anför att de uppgifter som är avsedda att ligga pii hälsodelegationen. med 

fördel kan läggas pä socialstyrelsen. Ansvarsfön.klningen mellan de statliga 

organen riskerar annars. enligt Stockholms kommun, att bli än mer 

komplicerad. En fördel med anknytningen till socialstyrelsen. är att styrelsen 

har tillgång till vetenskapliga riid påpekas av medicinska forskningsrådet. 

3.3 Hälsouppl~·sning 

Cancerkommittcn framhåller att eftersom den totala cancerincidensen till 

stor del är relaterad till levnadsvanor hör hälsoupplysning. som syftar till 

ändrade levnadsvanor ses som ett centralt instrument i cann:rpreventil,nen. 

Detta gäller framför allt i fråga om kostvanor och rökning men ockst1 i fri1ga 

om sexualhygien och inom andra omnlden diir det personliga beteendet 

spelar en viktig roll. 

Kommitten föreslår att ansvariga myndigheter i likad utsträckning bör fö 
utnyttja TV och radio för h:ilsouppl~·sning. 

Remissinstanserna instiirnrner allmiint i kommittL;ns bedömning att 
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hitlsoupplysning iir L'll av dL' \'iktigastc metoderna fiir ;1tt fi.irl'11yg:ga uppkomst 

av olika cancersjukdomar diir levnads\·annma spelar en avgiirande roll. 

Socic1/srvrl'ise11. srarskonrort't. 111.jl. underqrvker s:irskilt den hL'lli1mning 

kommitten gjort att canccrfr:1glffl1:1 bör intq!rnas i önig hiilsofriimjandl' 

upplysningsverbamhet. Socialstvrelsen framhtilkr lbrvid ocks;·1 att hiilsll

upplysningen inte kan ses som en isolerad medicinsk fri1ga. utan skall sjttas i 

samband med de sociala l.JCh kultun:lla miinster som priiglar individens miljö. 

Styrelsen betonar häbo- och >iukv~irdshuvudmiinnens n1ll i h:ilsnupplys

ningsarbctet nch finner. i likhet ml'd kommitten, det ang:cliig:ct a!t 

landstingen som huvudansvariga för hilkhiilsoarbetet söker en bred samwr

kan med ~rndra intressenter inom offt:·ntlig och pri\·at sektor och inom 

nrganisati,rnslivet etc. Bland de samn·rkan>parter som ni1rnns av kommitten 

\'ill sociabtyrel>en siin.kilt het,rna den swra hL'tyd<:lsc' Slllll skolan \lCh 

fiirskolan har for att gnmdliigga hiilsnfriimjande vanor. 

Vad giilkr de etiska aspektnna '>aknar SllCial'>tvrelsen ett reslinemang: om i 

vilken utstriiekning man skall sat,;a p~i det individuella hiilsoansvarct. 1-blsan 

är enligt HS lJO ojfönlikt fördelad. Dc:t finn> ocksi'1 starka samband mellan 

ohiilsans fördelning och soL·ioekonomiska faktorer. Möjligen förstiirks 

skillnaderna av Jet personliga betL'endet. Miinniskor har mycket olika 

handlingsutrymme beroende pii derao.; resurser och sociala situation. 

Samhiillct i dess olika former m[1ste diirfor se till, rrn:d tanke pa de 

resurssvaga grupperna. att det blir bttare att viilja en hiilsnfriimjande livsstil 

och att undvika risker. 

L1111dstin~sförb1111dc1 understryker, i likhet med kommitten, särskilt att 

utvecklingen av metoder fiir h:ilsoupplysning som syftar till tindrade 

levnadsvanor förutsiittcr forskning om hl.a. attitydpavcrkan och informa

tiomiiverföring. Syftet hör vara att om möjligt arbt'la med si1 intresseviick

ande och slagkrahiga budskap att de blir jiimförbara med dem som 

kommersiellt nyttjas i marknadsfiiringssamrnanhang. 

Skolö1·erstyrclsc11 !SÖJ och S1·rnska liikaresällsk11pc1 anser att cancerkom

mitten alltför litet beaktat skolans möjligheter od1 roll i hiilsofostran. Si1viil 

läroplanen för grundskolan som för gymnasieskolan liigger stor vikt vid 

häbofri1gorna. SÖ har diirutiiver i ett handlingspn1gram fiir skolans 

hiilsofostran 1981 ytterligare fokuserat hiibnfr:"igorna. Det synsiitt och de 

~ynpunkter som allmiint framförs i betiinkandet rörande innehitll och 

metoder för hiilsoupplysning övcrensstiimmer viil med liiroplanerna och 

handlingsprogrammet. SÖ vill dt"ick framh[11la att det bchiivs s<lväl integre

ring: av cancerfragorna i den övriga hiibofriimjande upply~ningen som en 

direkt fokmering av cancerfrag:orna. Cancerriidslan frirs\·inner inte för att 

man inte talar om cancer. l.hrenwt iir det viktigt att den information som ges 

:ir balanserad och att tillfälk ges att bearbeta r;idslan. Detta arbete kan med 

fördel startas i skolan. i aldrar diir cancer iinnu inte iir speciellt aktuellt. SÖ 

deltar av denna anledning i ledningsgruppen till ett projekt inom Riksforc

ningen mot eancer som tar fram ett liiromedel om caIKL'r med vidc-ufilm. 
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liirarhandledning och elevhiifte. 

Förchyggandet av cancersjukdomar inom skolan hör integreras i skolornas 

handlingsplaner för hii!sofostran och kanaliseras via de hiilsolag. som redan 

finns och iir under upphyg)!_nacl vid många skolor anför SÖ. 
Kalmar läm land.sting anser att inriktningen av de förebyggande iitgärder

na hör ställas i relation till hälsosituationen inom respektive sjukvc'trclsom

råde eftersl1m förhållandena varierar patagligt mellan de olika dir<:ktions

omnidena. Detta kan ske med den epidemiologiska hevakningen som has. 

eftersom denna ger kunskap om de hälsoproblem som dominerar inom 

respektive omrade. Det är diirför viktigt att de samhällsmedicinska 

enheterna fär tillräckligt med re~urscr för att kunna skapa häbuprofiler för 

läget. I häboupplysningsarbetet iir det viktigt att landstinget samarbetar med 

föreningar. företagshiilsodrd. skola. förskola. primärkommunala organ och 

massmedia. Detta betonas även m· mbnga andra rernissinstanser I.ex. 

Stockholms kommun. Sundsrnlls kommun, länsstyrelsen i Gö1cborgs- och 

Rohus liin och \liistemorrlw1d.1 liins landsting. 

Socialstvrclsen och eu flertal remissinstanscr I.ex statskontorc1, S1•cnska 

/iikaresiillskapc1. Stockholms kommun, Örebro. Ali·shorgs och Kristianstads 

läns landsting delar kommittens uppfattning att radio och TV bör kunna 

utnyttjas för myndighctsmeddelanden med angelägen hälsoinformation. 

S1a1skon1ore1 framhåller vikten av att de faktiska effekterna av olika 

hälsoupplysningsinsatser utvärderas på ett systematiskt och trovärdigt 

sätt. 

Livsmedelsverket instiimmer i kommittens förslag att utbildningsmöjlig

heterna för journalister inom det medicinska/naturvetenskapliga omrildet 

hör förbättras för att kunna öka kvaliteten pa informationen till allmänhe

ten. 

3.4 Särskilda åtgärder inom vissa riskområdcn 

3.4. l Tobaksbruk och tobak.n•aror 

Cancerkommittcn konstaterar att tobaksrökning iir den största siikerställ

da. enskilda or~aken till cancer i v[1rt land, d~ir ungefär van 6:c cancerfall 

eller ca 5 500 fall har tobaksrökning som orsak och att rökare dessutom 

uppvisar hög överdödlighet även i vissa andra sjukdomar. 

Canccrkommitten föresl[ir 

att hälsoupplysning och andn1 {1tgärder. som kan stimulera och hjälpa 

människor till att sluta röka intensifieras. 

att ätgiirder i första hand vidtas för att hindra rökdebut hos barn och ungdom 

genom siirskilda insatser som bör koordineras i ett särskilt program och 

ges status av en nationell angelägenhet, 

att priset pa tohaksvaror används i konsumtionsdiimpande syfte. 

att möjligheter till produktkontroll blir föreligga tör samtliga tobaksvaror 

och 
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att utvecklingen av rökvanorna kontinuerligt föl_is. 

De allra flesta remissinstan~er som yttrat sig över kommittens förslag delar 

kommittens uppfattning att insatser för att hindra rökdebut hos barn och 

ungdomar är speciellt viktiga. 

De remissinstanser som tillstyrker kommittens förslag om ett specialpro

gram är följande: Skolöverstyrelsen !SÖ I. stats kontoret. statrns li1·smedels· 

1·erk. länsstyrelsen i All'sborgs län, Svenska läkaresiills/..:apet, Landstingsför

bundet, Kalmar. Al1•sborg~. Hallands, Alalmöl111s. Kopparbergs och Gävle

borgs läns landsting, Göteborgs kommun. socialjörvalmingen i Stockholms 

kommun samt Riksföreningen mot cancer och Srenska Tobaks AB. 

Socialstyre/sen uttalar viss tveksamhet och framhåller risken för att det av 

kommitten föreslagna speciella programmet kan bli en kortsiktig engiings

företeelse. Om specialprogrammet skall genomföras förutsiitter socialstyrd

sen att särskilda resurser avsätts. Socialstyrelsen förordar att ytterligare 

resurser tillförs det redan pågående arbetet med rökfria miljöer och att 

kontinuitet i verksamheten möjliggörs. 

Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadel'erkningar INTSJ 

och Riksfijrbundet Vi som inte röker (VISIR) avstyrker det föreslagna 

specialprogrammet för att hindra rökdebut. Ett sådant arrangemang skulle 

enligt NTS ge intryck av att satsningen hade karaktiiren av en tidsbegriinsad 

separat "kampanj" och strida mot elen önskvärda huvudprincipen att för all 

framtid etablera fast inbyggda rutiner för ddta viktiga undervisningsområde. 

\/!SIR och Kungl. Vetenskapsakademien föreslår att regeringen uppdrar ät 

socialstyrelsen att i samråd med NTS, VISIR-rörelsen och andra organisa

tioner utarbeta förslag till konkreta atgärder att via skolorna förhindra 

rökdebut. Särskilda medel bör anvisas för ändamålet. Dessa bör - efter 

ansökan - direkt tillföras befintliga organisationer. VISfR anför vidare att 

mycket talar för att det intensiva fältarbete som maste bedrivas bland 

ungdom görs av personer och organisationer med nära kontakt med skolans 

verklighet. Metoderna kan växla från plats till plats och stort utrymme mäste 

lämnas at nya uppslag att bekämpa rökdebut. Detta förfaringssätt skulle bäst 

gynnas om man generöst kunde ställa ekonomiska resurser direkt till 

engagerade organisationers förfogande. givetvis kopplat till krav på redovis

ning och uppföljning. 

Av de remissinstanser som särskilt tagit upp kommittens förslag om att 

prissättningen skall användas i konsumtionsdämpande syfte tillstyrker bl.a. 

socialstyre/sen, '\//SIR, NTS. Kalmar läns landsting och sucialfön·altningen i 

Stockholms kommun förslaget. Statskomoret uttrycker tveksamhet och tror 

att rökvanorna endast påverkas marginellt, om priserna höjs. Sl'enska 

Tobaks AB avstyrker förslaget. 

Produktkomrollnämnden och socialstyre/sen avstyrker förslaget om pro

duktkontroll av tobaksvaror. Produktkontrollnämnden menar att en utvidg

ning av den nuvarande märkningen torde vara tillfyllest för de ändamill man 

vill gagna. På sikt torde helt andra iitgärcler än märkning och provtagning av 
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enskilda tiihaksprodukter vara mer rek\'an!a fiir att minska risken for cancer 

betingad av tnbabrökning. 

Övriga som kommentL'rat förslaget om produktknntroll är fr:imst s1a1ms 

/i1·.rn1eile/s1·crk, kC'111iko111111issio11e11 .. \'lS och La11ds1i11gsfiirh1111dct. Livsmt:

dclsverket delar kommittens uppfattning att det behövs en ökad kontfllll a\' 

dessa tobaksvaror med avseende pt1 skadliga <imncn. Verket har analvserat 

snus och tuggtobak hom bi1da utgiir livsmedel) nk·d avsec0·nde pii cancer

framkallande :\-nitros;1rniner. Verket anser att det finns ett behov av 

offentlig kontroll av de,sa iimnen i tobaksvaror. Ansvaret för en s[1dan 

kontroll hör :iligga liv~medeb\'erket och. i enlighet med canecrkommittens 

förslag, finansieras genom avgifter frirn tillverkare l>ch importörer. 1'.emik

ommissiom:n framhiiller att pa grundval av den lag om kemiska produkter 

som kommissionl'.n föreslagit kan en sådan produktkontroll av toh:tksvarnr 

som cancerkommitten förordar genomföras efter beslut av regeringen. 

Samtliga rcmissinstanser som tagit upp fr~\gan om rökvaneundersökningar 

är positiva till förslaget. Socials1yrdse11. statens 111iljö111edici11ska la/Jonuori

um, SÖ. NTS. VIS/ R och l\.a/111e1r liins landsring understryker siirskilt 

behovet av en kontinuerlig uppföljning av rökvanorna. Situationen känne

tecknas. enligt socialstyrelsen, nu av provisorier och brist på samordning. SÖ 

understryker att de av SÖ bedrivna ANT-undersökningarna biir vara en 

viktig dd i en siidan systematisk uppföljning. 

Av remissinstansernas yttranden kan i övrigt noteras att NTS. V /SIR och 

Ve1e11skapsak.adcmie11 finner cancerkommittcns :hg:irdsprogram alltför svagt 

i förhållanck till kommittens starka uttalanden om tobaken som en 

dominerande riskfaktor för hälsan. 

NTS framhåller följande. Ett åtgärdsprogram för paverkan av rökvanor 

miiste kunna nä miljontab människor i v{trt land. Enda realistiska v:igen att 

åstadkomma detta är att utnyttja befintliga infrastrukturer (skolväsendet. 

hälso- och sjukvården. "organisationssverige". massmedia etc) där olika 

'"nyckelgrupper" (liirare. liikare. sjuksköterskor. organisationsfunktionärer, 

journalister etc) har komakter med människor diir olika elemt:nt av 

tobaksinformation och rökslutarstöd liiter sig pii ett naturligt siitt införlivas i 

etablerade arbetsrutiner. Dessa primära åtgärder måste vidare stödjas av 

vissa konsumtionspolitiska och restriktiva i1tgärder såsom prispolitik. 

produktkontroll. marknadsföringsrestriktioner etc. 

Örebro /iins landsting. Örebro kommun och Gä1cborgs kommun framhål

ler särskilt vikten av att tobaksrökningcn begränsas inom hiilso- och 

sjukvardcn och tar upp fragan om ett lagfäst förbud mot rökning i offentliga 

lokaler. Arhetarskyddsstvrelsen meddelar att de allmänna raden trim 

arbetarskyddsstyreben och socialstyrelsen "Begränsning av tobaksrökning" 

(AFS 1983: 10) har gatt ut i en upplaga i storleksordningen 100 000 exemplar. 

En uppföljning har styrelsL·rna gemensamt Ettit göra av effekterna pä statliga 

arbt:tsplatser. Liknande uppföljningar har gjorts p[1 den kommunala och 

landstingskommunala sidan. 



Prop. 1984/85:181 135 

Socialstyrelsen beklagar att ktimmitten inte diskuterat en hegriinsning av 

marknadsföringen av tobaks\'aror. 

Starens miljn111cdicinsk11 /aborawrium framhi11ler att ytterligare epidemio

logiska studier iir önskviirda för att belysa samb:mdet mellan passiv rökning 

och lungcancer. Dessa bör fösta särskild uppmiirksamhet vid precision och 

validitet i exponeringsdata. Även um ett ursakssamhand mi:llan passiv 

rökning och lungcancer iir principiellt viktigt och vetenskapligt intressant bör 

dock framhiillas att andra hälsoeffekter av passiv rökning torde \'ara mer 

betydelsefulla ur folkhiilsosynpunkt. t.ex. luftv~igssjukdomar ho~ barn. 

3 . ../.2 Kost och kost\'anur 

Cancerkommittcn framhilller att epidemioltigiska uch experimentella 

undersökningsresultat sammantagna övertygande visar att kosten har stor 

hi:tydclsc i friiga om den totala cancerincidcnsen mL'n att siidan detaljkun

skap ännu inte finns som medger en noggrann kvantifiering. Omkring lll 000 

cancerfall per iir skulle kunna betingas av kostfaktorer. Denna siffra har dock 

ett betydande osäkerhetsintervall. Kommitten betonar även osäkerheten 

beträffande enskilda kost komponenters betydelse men anser att en sänkning 

av det totala fettintaget troligen skulle fä en gynnsam effekt på vissa 

cancersjukdomar. 

Cancerkommittcn anser 

att hälsoupplysning är den bästa metoden att främja en näringsriktig kost 

samt föreslär 

att en intensifierad forskning inom detta omriide kommer till stånd och 

att effekten av vidtagna iitgärder studeras i syfte att söka belysa hur ändrade 

kostvanor inverkar pi1 miinniskors hälsa. 

När det gäller cancerkommittcns bedömningar beträffande kostens 

betydelse för uppkomst av cancer råder delade meningar hos remissinstan

serna. Statens li1·smedelsverk. socialstyre/sen, statens miljnmedicinska laho

ratorium och statem jordbruksnämnd delar cancerkommittens bedömning 

att allt tyder pi1 att kosten vid sidan av rökningen iir den faktor som mest 

bidrar till uppkomsten av cancersjukdom. Niimnda remissinstanser konsta

terar att de rekommendationer som kommitten ger med tanke på att minska 

risken för cancer. överensstämmer i stort sett med de kostrekt)lnmendationer 

för god hälsa som redan nu gäller och som för övrigt har funnits under ganska 

lang tid. Att listan över risker med olämplig kost nu kunnat utökas med vad 

som också är cancerrisker bör ge ökad tyngd at kraven på åtgärder för att 

piiverka kosthi\llet. 

iWedicinska forskningsradet ( M FR). Vetenskapsakademien. lllgenjörsve

tenskap.rnkademicn, Östergötlands läns landsting och l\4almöl111s läns lands

ting intar en mera kritisk hällning till kommittens slutsatser. M FR framhåller 

salunda att cancerkommittens kritiska och försiktiga tolkning av kunskaps

läget kontrasterar mot de relativt bestämda rekommendationer om fettre-
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duktion som ges. Det är MFR:s uppfattning att det med föreliggande 

bevisbörda ej iir möjligt att precisera betydelsen av ett samband mellan kost 
och cancer. 

Vetenskapsakademien: "Det förefaller troligt att hestimdsdclar i kosten 

skulle kunna ha en cancerframkallande effekt samt brist på beståndsdelar 

t.ex. järnbrist". 

Canccrkommitten har i mycket hög grad diskuterat kostens betydelse som 

cancerframkallare när det giiller koloncancer och bröstcancer. Den argu

mentation som framförs för ett samband mellan ökad fetthalt i födan och 

ökning av de niimnda cancerformerna vilar pi1 mycket lösa grunder. 

Akademien finner inga övertygande vetenskapliga belägg för att den 

föreslagna reduktionen fr[m 40 till 300(. av energiintaget i form av fett skulle 

leda till betydelsefull minskning av cancerfrekvensen. Trots detta tillstyrker 

akademien åtgärder i detta syfte därför att i1tgiirden sannolikt är riskfri och 
att den tydligen kan förväntas leda till positiva effekter beträffande viktiga 

kärl-hjärtsjukdomar. 

Likas(1 kan akademien inte finna vetenskapligt fullgoda argument för att 
kosttillägg av grönsaker och frukt kommer att minska risken för cancer. 
Dock kan även i1tgärdcr i detta syfte tillstyrkas framför allt av allmänna 
hälsoskäl. 

lngenjörn·e1e11skapsakademien anser att uppskattningarna av antalet 

cancerfall i Sverige som kan hänföras till kostvanor iir sä ytterligt osäkra 

( 10--70%). att cancerkommitten borde avhållit sig från att ange ett tal för 

sannolik cancerincidens med dietär bakgrund. Trots den stora osäkerheten 

kan man ändå fastslå att vissa cancerformer har nära ~amband med 

födan. 

Sociuls1yrelsen, li1·smedelsverke1. statens miljömedicinska laboratorium 

och flera andra remissinstanser delar uppfattningen att kostforskningen blir 

ett av de viktigaste onmidena för att öka kunskapsunderlaget för cancerpre

vention i framtiden. 

Livsmede!Sl'erket: För den långsiktiga epidemiologiska forskningen röran

de sambandet kost - tumörer är det mycket viktigt med goda kostdata. För 

närvarande finns data av hög kvalitet endast för vissa åldersgrupper och vissa 

regioner. Från dessa kostundersökningar kan man sannolikt urskilja 

riskgrupper men då undersökningarna inte alltid är longitudinella är det 

mycket svårt att följa förändringar. Det har från många håll pekats pa 

behovet av kontinuerliga kostundersökningar. För närvarande planeras vid 

statistiska centralbyrån en komplettering till de regelbundet återkommande 

hushållsbudgetundersökningarna i form av en livsmedelsundersökning. 

Återkommande livsmedelsundersökningar skulle kunna bilda ryggraden i ett 

system som kunde göra det möjligt att följa kostförändringar i befolkningen 

hos vissa riskgrupper och kanske rent av hos vissa individer. 

För närvarande pågår i Malmö utprövning av metoder som skulle kunna 

lämpa sig för en prospektiv kost-cancerundersökning i samarbete med bl.a. 
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IARC. Vi1rt land torde vara ett av de fö länder diir grundliga s<'tdana 

undersökningar kan genomföras ni.:h av olika skiil är l\talmö kommun 

sannolikt bäst liimpad i Sverige. Studien onrniimns i betiinkandet och iir 

exempel pt1 en undersökning som biittre skulle kunna belysa kostfaktorernas 

roll än de retrospektiva kostundersökningar som hittills har genomförts. 

Livsmedclsverket framhåller vidare att innan en kvantitativ riskbediim

ning kan göras kriivs utökade studier ii\ er stckytL'mutagenernas carcinogena 

potens tillsammans med miitningar över aktuella halter i svenska livsmedel. 

Livsmedcbverkct anser det för niin·arande vara svärt att pi1 vetenskapliga 

grunder motivera en rekommendation till allmiinheten rör<inde sänkning av 

stektemperaturcr i avsikt att reellt p;lverka risken för cancersjukdomar. 

Däremot kan man upplysa om att siinkta temperaturer minskar förekomsten 

av mutagena ämnen men att det för niirvarande inte finns ni1gon möjlighet att 

beriikna hur stor effekt en siidan siinkning har för risken att drabbas av 

cancer. 

Afrdici11ska forsk11ingsrild.:1 vill understryka - som ocksa piipekas i 

utredningen - att vara kunskaper om sådana elementära fakta som den 

enskildes kostvanor är bristfälligt kända. MFR menar att för långt gående 

slutsatser p[1 nuvarande vetenskaplig ståndpunkt kan verka negativt på 

framtida forskningsinsatser inom ett för folkhiilsan mycket betydelsefullt 

omrlide. Det är därför väsentligt att en eventuell omläggning av kosten 

motiverad av andra skäl kopplas till en vetenskaplig värdering av dess 

effekter på cancerincidens. 

Svensk11 läk11resällskapc1 konstaterar, i likhet med Vetenskapsakademien, 

att åtgiirdsmiissigt har man fördelar av att en fettreduktion även har 

betydelse på hjärt-kärlsjukdomarna. 

/11genjörs~·ete11skap.rnk11demien framhåller 

au stor vikt bör läggas vid FoU kring matberedningsprocesser och teknisk 

utveckling av utrustning för detta. - t.ex. för att möjliggöra fettsnål stekning, 

kontrollera temperatur på ett effektivt sätt och för att bevara skyddande 

ämnen som A. C och E-vitamin. 

au behovet av förbättrad och mera praktiskt inriktad undervisning i 

näringslära och kostkunskap på olika stadier är uppenbart och 

att det starka sambandet mellan livsmedelspolitiken och kostvanorna bör 

poängteras. 

Livsmede/sverket delar kommittens bedömning att det från cancerskydds

synpunkt för närvarande ej finns underlag för att särskilt rekommendera 

tillsatser eller tillskott till födan av specifika ämnen. Framför allt selen har i 

det här sammanhanget tilldragit sig ett stort intresse. Det experimentella 

underlaget vad beträffar en viss cancerpreventiv effekt av selen får idag anses 

väl underbyggt. 

Socialstyre/sen understryker vikten av att prisregleringar och subventioner 

på livsmedel styrs av hälsopolitiska hänsyn. 

Piteå kommun hoppas att cancerkommittens överväganden slår igenom på 
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Iivsmedelskontrnllcn ... Större resurser hehiivs fiir information om kostens 

betydelse i sUlkt för jakten pi1 bakteriologiska livsmedclsprov som miljii

och hälsoskydcbniimnden for ägna sig at'·. 

3.4.3 Radon i /Jostiider 

Cancerkommitt0n betonar hiir den stora osiikerheten i riskuppskattning

en. Kommitten har genom egna överväganden kommit till att den nedre 

griinsen i strålskyddsinstitutets riskuppskattning. dvs. ca :;no lungcancerfall 

per iir. ter sig mera sannolik än institutets övre griins och att viirdet skull.: 

kunna vara s;1 liigt som IOIJ fall per ~ir. 

Cancerkommitten fon.:sl~1r 

att en epickmiologisk umkrsökning genomförs under en tid av 4--7 iir för att 

niirm;irc klarliigg;1 cancerriskernas storlek med hiinsyn till förekomsten 

av radon i bostiider och 

att i avvaktan hiirp;i radonutredningens förslag (SOU 1983:6) Radon i 

hostiidcr genomförs s:1som en minimit1tgiird. Det innebiir att i befintlig 

bebyggelse bostiider med en radonhalt över 400 Bq/m-' bör iltgärdas. För 

nybyggen bör mi"ilsiittningen vara att dterstriiva en radondotterhalt 

under det nu\·arandc svenska medelviirdet. 

Kommitten tar också upp friigan om liinemöjligheter. 

Socialstyre/sen, smllskrddsinstitlllet, planverket, länsstvrclsen i Kristian

stads län. liinsscyrclsen i Götchorgs och Rolws län, (Jrehro kom111w1 och 

S11nds1·alls kommun instämmer i kommittens förslag att miljö- och hälso

skyddsnämnderna skyndsamt kartlägger hus med avseende på radon. Man 

tillstyrker ocksa kommittens förslag om att undcrliitta för husiigare att 

i1tgiirda halter iivcn under 400 Bq/m'. 

Planverket bedömer att nybebyggelsen med relativt små extrakostnader 

kan utföras si1 att radondottcrhalten i bostiider blir i medeltal ca 2.'i Bq!m3. 

"När alla hus byggts om eller ersatts om .100 ilr eller mer bör s<Hedes 

medelvärdet i hela bmtadshcst1111det bli c:.J 25 Bq/m·'. Eftcrsom detta 

medelvärde nu iir 50 Bq!m-' bör antalet lungcancerfall kunna reduceras till ca 

hälften ... 

Byggforskningsrådct påpekar att det i dag finns billiga och enkla hyggnads

och installationstekniska i\tgiirder för större delar av de radonhaltiga husen. 

Dessutom finns god kunskap om hur man bygger pil radonhaltig mark med 

bibeh<lliande av lt1ga halter av radon- och radonclottcrgaser i inomhusluf

ten. 

Förslaget om L'.ll radonepidemiologisk studie tillstyrks av samtliga rcmiss

instanser som yttrat sig hiirövcr. Stralskvddsinstitllfet instiimmer sålunda i 

cancerkommittens bl'dömning att det nuvarande underlaget för riskupp

skattning iir bristfalligt och att en viil genomförd epidemiologisk undersök

ning kan ge ett förb~ittrat underlag. Institutet iir berett att pa olika siitt stödja 

och medverka i metodik-utveckling och genomförande. Även Plam·erket 
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ansn det nild\·:indigt <tlt förh:ittra riskbediimningen i samband med 

radon. 

S1111e11s 111iliii111!'dici11sku luboruwri11111 framhiilkr att S\erigL· h<tr unika 

möjlighct~·r att bdysa denna prnbkmatik. hl.<1. hernende p<i den internatio

nellt SL'lt IH)ga exprn1eringL'n i hdolkningen och de goda fi.lrhitllandena som 

r<"ider d;i det giilkr genomfi.lrharheten av epidt·miologiska umkrsökningar. 

Inom projekt,l!ruppcn för en s:.'1dan undersökning biir finnas frin:triidare för 

expertis inom hyggnadstekni k. geologi. cpilkmiologi _ nn kolngi och st riil

sk ydJ. Vid S\'11_ finns kompetens inom det radtl!lepidemiologiska omr:'1dct 

samt en hl'tvdandt· erfarenhet av den mctodik som med stm sannolikhet 

kommer att tiWimpas i studien. 

Ä \en i··c1c·11.1·ku11.wkadt'l11it'11, /11ge11iiir.l'l'<'l<'ll.lkapsaka1fr111ic11 (I \'AI och 

Riksf('irrningt'n 11101 u111ccr tillstyrker dcn fiircslagna studien mcn framh:tllcr 

att siirskilda mc:dcl h1)r beviljas för ett s:1dant projL'kt. 

IV:\ anser att kommitten framhiilkr os:ikerhetcn i riskbediimningen pi1 ett 

fiirediimligt klart siitt. En klbcdiimning av radonrisken far stora konsekven

ser. 

3 . ./ . ./ Lufi/iirormingar i i110111/w.rn1ilji.i11 

Cann:rknmmittcn framhiillcr 

att vissa cancerrisker kan förknippas med luftföroreningar i inomhusmil

jön, 

att förekomst och halt av olika luftfönireningar inomhus till viss del iir 

beroende a\· tekniska lösningar i friiga om exempcl\'is bygg.material och 

ventilation och 

att samlade insatser i form av ett program med inrikting p<1 bl.a. cancerrisker 

i inomhusmiljön_ siirskilt boendemiljön. diirfor btir komplettera forsk

ning och kontrolbtgärder inriktade pi1 specifika agentier. 

Endast ett fatal remissinstanser har yttrat sig i denna fri1ga. Dessa iir 

positi\·a till cancerkommittcns förslag. Rrggforskning.mldet anser sMunda 

förslaget ang~lendc ett speciellt forskningsprogram för inomhusluftens 

hiilsopavcrkan \'iilmotivL'rat. Ett s;1clant program hör behandla alla typer av 

hälsnetkktcr. s:ilcdes inte enbart cancerrisker. Encbst gennm ett brett 

upplagt och bng:siktigt tviirvctcnskapligt forskningsprogram kan problemen 

med inomhusmiljön liisas inom en rimlig tidsperiod. 

Statens 111iljii111edici11sk11 lahormori11111 !SM Li iir överens med knmmittcn 

nm att hittillsvarande data inte tyder pi't att luftföroreningar inomhus. utöver 

radon!radnndöttrar. har niigot st<.irt k\'antiativt inflytande p~1 canccrfore

komsten utom i individuella extremfall. A andra sidan rnf1ste \'i konstatera att 

det bara genomförts ett fatal viilgjorda undersökningar av den mer 

··allmiinna" inomhusluftens L'ffcktcr pi1 hiiban. Det är d:irfiir motiverat att 

som cancerkommittcn fiirL'sla L'n samlad insab i form a\· ett program med 

inriktning p~1 bl.a. cancerriskcr i inomhusmiljön. siirskilt boendemiljön. 
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Sl'v!L c:rinrar om att utrc:dningen !-IS 90 föreslagit ett samlat FoU-program 

för ämnesomrfalct fysisk boendemiljö och h:ilsa. Dessa program hör enligt 

SML samordnas. I likhet med canec:rkommitten iir SML dock tills vidare 

tveksam till om det är llllijligt att genom en stor m:ingd gränsvärden för olika 

föroreningar garantera en god luftkvalitet inomhus. Utgängspunktcn miisk i 

stället vara att genom en cffekti\' produktkontroll förhindra tillförseln av 

skadliga ämnen i byggnader utöver vad som med!,!cs av reningsteknikerna 

och de rc:dan befintliga luftföroreningarna i det faktiska byggnadsbestiindet. 

Det iir t.ex. angeHiget att planverket i sin typgodkännande-prövning tar 

hiinsyn ocks{t till hälsoeffekter av avgasning fr~m byggnadsmaterial och 

ställer krav p[1 tillverkarna att presentera ett underlag som medger en 

miljömedicinsk bedömning. 

Pla111·erke1 anför: Vad g:iller andra cancerrisker i inomhusmiljön iin den 

som beror av radon har cancerkommitten utarbetat en god livcrsikt. Den 

redovisar att kunskapsbristen iir stor och att ansvariga myndigheter och 

organ iir uppmiirksamma pa cancerrisken i inomhusmiljön. Här kan noteras 

att planverket i hiilsoriskfrägor förutom luftföroreningar ocksa beaktar 

vattenföron:ningar och kemiska ämnen i byggnadsmaterial, vilket ocksii bör 

göras i cancersammanhang. Planverket har noterat att det i samband med 

utveckling av billiga och rationella byggnadsmaterial finns ett hehov av att 

tillsätta skydds- och förbiittringsmedd i sm{1 mängder. Härvid finns risk för 

att nya svårupptäckta hälsofarliga ämnen tillförs inomhusmiljön, vilket bör 

ägnas speciell uppmärksamhet. 

Kemikommissioncn har i sitt huvudbetänkande (SOU 198..\:77) föreslagit 

att lagen om hälso- och miljöfarliga varor ersätts av en lag om kemiska 

produkter. Produktkontrollnämndcn föreslås ersättas av en siirskild kemi

kaliemyndighet med utökade resurser för bl.a. kunskapsuppbyggnad. Den 

nya lagen ger kemikaliemyndigheten mö_ilighet att ingripa t.ex. mot 

byggnadsmaterial som avger hälsofarliga ämnen och därigenom orsakar 

hälsorisker. 

Kemikommissionen menar liksom cancerkommitten att de olika myndig

heter som har ansvar för att ingripa mot miljörisker bör samarbeta i fr{1ga om 

forskning och utveckling och om atgärder som föreskrifter. allmänna råd, 

information m.m. Kommissionen har föreslagit regelbundna överläggningar 

mellan ansvariga myndigheter. 

Länsstyrelsen i Kristianswds län konstaterar att av både radonutredningen 

och cancerutredningen framgi1r att energisparandet - tätning av hus och 

kanske framförallt överdriven minskning av ventilationen - i vissa fall fått 

negativa effekter pa inomhusmiljön. Länsstyrelsen anser det angeläget att 

man tar lärdom av dessa konstateranden och ser till att det blir en biittre 

balans mellan energispariitgärder och god bostadsmiljö. Länsstyrelsen anser 

det angeläget att s{1väl radon som mögel och andra luftföroreningar i 

inomhusmiljön utreds ur total hälsosynpunkt. För att kunna ge så tillförlitliga 

upplysningar som möjligt är det nödvändigt att tillsynsmyndigheterna -
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liinsstyrelsen och miljii- och h:ilsPskyddsniimnderna - i framtiden p:i ett 

hiittre siitt iin i dag h{1lls underriittalk om r<idandc kunskapsliige pi1 central 

niv~1. 

3 . .+.5 Allmänna lutljiirorcni11g11r 

Cancerkommitten bediimer att :rntalet cancerfall per :ir som beror på 

allmiinn:1 luftföroreningar uppgitr till mellan Il}[)- I OUU fall. Cancerkommit

tcn behandlar i huvudsak de luftföroreningar som hiirriir frim biltrafik s:1mt 

fri:in förbr:inningsanläggningar. Cancerkommitten tillstyrker 

att bila\"gaskommittens förslag (S0L1 11J8."11:27) Rilar 1\Ch renare luft om 

katalytisk avgasrening genomför~. 

att blyfri bensin blir tillgiinglig och an\"irnds diir det iir tekniskt miijligt 

och 

att uppmiirksamhet :ignas dieseldriftens roll for hiiboriskcr. 

De remissinstanser som yttrat sig i denna del instiimmer i cancerkommit

tens bedömningar. S1a1e11s 111iljömedici11ska labora1ori11111 ISM /_J framhaller 

sitlunda följande. Vi vill understryka cancerkommittens uppfattning att 

preventi\"a i\tgärder hör \"idtas for att minska de allmiinna luftfi.iwrcnintr<trna 

där det iir tekniskt och ekonomiskt mi.ijligt. och att utsliipp frt1n all 

förhriinning hör hegriinsas si:i l:ingt det iir möjligt. Detta giilkr siirskilt 

biltrafiken. varför SMI. dlkomnar cancerkommittens tillstyrkan av bilav

gasknmmittens förslag. 

SML pt1pekar vidare att sopförbriinning i stor skala nu införs i landet. 

Eftersom utsliippen fr:'rn siidan förbriinning itr bristfälligt Ltrakt:iriserad 

synes det angeliiget att mera detaljerade undersiikningar gerwmfi.irs av 

rökgaser frcln sopförbriinning och a,· dfekterna p<i omgivningen. 

Srn1ens natun·iird.\Tak gör följande bedömning. Det :ir sannolikt att vi 

inom en niira framtid kan fi1 till sti1nd betydande förbiittringar vad det giiller 

avgaser [r;111 bensindrivna bilar genom införande av blyfri bensin och 

katalytisk avgasrening. Detta talar för ökade framtida insaher rörande 

dieselavgaser i syfte att klarfagga dessas hiilso- llch miljöriskt'r. 

S1md.1Talls kom1111111 påpekar att arbetet mot luftföroreningar ofta kriiver 

biittre hj;ilpmedcl for identifiering. uppskattning och viirdering av risker. 

Detta giiller inll: minst vid prö\"ning av enstaka stora punktkällor. t.ex. 

industrier och kommunala förhriinningsanliiggningar. Ett bra förebyggande 

arbete förutsätter diirför att knmmittt'ns förslag for en effektivare risk kon

troll trenomfors. Diiri ingi1r att tillg;intren till exp<>nerintrsllata förbiittr:1s 

liksom testresurserna. ht medel för detta är en allmiin uppbyggnad av 

toxikologiska forsknings- och undnsökningsrcsurser i landet. 

Lcims1yrelsen i Ali-s/lorgs /ii11 anför att skapandet a\" luftdrdsförbund uch 

vattenvardsförbund med intressenter friin s:lviil stat. kommun och niiringsliv 

har i Alvsborgs bn givit förutsiittningar för kontrollsystem diir s~I\ ~il 

fysikaliska som kemiska parametrar med miljii-mediL·insk och epidemiolo-
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gisk betydelse kunnat tas fram. Liinsstyrelsen \"il\ fra111h;illa dessa tillviiga

gimgssiitt som viirdc:fulla ddar av de totala insatser som kriiv:; fiir att erh;"ill;1 

hasfakta i bcb111pandct av miljiihetingade sjuklhnnar. 

Lä11sstrrclsc11 i Gö1cborg.1 och Uolllls liin anser att canccrkommitten pi1 ett 

förtjiinstfullt siitt pi1visat brister ang~1ende uppgifkr 0111 halter a\" en rad fr;in 

hiilso- och miljiisynpunk t viktiga iirnncn S<lm hiirriir fran förbrföming av 

fossila briinslcn 111.m. Linsstyrelsen menar att denna kunskapshrist iiven 

gäller väsentliga delar av cmissiono.>rna fr<in industriell n~rksamhet. 

4 Hälsoundersökningar 

Cancerkommit ten förcsbr i huvudsak följande. nii1111igen 

att den gynekologiska hiils,ik,mtrollen utökas till att n111fatta ;i\dersµruppL·n 

30-59 ~ir med provtagning vart fjiirde iir liksom f. n .. 

att dataadministrativa program infön; med avsikt alt hiittr(· samordna 

den organiserade uppsökande hiibokontrollen och övrig gynekologisk 

kontroll. 

att försöksv.::rksamhcten med uppsökande mammografisk hiilsokontroll 

utviirderas och att. si\ snart tillräckliµt underlag föreliµger. stiillning tas 

till en allmän uppsökande hiilsokontroll. 

att mammografi i rent hälsokontrollerande syfte hör undvikas hos kvinnor 

under -10 ilJ"s äldcr och 

att en i bl.a. Göteborgs kommun p<\g;iende studie avseende tidiµdiagnostik 

av tarmtumörer. genom pi1vi~ande av blod i avföringen. m1ggrant följs av 

socialstyreben och eventuellt läµgs till grund for en utvidgad försöks

verksamhet. 

Cancerkommittcns bediimningar när det gäller halsounclersökningar för 

tidig diagnostik av cancer kommenteras av i huvudsak följande rcmissinstan

ser. niimligen socials1yrel.ffn. s1a1skontore1. Srcnska liikaresällskapel. 111cdi

cit1skaforsk11i11gsrådc1. Kris1ianstads. Kalmar. Hallands. Afrsborgs. Örebro. 

v·äsmwnlands. Kopparbergs ,1ch Gäl"ichorgs ltins landsting. Dessa delar i allt 

väsentligt knmmittens bedömningar. 

Socialstyre/sen konstaterar dock att styrelsen avser att gennmfrira mass

undersökning:ar avseende livmoderhalscancer för samtliga kvinnor i älclrarna 

20-59 år. Prov bör enligt socialstyrelsens mening tas vart 3:c in. Cancer

kommitten förcsli1r hiir att hiilsokontrollen omfattar aktrarna 311-59 iir och att 

prov tas vart -l:e ar. Socialstyrelsens förslag bör ses mot bakgrund bl.a. av att 

livmoderhalscancer inom den yngsta <ildersgruppen urr till 30 i1r vi:,ar en 

ni1got stigande tendens enligt vissa nyligen slutförda undersiikningar pt1 

Ci1nccrr.::gistn:ts material och pil hiilsokontrollmataialet. En re!,!istrcring av 

samtliga cytologprov blir leda till ett biittre utnvttjandL' av resurserna. 

Socialstyre ben framhMlcr att frirn fiirsökswrksamheten med mammogra

fiska hiilsokontroller kan under v;iren 19~5 vi~sa röultat hli tillgiingliga över 

effekter pii överlevnad. (Socialstyrelsen har nvligcn offentligt uttalat att 



Prop. 1984/85:181 1-13 

mammografisk hiilsokontrnll minskar tkidligheten i br•:iqcam:er J. 

Sl1cialstvreben understrvker vidare att inför ett evl'ntuellt införande av . . 

mammografisk hälsokontroll torde det \'ara \'iisentligt att l'tt registl'r ocksi1 

upprättas beträffande mammografiundersökningar. En sitdan registrering 

hör tiicka sil\·äl provtagning inom organiserad 'creening\ erksamhct som 

Ö\'riga mammografiska undcrst"ikningar. Redan fiir niir\':1rande pag<"ir 

mammografisk hiilsoundersökning i stor skala där huvudsyftet torde \·ara 

hiilsnkontrnll. .Ätminst1.,nc i storstadsnmriidena ianspriikt;;s fiirhalbnde\'is 

stora n:surser för marrnnografisk undersiikning. Samtidigt i1r tillg:ingen p:°1 i 

manunografi <irskilt utbildade r•:int!_!i..:ndia!_!nostiker begriinsad. Det kommer 

att !ili angi..:liigct att utnyttja resurserna p:i ett dfrktin siitt. Si1dana register 

finns uppriittade i vissa landstingsomri\dL'll men iir iinnu ej fullstimdiga. lnnm 

Stockhulms bns landsting registri..:ras s;ilunda inlL' mammografiska under

sökningar \'id pri\'ata laboratnrier. Dessa s\·:irar idag sanrll"likt flir td 

tredjedelar av samtliga mamnlllgrafiska undersökningar i reginnen. 

Koppar/Jags läns landsrin,r:. framh:·111cr att man rt·dan innm n;'1g11t iir kan 

stiillas inför en situation diir allmiinna hiilsokontwllcr med mammtigrafi 

aktualiseras. [>:irmcd kan stora kra\' stillas p;i radiologer i framtiden diir 

utbildnings- och kvalitctsfr{igor k<lmmer att st:'! i centrum. 

Socials1_1.,.else11 framh:°tllcr bctrfiffande försöksvcrksamhcten lllL'd tidig 

dia!_!nostik a\ tarmtumörer att framförallt sett i ett internationellt perspektiv 

:ir ckt angeläget att man underbttar en \'erbamhct som kan leda till ett större 

antal L'Xpcriment a\' detta slag. I dessa sammanhang: iir Sverige fa\'11riserat. p;.1 

grunda\' att man h~ir kan följa de omfattande individgrupper som beriirs av 

screening-experiment. Giil'!ehorgs och /\of.'fhtrl>ags liim la11ds1i11g samt 

m<'dicinsku .forsk11i11gsrädc1 betonar s~irskilt \·iktcn a1· kontwllcradL' studier 

ang{1ende nyttan a\' hiilsnknntroll mot tjocktarmscancer. Liikarcsiillsk11pe1 

verkar inte avvisanck till en utiikad försiiksvcrksamhet. Immunologiska 

F-l Jb-metodcr som iir helt specifika fiir mi111skligt henlllglnbin har nyligen 

introduL·erats. :-..frd hjiilp av dessa kan uppsp~irandc a\' tarmcancer komma i 

ett helt nytt Jiige. 

Srarskontorl'I. Kalmar. Örehro och Vä.1·rcmu1.,-la11d1· lims landsting tar upp 

de psykologiska effekterna i samband med uppsiikande hiils1ikontrollcr och 

anser det viktigt att ckssa blir belysta. Patienten hör fa snabbt svar pi1 

umkrsökningarna. Uppföljande undersi>kningar od1 behandlingar bill' ,;ke 

snalibt och med adekvat teknik och !_!oda resurser. 

5 Cancervårdens organisation 

Cancerkommitt~n har haft i uppdrag att följa Ul\L'cklingcn a\· c:111L·nvi1r

dt·n med utgang:spunkt i Sllciabtyrcbens allmiinn:1 rf1d i .'\2 • J 97..i) Planering: av 

onkologisk sjukvard. 

Cancerkumrnittcn anser 

att uppbyggn<idcn a\' rtginnala l'llk1.,logiska l·entra hiir fullfi.ilj~h ..:nligt 
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förslagen i socialstyrelsens allm~inna ri1d. 

att cancerv[1rdens ändamålsenliga och nödvändiga utveckling med hiinsyn 

till dc iikandc krav som stiills pii denna drd biir beaktas vid den päg<lende 

omstruktureringen av sjuk\·arden. 

att tillgimg till onkologisk kllmpetens biir tillförsäkras patienterna även 

inom Uinssjukviirden Lll'h 

att rcsurserna fiir str[tlhehandling. som kriivcr avancerad tcknisk utrustning 

och specialutbildad personal bör koncentreras till de onkologiska 

regionklinikerna. 

Cancerkornmitkns bedömningar delas i hu\'udsak av La11ds1i11gsfiirh11ndc1 

samt l\fo/miilws, Kris1ia11s1ads, Kalmar. Krnnohergs. Ös1crgö1/wuis. Örchro. 

S1ockho/111s. L/flf!Sllla. Viisrcmurrlands och Viisrcrboncns liins la11ds1ing. 

Betr:iffandc kommittens förslag rörande koncentrationen av resurserna 

för viss str;\lbehandling till regi1)nsjukhusen har n~1gra remissinstanser hatt en 

annan uppfattning. Södcrma11/a11ds liins lands1i11g anser att denna rekom

mendation ej far ges siidan status att den förhindrar att enskilda landsting 

planerar och verkstiillcr <ltgiirder för att tillförsäkra der; egna befolkningcn 

adekvat viird. Avsteg fr{111 rekommendationen kan vara motiverade av nera 

olika skiil som t.ex. kapaciietshrist hos regionkliniken. ekonomiska eller 

geografiska förhiillanden. F\.opparhergs läm /a11dsri11g kommaratt närmare 

analysera förutsättningarna för att erbjuda strC1Jbehandling inom länet. 

5j11hårds(örl'lll111ingen i Görchorg är a\' den uppfattningen att varje 

sjuk\'iirdsregion biir söka en lösning niir det giiller samspelet regiononkologi 

kontra Jiinsonkologi som iir mcst optimal för den regionen. 

Yttrande har iiven inkommit frän klinikchcfcma l'id onkologklinikcma i 

Borcls. \iiisrcrlis. Junkiiping, Gäl'/c och Eskils1111w. Dessa mcnar att det finns 

miinga faktorer som viil motiverar onkulogkliniker med radioterapiavdel

ningar pä liinslasaretten. Ävcn /Jrö.1·1cuncl:'1förc11i11gamas riksorganisarion 

(BRO J anser det \·ara av yttersta vikt att tillgi'ing till unkologisk kompetcns 

tillförsiikras inom liinssjuk\·iirden och att denna görs lättillgiinglig för 

patienten. Beträffande konccntrationen till r..::gionklinikerna av strålbehand

lingen menar BRO att kommittens resonemang kriiver en bättre samordning 

och organisation av d..::nna vcrksamhet. 

Medicinska färskning.\'/"ilder stiider kummittens uppfattning att kraftfulla 

Mgiirder bör vidtas för att inom den befintliga regionvärden förse de 

onkologiska centra med fungerande v{irdprogram och utöbdc resurser för 

olika utbildningsprogram och att det diirmed iiven skapas förbiittrade 

möjligheter att bevaka de psykologiska och socialmedicinska aspektcrna i 

ca ncervi1rdc n. 

Sr111sko111ore1 instiimmer i att cancerv<'trdem. utveckling hör beaktas vid den 

piig{iendc ut\·ecklingcn av sjuk\'itrden. Statskontoret anscr i likhet med 

canccrkommitten att uppbyggnaden av regionala onkulogiska centra bör 

fullföjas samt att \'iss onkolugisk expertis hör finnas i1,·cn inom länssjukvitr

den. Rcsurser för strid behandling synes som kommitten frirordar böra 
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koncentreras till de onkologiska regionklinikerna. 

Sl't'llska liikarsiillskapel instiirnmn i kommittens förslag L1Ill bl.a. CL'.ntra

li,ering. nm\'imJnad om patienten och effektivare samverkan mellan 

sju\::vilrdsn::gionl'.rnas onkologiska centra. 

Riksrn·isio11.1Tcrkl'I ( RR V) anser att en utviirdering av canccrvfinkns 

organisation krä\'s för <itt man skall kunna analysera orsakerna till dl'.n 

olikartade Ut\'ecklingen och ge förslag till nödviindiga atg;irder. Utan en 

sadan utvärdering anser RRV att det iir sv;'1rt att ta s@lning till kommittens 

slutsats om L'.n nfiiriindrad organisation. Enligt RRV:s mening finns som en 

följd a\· kommittens synsiitt risk för konnikter mellan kortsiktiga buuget

L'.killlllmiska iiverviiganden nch en ltingsiktig nch rationellt uppbyggd 

cancerstrategi. Det iir enligt RR\' nödvändigt att drn av klimmitten 

presenterade cancerstrategin preciseras \'ad giiller det organisatoriska 

ansvaret och ans\·arsfördelningen mellan staten och landstingen. 

Riks(1)rb1111dc·1.fi'ir ham med blod- och w1111)rsi11kcio111ur framhaller bl.a. att 

dl'.n speciella \'~\rd och behandling som canct'r lws barn krä\'cr mi\stt' 

medvetet byggas upp av samhiillet och styras s:i att erforderliga resurser 

erhitlles och att de anviindes pf1 bästa siitt. !\1ält't mtiste vara att alla barn i 

landet som drabbas av cancer skall fa bästa möjliga viml oc.:h behandling. 

Detta inneb;ir att en samordning maste ske mellan Wnsdclssjukhus -

länss.iukhus - regiofö jukhus - barnonkologiska centra. Man kan ifr~igasätta 

om nuvarande organisation iir den r;iua med fyra landsting som vart och ett iir 

ansvarigt för ett barnonkologiskt centrum utan p{iverkansmöjlighet frän 

andra landsting. Det har som följd att ekonomin och intresset hos det 

landsting som ansvarar för ett barnonkologiskt centrum blir styrande för 

barnnnkologiviirden och inte det faktiska sammantagna behovet for upptag

ningsområdet. Eventuellt bör nf1gon form av samfinansiering mellan 

landstingen utredas med en annan utgimgspunkt ;in nu\·arande debitering per 

viirddag och patient. 

Samverkan och ansvarsfördelning för drn enskilde patienten mellan centra 

- regionsjukhus - bnssjukhus - liinsdclssjukhus biir även utredas och 

klarhiggas. Det rilder i dag oklarheter över hur ansvaret skall fördela sig 

mellan olika vårdgi,·ande sjukhus i samband med att patienten remitteras 

mellan "hemortslasarettet" och barnonkologiska centra. Det kan fa allvar

liga konsekvenser för barnet och dess familj när de hamnar "mellan 

stolarna". vilket iir helt nacceptabelt. 

~\ven fr~igor kring organisation och resurser för barnonkologivftrdcn 

utanför centra hör studeras och klarliiggas. Bristande kunskaper och oklar 

organisation kan innehiira att barn inte kommer under specialistvärd i 

tidigast möjliga skede av sjukdomen. 

IU Riksdagen J<J8../:S5. I sam/. Nr !SI 
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5.1 Uhildning av ,·arclpcrsonal 

Cancerkommitten anser 

att sjukskilt<.:rskors uthildning i cancerviml iir t'n viktig fr{iga som närmart' 

bör utrt'das av UHÄ med beaktande a\' de möjligheter till förbättringar 

som angö av cancerknmmitten tich 

att den psykologiska omvi1rdnaden av cancerpatienterna hiir förbättras i 

törsta hand genom inritttande vid onkologisLt centra av speciella liikar

Pch psykologtjiinster inte minst för bl.a. personalhandledning. 

5,,ciu/s1rrd11'11 delar kommittens bedömning att utbildningen i cancervärd 

behöver förbiittras. Styrelsen instiimmer i att utbildningen inom hiilso- och 

sjuk\'c\rdslinjens inriktning mot onkologi behöver breddas med ökade 

kum.kaper i omdrdnad och tillstyrker förslaget att kompletterande utbild

nin!_.! an(lrdnas for sjuksköterskor som kan bli handledare för utbildning p{1 

det lokala planet. 

UHA delar kommittens syn niir det giiller behovet av utbildning för 

personal \'erksam inom onkologisk sjukvitrd. Behovet av fortbildning har 

under iHens lopp aktualiserats av sjuksköterskor och radioterapiassistenter. 

För niirvarande genomförs inom Malmöhus liins landsting en vidareutbild

ning i klinisk onkologi i form av enstaka kurser för sjuksköterskor och 

radioterapiassistenter. Dimensioneringen av utbildningen motsvarar emel

lertid inte pi1 liingt niir behovet av och efterfr~1gan pä fortbildning. 

Inom UI lÄ har utarbetats förslag till fiir;indringar av utbildningen inom 

onkologisk v{1rd. Ui IÄ:s förslag innehiir förändringar som g;1r i den riktning 

kommitten föresbr i sitt beUnkande. Förslagen har remissbehandlats. 

Hittills inkomna remissvar iir positiva till Ui-L.\:s förslag. Den för;indring 

som rör breddning av den nya cmkologisjuksköterskans utbildning kommer 

att triida i kraft höstterminen 1 %5. 

För övrigt har U l-IÄ för avsikt att. i sin anslagsfra1mt:illning för budgetiiret 

l 9~6i.'i7 liigga fram ett förslag om inrättande av en p;\\wggnadslinje i '"klinisk 

onkologi'" för sjuksköterskor och radioterapiassistenter. D:irutöver skall 

Ul-IÄ niirmare utreda behovet av utbildning i nuclearmedicin för personal 

med medellang vi1rcluthildning som skall arbeta inom detta omrade. 

Ri/.:.s(iirbw1det .fi'ir ham llll'd hlod- och 111111(inj11/.:.do111ar framhiillcr kraven 

p:1 en fortlöpamk förb:ittring av uthildningt'n av all varclpersonal inom 

barnonkologi Sa\·iil vid barnonkologiska centra som vid andra sjukhus och 

v;irdinriittningar (ex.vis. sklilsköterskllr). Behörighet bör införas för läkare 

inom barn0nkologi. \'id barnonkologiska centra bör utbildningstj;inster 

inriittas för att frirst' centra med behöriga läkare men iiven fiirSL' övriga 

sjukhus mt:d utbildade liikare inom barnonkologi. ,\\'L·n Ö\Tig personal som 

sjuksköterskor. barnsk1)terskor. kuratllrer och psykologer behöver specia

listutbih.lning inom barnonktilogi. ,\ven grundutbildning för medicine 

kandidater hör förb:ittras. 
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UH.U anser att kllmmittcn inte tillr;\ckligt uppmjrksammat det pwkoln

gi>ka omhiindertagandet i cancerviinkn. 

6 Forskning rt'irandc cancer och canccrprc\'entiva åtgärder 

Cancerkomrnittcn framhiillcr bl.a. 

att forskning spelar en avgiirande roll for anstr:111gningarna att begriinsa 

cancers.i ukdomarnas skadewrkningar. 

att den i Sverige bedrivna cancerfllrskningen iir av stor bl'tydc:lsc och att 

svenska forskare inom vissa nmraden ;ir internationellt ledande. 

att iikade fnr~kningsinsatscr iir i.inskviirda s;irskilt inom nmri1dcna cpidc

minlogi. toxikologi i relation till verkningsmekanismer och genetik samt 

forskning över risk- och atgiirdsprohlematik uch 

att fnrskningsraden nd1 SL'ktorsforskningsorganen har att sj;ilva bedöma 

sina resursbeh11\' med h;insyn till gennmförandet av de i11tenti1mer 

cancnkurrnnittcn givit u11ryck för. 

Linm!'dc/.1·1·crkl'i och 1111/l11T1lrd1Tcrkt'f delar cancnknmmittcns uppfatt

ning att ökade forskningsinsat>er iir iinskviirda innm epidemiologi. toxiko

logi och genetik. Livsmedclwcrket bedriver vetenskapliga undersökningar 

rörande livsrncdelskumponenters genotoxiska dlcktn och har byggt upp en 

kompetens inom omri1dct. Verket dl'iar kommittens uppfattning att fop,k

ning inom detta omradc biir ges viisentligt Likade resurser. Med hänsyn till 
den stora betydelse som kost!aktorer har fiir uppkomsten m· cancer är ek 

röurser som samhället hittills har satsat pi1 forskning inom detta omri1de 

alltför sm:i. 

Na111T1"ärds1-·crkc·1 lrarnh:in:r behovet a\' att utveckla b:ittre metoder för 

expositions- och dosbeskrivningar. \·iJket torde innefatta betydande forsk

ningsinsatser. 

När det gäller epidemil>logi p~1gar inom ramen för natur\'i1rdsverkeh 

forskningsniimnd planerings- och utreclningsarhctc riirandc rniljiirnedicinskt 

förvarningssysll'm baserat pa biologiska indikatorer. Målet for detta arbete 

iir att utveckla en eller flera metoder för att utnvttja biologiska indikatorer 

vid miljömedicinska bedömningar av konkreta objekt. Arbetet diirrned iir ej 

begränsat till att L'ndast omfatta cancer. 

Pä den förbränningstekniska sidan pagi1r utvecklingsarbete med svfte att 

begriinsa utsliipp av carcinogena :imnen. Forskningsinsatser ri»rande diesel

avgasers häbo- nch miljöeffekter kommer ocksa att uppm:irksammas . 

.Ä. ven s1t11e11s 111il_;iiml'dici11ska la/>ora1ori11111 (SM!.! verkar i allt v{isentligt 

att instiimma i kommittens bedömningar. En förstärkning a\ den cancnt'

pidemiologiska forskningsverksamhett·n torde 1;11npligast ske genom en iikad 

satsning pi1 de mycket fa institutiom:r som har epidemiulogisk forskning som 

huvuduppgift. SML p~1pekar s:irskilt betydelsen a\· forskarutbildning inom 

epidemiologi samt behovet av ller<iriga forskningsan~lag. Epidemiologiska 

projekt :ir ofta mycket tidskrii,·ande och avsev;irda problem uppstiir niir hela 
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finansiaingen inte kan överblickas vid starten. 

SML anser det angeläget att den toxikologiska grundforskningen rörande 

vcrkningsmekanismer för kemiska iimnens toxiska effekter ytterligare 

utvecklas, vilket kan ge den niidviindiga grunden för utveckling av enkla. 

billiga och försöksdjursfria testmctoder som kan ge kvantitativt underlag för 

en riskbcdömning. 

SML delar även kommittens uppfattning att "'forskningen biir ej onödigt

vis hämmas genom en rigid uppdelning efter begreppen grundforskning. 

tillämpad forskning eller miilforskning··. 

Socialstvrl'!sen saknar konkreta fiirslag till utbyggnad av institutioner för 

epidemiologisk forskning. vilka torde utgöra huvudförutsiittningen för den 

nödvändiga miljön för denna typ av forskning. En sitdan uppgift kan liiggas 

pli det centrala cancerregistret niir detta delvis avlastats trän en del av de 

primiira kodningsuppgifterna. som nu fallL'r pii de regionala cancerregistren. 

En s!1dan central institution skulle emellertid behöva tillföras betydande 

resurser i form av dataexpntis, statistisk. epidemiologisk och medicinsk 

expertis. 

Medicinska forskningsrådet understryker kommittens papekandc om att 

en samverkan mellan grundforskning och klinisk forskning inom cancerom

rädet är ovärderlig. Ökade insatser krävs för att omfattande och resurskrä

vande hehandlingsstudier (typ multicenterstudier) skall kunna initieras och 

genomföras i större utsträckning utan stöda\' externa bilor. säsom t.ex. från 

liikemedclsindustrin. Detta är en förutsättning för att psykosociala och andra 

effekter skall ges ökad upprn~irksarnhet. 

Vetenskapsakademien framhaller att det är \'iisentligt att den molekylär

biologiska forskningen. inom vilken nyligen ett flertal genombrott gjorts som 

givit oss ny kunskap om bakgrunden till cancersjukdomarna. inte vid 

resursbeviljning för stil tillbaka för kortsiktiga epidemiologiskt inriktade 

cancerprojekt. 

Naturvetenskapliga/inskningsrådct !NFRJ anser att regler som gäller för 

scktorsforskningcn hör Hittas upp s;;i att kvalificerad grundforskning kan pitgii 

inom projekt som finansieras med medel fdn olika sektorsorgan. Detta 

skulle säkert underlätta kompetensuppbyggnaden inom betydelsefulla 

omriiden. 

Cancerkommitten pekar pä ett antal miljöfaktorer bl.a. tobak och kost där 

ändrade vanor med stor sannolikhet skulle nedbringa antalet cancerfall 

betydligt. Den bästa viigcn att nit malet synes idag vara hiilsoupplysning. Det 

är troligt att en forskning som leder till identifiering av specifika aktiva 

komponenter och väl definierade verkningsmekanismer iivcn medför au 
hiilsoupplysningskampanjer i framtiden kan fii en större genomslagskraft 

anför NFR. 

Forskni11gsr<idsniim11ilcn framhåller att det vore önskviirt att kommitten 

hade utnyttjat sin unika iiverhlick till en aktivare prioriteringscliskussion med 

förslag syfte att påverka forskarsamhällct och forskningsfinansierande 

organ. 
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För egen del anser nämnden. utan att hesitta cam:crkommittens speciella 

kompetens. att en satsning p[1 forskning kring levnadsvanor och dess 

betydelse för cancerrisker samt metoder för p[1verkan <I\ dessa vanor :ir ett 

viktigt inslag i kampen mot cancer. Satsningar pil forskning in(1m preven

tionsomr[\det blir särskilt viktiga. då det ej tycks som behandlingsmetoderna 

för de tlc::sta och de kvantitativt vanligaste cancerformerna har förhiittrat' i 

nagon större omfattning. Denna uppfattning synt:s kunna få stöd i 

utreuningens material och analys. 

Sremka läkaresällskapet päpekar att en central funktion har universiteten. 

inte minst institutioner för omgivningshygien, yrkesmedicin. epidemiologi 

och toxikologi. En ökad satsning pa dessa om räden iir en logisk konsekvens 

av caneerkommittens betänkande. Tendensen att nedrusta unin:rsitetcns 

institutioner för omgivningshygicn måste kraftfullt motverkas. 

UHA p~tpekar att även elen odontologiska forskningen är en resurs niir det 

gäller förebyggande av och tidig diagnosticering av cancnsjukdomar. Denna 
har inte uppmiirksammats av kommittc.:'n. 

Rik1föreni11ge11 mot cancer ( RmC) anser det väsentligt att föreningens 

anslag jämställs med de rent statliga anslagen till cancerforskning.. RmC ~ir 

den klart största bidragsgivaren. RmC har inget att invända mot ökade 

insatser på de av kommitten föreslagna omradena. men måste samtidigt 

framhålla att en förutsättningslös grundforskning över canct:rsjukdomarnas 

natur och uppkomstmekanismer på sikt kan komma att avsätta resultat av 

stor betyddse för prevention. diagnostik och behandling. Framför allt gäller 

det att förklara betydelsen av levnadsvanor/miljö i kemiska och/eller 

fysikaliska termer för att lägga en rationell grund för prevention. Uppen

barligen växlar också den individuella känsligheten för olika miljöfaktorer. 

Orsakerna till denna viktiga variation är i stort sett okänd. 

RmC betonar även den stora betydelsen av internationella insatser på 

epidemiologisk forskning och det närliggande omradet - identifiering av 

cancerframkallande miljöfaktorer. Det nuvarande statliga stödet till och 

medlemskapet i WHO:s International Agency for Research on Cancer i 

Lyon är ur denna synpunkt ytterst viktigt, liksom bättre utbyggt nordiskt 

samarbete. 

7 lnformationssystem 

Cancerkommitten framhåller bl.a. 

att Sverige genom befolkningsbaserade informationssystem och andra 

förhållanden har mycket goda förutsättningar för studier av såväl 

cancersjukdomarna som andra, speciellt kroniska sjukdomar, 

att bättre epidemiologiska utbildningsmöjligheter, med tonvikt på postgra

dual utbildning behöver utvecklas inom det svenska universitetsväsen

det, 

att rikstäckande uppgifter av god kvalitet om inträffade fall av cancersjuk-
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dom c·canCl:rregistret'") och om dödsfall relaterade till cancer (i 

'"dödsorsaksn:gistret"') är av grundliiggande betydelse frlr cancerepide

miologin. 

att ansvaret för den medicimka dden i dödsorsaksregistreringen bör 

överföras fran statistiska centralbyrim till siL·ialstyrelsen och 

att ansvaret för caneerepidemilllogin bör ligga pt1 den regionala nivån under 

medverkan av onkologiska centra. 

Socialstyrdsen anför följande. Canccrkommittl'n har bmnat en aktuell 

beskrivning av utvecklingen vad gilllcr epidemiologisk bevakning. Socialsty

relsen instiimmer i den beskrivning av styrelsens roll som liimnats. För 

genomförande av det hälsopolitiska synsätt som bl.a. hälso- och sjukvi1rds

lagen iir ett uttryck for är utvecklingen av epidemiologisk bevakning av 

fundamental betyddsc. Dessa krav har ocksi1 kommit till uttryck i 

HS 90-arbetet. Styrelsen anser det angchiget att betona niidviindigheten av 

att landstingen inom ramen för sin samhiillsmedicinska verksamhet deltar i 

utvecklin!).cn a\· epidemiologiska bevakningssystem. 

Trots att epidemiologisk forskning har prioriterats mycket högt i de 

senaste arens forskningspolitiska propositioner har angelägna utvecklings

projekt för vilka program utarbetats inom statens miljömedicinska labora

torium ännu inte kunnat piibörjas. Bakgrunden härför är att medel inte 

beviljats av de forskningsriid dit ansökningar om medel inlämnats. 

De svenska befolkningsbaserade informationssystemen skapar mycket 

goda forutsiittningar för studier av cancersjukdomar i Sverige. Cancerkom

mitten hetonar att detta förhållande gör det angeläget att samarbete med 

andra hinder och särskilt de nordiska tillvaratas. Socialstyrelsen instämmer 

tveklöst i cancerkommittens uttalande. Det bör hiirvid sta klart att man just 

inom canceromr:idet trots stora likheter i själva registreringssystcmet, haft 

en helt annan och bättre tillgang till vetenskaplig expertis i de andra nordiska 

liinderna. 

Statem milji.imedicinska laboratorium ( S;\4 Li framhåller att ett ytterligare 

utveeklingsarbetc inför implementerandet av ett bcvakningssystem pågår 

inom SML och det iir därför for tidigt att definitivt ta ställning till vilken 

omfattning och form ett bevaknings,ystem bör ha. Att cancerincidcnsen bör 

följas pii landstingsnivå är dock klart. Huruvida det är meningsfullt att 

genomföra bevakningssystem, i den striktare bemärkelsen pii lägre nivi1 än 

landstingsnivå. kan inte avgöras innan det piig{1ende utvecklingsarbetet är 

avslutat. Redan nu kan sägas att de centrala registren bör utveckla rutiner 

som gör det möjligt att på begäran. pti ett flexibelt sätt, förse regionala och 

lokala organ med specifik deskriptiv epidemiologisk information. I det 

pagaende utvecklingsarbetet ingår att utarbeta ~.k. bevakningsunderlag, 

dvs. modeller för sådan epidemiologisk information som det kan vara 

relevant för lokala och regionala organ att begära frän centrala myndigheter. 

Med hjiilp av dessa bevakningsunderlag kan olika registeransvariga utveckla 

programpaket för effektivt framtagande av den beginda informationen. 
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I utredningen p:1pekas att epidemiologisk bevakning st:iller krav pa 

utbildning av epidemiologer. Vad g:ilkr utbildning av halificeratk epide

miologer finns det nu vissa möjligheter att ge siidan vid vissa institutioner 

inom landet. bl.a. vid S:VIL. 

SML instämmer i kommittens p:ipekande att det ~ir angel~iget att nu verka 

för en förbättrad dokumentation om aktuella exponeringsförh:1llanden. 

Därigenom kan framtida retrospektiva undersökningar genomföras under 

bättre förutsätrningar ~in vad som ofta iir fallet i dag. 

Statskontor('t kan inte bcdöma alla enskildheter i kommittens flir~dag och 

rekommendationer. '{tterlig.are utredningar i ett vidare sammanhang 

behövs, varvid iiven de förslag som lagb fram av HS 90-utrcdningen biir 

prövas. Caneerkommittens förslag pm informationssystem utgör. ..:nligt 

statskontorets mening. ett bra undL·rlag för en si1dan samlad prövning. 

Rik1-rcFisio1T.H'erker (RRV) delar kommittens uppfattning att informa

tionssystem behövs för att bygga upp kunskap om sjukdomars fi.irekomst. 

orsaker och effekter men anser att kornmitten borde h;i övcrv~igt möjligheten 

att bygga upp information pi1 endast vissa urval av populationen. 

RRV anser vidare att kommitten alltför summariskt behandlat sekretess

och integritetsaspckter. I betänkandet har inte heller diskuterats friigan om 

datakvalitet i samband med förslagen om en utökad samkörning mellan olika 

register. Någon tillgiinglighctsdiskussion har inte förts. Analys av dessa 

frågeställningar är, enligt RRV. nödvändiga innan informationssyste1m:n 

byggs ut ytterligare. 

Statistiska ce111ralbyrä11 I SCB) avstyrker cancerkommitteens förslag om att 

den medicinska dödsorsaksregistreringcn bör överföras till socialstyrelsen. 

SCB:s statistiska kompetens, långa erfarenhet av arbete med dödsorsaksre

gistret och interna tillgang till för cancerepidemiologin värdefulla befolk

ningsregister iir starka skäl som talar för att dödsorsaksstatistikcn i sin helhet 

bör vara kvar vid SCB. 

SCB framhåller att man har riksdagens uppdrag att uppriitta en central 

databas (SSDB) och har i förarbetet pii denna databas planerat att till 

databasen föra uppgifter från patientregister. dödsorsaker. arbetsskador. 

demografiska uppgifter. socialförsiikringsstatistik m.m. AvsiktC'n iir att till 

SSDB foga cancerregistrets uppgifter. Databasen blir sjiilvfallet optimalt 

användbar först när omfattande material finns inlagda och skulle' dä fylla 

många av de önskernii.l som redovi~as av cancerkommittcn. 

SCB har emellertid inte tilldelats ni\gra medel för uppbyggnad av denna 

databas. Chefen för civildepartementet framhäller i budgetpropositionen att 

det hittills redovisade materialet inte utgör tillräckligt beslutsunderlag för 

medelstilldelning och avser därför att ge SCB i uppdrag att inkomma med 

erforderliga kompletteringar. Enligt SCB:s uppfattning understryker can

cerkommittcns synpunkter det stora behovet av en databas för socialsektorn 

som innehåller relevant information för epidemiologisk forskning. SCB har 

teknik och kompetens att uppriitta denna databas och har rutin att hantera 



Prop. 1984/85:181 152 

stora register. SCB har ocksi1 stor vana att g1.: omfattande service i1t forskare 

som \'ill utnyttja registerdata och fä tillghng till primiirmaterial genom t.ex. 

kopior pi1 dödsbevis. Inom SCB finns ocksf1 som tidigare nämnts en rad andra 

register av betyclcbe för cancerepidemiologiska studier. 

!frenska läkaresällskapet tillstyrker att ansvaret för den medicinska delen i 

dödsorsaksregistreringcn överförs till socialstyrelsen. eftersom detta ökar 

förutsättningarna för förbättringar av unckrlagct för diidsorsaksrcgistrering 

och samordning med befintliga cancerregister. Förslaget tillstyrks ocksi1 

uttryckligen av Kalmar läns !1111dsri11g. 

F!erra!e1 a1· de la11ds1i11g som yttrat sig tillstyrker cancerkommittens 

rekommt:ndationt'r om fortsatt uppbyggnad av de regionala cancerregistren. 

Man framhiiller att dessa är en av grundstenarna i ett informationssystem om 

cancer och utgör diirför en viktig del av det lokala epidt'miplogiska arbetet. 

Såt.ex. framhiiller Hallands liins la11ds1ing att sjukvilfd>huvudmiinncn har ett 

särskilt ansvar för en fortlöpande epidemiologisk bevakning av sjukdoms

mönstrd och dess föriindring över tiden och att man iir beredd att prioritera 

epidemiologisk verksamhet inom landstinget. 

Uppsala liins landsting papekar att man vid faststiillande av ambitionsniv[111 

i uppbyggnaden bör beakta siidana faktorer som personlig integritet. 

kostnader samt möjlighett:n att ajourhb.Jla registren. 

Örebro läns la11ds1i11g anför att hälso- och sjukvården iir en av de centrala 

registrens viktigaste uppgiftsliimnare och avniimare. För att kunna fullgöra 

sitt lagstadgade ansvar för befolkningens hälsa, är det angeliiget att 

tillgängligheten till gemensamma centrala basdata pä allt siitt underlättas. 

A vgörandc för tillgängligheten synes vara att ansvarsfr[1gorna niir det gäller 

statistiska centralbyrans och socialstyrelsens hantering av de centrala 

registren klarläggs och att dessa myndigheter tillddas erforderliga r1.:sur

ser. 

Kalmar liins landsting framhåller att ett epidemiologiskt bt'vakningssystem 

bör drivas inom landstinget i enlighet med landstingets formella ansvar för 

befolkningens hälsoförhållanden enligt den nya hlilso- och sjukv:1rdslagen. 

Samarbete mellan de olika landstingens miljömedicinska-samhiillsmeJicin

ska enheter bör ske inom ramen för den regionala samverkan. Dessutom bör 

de miljömedicinska-samhällsmedicinska enheterna kunna fä stöd när det 

gäller epidemiologiska bevakningssystcm av statens miljömedicinska labo

ratorium. På länsnivå samarbetar landstinget när det gäller epidemiologiska 

bevakningssystem med kommunala organ. företagshälsovitrd. yrkesinspek

tion, länsstyrdse för att skapa ett så komplett bt'vakningssystem niir det 

gäller miljöfaktorer som möjligt. 

Landsting4örb1111det: Viktiga förutsättningar för att huvudmännen skall 

kunna påta sig sin del av genomförandet av epidemiologisk bevakning är att 

såväl kvaliteten som tillgängligheten och aktualiteten hos de s.k. centrala 

registren förbättras. När det gäller dödsorsaksrcgistrct deltar Landstingsför

bundet i den nyligen inledda översynen av denna registrering. Frågan om att 
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- enligt kommittens förslag - överföra ansvaret för den medicinska delen i 

dödsorsaksregisteringen från SCB till socialstyrelsen hör kunna prövas i 

detta sammanhang. 
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Bilaga 5 

Sammanfattning av rapporten (Os S 1984:16) Förtro
endenämnder inom hälso- och sjukvården, m.m. 

Arbetsgruppens sammanfattning a,· rapporten 

En siirskild :1rhcbgrupp inom socialdcpartcmcntcl har ul\·jrdcrat fiirsöks

verksamhdcn med fiirlroendcniimnder inom hiibo- och sjukviHden. 

Verksamheten regleras i lagen ( 19811:12) om förtruendeniimnder inom 

hiilso- och sjuhfmkn. Lagen triiddc i kraft dt:n 1 juli 1980 och giilkr till 

utgimgt:n av juni 1985. Enligt lagen skall landstingskommun och kommun, 

som inte ingiir i en landstingskommun, för hälso- och sjukvården ha en eller 

flera förtroendcniimnder. Niimnderna skall ha till uppgift att friimja 

kontakten mellan patienterna och hälso- och :;jukvårdspcrsonalen samt att 

förmedla den hjiilp som förhilllandena påkallar till paticnkrna. 

Socialutskottet förutsatte i sin h.:handling av fr:'1gan om förtroendenämn

der (SolJ 1979/80: 16) att verksamheten skulle utvärderas innan slutlig 

stiillning togs till hur verksamheten borde utformas på längre sikt. 

Arbetsgruppen har gjort en enkätundersökning för att fä en uppfattning 

om innehii.11 och omfattning av förlroendcnfönndernas verksamhet. Syn

punkter på verksamheten har inhiimlats friln förvaltningsutskotten (motsv.). 

vilka i sin tur inhiimtat yttranden frän förtrocndeniimnderna och hälso- och 

sjukv<irdsnämnderna. 

Arbetsgruppen har sammantriiffat med handläggarna hos förtroende

nämnderna samt med företrädare för hälso- och sjukviirdcns ansvarsnämnd 

(HSAN), socialstyrelsen, Spri och personal- och patientorganisationer. 

Arbetsgruppen lägger fram följande förslag:: 

- Verksamheten med förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården bör 

bestå även sedan försökspcrioden upphört. 

- Sjukvardslrnvudmännen bör i fortsiittningen vara skyldiga att inrätta en 

eller flera särskilda niimnder för verksamheten. 

- Nämndernas verksamhd bör i fortsättningen omfatta både den allmänna 

hälso- och sjukv;lrdcn och folktand\'iirden. 

- Förtroendenämnderna bör även i fortsiittningen regleras i en särskild 

lag. 

- Hälso- och sjukvärdcns ansvarsnämnd föresl<h fil möjligheter att till 

sjukvårdshuvudmännen övcrliimna ärenden som riir klagom[tl över bemö

tande av personal inom hi1lso- och sjukv~mlen eller bristande kontakt och 

information i v;irdcn. 
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Arbl'tsgruppen anser vidarl' 

- att arbetsfördelningen mellan fiirtnx·ndeniimnderna och deras handlägga

rl' bör syfta till att åstadkonnna en snabb och obyr;!krati~k handl~lggning av 

patientiirendena. 

- att !1terföringcn av erfarenheter fr{111 nämnderna bör göras effektivare. 

- att fortbildning bör anordnas för nimrndcrna och deras handliiggarc. 

- att niimnderna i ökad omfattning bör delta i utbildning av hiilso- och 

sjukvardspersonalen. 

- att {1terkommande information om niimnderna bör liimnas till personal. 

patienter och allmiinheten. 

- att bmpliga former för fortlöpande kontakter med förcträd;ire för lokala 

personal- och patientorganisationer bör öven·iigas. 

Arbetsgruppen liigger fram förslag till lag om förtroendenämnder inom 

hiilso- och sjukvttrden och folktandv{mkn samt föresbr en iindring i lagen 

( 1980: Il) om tillsyn över hälso- och sjukviirdspersonalen m.fl. 

Arbetsgruppens författningsförslag 

Förslag till 
Lag om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården och folktand
vården 

Härigenom föreskrivs följande. 

I §För den hälso- och sjukv{trd och folktandvttrd som en landstingskommun 
eller en kommun som inte ingår i en landstingskommun ombesörjer enligt 
hälso- och sjukvårdslagen ( 1982:763) eller folktandvfirdslagen (1973:457) 
skall det finnas en eller flera förtroendentimnder med uppgift att främja 
kontakterna mellan patienterna och hälso- och sjukvttrdspersonalen samt att 
fil patienterna förmedla den hjälp som förhällandena pakallar. 

När flera förtroendenämnder finns. skall varje nämnd fullgöra de 
uppgifter som sägs i första stycket för en viss del av landstingskommunen 
eller kommunen eller för en viss vårdinrättning. 

2 ~I fråga om förtroendenämnderna gäller bestiilnmelscrna i 3 kap. 2-12 *~ 
kommunallagen (1977:179) i tillämpliga delar. 

I. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. 
2. Annan nämnd än förtroendenämnd får till utgiingen av lir 1985 vara 

förtroendenämnd. 
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Ftirslag till 
Lag om ändring i lagen ( J 980: 11) om tillsyn över hälso- och 
sjukvårdspcrsonalen m.fl. 

Hiirigenom fiireskrivs att 38 9 lagen ( 1980: 11) om tillsyn (iver hiilso- och 

sjukvårdspersonalen m.fl. skall ha nedan angivna lydelse. 

N11l'im111de lydelse Föreslagen lydelse 

38 * 
Discipliniirendc beträffande arbetstagare får överlämnas av ansvarsniimn-

den till arbetsgivaren för den ätgärd som kan ankomma på honom. om det iir 
uppenbart att iircndets behandling i nämnden inte är påkallad frän allmän 
synpunkt eller för att tillvarata patientens rätt. 

Innehåller en anmälan till a11s1·ars
niim11de11 klagomål ö1·er bri.\"ft:r i 
kontakten ml.'llrm en patient och häl
so- och sjukwlrdspersonalen i en 
/a11dstingskomnn111 eller ö1•er nägot 
annat liknandl' förhållande, får 
nämnden överlämna anmälan i den 
delen till landstingskomm11nen för 
tltgiird. Vad som sägs om /andstings
kommun giiUer också kommun som 
ime ingår i en landstingskomm11n. 

Finner ansvarsnämnden i ett där anhängigt ärende att förutsättningarna 
enligt 13 * andra stycket för anmälan till äta! föreligger, skall nämnden 
fullgöra anmälningsskyldighctcn. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. 

Särskilt )-'ttrande 

Förbundsjurist Jan Sahlin. Landstingsförbundet, anser att det inte längre 

behövs någon särlag som styr huvudmännens verksamhet pä området i fråga. 

Det finns ingen tvekan om hälso- och sjukvårdshuvudmännens villighet att 

fortsätta och vidareutveckla verksamheten utan påtryckningar genom 

särskild lagstiftning. 

Arbetsgruppens sammansättning 

HultstrancL Lars. departementsräd. sammankallande 

Starup. Hdena. departementssekreterare 

Linde. Marianne, byråchef 

Sahlin, Jan. förbundsjurist 

I gruppens arbete har också deltagit patientombudsmannen Rut Ceder

gi'irdh. 
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Hilaga 6 

Sammanställning av remissyttrandena över rapporten 
(Ds S 1984:16) Förtroendenämnder inom hälso- och 
sjukvården 

Innehåll 

Viirckt a\· förtrocndeniimndernas verksamhet. Allmiinna syn

punkter p(1 fortsatt verksamhet med förtroendenämnder. Fragan 

Sid 

om nämnderna bör vara obligatofr;ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 

2 Utvidgning av niimrnkrnas kompetensornr;'ide. Behov aY ytter-

ligare lagreglering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 73 

3 Avlastning av HSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 76 

4 Övriga friigor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 

4.1 Lagtexten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 

-1.2 Kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 

-1.3 Sekretess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 

4.-1 Arbetsformer förtroendeniimnd - patientombudsman. 

[1terföring av erfarenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 

-1.5 Information - utbildningsfr{1gor. kontakt med personal 

och patientorganisationer m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 
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Sammanställning a\' remissyttrandena ()\'er rapporten 
(Ds S 1984:16) f'()rtroendenämnder inom hälso- och 
s.iukvården 

följ:mde remissinstanscr har avgivit yttranden: 

15i\ 

Kammarriitten i Stockholm. socialstvrclsen - som bifogat yttrande a\· 

psykiatriska niimnden -, h:ibo- och sjukdrdens ans\'arsnämnd (t-lSAN ), 

riksförsäkrings\ erket. riksrl'visionsn:rket (RRV ). stat- od1 kommunbered

ningen. demokratiberedningen. riksdagens ombudsrniin (JO). Landstings

förbundet. samtliga hiilsn- nch sjuh'i!rdshuvudrniin. S jukv:irdens och 

socialv:inkns planerings- och ratinnalisningsinstitut ( Spri), Lanclsnrganisa

tionen i Sverige (LO) - som bifogat vttrande av Svenska knmmunalarbeta

reförtiundet (SKAf) -. Tj~lnstcm~lnnens centralorganisation (TCO). Cen

tralorganisationen SACOiSR. J-landikappförbundens centralkommitte 

(IICK), De handikappades riksförbund (DHR). Pensioniirernas riksorgani

sation (PRO). Sverigö folkpensionärers riksförbund (SFPR) samt Patien

krnas riksförbund (l'RFJ. 

Härutöver har skrivelser inkommit fr{in Sverigl's läkarförbund och 

Socialmedicinska institutionen vid Huddinge sjukhus. 

Värdet av förtroendenämndernas verksamhet. Allmänna syn
punkter på fortsatt vt-rksamhet med förtroendenämnder. Frågan om 
nämnderna bör vara obligatoriska 

Grundinstiillningen till förtrnendeniimndernas vt:'rksamhet fö· positiv. S<I 

gott som samtliga remissinstanser an~er att förtroendeniimnderna fyllt ett 

viktigt behov. 

HCK har i första hand förespr:'ikat mer frist[it.>nck paticntnmhudsrniin och 

har i1tskilliga synpunkter pil hur nämnclnna skulle kunna fi.irhättras. l'RF 

p<ltalar att kvaliten pr1 nämnderna under försiiksperioclcn varit mycket 

ojämn. Motsvarande intryck framförs av HSAN. Flertalet hälsa- och 

sjuki·årdsh111·11tlmii11 är positiva till verksamheten och till en fortsättning av 

niimndverksamheten. Undantag :ir Skarahorgs läns lu11tlsti11gskom11w11 som 

förcsprilkar att uppgifterna liiggs in i h:ilso- och sjukv~irdsorganisationen. 

Niir det giillcr fr~1gan om ett fortsatt obligatorium för huH1dmiin11en att 

inriitta fl.irtrot'ndeniimnder och förslaget att uppgifterna i fortsättningen 

endast skall kunna liiggas P'i siirskilda nämnder är flertalet rcmi~sinstanscr 

positiva och understryker vikten av att viss likformighet kommer att g:illa i 

landet och att niimndenrn h:ills skilda fdn hiilsn- och sjukv:irden. Negativa 

till förslaget iir stat- och kommunberedningen. demokratiberedningen. 

Landstingsförbundet och l'tt kmtontal landsting. 

/\.11m111wnlm•11 i S1ocklwl111 anför: Försöksperioden med frirtroendeniimn

der inom hälso- uch sjukv{1rden har \'isat att verksamheten. som \·arit relativt 
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omfattande. har en viktig funktion att fylla. De flesta s(llll arbetsgruppen har 

hört har ocksi1 varit positiva till verksamheten. Kammarriitten tillstvrker 

arbetsgruppens förslag att förtrocndt:niimnderna skall fortsiitta sin verksam

het även efter den I juli }l)X5. - Kammarriitten vill dock ifri1gasiitta om den 

föreslagna ordningen iir den biista fiir en permanent lösning. Det kundt• 

enligt kammarriittens mening finnas anledning att utreda ett alternatiY som 

innebiir en iikad kompetens för niimnderna. Kammarriitten tillstvrker 

försbgL't att niimnderna biir vara obligatoriska. 

Av de skiil som har redovisats i rapporten hör iiven enligt kammarriittens 

mening fiirtroendeniimndernas verksamhet regleras i en siirskild lag. 

"Ytterligare ett skiil hiirfor iir att niimndernas vnksarnhets1m1r:"1tk framledes 

kan komma att utvidgas. Kammarriitten föresliir dock att hiilso- och 

sjukviirdslagen ( 191-12 :763) och folktandyjrdslagen ( 1973:457) kompletteras 

med en hiinvisning till den nya lagen. 

HS.-\N anser i likhet med arbetsgruppen att de landstingskummunala 

förtroendeniimnderna har en viktig uppgift alt 1\lla fi"ir att underliitta 

kontakterna mellan patienter och pnsonal och for att hjiilpa och stödja 

patienter i olika v{irdsituationcr. Verksamheten biir diirför fortsiitta efter den 

nuvarande försökspt::riPdens utgäng den l juli 19X.5. Niimnden tillstyrker 

ocks[1 att fiirtroenden;imnderna permanL'ntas nch regleras i en siirskild lag. 

Förtroendenämnderna hör alltsti bli obligatoriska. Ans\ arsnämnden vill 

starkt understryka arbetsgruppens uttalande att det iir angdiiget att 

förtroendenämnderna hiills iitskilda frim de verbtällande organen inom 

hälso- och sjukviirden. Detta iir viktigt av bi1de principiella t"Jch psykologiska 

skiil. Förtroendenämndernas oväld LH.:h objektivitet biir inte kunna siittas i 

friiga p~i grunda\· att dessa niimnder samtidigt iir t.cx. sjuhitrdsstyrelser eller 

direktioner som har att besluta i fragor s11m rör organisation. ekonomi och 

personal och diirigenom har ett iivcrgripande funktionellt ansvar för 

verksamheten. 

Ansvarsniimnden vill i detta sammanhang erinra om att de synpunkter som 

här framförts ncks<"t låg till grund för riksdagens beslut är I Y79 11111 att ersiitta 

den di'1varande medicinalväsendets ;111svarsniimnd. som var knuten till 

socialstyrelsen. med en frist<iende hiilsn- och sjukviirdens ansvarsniimnd. 

Socia/s1yre/sc11 instämmer i arbetsgruppens bedömning att förtroende

niimnderna fyller rn viktig funktion inom hiilso- 1ich sjukvarden för att 

friimja kontakten mellan patienten och personalen samt att svara för 

information och hjälpformedling i patientiirenden och att niimnderna 

ditrmed visat sig utgiira ett viktigt komplement till socialst\Tdsen och HSAN. 

Det behövs ett organ i erforderlig niirhct till h;ilso- och sjukdrden. som p<'i 

ett smidigt och obyd1kratiskt siitt kan riitta till s.'1dan;1 missfi.irstimd och 

missforhilllanden i relationerna mellan patienterna och personalen. som inte 

är av den karaktiiren. att de skall underst;illas HSAN:s priivning. Socialsty

relsen tillstyrker s;'ilunda förslaget att förtroenden;imnderna skall besti1 efter 

fiirsi\ksperioden. 
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Socialstyrelsen ifri1gasätter inte sjukvardshuvudmännens vilja att även i 

forts~ittningen tillhandagil patienter och personal med den särskilda förtro

endcnämndsverksamheten. Emellertid är det viktigt med hiinsyn till tilliten 

till niimnderna. 3tt deras självständighet i förhållande till vårdvcrksamheten 

och till hiilso- och sjukv[1rdens beslutande organ markeras. Detta sker enligt 

socialstyrelsens mening bäst genom en särskild lag i ämnet såsom arbets

gruppen föreslagit. Det bör tilläggas. att enligt rapporten har en majoritet av 

sjukvi\rdshuvudmiinnen uttalat sig för en fortsatt lagreglering av verksam

heten pii samma siitt som under försöksperioden. 

RR\/ delnr arbetsgruppens uppfattning att förtroendenämnderna fyller en 

viktig funktion inom hiilso- och sjukvarden saväl di! det gäller att svara för 

information och att förmedla hjiilp i patientiirenden, som att främja 

kontakten mellan patienter och personal. 1 en sii omfattande verksamhet som 

hiilso- nch sjukv{Hden. iir missförst!md och felbehandling sv!Ha att utt:!slu

ta. 

RR V menar ocks{1 att en systematiskt samlad information om problem i 

v:°irden kan ge forutsiittningar för förbättringar och rationaliseringar om den 

äterförs till ansvariga politiker och till anställda inom den medicinska 

verksamheten. 

En förtroendenämnd inom landstingen ger också förutsättningar för att 

problem som i dag m{1ste föras till socialstyrelsen (SoS) resp. hälso- och 

sjukvårdens ansvarsnämnd (llSAN) primärt kan behandlas på en mer 

adekvat nivä. dvs. inom landstinget. P<'i den lokala nivan finns den problem

och rniljökiinnedom som iir förutsättningen för konkreta åtgärder. RRV 

anser att dc~sa aspekter är av stor principiell vikt. Till detta kommer den 

avlastning av de tvi1 centrala organen, som förtroendenämnderna på sikt och 

med en mera aktiv information bör kunna innebära. 

En siirskild nämnd för dessa frägor hör finnas bl.a. av de skäl som 

utredningen anför. RRV vill ocksil framhålla. att patienterna troligen 

upplever en fristi!endc nämnd som mera neutral att vända sig till då de vill 

framföra klagomiil än häls0- och sjukvårdsnämnden eller annat verkställan

de organ inom landstinget. 

RRV delar uppfattningen hos majoriteten i arbetsgruppen att inrättande 

av förtrnl·ndeniimnd och verksamhet i nämnden bör regleras i lag. 

Huvudmannen ges stor frihet att inom lagen anpassa verksamheten efter 

lokala förhållanden och önskem:il. Enligt utredningen har inte heller den lag 

som styrt försöksverksamheten inneburit ni1gra nackdelar för huvudmännen 

stl\'itt framkommit genom enkiiterna. Viktiga motiv för lagstiftning bedömer 

RR V vara dels verksamhetens genomslagskraft inom hälso- och sjukvården 

lokalt. deb den garanti för avlastning för SOS och HSAN ~om bör 

i1stadkommas. Det kriivs en reglering av vilken typ av ärenden som måste 

behandlas av central myndighet och vilka ärenden som mi1ste behandlas 

lokalt. Ärenden som inte är av principiell eller disciplinkaraktär bör i största 

möjliga uhtriickning behandlas på lokal niva. RRV anser därför att förslaget 

till ändring av 38 ~ tillsynslagen borde få en vidare formulering än den 
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föreslagna. Den enskildes riittssäkcrhet garanteras enligt RRVs mening 

genom möjligheten att anföra förvaltningsbesvär hos kammarrätten. 

I enlighet med den allmiinna strävan att samla bestämmelser till ett 

begriinsat antal lagar borde det övervägas om lagen om förtroendenämnder 

kan införas som ett tillägg till hälso- och sjukviirdslagen (HSL). 

Enligt psykiatriska nämndens uppfattning finns det ett stort och angeläget 

behov av en myndighet som nära hälso- och sjukviirden kan hjiilpa patienten 

med olika önskcmiil eller kan förklara för patienten anledning till de 

förhållanden som han är missnöjd med. Mycket ofta är grunden till 

patientens klagomål att han inte rätt förstiitt den information som lämnats 

eller att han inte alls fött nägra upplysningar. I sammanhanget far 

understrykas att patienterna när de kommer med olika klagomäl som regel 

inte är intresserade av några disicpliniira påföljder för personalen inom 

hälso- och sjukvarden. Vad de önskar ~ir en ändring. Det organ som lokalt 

skall svara för den angivna uppgiften skall diirför inte ses som ett 

kontrollorgan som övervakar hur personalen sköter sina aligganden utan 

som ett serviceorgan till patienternas hjälp. 

Förtroendenämnderna får anses väl ägnade att svara för dessa uppgifter. 

Genom sin nära ankytning till hälso- och sjukvården bör de ha goda 

möjligheter att verka för förändringar. t.ex. beträffande olämpliga indel

ningar av upptagningsområden för sjukvårdshuvudmannens sjukhus. eller 

att pi1visa beho\· av resursförstärkningar eller omfördelningar av resurser 

inom delar a\' hälso- och sjukv;'\rden. Framförallt bör de dock genom att 

finnas på platsen ha vida bättre möjligheter än en statlig tillsynsmyndighet att 

snabbt kunna ge patienterna de besked de önskar. 

På den myndighet som skall svara för dessa uppgifter får ställas olika krav. 

Myndigheten skall vara formellt fristående från organ som direkt ansvarar 

för hälso- och sjukvården. Självfallet utgör det inget hinder för att 

myndigheten finns hos och hör under sjukvårdshuvudmannen. Däremot kan 

det inte vara Himpligt att t.ex. direktionen för ett sjukhus svarar för 

uppgiften. För de personer som fattar beslut bör giilla jävsreglerna i 

förvaltning.slagen (1971 :290). Myndigheten skall vara skyldig att ta upp 

ärenden som faller inom kompetensområdet och som antingen inges av 

patienterna eller överlämnas från andra myndigheter. Även anhöriga till en 

patient bör ha möjlighet att vända sig till myndigheten (jfr. vilka som kan 

vara parter enligt 18 ~ LSPV). Vad nu anförts kan innebära att den 

föreslagna författningstexten för förtroendeniimnderna kan behöva kom

pletteras. 

Psykiatriska niimnden tillstyrker sammanfattningsvis att försöksverksam

heten med förtroendenämnder permanentas. Härvid bör bestämmelserna 

kompletteras med de regler som kan bli följden av vad ovan anförts om 

nämndernas verksamhet och uppgifter. 

JO anser att verksamheten med förtrocndeniimnder bör hestil. Förslaget 

härom tillstyrkes. Även övriga förslag i rapporten synes vara välmotiverade. 

I I RiksdaKl'll 198.J/85. I sam/. Nr Jl:il 
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De grundas pii undersökningsresultat och p<i synpunkter. som inhämtats från 

berörda niimnder hos landstingen och centrala myndigheter och organisa

tioner. Underlagsmaterialet stämmer viil överens med JO:s erfarenheter av 

den här typen av klagomäl. 

Riks.fiirsäkringsl'(:rket anser att frim socialförsiikringens synpunkt kan 

verksamheten med förtroendenämnder vara av betydelse. Sålunda kan 

nämnderna i vissa fall hjiilpa patienter att kommunicera med försäkrings

kassor i crsättningsfo1gor. Vidare bör nämnderna i enskilda fall kunna 

medverka till kassornas kontakter med patienter inom den allmänna hälso

och sjukvården. Riksförsäkringsverket tillstyrker att verksamheten får 

fortsätta efter juni 1985. 

Spri anför följande: Resultatet av utvärderingen visar genomgi1ende att 

försöksverksamhekn med förtroendenämnder varit värdefull och att det 

föreligger behov av att även i fortsättningen bedriva en verksamhet med 

förtroendenämnder. Spris erfarenheter från kampanjen för bättre service i 

hälso- och sjukvården är även den att det föreligger ett stort behov av ett 

rådgivande och stödjande organ för patienterna i deras kontakter med hälso

och sjukvården. Erfarenheterna i detta sammanhang visar också att 

förtroendenämndernas inriktning varierar avsevärt mellan olika sjukvårds

huvudmän. Detta har också lett till att förtroendenämnderna p;i vissa håll 

upplevs som en del av sjukvårdsetablissemanget. 

Spri vill bl.a. mot denna bakgrund ansluta sig till utredningens förslag om 

att verksamheten med förtroendeniimnder bör bestå och utvecklas. Spri vill 

också betona vikten av att förtroendenämnderna organiseras som separata 

organ för att säkersWlla befolkningens förtroende för nämndernas och deras 

handläggares arbete. 

Landstingsförbundet anser att utvärderingen bekräftar att försöksverk

samheten med förtroendenämnder haft ett stort värde. När nämnderna 

fungerat som bäst har de utgjort forum för snabha och smidiga lösningar av 

vissa lokalt betingade dagliga problem i hälso- och sjukvården. Ett stort antal 

ärenden har gällt försäkringsfrågor och missnöje med vård och behand

ling. 

Förbundsstyrelsen har den uppfattningen att verksamheten med förtroen

denämnder bör besta men anser inte att det behövs fortsatt speciallagstift

ning för den verksamheten. Ett i en särskild lag inskrivet krav att inrätta 

obligatoriska förtroendenämnder gar emot och hindrar den pägående 

utvecklingen mot en ökad demokratisering. Diirigenom motverkas sjuk

vårdshuvudmännens frihet att själva forma sin organisation s;\ att den pf1 

bästa sätt tjänar medborgarna. 

Förbundsstyrelsen ansluter sig till Jan Sahlins särskilda yttrande och anser 

att hälso- och sjukvårdens huvudmän utan lagreglering kan sköta den 

verksamhet som i dag handhas av förtroendeniimnderna. 

Detta ställningstagande innebär också att förbundsstyrelsen motsätter sig 

kravet att förtroendenämnderna skall vara separata organ. Även en annan 

nämnd måste kunna fä fungera som förtroendenämnd. om en viss huvudman 
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skulle finna en sådan lösning vara den mest lämpliga. 

Genom hälso- och sjukvitrdslagen har patiL:1lterna fött en sUirkt stiillning 

och därmed ocksä sjukvårdsh11n1dmiinnen ökade krav pä att tillgodosL: 

patienternas riittigheter vid v[ird och hehandling. Förhundsstyrelsen anser 

att förtroencknämnderna kommer att vara ett viirdcfullt instrument för 

bevakningen av patientens riittigheter. 

Stat- och komm1111bcrcdni11gcn anför följande: Kommunallagstiftningen 

och lagstiftningen för olika specialreglerade verksamhetsnmri1den har 

alltmer kommit att utformas sä att de kommunala organen getts ~tor frihet att 

anpassa verksamheten till de lokala förh:lllandena. Ett uttryck för detta är att 

kommunerna och landstingskommunerna getts en vidsträekt organisatorisk 

frihet. En av beredningens huvuduppgiftcr är att se över den statliga 

regleringen av kommunal och landstingskommunal verksamhet. lkrL·dning

en skall föreslä åtgiirder som leder till ökad samverkan och förenklingar av 

regler i relationerna mellan stat och kommun. 

Beredningen avstyrker förslaget att sjukv;lrdshuvudmiinncn fr.n.m. den I 

juli 1985 skall vara skyldiga att inrätta särskilda förtroendenämnder inom 

hälso- och sjukvården. Den nuvarande försökslagstiftningen har ·väl fyllt sin 

uppgift att medverka till att fastare former för kontakterna mellan patienter 

och personal inom hälso- och sjukvi\rden har etablerats. Sjukviirdshuvud

männen bör enligt beredningens mening nu ges frihet att själva utforma 

verksamheten. Landstingskommunernas skyldighet att tillhandahf1lla en god 

hälso- och sjukvård och därvid bl.a. främja goda kontakter mellan patienter 

och personal följer redan av 3 *i hiilso- och sjukvördslagen och kriiver ingen 

särskild lagstiftning. 

Av det remitterade betänkandet framgår att sjukviirdshuvudmiinnen har 

uttalat sig för en fortsatt verksamhet med förtroendenämnder. Verksamhe

ten bedöms ha varit värdefull och ha fyllt ett behov. Friin huvudmännens sida 

råder det enligt betänkandet enighet om att förtroendenämndernas verk

samhet behövs. Detta utgör enligt beredningens uppfattning en god garanti 

för verksamhetens fortsatta utveckling. En lagstadgad skyldighet pä omradet 

kan beskrivas som en form av överförsiikring frän statsmakternas sida 

samtidigt som sjukvi\rdshuvudmännens orµanisatoriska frihet inskränks. 

Beredningen vill slutligen erinra om att statsmakterna givietvis alltid har 

möjlighet att ånyo aktualisera ett lagstadgat ohligatorium om s{1 skulle 

bedömas nödviindigt. 

Demokratibcrcd11i11gen anser att det material som utredningsgruppen 

samlat in ger klart vid handen att förtroendeniimndcrna kommit för att 

stanna och styrker väl att de har en viktig samhällsfunktion att fylla. Det finns 

inte heller någon tvekan om hälso- och sjukv{1rdshuvudmi111nens beredvil

lighet att fortsiitta och vidareutveckla verksamheten. Deras skyldighet att 

tillhandahålla en god hiilso- och sjukviird. vari denna verksamhet .iu ar en del. 

följer utan särskild tilläggslagstiftning av 3 * hälso- och sjukvårdslagen. Ett 

tillräckligt lagligt stöd för att inriHta särskilda politiska nämnder för 

främjande av kontakterna mellan patienterna och hälso- och sjukvitrdsper-
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sonalen finns i redan gällande lagstiftning - utan att en speciallag behövs. 

Den separnta försökslagen har därför fullgjort sin uppgift genom att se till att 

verksamheten korn i gang. och det blir nu vid försöksperiodens slut med 

förtroende kunna överlämnas till huvudmännen sFHva att gä vidare utan 

påtryckningar genom särskild lagstiftning. 

Enligt beredningens uppfattning bör alltsä 1980 ars lag upphöra att gälla 

vid utgången av juni 198.S utan att ersättas av nya lagbestämmelser i 

ämnet. 

Beredningen framhåller också i sitt yttrande att det har varit en strävan 

från statsmakterna under de senaste femton åren att minska den statliga 

detaljregleringen av kommunal och landstingskommunal verksamhet och i 

stället i motsvarande mim öka kommunernas och landstingskommunernas 

möjligheter att fritt utöva sin i grundlagen garanterade självstyrelse. Kring 

denna strävan har rått en bred politisk enighet. Översiktliga s.k. ramlagar har 

på skilda områden ersatt tidigare hårt detaljreglerade lagstiftning. Ett s{1dant 

resultat är den särskilda lagen ( l 98·Ll82) om försöksverksamhet med en 

friare kommunal nämndorganisation, som nyligen antogs av riksdagen och 

som under perioden den 1 juli 1984-31 december 1988 ger ett urval 

kommuner och landstingskommuner möjligheter att själva välja andra 

lösningar på sin nämndorganisation än dem som traditionellt följer av 

bestämmelser i särskilda författningar. Försöksverksamheten kan ses som ett 

led i den översyn av kommunallagen. som under året påbörjats av 

demokratiberedningen på uppdrag av regeringen. 

LO tillstyrker i allt väsentligt förslaget. 

Svenska kommu11a/arbetareförb11ndet har i allt väsentligt inga invändning

ar mot utredningens förslag. Utredningens utvärdering vittnar om att 

förtroendenämnderna både tillgodoser ett starkt patientintresse och fyller en 

viktig funktion inom hälso- och sjukvården. Detta bekräftas också bland 

förbundets berörda lokalavdelningar. Det gäller bl.a. möjligheten att kunna 

kanalisera önskemål och synpunkter på vården till sjukvardshuvudmanncn 

och personalen, liksom möjligheten att på ett smidigt sätt förmedla 

information och hjälp i olika patientärenden. Nämnderna utgör på så s~itt ett 

komplement till HSAN. 

Enligt utredningens redovisning är också enigheten stor beträffande 

behovet av en fortsatt verksamhet med förtroendenämnder sedan försöks· 

perioden upphört. Att detta för närvarande bäst sker med stöd av en särskild 

lag kan förbundet instämma i. I princip ryms emellertid de krav lagen ger 

uttryck för i både hälso· och sjukvårdslagen (HSL) och den s.k. tillsynslagen 

(1980:11). varför behovet av en separat lagstiftning återigen bör prövas när 

verksamheten vuxit ut och stabiliserats ytterhgare hos samtliga sjukvårds

huvudmän. 

TCO, som anser det angeläget att förtroendenämnderna består. ansluter 

sig till arbetsgruppens förslag till ny lag om förtroendeniimnder inom hälso· 

och sjukvården och folktandvarden samt tillstyrker även ändring i lagen om 

tillsyn över hälso· och sjukvt1rdspersonalen m.fl. 
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I huvudsak är SACO!SR positivt till de förslag som läggs fram i rapporten. 

SACO/SR tillstyrker förslaget att verksamheten med förtroendenämnden 

består även efter försöksperiodens slut. Sjukviirdshuvudmännen bör även i 

fortsättningen vara skyldiga att inrätta en eller flera förtroendenämnder. 

Nämnderna bör även i fortsättningen regleras i särskild lag. 

Sveriges läkarförbund tillstyrker utredningens förslag att verksamheten 

med förtroendenämnder består även sedan försöksperioden upphört. 

Sjukvårdshuvudmännen bör därför även i fortsättningen vara skyldiga att 

inrätta en eller flera förtroendenämnder. Likaså ansluter sig förbundet till 

utredningens uppfattning att nämnderna skall hållas skilda från redan 

inrättade beslutsorgan. Nuvarande ordning där funktionerna kunnat läggas 

pa redan befintliga nämnder har nämligen visat sig mindre lämplig. Särskilda 

nämnder bör därför inrättas för ändamålet för att det pä så sätt skall betonas 

att nämnderna har en självständig ställning. En självständig nämnd med en 

för uppgiften adekvat sammansättning torde ha goda möjligheter att vinna 

förtroende hos dem till vilka verksamheten riktar sig. 

PRO delar i huvudsak arbetsgruppens värderingar men vill särskilt 

poängtera att i den nya lagens uppräkning av förtroendenämndernas 

uppgifter även bör uttryckligen anges att förtroendenämnderna skall 

medverka till att patienternas riittigheter tas till vara. 

SFPR ansluter sig till förslaget om att verksamheten med förtroendenämn

der inom föreslagna områden bör regleras med en lag. 

PRF framhåller att förbundet under 1970-talet arbetade för införandet av 

någon form av patientombudsmannainstitution på såväl riks- som regional

planet, förutsatt att denna inte korn i beroendeställning till tillsynsmyndig

heten (socialstyrelsen) resp. sjukvårdshuvudmannen. 

Den sedan 1980-07-01 bedrivna försöksverksamheten med förtroende

nämnder inom hälso- och sjukvarden har. av ett flertal landsting, inte 

bedrivits i enlighet med lagstiftarnas intentioner. Andra landsting har 

däremot tagit uppgiften på allvar och fått verksamheten att fungera - i vissa 

landsting på ett utmärkt sätt. Verksamheten har således bedrivits på ett så 

heterogent sätt att allmänhetens förtroende för nämnderna har rubbats. 

Lagen om förtroendenämnder bör bestå. Verksamheten bör utvidgas att 

omfatta all hälso- och sjukvård samt tandvård - även sådan som bedrives i 

privat regi. Förtroendenämnderna skall så långt det är möjligt vara fristående 

från huvudmannen. Förvaltningsutskott, sjukvårdsnämnder eller direktion 

får inte fungera som förtroendenämnder. Allmänheten skulle uppfatta detta 

som ett partsförhållande som sätter den enskilde individens rättssäkerhet ur 

spel. Förtroendenämnderna är myndigheter och står som sådana under 

tillsyn av Riksdagens ombudsman (JO). 

DHR ställer sig i princip bakom de förslag och överväganden som görs i 

rapporten. 

HCK anför följande: HCK beklagar att arbetsgruppen inte ansett det 

motiverat att överväga andra former för verksamheten. Det är vår 

övertygelse att om gruppen låtit företrädare för handikapprörelsen, i 
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egenskap av fört'lriidare för patienterna. aktivt deltaga i utredningsarbetet, 

skulle man fält en mycket mer nyanserad syn pa nämndernas arhcte. Med 

synpunkter friin patienterna anser vi det högst sannolikt att man skulle funnit 

anledning att överviiga andra former för förtroendenämndernas verksamhet 

innan man nu tar det viktiga stcgd att permanenta desamma. 

HCK har i olika sammanhang framfört önskemål om att verksamheten 

friimst skall bedrivas genom friin hiilso- och sjukvi1rden frist;iende ombuds

män. Diirmed har man ocksa betonat att förtrocndcniimndernas viktigaste 

verksamhet är att stödja patienten i dennes striivan att ta tillvara sina rättsliga 

möjligheter. HCK har även framfört önskemill om att patientens rättigheter 

skall komma till uttryck i en särskild paticntriittslag. 

Arbetsgruppen har avvisat fri1gan om frist~iende ombudsmän utan niigon 

egentlig motivering. Friigan torde nu behöva bli flirc1rn'1l för en mera 

omfattande utredning. Det kan ndhiinda vara liimpligt art friigan tas upp till 

särskild prövning i samb;md med att fr;igan om siirskilda insynsnämnder 

inom den psykiatriska varden prövas. 

HCK kan med hänvisning till vad ovan sagts därför med tvekan för 

närvarande stödja arbetsgruppens förslag. Samtidigt vill vi dock yrka på att 

förtroendeniimnden får en starkare ställning. I ICK lämnar nedan förslag på 

komplettering av lagförslaget. 

I rapporten siigs att "Nämnden bör vidare ha handläggare för de löpande 

ärendena med hjiilp och stöd iit patienterna". 

HCK anser att onkt "bör'" i denna mening milste ersättas med "skall" i det 

fall förslaget för övrigt gar igenom eniir fast anställda handliiggare är en viktig 

förutsättning för att förtroendenämnderna överhuvudtaget skall kunna fylla 

sin funktion. 

HCK anser i likhet med arbetsgruppen att en patient behöver nilgon att 

vända sig till. Som framg;ltt tidigare ifragasättervi dock om förtroendenämn

derna med sin starka koppling till sjukvårdshuvudmännen kan fylla denna 

funktion. Det handlar om att kiinna förtroende och vi menar att för detta 

krävs att nämnderna är fristående fran landstingen och att patienterna är 

representerade i nämnderna. HCK menar därför att förtroendenämnderna 

bör vara partsammansatta och att vi, i egenskap av företrädare för ett stort 

antal vårdkonsumenter. bör beredas plats i dem. Diirmcd skulle man ha tagit 

ett steg i rätt riktning för att uppfylla hiilso- och sjukvärdslagens intentioner 

om samriid och inflytande. 

HCK har granskat arbetsgruppens rapport ur patientens perspektiv. Målet 

för HCK iir att förtroendenämndernas verksamhet skall utvecklas så att de än 

bättre kan tillvarata patienternas intressen. 

När man studerar effekterna av förtroendcniimndernas verksamhet. 

finner man att verksamheten hos de flesta nämnder har begränsats till 

informations- och k11ntaktförmedling. Förtroendenämnderna har varit både 

osäkra om sin kompetens och om former för stöd till patienterna i deras vilja 

att ta tillvara sina rättigheter. Det finns ocksa anledning förmoda att 

handläggande tjänstemän hos förtroendenämnderna pi1 vissa håll känt sin 
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handlingsmöjlighct hegriinsad pii grund m· intresse- och lojalitetskonflik

ter. 

HCK finner det givetvis viirdefullt att förtroendenämnderna fullgör sina 

kontaktuppgiftcr, men finner dessutom anledning att understryka att 

förtroendenämnderna även bör ha en uttrycklig skyldighet att hjälpa 

patienterna att ta tillvara sina rättigheter. 

Slutsatsen blir att i den nya lagens uppräkning av förtroendenämndernas 

uppgifter även uttryckligen anges att förtroendenämnderna skall medverka 

till att patienternas rättigheter tas tillvara. 

HCK anser ocks{1 att hestiimmclscrna hör ges i särskild lag men vill 

understryka sin uppfattning att detta inte räcker för att patienterna skall 

uppleva nämnderna som ett fristående organ och i övrigt hänvisa till vad som 

ovan sagts. 

Bland hälso- och sjukvårdshurndmännen iir följande negativa till en 

fortsatt lagreglering a\' verksamheten: Uppsala Wns. Kalmar Uns. Malmöhus 

läns. Kristianstads läns. Hallands läns. Skaraborgs läns. Örebro läns. 

Västmanlands läns, Gävleborgs läns, Kopparbergs läns, Jämtlands läns och 

Västernorrlands läns landstingskommuner samt Gotlands. Malmö och 

Göteborgs kommuner. 

De skäl som anförs överensstämmer i huvudsak med vad som anförts av 

Landstingsförbundet. 

Hallands läns landstingskommun anför följande: Förvaltningsutskottet är 

ense med arbetsgruppen om att verksamhet med förtroendenämnder bör 

bestå även sedan försöksperioden upphört. Utskottet delar ocksa uppfatt

ningen att handläggningen a\' patientärendena bör vara snabb och obyrå

kratisk. att de som ansvarar och handlägger verksamheten skall ha god 

kunskap om sina uppgifter, att information skall lämnas till alla berörda samt 

att kontaktvägar i olika former skall finnas öppna. Denna uppfattning har 

också framförts i de yttranden som landstingskommunens förtroendenämnd 

samt hälso- och sjukvårdsnämnd avgett. 

Utskottet finner däremot att det skulle vara olyckligt om sjukvårdshuvud

mannen genom föreslagen särlagstiftning tvingas till organisatoriska lösning

ar som kan hämma verksamheten och försvåra för huvudmännen att pröva 

nya vägar för bättre patientkontakter. Förhållandena i Hallands läns 

landstingskommun kan anföras som exempel. 

Landstinget genomför 1 januari 1986 ny nämndorganisation för sin hälso

och sjukvård som bl.a. innebär att ~ex primärvårdsnämnder inrättas. På 

dessa nämnder har landstinget lagt uppgiften att tillika vara förtroendenämn

der. I pågaende förvaltningsutredning som syftar till att anpassa tjänste

mannaorganisationen till den nya nämndorganisationen kommer att beslutas 

om de handläggande tjänstemännens uppgifter. Dessa förtroendenämnder 

har getts rätt att delegera uppgifter enligt kommunallagens regler. 

Förslaget har lagts i syfte att bredda och fördjupa verksamheten. Göra elen 

tillgänglig för patienterna p[1 hemorten och bryta den anonymitet som 

nämnderna trots information visat sig verka i. Förslaget är också ett led i 
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strävan att utveckla primärvårdens patientansvar. Avsikten är att genom den 

lokala förtroendenämndens medverkan skall kontakterna mellan patienter 

och företrädare för länssjukvården förbättras. 

I primärviirdsniimndernas reglementen har ocksa skrivits i ansvar för 

intern och extern information. som givetvis också gäller för deras uppgifter 

som förtroendenämnder. 

Genomförs arbetsgruppens lagförslag skulle landstinget saledes tvingas att 

endera upphäva sitt beslut eller att kringg{1 lagen. (Möjligheten att utse 

samma personer i primärv{1rdsnämnd och förtroendenämnd torde vara 

landstinget obetagen). 

Mot denna bakgrund ansluter sig förvaltningsutskottet i lagstiftningsfrå

gan därmed oreserverat till vad ledamoten i arbetsgruppen Jan Sahlin anfört i 

sitt särskilda yttrande. 
Skarahorgs liins landstingskommwz anför följande: Landstinget har under 

piigående försöksperiod valt att först ha d[1varande sjukvårdsstyrelsen som 

förtroendenämnd och att fr.o.m. 1983 inrätta en särskild förtroendenämnd. 

För den löpande verksamheten finns en kanslifunktion med patientombud 

och kanslibiträde samt 19 kontaktombud ute pa sjukhus och vårdcentraler. 

Patientombudet, har en samordnande och rådgivande funktion vad gäller 
övriga kontaktombud. 

Utifrån vunna erfarenheter är förvaltningsutskottet positivt till syftemålet 

med denna verksamhet och ser fördelar i att bevara organisationen av 

patient- och kontaktombud. 

Av skäl som förvaltningsutskottet redovisar närmare i det följande. 

avstyrker utskottet ändå förslaget att införa speciallagstiftning på området 

med. föreskrifter om obligatoriska förtroendenämnder. 

Den nu föreslagna lagen liksom den gällande lagen om förtroendenämnder 

lägger vissa uppgifter inom hälso- och sjukvårdsverksamheten på en 

specialreglerad. obligatorisk nämnd. Eftersom ansvaret för kontakterna 

mellan personalen inom hälso- och sjukvärden och patienterna samt för 

förmedlingen av hjälp till patienterna liksom tidigare åvilar hälso- och 

sjukvårdsnämnden har en dubbel kompetens tillskapats. Meningen sägs 

visserligen inte vara att förtroendenämndern skall direkt ingripa i sjukvards

verksamheten eller inkräkta på ordinarie organens kompetens. I stället sägs 

att förtroendenämnden i första hand skall vara ett kontaktorgan som skall 

vidta åtgärder och arbeta i förebyggande syfte. En dubbel kompetens har 

likväl tillskapats. Detta leder till oklarheter om uppgiftsfördelningen mellan 

nämnderna. I förarbetena till den nu gällande lagen har i första hand angetts 

vad förtroendenämnden inte skall befatta sig med. Detta ökar givetvis 

osäkerheten. Det sagda gäller också om förtroendenämndens uppgifter 

utvidgas till att omfatta folktandvården. vilket föreslås i rapporten. 

Förtroendenämnden kan i ringa grad komplettera de insatser som görs 

inom den ordinarie organisationen. Den blir istället ett institut för 

mottagande av klagomål, vilka den huvudsakligen maste hänvisa åter till den 

eller de beslutande för eventuell åtgiird. 
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!\'lerparten av en förtroendeniimnds uppgifter är av praktisk natur. De 

hanteras därför biist av de anstiillda och bör integreras i hiilso- och 

sjukvårdsarbetet och i det administrativa arbetet. Si1 har också skett i 

Skaraborgs l:ins landstingskommun. Enligt förvaltningsutskottets mening 

skall si1dana praktiska frågor inte skötas av en särskild nämnd utan av 

personalen under den nämnd som är ansvarig för verks;1mheten. Det behövs 

säledes inte en särskild nämnd för att tillgodose de syftt:n som motiverat 

tillkomsten av lagen om förtroendenämnder. Det iir också fullt möjligt att ha 

en organisation med patientombud och kon taktombud <1väl inom hiilso- och 

sjukvarden som inom folktandviirden utan att siirskilda bestämmelser 

lämnas om della i n<igon lag eller annan författning. 

Förtroendenämndens ställning iir oklar. Nämnden passar inte in i det 

system av organ som bt!skrivs i kommunallagen. Niimndernas uppgifter är 

enligt denna att handha förvaltning och verkställighet samt beredning av 

ärenden som skall behandlas av landstinget. Förtroendenämnden har inte de 

för nämnder karakteristiska uppgifterna. Det svarar inte för förvaltning utan 

är ett slags kontrollorgan vars ansvarsområde i sin helhet ligger inom en 

annan specialreglerad nämnds. nämligen hälso- och sjukvårdsnämndens. 

Förtroendenämnden skall främja kontakterna mellan en annan nämnds 

personal och avnämarna av denna nämnds service och hjälpa dessa till rätta. 

Dessa uppgifter ligger helt och hållet kvar på hälso- och sjukvårdsnämnden 

och de särskilda organen som kan finnas under denna. 

Som förtroendeniimndens uppgift beskrivs i lagförslaget finns vissa 

likheter mellan denna samt revisorerna och besvärsniimnden. Revisorerna 

utgör i och för sig ingen nämnd utan är ett kollegialt organ med särskilda 

uppgifter som anges i kommunallagen. Bcsvärsnämnden är inte heller en 

nämnd i egentlig mening utan en intern besvärsinstans. Till skillnad från 

revisorerna och besvärsnämnden har dock förtroendenämnden mycket 

begriinsade möjligheter att vidta åtgärder. Den kan påtala missförhållanden 

och föreslå illgärder men har ingen egen makt att åstadkomma rättelse. vilket 

de två nyss nämnda organen har. Det föreligger således en väsentlig skillnad 

mellan förtroendenämndens ställning och dessa organs ställning i organisa

tionen. 

Mot bakgrund av kommunallagens bestämmelser om de olika organ som 

skall eller kan finnas i den landstingskommunala organisationen menar 

förvaltningsutskottet att förtroendenämnden inte är en nämnd i egentlig 

mening och inte heller ett egentligt kontrollorgan. Med hänsyn till sina 

uppgifter och till avsaknaden av ett eget förvaltningsområde är förtroende

nämnden närmast att se som ett beredningsorgan. Emellertid skall förtro

endenämnden utöva tillsyn över en del av hälso- och sjukvården samt 

tandvården. Ett beredningsorgan kan inte ha till uppgift att utöva tillsyn över 

nämnder. 

I den landstingskommunala organisationen utgör förtroendenämnden som 

organ således en mellanform oavsett hur organet har betecknats i lagförsla

get. Ett definitivt införande av en sadan ny typ av organ är en principfråga. 
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Det kräver mer vittgående övcrviiganden iin de som gjorts i detta begränsade 

sammanhang. 

Förtroendeniimnden kan också ifragasättas fran andra utg<ingspunkter. 

Alla nämnder är i princip sidostiillda enligt kommunallagen. En nämnd kan 

inte ställas vid sidan av en annan nämnd och ges i uppgift att övervaka denna 

nämnds verksamhet eller liimna räd eller anvisningar till nämnden sa att 

dennas beslutanderätt och ansvar begränsas. Ansvaret för en uppgift skall 

således vara odelat. Undantag kan göras frim denna det odelade ansvarets 

princip genom bestämmelser i lag. Eftersom förtroendenämndens ansvars

områden i sin helhet skall ligga inom två andra specialreglerade nämnders 

ansvarsområden innefattar den föreslagna lagen om förtroendenämnder 

liksom den nu gällande ett avsteg frii.n denna princip. Förvaltningsutskottct 

anser inte att tillräckliga motiv redovisats för ett si1dant avsteg. 

Ramlagsickn med frihd för sjukvårdshuvudmiinnen att efter sina speciella 

förhiillanden ordna verksamheten undanröjs, om den föreslagna speciallags

stiftningcn skulle antas. Därtill skärps reglerna i förhallande till vad som 

gäller inom ramen för försöksverksamhcten genom kravet på en obligatorisk 

fristående förtroendenämnd. 
Förslaget om lagstiftning pä området stämmer heller inte överens med 

gällande allmänt deklarerade mål att förenkla och minska författningsreg

lerna, öka den offentliga förvaltningens effektivitet och tillgänglighet samt 

minska dess kostnader. Det strider också mot de intentioner som regeringen 

redovisat i direktiven för demokratiberedningen och stat- och kommunbe

redningen. 

Förvaltningsutskottet instämmer därför i denna del i det särskilda yttrande 

som Landstingsförbundets representant bifogat rapporten med sammanfatt

ning. att 1980 ars lag om förtroendenämnder bör upphöra att gälla vid 

utgången av juni 1985 utan att ersättas av nya lagbestämmelser i ämnet. 

Sammanfattningsvis vill förvaltningsutskottet betona, att det anförda inte 

innebär att utskottet tagit ställning mot de syften som man vill tillgodose med 

den föreslagna lagen. Utskottets uppfattning avviker således endast såvitt 

avser organisationen på nämndplanet. Däremot kommer som ovan nämnts 

uppbyggd organisation med patient- och kontaktombud att behållas vid 

samtliga vii.rdinrättningar i länet. Det ankommer pil hälso- och sjukvårds

nämndcn att planera och genomföra de ökade insatserna för att hjälpa 

patienterna och förbättra deras kontakter med personalen och andra 

myndigheter i samma omfattning som om detta skulle åligga en särskild 

förtroendenämnd. 

Förvaltningsutskottet anser därför att övervägande skäl talar för att de 

förtroendevalda som ansvarar för hälso- och sjukvården skall ha fortsatt. fullt 

ansvar för dessa uppgifter. Det är också naturligt att de driftansvariga 

nämnderna inom hälso- och sjukvarden och tandvården handhar förtroen

denämndens uppgifter. 

Eftersom hälso- och sjukvärdsnämnden redan har de uppgifter som anges i 

förslaget till lag om förtroendenämnder, saknas anledning att införa en 
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speciallagstiftning på området. Det bör ankomma pii den enskilde sjukvårds

huvudmannen att själv skapa den organisation som behövs för dessa 

uppgifter. Av skäl som förvaltningsutskottct redovisat passar dessutom 

förtroendenämnden inte in i det system av organ som kommunallagen 

stadgar. Utskottet avstyrker därför rapportens förslag om införande av en lag 

om förtroendeniimnder. 

Positii·a till förslaget om fortsatt reglering av verksamheten är bl.a. 

Göteborgs och Bohusläns. Jönköpings läns, Kronobergs läns. Blekinge läns. 

Värmlands läns. Västerbottens läns och Östergötlands läns landstingskom

muner. 
Stockholms läns la11dstingskomm11n anför att erfarenheterna av förtroen

denämndens verksamhet i Stockholms län iir i huvudsak positiva. Lands

tinget har därför inte något att erinra mot att förtroendenämnder behålls 

även efter försöksperiodens slut. 

Landstinget vill dock erinra om att socialberedningen i sitt betänkande 

'Psykiatrin. tviingct och rättssiikerhcten · har föreslagit att det skall inriittas 

särskilda insynsnämnder med uppgift att följa tvångsvärden. utse stödper

soner och därtill sköta viss rapportering till socialstyrelsen. Dessa uppgifter 

kan enligt landstingets mening med fördel läggas på förtroendenämnden. 

Under inga förhållanden bör enligt landstingets uppfattning två organ med så 

snarlika uppgifter inrättas genom specialreglering. I lärigenom skulle sjuk

vårdshuvudmännens frihet att själva forma sin organisation motverkas. 

Landstinget anser därför att dessa båda frågor bör beredas ytterligare. 

JO berör också denna fräga och anför följande: I rapporten nämns 

socialberedningens förslag (SOU 1984:64) om inrättande av särskilda statliga 

insynsnämnder som stöd för framför allt patienterna och den där förda 

diskussionen om inte i stället förtroendenämnderna borde ges denna roll. 

Eftersom denna fråga i sin tur hör nära samman med ställningstaganden till 

utskrivningsnämndernas framtid berör jag den inte nu. men kan alltså fä 

anledning att återkomma härtill i remissyttrandet över socialberedningens 

betänkande. 

Flera remissinstanser har behandlat frågan om obligatorium och kra1· på en 

särskild nämnd i ett sammanhang. Flertalet av de remissinstanser som är 

negativa till ett obligatorium är också negativa till att en särskild nämnd bör 

finnas för verksamheten. 

Socialstyre/sen anser att en ytterligare markering av förtroendenämnder

nas oberoende skulle kunna göras genom en uttrycklig föreskrift om att dessa 

nämnders uppgifter inte för fullgöras av annan nämnd. 

HSAN vill understryka vikten av att förtroendenämnderna ges en egen 

identitet och att de generellt för en siidan sammansättning att de är väl ägnade 

att lösa friigor av den art som här diskuterats. Informationen till allmänheten 

om förtroendeniimndernas existens bör också förbättras. 

När det gäller förtroendenämndernas verksamhetsområde ger redan den 

nuvarande lagstiftningen möjlighet att ha fler än en sådan nämnd inom ett 

landstingsområde. Detta har i regel inte utnyttjats. Sålunda har Stockholms 
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bns landsting med 66 000 anställda inom hälso- och sjukvfirden. endast en 

förtroendenämnd. En decentralisering av verksamheten med förtroende

nämnder är enligt ansvarsnämndcns mening en förutsättning för att prohlem 

skall kunna angripas pit ett smidigt sätt och p~1 ett tidigt stadium. 

HCK anser att om verksamheten skall fortsätta i föreslagen form sa skall 

nämnderna vara ohligatoriska. Uppgifterna kan således icke läggas på annan 

landstingets niimnd. Detta är nödviindigt för att man skall kunna få en 

någorlunda likformig verksamhet i landet vilket i sin tur är en förutsättning 

för att patienterna skall få möjlighet till en begriplig information om 

verksamheten. 

Arhetsgruppen tar också upp socialhercdningens betänkande (SOU 

1984:64) Psykiatrin. tvånget och rättssäkerheten och dess förslag om statliga 

insynsnämnder. 

Det har tydligen under remisstiden framkommit synpunkter om att 

förtroendenämnderna även skulle kunna fylla rollen som insynsniimnd. 

HCK vänder sig hestämt mot ett sådant förslag och kommer att ytterligare 

utveckla skälen för detta i sitt remissvar om psykiatrin. 

SKAF anser att kravet på att förtroendenämnderna agerar självständigt 

dock hör kunna tillgodoses utan utredningens tvingande förslag om 

inrättande av särskilda nämnder. Enligt förbundet bör det liksom hittills vara 

möjligt för huvudmiinnen att själva besluta om förtroendenämnderna skall 

ligga under annan nämnd eller utgöra egen nämnd. 

SACO!SR ansluter sig till utredningens uppfattning att förtroendenämn

derna skall h{11las skilda frän redan inrättade heslutsorgan. Nuvarande 

ordning där funktionerna kunnat läggas på redan befintliga nämnder har 

visat sig mindre lämplig. Särskilda nämnder bör därför inrättas för 

ändamålet. På sä sätt betonas att nämnderna har en självständig ställ

nmg. 

Under försöksperioden har nämndernas arbetsuppgifter i många fall 

handlagts av ordinarie personal inom förvaltningarna. Om verksamheten 

permanentas måste dock, enligt SACO/SR:s uppfattning. nämnderna 

tillföras egen handläggningspersonal. Eftersom nämndernas arbetsuppgif

ter; vilket också framhålles i departementspromemorian. är av både 

komplicerad och känslig natur, iir det angeläget att personalen har 

kvalificerad utbildning. 

Stockholms läns landstingskommuns hälso- och sjukvårds- och tandvärds

nämnder är positiva till från vardverksamheten fristående nämnder. 

Örebro läns landstingskommun instämmer i arbetsgruppens uppfattning 

att det av psykologiska skäl är lämpligt att förtroendenämnderna hålls skilda 

från de beslutande organen inom hälso- och sjukvården och att därför 

särskilda nämnder inriittas för ändamalet. Dessa nämnder hör dock, som 

tidigare framhållits. kunna komma till stånd utan särskild lag. 

Värmlands läns landstingskommun finner det positivt att nämnderna 

föreslås få en självständig ställning och att verksamheten således inte knyts 

till redan existerade nämnder. såsom t.ex. hälso- och sjukvårdsnämnden 
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eller direktionerna. 

Även Uppsala läns la11dsti11gskommu11 anser att huvudmiinnen bör \'ara 

skyldiga att tillse att en eller flt'ra siirskilda niimncler inriittas för verksam

hekn. 

Viisterbollens läns la11dstingskom1111111 anser att det naturligtvis kan resas 

inviindningar mot en siirskild tilläggslagstiftning för dessa niimnder med 

hänsyn till att hälso- och sjukv~irdslagen redan anger skyldigheten att 

tillhandahålla en god hiilso- och sjukvård. Med hiinsyn till vikten av att 

förtroendenämnderna hi11ls skilda från de beslutande organen inom hiilso

och sjukvården iir det dock förvaltningsubkottets mening att siirskilda 

nämnder bör inrättas för iinclamålet. Av detta skiil synes den föreslagna 

speciallagen inom hälso- och sjukv{1rden vara ett nöd\'ändigt komplement till 

hälso- och sjukvtirdslagen. 

lämtlawis läns lcmdsti11gskom1111111 anser att inrättande av siirskild nämnd 

inte är nödvändigt. Hanteringen av iiremlcn kommer bl.a. intt> att kunna ske 

så informellt och obyriikratiskt som hittills. Förtroendcniimnden har fatt 

högsta status i och med att förvaltningsutskottet fungerar som förtrot>nde

nämnd. Genom sin stiillning verkar förvaltningsutskottet för de ändringar 

som behövs inom hälso- och sjukdrden. 

2 Utvidgning av nämndernas kompetensområde. Behov av ytterli
gare lagreglering 

I likhet med arbetsgruppen anst>r kamnwrriillcn i Srockliolm att förtroen

denämndernas verksamhet bör omfatta även folktandvilrclen. försöksperio

dcn har utvisat att det också pii detta omräcle finns ett uttalat behov av hjLilp 

och stöd. Nitgot behov av ytterligare lagreglering anses inte föreligga. 

HSAN tillstyrker arbetsgruppens förslag att förtroendenämndernas verk

samhetsområde utvidgas till att omfatta även folktandvitrden. Det kan h~ir 

niimnas att ett ganska stort antal anmälningar till ansvarsniimnden - under är 

1983 ca 60 - utgörs av tandviirdsärenden. 

De behov. som föranlett tanken att inriitta förtroendenämnder. finns 

säkert ocksii inom tandvilrden och verksamheten med omsorger om vissa 

psykiskt utvecklingsstörda. för den skull är det enligt socialstvrclscns 

uppfattning angeläget att niimndernas kompetensomr{1de - si1 snart det kan 

ske - utvidgas till att omfatta ocksit folktandv;irden och omsorgsverksamhe

ten. 

Mot bakgrund av landstingens totala planeringsansvar kan diskuteras om 

inte ocksil den enskilt bedrivna vitrdverksamheten borde föras in under 

förtroendenämndernas behörighet. Arbetsgruppen har för sin del ansett att 

nägon skyldighet för nämndernas del inte bör fört>ligga i det hän~eendo:t, 

vilket naturligtvis inte hindrar att förtroencleniimnderna och deras handlii)!

gare kan ge patienter inom den privata värden upplysningar och r;\cl. 

Socialstyrelsen har för sin del ingen avvikande mening i denna fri1ga. Det kan 

tillläggas. att den enskilda vi1rd\'crksamheten. som bedrivs efter avtal med ett 
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landsting. redan anses falla inom vcdcrhörande förtrocndeniimnds kompe

tensomrädc. Den av staten hed rivna hälso- och sjuk värden ~ir av sii ringa 

omfattning, att den i detta sammanhang saknar aktualitet. 

Socialsryrelsrn vill betona angelägenheten av att verksamheten ges en över 

hela landet så likformig organisation som möjligt med en politiskt 

sammansatt nämnd och med handläggare med likvärdig kompetens. Med 

tanke p<'i att nämnderna i sin verksamhet i en del fall torde komma i kontakt 

med förhållanden, som inte kan antas stå i överensstämmelse med en strikt 

tillämpning av hälso- och sjukvårdslagstiftningcn. bör i förekommande fall 

såväl jurister som läkare knytas till verksamheten. Det är med hänsyn till 

sådana fall angeläget att gränsen mellan förtroendenämndernas. socialsty

relsens och HSAN :s kompctensomrädcn klarliiggs. Det måste ocksii 

eftersträvas att alla förtroendcniimnder handlägger samma slags ärenden s[i 

att vissa förtroendenämnder inte hehandlar ärenden. som andra viigrar ta 

upp. De gränsdragningsproblem som sålunda kan skönjas måste undanröjas. 

Dessa frågor liksom spörsmäl om lämpliga handliiggningsrutincr. vilken 

uthildning handläggarna hos förtrocndenämndt:rna bör ha m.m. bör kunna 

lösas genom att landstingsförbundet utarbetar ett normalreglemente för 

nämnderna och genom att socialstyrelsen i samrad med landstingsförhundet 

utfärdar allmänna råd till vägledning för förtroendeniimndcrnas verksam

het. 

PRO anför följande: När det gäller patienternas möjligheter att ta till vara 

sina rättigheter är det s~irskilt angeläget att ett och samma organ har 

skyldighet att ge patienten behövlig hjälp utan hänsynstagande till formella 

hu vudmann•1skapsgränser. 

Anvisningar bör utfärdas om att Landstingsförhundet efter samri1d med 

pensionärs- och handikapporganisationerna utfärdar normalreglemente som 

understryker behovet av samverkan. Denna samverkan bör kunna formali

seras på sa sätt att nämnda organisationer, vilka är de som kan sägas 

företräda patienter. för möjlighet att utse referensgrupper som diskuterar 

principiella trägor. 

Överväganden bör göras om att i lagen om förtroendenämnder ta in en 

paragraf motsvarande § 8 i hälso- och sjukvårdslagen. det vill säga en 

paragraf sorn säger att i planeringen och utvecklingen av förtroendenämn

dens verksamhet skall nämnden samverka med patientorganisationer. 

SFPR anför: Utredningen föreslår. att verksamheten skall omfatta siiväl 

hälso- och sjukvård som folktandvård. Det synes oss lämpligt, att även 

omsorgsvfaden omfattas, om dess pågående utredning finner detta önskvärt. 

Som utredningen föreslagit bör ej ni1gon skyldighet förefinnas för förtroen

denämnden att handlägga frågor rörande privat sjukvård. Ansvarsniimnden 

är i denna del liksom hittills rätt forum. 

HCK anför: När det gäller förtroendenämndernas ansvarsomrildc finns 

anledning att stödja arbetsgruppens förslag om att även folktandvården skall 

inga i ansvarsomradet. Det finns även anledning att framhålla att omsorgerna 

om psykiskt utvecklingsstörda bör falla inom förtroendenämndernas 



Prop. 1984/85:181 17:'i 

ansvarsomriide. I län visningen till att omsorgerna ligger under siirskild 

nämnd är ej relevant. Förtroendenämnderna ~ir land~tingcts organ till stöd 

för patienterna. ej ett hiilsn- och sjukvårdsorgan. Ni11ua sakliga skäl till att 

avvakta med ställningstagande i denna friiga till dess lagstiftningen rörande 

omsorgerna har reviderats kan icke föreligga. 

Rehahilitcringsverksamheten iir splittrad pa flera hurndmiin. Till den del 

rehabiliteringen är en hälso- och sjukvardens angelägenhet. bör det 

uppenbarligen vara si1 att iiven den rehabiliterade verksamheten faller inom 

förtroendeniimndens ansvarsomr{1de. Rehabiliteringsverksamhetens splitt

rade huvudmannaskap iir utan tvekan till nackdel för patienterna. Det är 

därför angeläget ur patientsynpunkt att alla rehabiliteringsärcnden far ett 

och samma förtroendeorgan. Ur paticntperspektiv ter det sig helt naturligt 

att förtroendeniimnderna kan stödja patienten i kontaktverksamheten 

oavsett huvudman. Niir det giiller patienternas möjligheter att ta tillvara sina 

rättigheter ar dct siirskilt angeläget att ett och samma organ har skyldighet att 

ge patienten hehövlig hjiilp utan hänsynstagande till formella huvudmanna

skapsgränser. 

Med den synen att förtroendeniimnderna främst är ett organ till stöd för 

patienterna finns ej heller någon anledning att undanta privat hälso- och 

sjukvård. Tvärtom finns även här anledning till att ge patienten ett mera 

heltäckande stöd oavsett huvudman. 

Om de här framförda synpunkterna beaktas i lagstiftningen rörande 

förtroendenämnderna sker ocksii ett iinskviirt understyrkandc av förtroen

denämndernas fristiiende ställning gentemot de för verksamheten ansvariga 

organen. En si}dan markering innebär också att risken för intrsse- och 

lojalitetskontlikter för förtroendenämnderna och dess tjiinstemiin 

minskar. 

HCK stöder förslagen om att normalreg.kmente och allmänna ri1d för 

verksamheten men vill dock samtidigt understryka att vi förutsiitter att vi får 

möjlighet att deltaga i detta arbete. Vi är övertygade om att vi skulle kunna 

tillföra många värddulla patientsynpunkter. 

En viktig fråga som härvid bör behandlas är hur lämpliga former för 

fortlöpande kontakter med företrädare för de lokala patient- och handikapp

organisationerna skall utformas. 

Slutsatsen av ovanstående blir för I ICK:s del, att utöver de lagändringar 

HCK föresliir längre fram sa bör anvisningar utfärdas om att Landstingsför

bundet efter samverkan med handikapprörclsen utfärdar ett normalregle

mente som understryker behovet av samverkan mellan förtroendenämnder 

och patient- och handikapporganisationer. 

Det hör ocks:) övervägas om inte den nya lagen om förtroenden1imnder 

borde innehålla en paragraf motsvarande * 8 i hiilso- och sjukvärdslagen. 

De flest<1 hälso- och sjukilmishul"lldmän som berör fr[1gan iir positiva till 

att folktandvården innefattas i förtroendeniimndcns verksamhetsområde. 

Flera landsting tar också upp önskem[1! om att omsorgsverksamheten 

innefattas. Negativa till förslaget är Södemwnlands och Giidehorgs läns 
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landsti11gskumm11ncr. Enskilda landsting iir positiva till att än:n privat v{1rd 

inkluderas. 

3 Avlastning a\' HSA~ 

Kammarrätten i Stockholm anför följande: Kammarrätten har i ett tidigare 

yttrande över förslag om att inr:itta förtroendeniimnder uttalat att hälso- och 

sjukvårdens ansvarsn:imnd tfarigenom skulle komma att avlastas fr~m sådana 

ärenden som egentligen inte hörde hemma hos ansvarsniimnden. Försöks

perioden har emellertid utvisat att dett;.1 inte blivit fallet i den utsträckning 

som varit önskviird. I rapporten fön~sli-1s nu att ans\'arsnämnden skall fä 

möjlighet att till sjukvi1rdshuvudmännen överlämna ärenden. som rör 

klagomiil över bemötande från hälso- och sjukv~1rdspersonalcn eller bristan

de kontakt och information i vården. Kammarrätten anser att detta utgör en 

viktig del av arbetsgruppens förslag. 

Kammarrätten biträder emellertid inte förslaget att överlämnandet skall 

ske till respektive huvudman. som sedan avgör om ärendet skall handläggas 

av förtroendenämnd eller ej. Samma skäl som arbetsgruppen anför för att 

förtmendenämnderna skall hallas skilda från de beslutande organen inom 

hälso- och sjukv[1rdcn - bl.a. psykologiska skiil - talar enligt kammarrättens 

mening för att överlämnandet skall ske till förtroendeniimndcrna. Dessa 

kan. sedan de mottagit ärendet. avgöra hur detta bäst skall handläggas. 

Kammarrätten kan vidare inte underläta rent allmänt påpeka att den 

föreslagna ordningen principiellt framstår som egenartad. Den medför 

niimligen att ärendena kan komma att vandra helt olikformigt genom 

instanserna. Ett ärende kan sälunda anhängiggöras hos ansvarsnämnden och 

därifrån överliimnas till det regionala organet. dvs enligt kammarrättens 

förslag förtroendenämnden. Beslutet om överlämnande överklagas till 

kammarrätten. som finner det riktigt och faststiiller det. Ett annat ärende 

anhängiggörs i förtroendenämnden som överlämnar det till ansvarnämnden. 

Ännu flera varianter ~ir tänkbara. - Enligt kammarrättens mening skulle man 

ha fått en biittre ordning om alla ärenden som hör till ansvarsnämndens 

verksamhetsomr[1de anhiingiggjordes hos förtroendeniimnd. Om så paford

rades av patienten eller bedömdes som erforderligt av förtroendenämnden 

skulle ärendet därefter föras vidare till ansvarsniimnden. Hiirmed skulle 

vinnas bättre förutsättningar att fa alla ärenden av "förtrocndcnämndska

raktär .. att bli behandlade i förtroendcniimnd. Vidare borde det med den 

skisserade ordningen vara lättare att göra en avgränsning av vilka ärenden 

som ansvarsn;imndcn skulle vara skyldig att ta upp. Ytterligare en fördel vore 

att iirendena - åtminstone delvis - redan skulle vara beredda när de kom till 

ansvarsnämnden. Den nu skisserade ordningen skulle inte förutsätta 

dicipliniira befogenheter för förtroendenämnderna. Den bör inre heller i 

övrigt innebära någon ändring i förtroendenämndernas ställning och 

verksamhetsformer. De farhi1gor som antyds i rapporten bör kunna 
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undanröjas genom uthildning och information. 

:\fot cktaljutformningcn av lagförslaget vill kammarrätten anmärka 

följande. Som förslaget nu är skrivet har i realiteten till diskretioniir priivning 

lämnats att avgöra när ett visst iin:ndc skall behandlas i sak eller niir ett 

i;verliimnande skall ske. Ett cliskretionärt avgörande av en säd an fräga synes 

inte höra hemma i ett förfarande av niirmast judiciell karaktär som det gäller 

hiir. Bestämmelsen om överliimnande maste innhiilla iitminstone de grund

liiggancle kriterierna för när överlämnande får ske. Det är sålunda inte 

tillfredsstiillamk att det finns möjlighet att överliimna en anmälan som 

visserligen cnhart rör klagomM iiver brister i kontakten mellan en patient och 

hiilso- och sjuk v{1rdspersnnal men diir en disciplinär åtgiird kan tänkas 

komma i fråga. Enligt förslaget fiir ordföranden ensam besluta om 

överlämnande. Eftersom det sitlunda inte iir niimnden i dess helhet som fattar 

beslut framstii.r det som särskilt viktigt att en begriinsning görs i lagen. Denna 

begriinsning bör naturligtvis inte göras si1 sniiv att syftet med förslaget 

förfelas. Kammarriitten anser att endast iircnden i vilka det iir uppenbart att 

någon disciplinär iitgärd inte kan komma i frilga hör fä överlämnas till 

förtroendenämnd. 

Socialstyre/sen anför: Vid sitt sammanträffande med arbetsgruppen 

p[1pekade HSAN att elit ofta inkommer ärenden av sådan art, att de 

uppenbarligen borde handläggas av vederbörande förtroendenämnd. Med 

nuvarande lagstiftning saknar HSAN möjlighet att överlämna sådana 

ärenden till förtroendenämnderna. Sävitt socialstyrelsen förstår har HSAN 

ett ansträngt arbetsläge. Det förefaller därför rimligt att ansvarsnämnden i 

första hand inte belastas med ärenden, som klart och tydligt gäller klagomål 

över brister i kontakten mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal 

eller annat liknade förh<'tllandc. Socialstyrelsen tillstyrker därför förslaget till 

s[1dan ändring av 38 ~ lagen (1980: 11) om tillsyn över hälso- och sjukvårds

personalen m. fl. (tillsynslagen ), att det i fortsättningen skall vara möjligt för 

ansvarsniimnden att överlämna ärenden varom nu är fråga. Styrelsen vill 

emellertid starkt betona, att clenn;1 möjlighet endast far användas i sådana 

fall, d[1 det är uppenbart att det påtalade förhållandet inte kan föranleda 

någon disciplinär åtgärd från llSAN :s sida. Samtidigt kan man inte bortse 

friin att bakom ett till synes bagatellartat klagomål kan ligga förhiillandcn, 

som iir av den karaktären att omstiindigheterna i fallet borde prövas av 

HSAN. Det i rapporten framförda kravet att handläggningen av förtroen

deniimnclernas iirenclen skall vara si1 enkel och obyråkratisk som möjligt - ett 

krav som socialstyrelsen i princip ställer sig bakom - far inte drivas därhiin, 

att någon utredning inte alls sker. Skulle en förtroendenämnd om landstings

kommunen dit överfört ett frän HSAN överlämnat ärende - efter utredning 

finna, att ärendet i sjiilva verket är av sådan art att det bör prövas i 

disciplinrättslig ordning, finns alltid möjligheten att anmiila ärendet till 

socialstyrelsen. Styrelsen har sedan möjlighet, om styrelsen finner den 

åtgiinkn hefogacl, att jämlikt 24 ~ tillsynslagen föra ärendet vidare till 

HSAN. 
t~ Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 181 



Prop. 1984/85:181 rn: 

HSA ,I\,' anför: När förtroendenämnderna tillskapades utgick statsmakterna 

från att nämnden diirigenom skulle avlastas enklare ärenden. Si\ hkv inte 

fallet. Tvärtom har ärendetillströmningen öakt starkt, frim ca 800 under ar 

1980 till inemot 1 000 under år 1984. Det är naturligtvis omöjligt att avgöra 

vilka orsakerna är till denna utveckling. Det är sannolikt att antalet 

anmälningar till ansvarsnämndcn skulle ha ökat ytterligare. om inte 

förtroendeniimnderna hade funnits. Den närmast till hands liggande 

förklaringen är att allmänheten har blivit mera medveten om sina rättigheter 

och klagomöjligheter samt att personalen inom hälso- och sjukv:i.rden inte 

alltid har klart för sig vilka krav som den nya sjukvårdslagstiftningen stiiller 

på samrad och information. Till ökningen bidrar ocksii. att personkretsen, 

som hör till nämndens kompetensområde. utvidgats i betydande omfattning 

genom tillsynslagen. 

Enligt ansvarsnämndens erfarenhet är förtroendenämndernas arbetssätt 

mycket skiftande. I vissa fall arbetar nämnderna smidigt och effektivt. i andra 

fall synes de utvecklats till något slags lokala ansvarsnämnder med en 

byråkratisk handläggningsordning. Det sistnämnda var naturligtvis inte 

avsikten. da nämnderna kom till. Ansvarsnämnden är av den bestämda 

uppfattningen att förtroendenämnde.rna i första hand bör inrikta sig på att 

hjälpa till att på ett smidigt sätt lösa sådana alldagliga problem, som kan bero 

på bristande information före och efter medicinska ätgärder och däliga 

kommunikationer mellan personal och patienter, däri också inbegripet 

påståenden om olämpligt uppträdande. På detta allmänmänskliga, utklaran

de plan kan förtroendenämnderna ofta på ett tidigt stadium. innan nägra 

psykologiska låsningar sker hos parterna. göra en för alla viktig insats. I 

allvarligare fall som motiverar anmälan till ansvarsnämnden eller patientför

säkringen bör förtroendenämnderna givetvis ge rad och hjälp i den 

utsträckning som är möjligt. Det vore i sådana fall en fördel, om nämnderna 

hade tillgång till juridisk expertis för konsultation. 

Av vad som sagts i det föregående följer att ansvarsnämndcn varmt 

tillstyrker arbetsgruppens förslag att nämnden skall till den berörda 

landstingskommunen få överlämna klagomål över brister i kontakten mellan 

patienter och personal inom hälso- och sjukvården eller över nf1got annat 

liknande förhållande. Som exempel pä sådana ärenden nämns klagomål över 

bemötande. uppträdande samt bristande kontakt och information i vår

den. 

Ansvarsnämnden har en rik erfarenhet av ärenden av detta slag. En hel del 

ärenden hos nämnden avser inte i första hand anmälningar mot den 

medicinska värden i sig utan önskemål om information om skälen för olika 

åtgärder eller varför vissa åtgärder inte har vidtagits. I andra fall har 

patienterna inte fatt information om vilka förväntningar man kan ha pä 

resultatet av en medicinsk åtgärd och vilka olägenheter som är en vanlig följd 

av en viss behandling. Även om information har givits är det inte alltid så. att 

man har förvissat sig om att patienten har uppfattat informationen. Till 
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niimnden kommer också många anmälningar från nära anhöriga till 

patienkr. som vindats under längre tid vid sjukhus. Dessa anhöriga har ofta 

engagerat sig starkt i vården och anser sig ha hlivit dåligt informerade om 

sf1dant som rör vården av patienten. 

Sådana brister i kommunikationen mellan sjukvardspersonal och patienter 

samt anhöriga leder ofta till onödiga anmälningar på grund av misstankar om 

felaktigheter i vården. Ansvarsnämnden utgår från att ärenden av detta slag 

skall kunna överlämnas till landstingskommunerna. 

Arbetsgruppens förslag att en anmälan som överlämnats till förtroende

nämnd inte skall kunna tas upp av ansvarsnämnden pä nytt tillstyrker 

nämnden. Sådana ärenden bör i enlighet med arbetsgruppens förslag kunna 

a\'göras av ansvarsnämndens ordförande ensam. 

JO anför: Jag kan hara bekräfta att flera ärenden, som rör bristande 

kontakt. överlämnats härifrån för handläggning hos förtroendenämnd. Jag 

vill i det sammanhanget påpeka, att de bakomliggande kontaktproblemen 

kan ha flera olika förklaringar och att problemområdet alltså kan vara ni1got 

vidare än vad exemplen i rapporten antyder. Några av de av mig 

överlämnande ärendena hart.ex. innefattat klagomål beträffande väntetider 

på sjukhus. Jag kan tänka mig att njuggt tilltagna telefon- och besökstider 

utgör liknande exempel på hinder för en god kontakt, som bör kunna klaras 

ut snabbare och enklare på det lokala planet. Sådana frågor bör också 

ansvarsnämnden kunna hänskjuta till huvudmännen. 

Lundsting4örbundet tillstyrker förslaget att hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd får möjlighet att överlämna till huvudmännen vissa ärenden 

som anmälts till ansvarsnämnden. 

Utredningens förslag att HSAN skall ha möjlighet att till sjukvårdshuvud

männen överlämna vissa ärenden tillstyrks av SACOISR. Sådana ärenden 

kan vara klagomål över bemötanden eller bristande kontakt och information 

i vården. 

PRFanscr att med en väl känd och utökad förtroendenämnds verksamhet 

kommer många ärenden att klaras av på denna nivå. Detta får som följd att 

antalet anmälningar till Hälso- och Sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) 

drastiskt minskar, och dess handläggningstider förkortas. Kortare handlägg

ningstid i HSAN minskar den psykiska press som en anmälan mot 

sjukvårdens befattningshavare utgör. 

PRO framhåller att ärenden. där det är uppenbart att ärendets behandling 

i nämnden är påkallad frän allmän synpunkt eller för att tillvarata patientens 

dtt. bör behandlas i ansvarsnämnden. 

HCK vill inledningsvis erinra om att den lagstiftning som de så kallade 

patienträttigheterna stödjer sig på utgår från att andra grupper åläggs en 

skyldighet att visa hänsyn till patienten. I tillsynslagen stadgas att personalen 

måste erbjuda patienten en god omvardnad och respekt. J hälso- och 

sjukvårdslagen stadgas om landstingens skyldighet att ge patienterna en god 

och kvalitativ vård som präglas av respekt för patienten. Det är alltså 
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myndigheter och myndighetspcrsoner som skall erbjuda en god vård. 

Diiremot stadgas ingen rätt för patienten till värd. 

Möjligheterna till en utveckling av riittspraxis som klargör innebörden av 

begreppen god viird. rätt till information. medbestämmande och integritet iir 

siilcdes i praktiken mycket begränsade. Någon motsvarighet till socialtjänst

lagens bestämmelser om klientens rätt till bistånd finns icke i hälso- och 

sjukviirdslagen. Någon opartisk prövning av huruvida hälso- och sjukvards

lagens bestämmelser åsidosatts kan egentligen icke komma till ständ. 

Kommunalbesviir innebär ju ingen sakprövning. 

Arbetsgruppen föreslår att HSAN skall få överlämna ärenden som rör 

"klagomal över brister i kontakten mellan en patient och hälso- och 

sjukv[1rdspersonalen" till förtroendenämnderna. 

Vi kiinner stark oro inför en sådan utveckling av patienternas rättsliga 

st~illning inom sjukvården. Vi befarar att man i HSAN i forts~ittningen endast 

kommer att behandla ärenden av medicinsk natur och överlämna alla 

omvardn;1dsärenden till förtroendenämnderna. Detta menar vi kommer att 

fä en olycklig påverkan på rättspraxis, speciellt då vad gäller tillsynslagens 

5 §. Vi motsätter oss därför att patienternas möjligheter att få omvårdnads

ärenden prövade i HSAN begränsas på detta sätt. 

Ur patientsynpunkt är det angeläget att denna möjlighet all få en utveckling 

av rätlspraxis rörande l'issa om1'ård11adsärenden icke begränsas. 

Ansvarsnämnden har även i praktiken behandlat sådana fn\gor om 

bristande information och olämpligt uppträdande. Hänvisning kan ske till 

ansvarsniimndens ärenden lISAN 215/81. 51/82. 332/82. Sådana ärenden har 

även förts vidare till kammarrätten. 

Även med understrykande av att omvårdnadsärenden även fortsättnings

vis bör behandlas av ansvarsnämnden. finns det anledning att medge att vissa 

enklare ärenden både av medicinsk och omvårdnadsmässig natur som gäller 

brister i kontakten mellan patient och personal där problemen snabbast och 

med bästa resultat kan lösas lokalt bör kunna hänskjutas från ansvarsnämnd 

till förtroendenämnd. Även vissa andra bagatellärenden och ärenden som 

mera gäller sjukvårdsorganisationen än person bör också rimligen kunna 

hänskjut;1s till förtroendenämnderna. Det finns dock anledning att under

stryka att här bör samma begränsning införas som när det gäller hänskju

tande av arbetsrättsliga problem. Det innebiir att det där det är uppenbart all 

ärendets behandling i nämnden är påkallad frän allmän synpunkt eller för att 

tillvarata patientens riill bör ärendl't behandlas i ansvarsnämnd. 

Enligt arbetsgruppens förslag bör ärendena överlämnas från ansvarsnämn

den direkt till huvudmannen och ej till förtroendenämnden. Som motivering 

anförs "att det inte alltid är säkert att det just är förtroendenämnden som 

skall gripa in - det kan lika gärna vara till exempel vederbörande 

landstingsråd eller klinikchef." Vem som inom landstinget skall avgöra vart 

ärendet skall hänföras framgår dock icke. 

Fnln patientens synpunkt förefaller det naturligt att ärendet bör övcrliim-
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nas direkt till förtroendenämnden. Förtroendenämnden iir ju det landstings

organ som har att ta emot ärenden där patienten framför kritik. Förtrocn

dcniirnnden har till uppgift att förmedla kontakt med till exempel landstings

räd eller klinikchefer. Det finns ingen ankdning att skapa oklarhet 

beträffande dessa iirenden som ansvarsnämnden anser sig böra överlämna till 

landstingen. Genom ct11111rycklig1 s1adga11dc all Ö1'erläm11andc1 skall ske till 

l1111ds1i11ge1s för1roe11dc11ä111nd ges förtroendeniimnderna en stiirkt stiillning:. 

Detta får anses värdefullt ur patentens synpunkt. 

Enligt arbetsgruppens förslag: kan c.:tt iirende som ansvarsniimm.len 

överlämnat till förtroendenämnd icke bli föremål för ansvarsnämndens 

behandling. Detta mäste anses otillfredsstiillande. Det kan mycket väl visa 

sig att äre1~den som skenbart har en bagatellartad natur vid närmare 

utredning visar sig vara av betydande principic.:11 vikt. Ur allmän synpunkt 

kan dd visa sig angeläget att fa ett prejudicerande uttalande av ansvars

niimndcn. Ansvarsnämndens rätt att överlämna ärenden till förtroende

nämnden bör som följd härav kompletteras med en hestämmelse om att 

j()rtroe11denämnde11 har rätt alt återföra ärenden av principiell natur rill 

ans1·ar.rnämnden för dess prövning. 

Som ett led i strävandena att begränsa ärendemängden hos ansvarsnämn

den bör ocks{1 övervägas om icke förtroe11dc11äm11de11 bör erhålla rält att 

anhängiggöra ärende hos an.l"l'ars11ämnde11. Om en sådan ordning infördes 

skulle patienterna icke behöva g<I till ansvarsnämnden som första instans. 

Patienten skulle i tveksamma fall kunna vända sig till förtroendenämnden 

som gör en utredning och därmed även hjälper patienten att fä perspektiv på 

ärendet. Resultatet skulle säkerligen bli att mera bagatellartade ärenden icke 

skulle anhängiggöras hos ansvarsnämnden. Om förtroc.:ndenämnderna 

tillerkändes möjlighet att anhängiggöra ärenden hos ansvarsnämnden skulle 

också garanti skapas för att principelit viktiga ärenden skulle komma under 

prövning av ansvarsnämnden. Patienternas rättssäkerhet skulle därmed 

kunna anses ha ökat. Förtroendenämndernas ställning skulle ocksa stär

kas. 

I detta sammanhang vill vi också understryka att våra tidigare framförda 

krav pL\ representation i förtroendeniimnderna även gäller HSAN och 

speciellt angeläget blir detta om man skulle genomföra den föreslagna 

möjligheten för HSAN att lämna över ärenden till förtroendenämnderna. 

Flertalet hälso- och sjukvårdshunulmän har uttalat sig positivt för 

förslaget att HSAN skall kunna överlämna vissa ärenden till huvudmännen. I 

de flesta fall föresprakar huvudmännen att sådana ärenden överlämnas och 

handHiggs av eller i vart fall kanaliseras över förtroendenämnderna. 

Om förtroendenämnd inte finns förespråkar Malmöhus läns la11dstings
komm1111 att ärendena överlämnas till hälso- och sjukvärdsnämnd. 

Flera huvudmän understryker vikten av att disciplinära frågor inte läggs på 

niimnderna. 

Färtroendc11äm11de11 inom Stockholms läns landstingskommun har den 
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uppfattningen att flertalet ärenden som berör bemötande och bristande 
kontakt handliiggs av sjukvårdsförvaltningarna direkt eller av landstingens 
förtroendenämnder. Det ligger därför helt i linje med förtroendenämnder
nas arbetsuppgifter att handlägga dessa ärenden. 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och förtroendenämnderna omhän

dertar i princip olika slags ärenden. Nämnden anser att förtroendenämnder

na bör ha möjlighet att direkt överlämna ett ärende till ansvarsnämnden om 
utredningen visar att ärendet bör prövas av denna nämnd. Förtroendenämn

derna har under den gångna försöksverksamheten fått en god uppfattning om 
vilka iirendcn som tillhör ansvarsnämndens kompetensomrade och ansvars

nämnden får om arbetsgruppens förslag vinner gehör möjlighet att till 

sjukvårdshuvudmännen överlämna vissa ärenden. 
Älvsborgs läns /andstingskommun framför en viss tveksamhet beträffande 

möjligheterna att i nagon större utsträckning avlasta ansvarsnämndcn. 
Behovet av tjänstemannaservice vid förtroendemannanämndernas lokala 
kanslier torde medföra så betydande kostnadsökningar. att en förstärkning 
av ansvarsnämndcns tjänstemannaresurser vore att föredra ur totalekonom
isk synpunkt. 

Kopparbergs läns land~tingskommun anför följande: Arbetsgruppen 
ägnar relativt stor uppmärksamhget åt sambandet med hälso- och sjukvår

dens ansvarsnämnd. Förslag redovisas också innebärande ökade möjligheter 
för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att till sjukvårdshuvudmännen 
överlämna ärenden som rör klagomål över bemötandet från hälso- och 
sjukvårdspersonalen eller bristande kontakt och information i vården. 

Förtroendenämnden har emellertid inte några disciplinära befogenheter. 
Ansvarsnämnden måste därför också i fortsättningen behandla även sådana 

frågor om disciplinansvar som har att göra med bemötandet av patienten 

samt kontakt och information i vården. I ett nyligen referat fall har 
ansvarsnämnden tilldelat vederbörande läkare erinran för irriterat och 

ohövligt uppträdande. Man måste således vara observant på risken för 

missuppfattningen att förtroendenämnden i ärenden av denna typ kan 
ersätta hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 

4 Övriga frågor 

4.1 Lagtexten 

Kammarrätten i Stockholm anser att punkt 2 av övergångsbestämmelserna 

har fätt en utformning som inte är helt lyckad. Kammarrätten föreslii.r 

följande lydelse: "2. Annan nämnd än särskild förtroendenämnd får till 

utgången av 1985 fullgöra de uppgifter som ankommer på förtroende
nämnd". 

HCK lägger fram ett förslag till lagtext som sammanfattar de synpunkter 
som framförts i yttrandet. 
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4.2 Kostnader 

RRVanser att kostnaderna hehandlas mycket knapphändigt av utredning

en. trots de direktiv som gäller för statliga utredningar i detta avseende. 

Utredningen har endast ställt kostnaden för nuvarande försöksverksamhet i 

relation till en permanent verksamhet med en nedläggning av försöksverk

samhetcn. 

Såvitt RRV kan bedöma arbetar totalt ca 50 handliiggare med förtroen

denämndsfrågor inom landstingen. Förutom lönekostnaderna för dessa 

utg;'!r visst arvode för de förtroendevalda i niimnderna. Utredningens förslag 

torde innehiira en hcsparing genom en viss avlastning av SoS och HSAN. 

Denna besparing uppgår troligen inte till mera än nagot enstaka personår. 

Förtroenden:imnderna för främst ses som en kvalitetshöjning inom hälso

och sjukvården. Verksamheten bör också kunna medföra förbättringar i 

vårdrutinerna och ev. rationaliseringar. men att kostnadsberäkna dessa är 

svart. RR V anser att inrättandet av förtroendenämnder kommer att 
innebära en kostnadsökning. Denna bör dock sättas i relation till hälso- och 

sjukvårdens totala omslutning per år. ca 70 Gkr. 

4.3 Sekretess 

DHR påpekar att mänga patienter avstår från kontakter med förtroende

nämnderna pga att man inte är garanterad en tillfredsställande sekretess. I 

den föreslagna lagen om förtroendenämnder bör det enligt förbundets 

mening skrivas in att förtroendenämnderna inte äger rätt att göra några 

anteckningar i journaler, eller på annat sätt röja de kontakter som patienten 

haft med nämnden. Om nämnden i sitt utredningsarbete behöver ha kontakt 

med behandlande läkare eller annan vårdpersonal ska samtycke till detta 

först inhämtats från patienten. 

Psykiatriska nämnden framhåller att sekretessen i 7 kap. l § första stycket 

sekretesslagen ( 1980: 100; SekrL) gäller hos en förtroendenämnd för 

patientuppgifter. Eftersom hälso- och sjukvården inte har någon uppgifts

skyldighet till en förtroendenämnd blir nämndens möjligheter att ta del av 

t.ex. en journal beroende av patientens medverkan. Detta kan medföra 

problem om nämnden behöver journaluppgifter som åtnjuter sekretess 

enligt 7 kap. 3 och 6 §§ SekrL, likaså om nämnden behöver tillgång till en 

patients journal när en anhörig gjort anmälan och patientens tillstånd är 

sädant att ha inte kan lämna samtycke till ett utlämnande. Skäl finns att 

närmare överväga hur dessa problem skall lösas. 

PRF anser att sjukvårdspersonal som anmäler missförhållanden i sjukvår

den. eller i övrigt har åsikter eller förslag om verksamheten, bör åtnjuta 

anonymitetskydd för undvikande av trakasserier. 

Förtroendenämnden inom Stockholms läns landstingskommun framhåller: 

Arbetsgruppen anser att utlämnande av patientjournaler till förtroende

nämnderna bör lösas genom att berörda patienter lämnat sitt samtycke i 
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samband med anmiilan. För att niimnden s[1 snabbt och effektivt som möjligt 

skall kunna bistii patienterna anser niimnden att det rnre en fördel om 

förtroendenämnderna erhöll behörighet att i tjänsten rekvirera vctkrböran

de journalhandlingar. i synnerhet som det kan anses ligga i utredningsupp

dragets natur att presumera ett sädant medgivande från patienterna. 1 

normalfallet kan visserligen patienterna genom fullmakt ombesörja att 

nämnden får ta del av journalhandlingar men situationer kan uppstå dii 

s~1dant medgivande inte iir möjligt att inhiimta t.cx. d~1 patienten är för sjuk 

för att kommunicera med omgivningen. Även om tolkning av 7 kap. I * 
sekretesslagen ger vid handen att n;imnden utan patientens medgivande 

skulle kunna ta del av journalhandlingar i dessa fall vore det bättre med en 

uttrycklig lagbcstiimmelse som medger rätt för niimnderna att rekvirera de 

journalhandlingar som behiivs för utredningen. Det skulle ocksil göra en 

tolkning av sekretesslagen i varje enskilt fall överflödig. 

JO framh;lller att det flera gängn har visat sig att förtmendeniimnderna 

brustit i kunskaper om tillämpningen av bestämmelserna om allmänna 

handlingar och sekretesslagen. Även dessa problem har uppmiirksammats i 

rapporten. Jag tillstyrker därför den föreslagna fortbildningen för förtroen

denämndernas ledamöter och handläggare och räknar med att utbildningen 

också kommer att ta upp de formella kraven pii handläggningen. 

4.4 Arbetsformer förtroendenämnd - patientombudsman, återföring av 
erfarenheter 

PRF anför: Förtroendeniimndernas handliiggare eller sekreterare skall 

benämnas patientombudsman. Verksamhetens funktion är helt beroende av 

patientombudsmannens lämplighet för tjänsten. Patientombudsmannen. 

som skall vara heltidsanställd. bör få en långt driven delegation för att pil 

egen hand snabbt kunna handlägga inkomna ärenden. I tjänsten bör även 

ingå att patientombudsmannen bedriver en uppsökande verksamhet och ha 

kontinuerlig mottagning på psykiatriska sjukhus där patienter intagits med 

stöd av LSPV. Även patienter inom långvården -som är helt vårdberoende

bör få möjlighet till personlig kontakt med patientombudsmannen. 

SFPR vill särskilt understryka vad som sagts i utredningen nämligen att 

fragor gällande enskild patient bör i huvudsak kunna direkt lösas på 

arbetsplatsen och om tircndet anhängiggjorts i nämnden, detta snarast 

återföres till respektive klinik eller institution för utredning och om möjligt 

för lösning och yttrande. Här bör understyrkas. att nämnden är rådgivande 

och att även om beslut kan fattas i denna. har den ej diciplinära 

befogenheter. 

HSAN framhåller att det givetvis inte alltid är möjligt att knyta en 

förtroendenämnd till varje sjukvårdsinrättning. I sådana fall bör man 

överväga att utse en särskild kontaktperson. Ansvarsnämnden vill under

stryka betydelsen av att uppkommande problem i första hand löses inom 
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vardL'n p:1 lokal nivii och-um detta inte iir miijligt -sa n<ira den sjukvimlande 

verksamheten S1)lll 1mijligt. Vid en flirstiirkning av fortrncndeniimnderna. 

pns\inellt uch kl1mpch:nsmiissigt. blir man - si1som arbetsgruppen ocks<i 

anfört - söka undvik<! en lwdkratisering av vcrksamhl'len. 

Spri understryker behovet av att iistadkomma en snabb och obydkratisk 

handl:iggning a\· patientiirendena och av iiterföring av kunskap till \';irdper

sonalcn. Spri vill i anslutning till det sistniimnda hetnna vikten av att 

niimndnn;1s handbggare oekS:1 har en kurativ inriktning vid bemötandet av 

dem sum cftertr;igar r~1d och hjiilp. 

Li111d1·1i11g.1Ji)rh1111de1 finner det angeliiget ur bl.a. kontinuitets- uch 

informationssvnpunkt att en siirskild befattningshavare iir kontaktperson for 

nlika fiirtroenddragur. Det iir ocksi1 viktigt att fiirtrnendeniimndernas 

verksamhet inte avsLirmas. institutionalisera" eller ersätter vad Slllll enkelt 

kan liisas i den vardagliga situationen. 

\',/1·11>rho111·11s /ii11.1· l1111ds1i11gskc11111111111 framför att vad som saknas i en för 

ii\Tigt bra rapport iir en metod for hur arbetet konkret skall skötas. T.ex. bör 

det klarare anges hur man ~kall anlita meuicinsk expertis. hur informationen 

till patienter och personal skall utformas. Det vore därför av viirde om 

socialstyrelsen i samriid med landstingsförbundet kontinuerligt följde upp 

verksamheten för att sa smiiningom utgöra en form av erfarenhetsbank till 

viiglcdning for fiirtrnendeniimndernas arbete. 

Blek inge /ii11.1· /a11ds1i11gskom1111111 ;m~er att förtroendenämndens ledamöter 

biir s~1 l:rngt möjligt delta aktivt i arbetet med att samtala med patienter och 

persnnal. PatiL'nterna bör ha möjlighet att kontakta den inom n:imndcn. som 

de känner mest förtroende för. 

Jt'i11/.:.c'ipi11gs /ii11.1· la11ds1i11gsko1111rn111 anser att förtroendenämnderna har en 

viktig uppgift att fylla vad gäller principiella fragor och i förebyggande syfte 

genom information för att förhindra att misstag upprepas m.m. Det iir viktigt 

att kanaler för erfarenhetsutbyte etableras mellan fortrocndeniimnderna och 

andra intressenter inom varden och samhället i övrigt. Fortlöpande 

information och samarbete med landstingförbundet och socialstyrelsen är av 

stort viirde för förtroendenämnderna. 

Örebro läns la11Jstingskomm11n instämmer i att arbetsfördelningen mellan 

fiirtrnendenämndcrna och deras tjänstemän bör syfta till att åstadkomma en 

snabb och obydkratisk handläggning av patientärenden. Även framgent bör 

man försöka att begriinsa omfattningen av diarieföring av enklare ärenden. 

Endast sadana iirendcn som kräver mera ingående utredningar bör 

diarieföras. 

I utviirderingsarbetet har man noterat ett önskemål från huvudmännen om 

bättre överblick över alla ärenden inom landstinget som rör enskilda 

patienter. Man har konstaterat att dessa som regel är spridda på olika enheter 

inom organisationen. Landstinget anser att en registrering av samtliga 

saclana iin:ndcn hos förtroendeniimnden kan innebära fördelar för det 

förebyggande arbetet. 
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Kopparhergs liins la11dsti11gskomm1111 anför: Socialdepartementets arbets

grupp har som n;imnts genomfört och redovisat en omfattande cnk:itundcr

sökning med till stor de irrelevanta frägeställningar. Tämligen utförligt 

~ltergcs i rapporten ocksä hiilso- och sjukvärdcns ansvarsniimnds. socialsty

relsen. personalorganisationers och handikapporganisationers instiillning till 

verksamheten. Sjukvårdshuvudm;innens och förtroendenämndernas syn

punkter (Dnr. S 2595i83) har däremot inte tagits med i rapporten i 

utrcdningestext eller som bilaga. Huvudproblemen inför en vidareutveckling 

av verksamheten har blivit mycket knapph;indigt belysta. En sammanfattan

de bedömning måste hli att utvärderingen haft en olycklig uppläggning och 

därför inte ger niimnvärd vägledning för utformningen av fortsatt verksam

het med förtroendenämnder. 

Socialstyre/sen vill betona vikten av att erfarenheterna från förtroende

nämndernas verksamhet {1terförs till sjukvårdshuvudmännen men ocks:i till 

socialstyrelsen och HSAN. Förtroendenämnderna torde för övrigt i sin 

kontaktverksamhet med patienterna och deras anhöriga och med hiilso- och 

sjukviudspersonalcn fä tillgiing till ett sådant material. som föder behov av 

samråd med socialstyrelsen och HSAN. 

Socialmedicinska institutionen 1•id Huddinge sjukhus anser att nämndernas 

arbete bör även fortsiittningsvis följas upp. Man bör då inte endast fråga 

nämnderna om det arbete de bedrivit utan även berörda patienter och 

personal samt med enkätmetodik tillfråga ett urval patienter som inte varit 

aktuella vid förtroendenämnderna. Detta för att bland annat utröna 

huruvida nämnderna är kända. Nämnderna bör kontinuerligt rapportera 

ärendenas typ och fördelning på ett sådant sätt att kontinuerlig information 

om patienternas önskemål kan inhämtas. 

Ytterligare remissinstanser instämmer i arbetsgruppens förslag om arbets

fördelning och aterföring. 

4.5 Information - utbildningsfrågor, kontakt med personal och patientorga

nisationer m.m. 

Socialstyre/sen anför: Vissa uttalanden i rapporten tyder på att det såväl 

bland hälso- och sjukvårdspersonalen som bland patienterna förekommer 

felaktiga föreställningar om förtroendenämndernas befogenheter och verk

samhetens syfte. Sålunda nämns på sid. 21 i rapporten att ''personalen inte i 

någon större utsträckning använt sig av förtroendenämnderna" och att "det 

verkar finnas en tendens från personalens sida att samla bevis för att gardera 

sig mot risken för disciplinära åtgärder". Flera patientorganisationer har 

enligt rapporten framfört önskemål om att förtroendenämndernas uppgifter 

skulle anförtros åt organ helt frikopplade från och neutrala i förhållande till 

hälso- och sjukvården. Så t.ex. anges Handikapporganisationernas central

kommitte (HCK) kraftigt ha invänt mot nämndernas starka koppling till 

landstingen och dess personal och uttryckt sin oro över "att nämnderna inte 
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alltid uppfattades stä pit paticntt:rnas sida"'. De anförda uttalandena ger vid 

handen att det brustit i informationen till patit:nterna, allmänheten och till 

hiilso- och sjukvardspcrsonalen i fraga om förtroendenämnderna och deras 

uppgifter och befogenheter. Dt:t iir av största vikt att ytterligare anstriing

ningar görs för att na ut med infomationen att förtroendt:nämnderna endast 

är till för att undanröja och förebygga missförstand nch missuppfattningar 

mellan patienter och personal. för att överhuvudtaget främja relationerna 

dem emellan och för att förmedla den hjiilp till patienterna, som förhallan

dena piikallar. Styrelsen vill i övrigt framhålla att just närheten till och 

kännedomen om vårdverksamht:ten iir nödvändiga förutsiittningar för att en 

sådan verksamhet som förtroendt:niimndcrnas skall kunna bedrivas med 

framgimg till alla berörda parters Mtnad. Dessa förutsättningar uppfyller 

förtroendenämnderna. 

PR F anst:r att förtrocndeniimnderna är okända för allmänheten trots den -

ofta ineffektiva - information som lämnats. Enda möjligheten till effektiv 

information om verksamheten är att i tekfonkatalogen. under respektive 

sjukhus rubrik, införa patientombudsmannens telefonnummer och adress. I 

all övrig information skall förtroendenämnden utbytas mot patientombuds

mannen. 

DHR anför: Tyvärr är kunskaperna om förtroendenämnderna och dt:ras 

verksamht:t dålig både bland patit:nter och sjukvårdspt:rsonal. DHR anser 

det därför angeläget att det satsas på att sprida kännedom om nämndernas 

existens och vilket stöd som patienten kan fä gt:nom nämnden. Förtroende

nämnderna bör också aktivare ga ut för att bl.a. genom en uppsökande 

verksamhet komma i kontakt med patienter som kan vara i behov av att 

konsultera förtroendenämnden. Förtrocndt:nämndernas tjänstemän bör 

fungera som patientombudsmän och vara helt fristående från landstingets 

ordinarie sjukvårdsorganisation. 

Förtroendenämndt:rna bör utnyttja den kunskap och erfarenhet som finns 

hos patienterna. Detta kan ske genom kontaktt:r med DHR:s länsdistrikt och 

andra handikapporganisationer. Ett liimpligt forum för sådana kontakter är 

länens handikappråd. LHR. Handikapporganisationerna bör i ökad 

utsträckning fä medverka i personalutbildningen och utformningen av 

innehållet i hälso- och sjukvården. Utifrån vitra erfarenheter har vi stora 

kunskaper inom området. 

HCK anför: Bättrt: information och utbildning av personalen måste till för 

att de i sin tur skall kunna infomera patienterna på rätt sätt om nämndernas 

verksamhet. Denna information är. som vi tidigare papekat, idag alldelt:s för 

britsfällig. Det mäste också till en större öppt:nhet tran personalens sida sil att 

man intt: uppfattar t:n anmälan till nämnderna som t:tt personangrepp, vilket 

idag sker i alltför stor utsträckning. 

Information, förutom den som personalen kan gt:, om nämndernas 

verksamhet mfiste också bli mycket bättrt:. Där borde man t.ex. kunna 

använda sig av handikapprörelsens många tidskrifter. Varje HCK-förbund 
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ger ut en mecllemstidning och dessa når alltsa tillsammans över 300 lJOO 

människor vara\' manga ;ir stora viirdkonsumenter. 

Det finns rniinga siitt atl informera p{t men viktigt iir att informationen ges 

p;'1 riitt media. 
De hälso- och ~j11kl'llrdsh11n1dmii11 som yttrat sig i denna fråga instämmer i 

arbetsgruppens slutsatser och förslag. 

LO framhitllcr filljande: Det har framkommit att nämnderna ibland har 

uppfattats a\" personalen som en klagomur g1::ntcmot vilken man ska försvara 

sig. Det ;ir d{1 viktigt att po;ingtera dels att frågor som rör förhäl\andet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare ska skötas i annan ordning enligt de lagar och 

avtal som giiller medhestiimmande. arbetsmiljö m.m .. och dels att ärenden 

som anmiils till förtroendeniimnderna främst bör uppfattas som stöd för 

fliriindringar 1ich förbiittringar som itr till gagn siiviil för patienter som 

personal. 
Vidare har utviirderingen visat att informationen om förtroendeniimnder

na haft sYitrt att triinga ut. Enligt LOs mening mhste informationen förstärkas 

fr;imst genom ett förbättrat samarbete med och stöd till patient- och 

p.:rsonalorganisationerna. Det är dessa som bäst når ut till de berörda och 

muntlig information iir oftast i denna typ av frågor att föredra. 

SA C"OISI? finner det angeläget att nämnderna utvecklar samarbete med de 

lokala fackliga organisationerna. Pi1 sä sätt kan en positiv attityd till 

niimndcrnas verksamhet skapas hland de anställda. 

SKAF anför: \'ad i övrigt gäller nämndernas fortsatta verksamhet pekar 

utredningen på hehov av vissa åtgiirder. Det gäller hl.a. en effektivare 

iiterföring a\· förtroendenämndernas erfarenheter till sjukv[irdshuvudman

m:n och personalen samt att nämnderna i sin verksamhet bör syfta till en 

snabb och obvriikratisk handläggning av patientiirendena. Förbundet har 

ingen annan uppfattning härifrtlga och kan också dela utredningens 

synpunkter vad bl.a. beträffar behovet av fortbildning av nämndernas 

personal. nödvändigheten ;iv fiirstiirkta informationsinsatser om nämnderna 

till sjukvardspersonalen. patienterna och allmänheten. liksom att lämpliga 

former för kontakt mellan företrädare för de lokala fackliga- och patientor

ganisationerna etableras i dessa frågor. 

TCO anför: Beträffande frågan om fackliga företrädares närvarorätt vill 

TCO särskilt framhålla följande. Som framgår av utredningen har informa

tionen om förtroendenämndernas funktion och arbetssätt pa de flesta hall 

varit bristfällig i förhällande till personalen direkt och i förhållande till 

fackliga organisationer. Intentionerna bakom nuvarande lagstiftning har 

således inte uppfyllts. 1 propositionen till nuvarande lagstiftning angavs 

uttryckligen att det ~ir väsentligt att nämnderna har ett förtroendefullt 

samarbete med personalen och dess fackliga organisationer. 

TCO anser det mycket angeläget att de fackliga organisationerna har 

närvarorätt i förtroendenämnderna. Det är därför beklagligt att arbetsgrup

per1 inte velat markera något eget ställningstagande utan låtit frågan anstå i 
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avvaktan p:i slutligt ställningstagande inom civildepartementet till hetinkan

clet (SOU 1982:56) Kommunal förvaltning och mcdbestiimmanderiitt. TCO 

utghr fr;Jn att organisationens uppfattning i frägan förmedla' till civildepar

tementet. 
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