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Till statsrådet och chefen for

Socialdepartementet

Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering och organisationom
HSU 2000 påbörjade sitt arbete 1992 regeringsbeslut den 12genom

1992 då dåvarande statsrådet bemyndigades tillkalla parlamen-mars en
tarisk kommitté med uppdrag dels analysera och bedöma hälso- ochatt
sjukvårdens resursbehov fram till år dels hur hälso- och2000, överväga
sjukvården bör finansieras och organiseras på den övergripande sam-
hällsnivån. Kommitténs överväganden och förslag skulle grundas på en
analys förstai hand finansierings- organisationsmodeller;ochtreav
reformerad landstingsmodell, primärvârdsstyrd obligatoriskvård och
sjukvårdsförsäkring.

Kommittén föreHSU 2000 avlämnadeantog namnetsom sommaren
1994 flertal Vidare avlämnades september 1994iett expertrapporter.
delbetänkandet Landstingens för forsknings- utveck-kliniskt ochansvar
lingsarbete SOU 132.1994:

22 december 1994 beslutade arbeteDen regeringen kommitténsatt
skulle slutföras med ändrade direktiv fickdir 1994:152. Kommittén
också ändrad sammansättning.en

I december överlämnade kommittén på1995 delbetänkandet Reform
SOU 1995:122, i november och1996 delbetänkandet Behovrecept

vården analys SOU del-1996:163, i september 1997iresurser en-
betänkandet tydligare roll för hälso- och sjukvården folkhälso-En i
arbetet SOU och1997:119 i november delbetänkadet1997 Patienten
har SOU 154.1997:rätt

arbetetI med detta betänkande f.d.har ledamöter deltagit riks-som
dagsledamoten Ingrid Andersson s, direktören Björklund s,Leni
ordförande, riksdagsledamoten Leif Carlson rn, landstingsrådet Inger
Hallqvist Lindvall mp, riksdagsledamoten fp,Kerstin Heinemann
landstingsrådet ordförandenoch Landstingsförbundeti IsakssonLars
s, f.d. riksdagsledamoten IsraelssonKarin c, kommunalrådet Tor-
gerd Jansson s, ordföranden i Socialdemokratiska ungdomsförbundet
Niklas Nordström s, den 21 januari riksdagsledamoten1999t.o.m.
Stig Sandström v och fr.o.m. den 25 januari riksdagsledamoten1999

ÅgrenRolf Olsson v, socionomen Sverker kd.



Som sakkunniga har deltagit departementssekreteraren Barr-Lena
brink, Socialdepartementet, Folk-generaldirektören Dreber,Agneta
hälsoinstitutet, kanslirådet Finansdepartementet,Jonas Iversen,
överdirektören överdirektörenIngrid Riksförsäkringsverket,Petersson,

Rehnquist-Ahlberg, Socialstyrelsen departementsrådetNina samt
Rönn-Diczfalusy, Finansdepartementet.Agneta

förbundssekreteraren Alaby, Svenskahar deltagitSom Gertexperter
Kommunförbundet, socialombudsmannen Hedin, PensionärernasBernt

Landstingsförbundet,riksorganisation, direktören Toivo Heinsoo,
professor ChristinaHandelshögskolan, direktörenBengt Jönsson,

Socialstyrelsen, Milton,Kärvinge, verkställande direktören Anders
Centralorganisation, Oden-Sveriges Akademikers kanslirådet Karin

Olsson,Utbildningsdepartementet, förbundssekreteraren Karincrants,
Zedell,ChristinaTjänstemännens Centralorganisation, ombudsmannen

f.d.december 1998Landsorganisationen Sverige, deni 1samt t.o.m.
Östman, ochHandikappförbundens samarbetsorganordföranden Lars

Öhrsvik, Reumatiker-ordförandenfr.o.m. den december 1998, Lenal
förbundet.

sektions-huvudsekreterare förordnades fr.o.m. den maj 1998Till 15
Åhs. Gudrunchefen Ulla sekreterare förordnades civilekonomenSom

fr.o.m.Sofia Kälvemark,Dahlberg, fr.o.m. den 24 juni 1998, utredare
Patrikfr.o.m. Pol.den september och den september 199822 1 mag.

Olofsson.
på likaGod vårdfår härmed överlämna betänkandetKommitten

1999:66.sjukvårdenvillkor hälso- och SOUstyrningstatensom av-
Leif Carlson m,Särskilda yttranden har lämnats ledamöternaav

Ågren IngridRolf och Sverker kd, sakkunnigaOlsson v av
Alaby, Andersoch Nina Rehnqvist GertPetersson samt experternaav

slutfört.Utredningsuppdraget härmedMilton och Olsson.Karin är

Stockholm den 199921 juni

Leni Björklund

IsraelssonIngrid Andersson Karin

Leif Carlsson Torgerd Jansson

Niklas NordströmHallqvist LindvallInger

Rolf OlssonKerstin Heinemann

ÅgrenSverkerIsakssonLars

Åhs/Ulla
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Kommitténs överväganden

Nationella mål

målen förändras i välfärdsutvecklingenTolkning takt medav

förriktlinjernationella målen och de etiska grundprincipemaDe är en
sjukvård,ochlångsiktig och kontinuerlig utveckling svensk hälso-av

Kommitténför värderingar nationell nivå.och de står pågemensamma
heltaldrig kommer målenmedveten det kunna ärär sägasatt att attom

uppfyllda. förändras välfárdsutveck-Tolkningen målen takt mediav
lingen vilket tillvarai samhället inte minst gäller hur i Sverigevi tar

och deltar den kunskapsutvecklingen.medicinska i medicinskarönnya
ochförutom formulera följaStatens roll mål och principer,är, att att

värdera utvecklas såhälso- och sjukvårdens olika verksamheter attatt
bidrar måluppfyllelse medde ökad och behövs ingripatill sånären

olika styrmedel.

vården långsiktigDiskussion ständigtprioriteringar i ochärav en
pågående process

alltidhälso- grundarval olika slag i och sjukvården sigDe görssomav
förvärderingar. Flertalet befolkningen måste dela värderingarnai att

rättfärdigade prioriteringar sker skall uppfattas rimliga ochsom som
för förtroendet föroch befolkningen skall kunna vidmakthållaatt

Vården. Kommittén det nödvändigt föra diskussionäratt attanser en
långsiktigvården och diskussionenprioriteringar i attom se som en

och ständigt pågående process.
människorDen vedertagna sjukvården erbjudai är attnormen

behandling. ändra denna skulle enligt kommitténsAtt meningprincip
levnadsvanorinnebära enskilda individers livsvillkor ochytterst att

läggs de etiskatill grund för vården stridprioriteringar i i mot
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delbetänkandeRiksdagen Kommittén har i sittprinciper antagit.som
Behov och vården 1996:163 diskuterati analys SOUresurser en-
alternativ till skattefinansiering konstaterade däroch att en

sjukvårdgrundförutsättning för kunna erbjuda god hälso- och påatt en
finansieras tillgängligalika villkor vården solidariskt ochär attatt

understryka viktenfördelas rättvist efter behov. Kommittén villresurser
vårdenvården och tillförs medel på sådant sättett attatt omsorgenav

detväxande behov med viktkan hög kvalitet. Detmöta är attstorav
priorite-demokratiska förmår de ochavvägningargörasystemet att

de målen för vården ochkrävs för nationellaringar att omsorgensom
skall kunna uppfyllas.

anpassningarStort för lokala prioriteringar ochutrymme

politiskfinns betydandeKommitténs arbete har detvisat att en
på vårdens de åtgärdersamstämmighet problem ochi somsynen

uppslutningSamstämmigheten starkbehöver vidtas. har sin grund i en
Kommitténkring de nationella målen för hälso- och sjukvården.

de etiskatillämpningen de nationella målen ochkonstaterar att av
sjukvårdshuvudmännen.skilja åt mellankommerprinciperna sigatt

ocksåkommunala självstyrelsens ochligger i denDet ärnatur en
ekonomiskaoch landsting har skildakonsekvens olika kommunerattav

samband medharoch demografiska förutsättningar. Riksdagen iäven
vården uttryckttill för prioriteringarsitt ställningstagande principerna i

denna syn.
tydlig kopp-omfattning harAmbitioner för vårdens och kvalitet en
med knappaling till till förfogande;de står i situationresurser som en

deblir uppenbart. ske allt eftersomdetta Omprövningar måsteresurser
tek-demografiska skiftar,förändras, tillgången påmönstren resurser

blikan ocksåniska framsteg leder till behandlingsmetoder Detnya osv.
medicinsk kun-tillämpningskillnader spridning ochattgenom av ny

ochstatliga har syftet kommunerskap ojämn. styrningenDenär att ge
vård likalandsting kunna erbjuda befolkningen påförutsättningar att

upprätthåller säkervillkor, säkerställa verksamheternasamt att att en
och god vård enligt Vetenskap och beprövad erfarenhet.

vården ambitionen lämnaDen statliga styrningen i Sverige har attav
och admini-för lokala såväl politiskprioriteringar påett stort utrymme
patient ochstrativ nivå for kliniska prioriteringar mellani mötetsom

vårdpersonal.. för priori-nationella målen och de etiska principernaDe
deteringar skall vägledande för alla sjukvårdshuvudinän trotsvara

skillnader finns och har grund den lokala anpassningensin isom som
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förut-till befolkningens behov och efterfrågan till huvudmannensoch
tillgodose behoven.sättningar att

Öppen vårdensdialog kvalitet och resultatom

svårdefinierbar för hurfinns enligt kommitténsDet mening gränsen
fårskillnaderna vårdens kvalitet och tillgång till vårdi istora vara

delar de för-olika landet. sjukvårdspolitiska debatten ochDenav
bedömningartroendevaldas hurpå såväl lokal nationell nivå avgörsom

med-definieras. demokratisktEtt bygger pågränsen öppet system
fördelaktighet och inflytande hur ambitionerborgarnas i mål ochöver

vårdensoch sjukvården Medborgarnas bedömninghälso- anges. av
förutsätter hur vård-kvalitet och resultat informationöppenen om
olikabehoven tillgodoses delar landet. Kommittén konstaterari attav

finns behov vidareutveckla sådan information.det ett stort att en
uppgiftenför vårdens meduppfattas kvalitetStaten garantvara en

och skillnadernafölja utvecklingen ingripa med åtgärder äratt att om
tillsam-oacceptabelt Enligt kommitténs bedömning börstora. staten
hur demed huvudmännen medverka till redovisaöppetattmans

uppställda uppjâzlls.målen

Patientsäkerheten tillsynengaranteras genom

på hälso-har enligt lagen 1998:531 yrkesverksarnhetStaten även om
och område säkerhet desjukvårdens för kvalitet och iett upp-ansvar
gifter utför. och utförsvårdens personal vårdarbetetHur organiseras

förut-enlighet till lokalakommer i med den anpassningvarieraatt
uppgiftsättningar och behov sjukvårdshuvudmännensär attsom

såtillgodose. Staten bör enligt kommitténs styrningmening sinutöva
lämnas för den lokala Statensanpassningen.att ett stort utrymme

kvalitet fårtillsyn vården utförs på säkert med högöver sätt storettatt
lagstiftningoch sjukvård till delarvikt i svensk hälso- och ersätter en

patientsäkerheten ochrättigheter. Tillsynens syftemed är att garantera
samhällsområden.roll andra Ihar därmed viktigare på mångaänen

förhållandekapitel belyses detta ytterligare.5
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Olika perspektiv

Kommittén har i detta kapitel visat på några utvecklingstendenser som
ställer vården inför förändrade krav och effekter både ochstatenvars
sjukvårdshuvudmännen behöver uppmärksamma på.vara

påverkarFörskjutningar vårdensvärderingar utformning ochav
inriktning

Människor med olika bakgrund och erfarenheter ochhar olika syn
förväntningar hälso- ochpå sjukvården. vården tillhörPatienterna i i
dag utsträckning äldrei uttalageneration inte sittstor är atten som van
missnöje och ställa krav. Vården utförs i utsträckningstor av personer

födda på l940-talet. denna betydligtDet generation medär ärsom
kräva för del, framtidakommer destörre att attvana egen som vara

och dagpatientgrupperna i ofta återfinns anhöriga. Destora som som
värderingar medkan uttryckas solidarisk individualism,ungas som

betoning mångfaldpå och valmöj ligheter både för del och andras.egen
dessaDet utbildas till vårdyrken och blirär unga som nu som

framtidens vårdpersonal.
En förskjutning värderingar påverkar vårdens utformning ochav

inriktning. Enligt kommitténs ökad betoningmening patient-är en av
perspektivet både påmed och deras anhörigas krav delaktig-patienters
het och information delar riktning värderingar.i mot nya

vården fårDe anhörigas roll i uppmärksamheten

Kommittén de anhöriga utsträckningbedömer betydligt ii änstörreatt
dag kommer fokus uppmärksamhetenför den vårdpolitiskai iatt vara
början Vård,på 2000-talet. vårdtider, fler behandlingarKortare i öppen

deutökad hemsjukvård och restriktivare biståndsbedömningen en ger
anhöriga utökad roll både ombud med krav påpatientensen som
vårdens kvalitet och stöd vårdens bedrivande. utvecklingi Dennasom
förutsätter ökat ansvarstagande och frånäven ett perso-engagemang
nalen hjälpa och stödja de anhöriga samspeli i deras roll. bättreEttatt
mellan vårdpersonalen deoch anhöriga önskad flertalet berörda.är av
Kommittén utvecklingen den starktangelägen eftersomärattmenar
bidrar till förhöjd livskvalitet för långvarigt sjuk och harden ären som

hjälpbehov. behövs hurutvecklingsarbete belyserDet ettstora som
orealis-samspelet med de anhöriga skall utformas kraven blirså inteatt

tiskt höga såväl anhörigapå patienter. Frågor patientenst.ex.som om
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uppmärk-kan behövakrav ställs på sekretessintegritet och de som
bostad.enskildesmed alltmer vård utförs i deni samband attsammas

ochVårdens kunskapsbaskrav utveckla sinpersonal tamöter att
vårdens utvecklingföransvar

utveckla sinpersonal har krav på sigoch sjukvårdensHälso- att
Kommitténutveckling.för vårdenskunskapsbas och ett stortta ansvar

verksamhetsområde har goda förutsättningarvården attattanser som
goda arbetet. Detarbetslivets krav på detmodernaförverkliga det

verksamhetenoch ledabefintligadockförutsätter sätt att styraatt ses
personal får möjlighetvårdensangelägetDet attöver. är att vara enga-

arbetsmiljögodoch erbjudsverksamhetengerad utvecklingeni enav
kompetensutveckling.för reflektion ochmed tid

stimulerandebilden vårdengenomgående positivaDen som enav
1990-talet.förändrats underarbetsmiljö har till delaroch utvecklande

ochvårdutbildningamaminskat förintressehar sig iDetta yttrat ett en
deundervården förväntas blipersonalbrist ibegynnande störresom

omvårdnadsprogramför gymnasiets ärkommande åren. Intresset
dockvårdornrådetförhögskoleutbildningamaolikamycket lågt. ärDe

mycketdetstuderande. Kommitténförfortfarande attraktiva ärattanser
vårdenstilldimensioneras ochutbildningarnaangeläget att anpassas

väljerstimulerande för demupplevsoch debehov attatt somsom
ochtill vårdför rekryteringvårdyrke. Kommissionenutbilda tillsig ett

kommittén intevarförförslag dettahar uppgiften att ge omomsorg
frågan.harnärmare utrett

iskillnaderför ökadeinnebär riskBefolkningsomilyttningar
skillnaderför följa och värderaunderlagvälfärd bättre att-

behövs

sjukvårds-påsjukvård och därmed kravenochBehoven hälso-av
Flerbefolkningsutvecklingen.gradhöghuvudmännen bestäms i av

pågårdetsamtidigtbehoven insatseråldrar ökari höga somavpersoner
ökande koncentra-innebärSverigebefolkningsomflyttning i ensomen

tillväxt-övrigaoch fåtalstorstadsområdenabefolkningen tilltion ettav
minska. Ibefolkningfår sinflesta kommunernaområden medan de se

huvuddelenförblir de äldre kvaravilyttningsområden avsvararsom
flyttarde yrkesverksammavårdbehoven medan ut.

ökatecken pålandetmellan olika delar visarSkillnader attav
utvecklingskillnaderoch ibefolkningsomtlyttningar närgenomgenom
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det gäller näringsliv och sysselsättning, skattebaser och demografisk
struktur. Detta innebär risken för skillnader välfärdisammantaget att
också ökar. Statsbidrags- och utjämningssystemet syftar till utjämnaatt
skillnader ekonomiskai förutsättningar mellan kommuner respektive
landsting. kommunernaFör finns särskild kompensation för befolk-en
ningsminskningar skall förutsättningar för rimligsom ge en anpass-
ningstid det gäller verksamhet och kostnader. landstingennär För finns
ingen motsvarande kompensation. På sikt kan utflyttningen från vissa
regioner innebära påtaglig urgröpning det befolkningsmässigaen av
och ekonomiska underlaget för den kommunala verksamheten, vilket i
sin kan kräva svåra nödvändiga strukturella förändringartur men av
vårdverksamheter.

Kommittén vill understryka har viktig roll bara vadinteatt staten en
gäller de ekonomiska förutsättningarnautjämna för sjukvårds-att
huvudmännen också för följa skillnader vårdens omfatt-iutan att att

kvalitet och efektivitetning, utvecklas på för medborgarnainte ett
orättfärdigt strid med de nationella målen. detta krävssätt i För
betydligt bättre nationella underlag för hur vården utvecklas olikai
delar landet. regionala skillnadernaDe behöver följas med ettav upp

detaljerat underlag med nyckeltal vårdens utveckling. Detöver ärmer
angeläget med utveckling mått och mätmetoder.en av

Kommittén medborgarna skall ha bättre underlag för ochattmenar
reella möjligheter jämföra och värdera vårdens innehåll och kvali-att

mellan olika verksamheter. härvidDet viktigt hälso-ochtet är ävenatt
sjukvårdens förebyggande insatser beaktas. sådan redo-En öppen
visning förutsättningar för sjukvårdshuvudmännen föra dialogenattger
med medborgarna nödvändiga förändringar vårdens struktur.om av

vårdproducenterFramväxten driftformeroch ökarav nya
patientens ocksåvalfrihet medför skillnaderstörremen

Framväxten vårdproducenter och driftfonner, ägsav nya som av
sjukvårdshuvudmännen eller andra, innebär vården organiseras ochatt
utförs på mindre homogent tidigare. Detta ökar patientensett sätt än
valfrihet medför också skillnader vårdens utförande ochistörremen
innehåll. Kommittén ökad valfrihet önskvärdäratt attmenar en men
den får ske strid deinte nationella målen. Medborgarnai skallmot
enligt kommitténs redovisning vad bedömsmening öppenen av som

god vårdkvalitet samtliga verksamheter driftsform.oberoendeivara av
Kommuner och landsting har för vårdens kvalitet iävenansvar
verksamheter utförs på entreprenad och bör enligt kommitténssom

redovisa vilkamening deöppet mellan ochavvägningar gör resurser
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Även ochföljautveckling ställer krav påkvalitet. denna staten att
åtgärder.förekommande fall vidtavärdera, och i

sjukvårdspolitiska debatten angelägenDen är

prioriteringarför dehaft få förståelsehar svårtpolitiska partiernaDe att
säkerställaförnödvändigabedömtsomstruktureringaroch attsom som

tekniskamedicinsksjukvård följd denochgod hälso- som en aven
ochReforrnerbegränsade ekonomiskautvecklingen och resurser.av

tilltillgångochuppfattats lägre kvalitetoftaförändringar har sämrege
vård.

bildats.harpartiersjukvårdspolitiskaihar resulteratDetta att nya
olikapolitiker påmellanarbetsfördelningkunskapotillräckligEn om
nivå.påutkrävamedborgarnaförsvårat för rättnivåer har att ansvar

ochangelägendebattenden sjukvårdspolitiskaKommittén ärattmenar
debattensjukvårdspolitiskacentralt.föras såväl lokalt Denbör som

imedborgarnasjukvårdspolitikervaldabehöver vidgas så utöveratt
villkor,vårdensdet offentliga samtaletdeltar iutsträckningstörre om

fåtydligtMedborgarna behöver ärresultat.innehåll och veta somvem
lands-politik,förvänta kommunenskan sigoch vad deansvarig av

sjukvårdsfrågor.hälso- ochrikspolitiken irespektivepolitiktingets
omställningenpräglatotydlighet hittillsdenKommittén att somanser

förunderlaggrund det saknassjukvården harochhälso- sin i attav
huruppnås ochmålen för verksamheternahurbefolkningen bedömaatt

kommitténs meninganvänder Detvården stat,sina är attresurser.
medborgarnaförmåstelandsting och kommuner större attta ett ansvar

ställningstaganden.underlag förfår bättre sinaett

styrningförAvvägningar statens

fördrag.enligtangelägenhet EU:snationellsjukvårdenHälso- och är en
sjukvårdshuvud-och landsting ålagtskommunerSverige harI att vara

därmedochmänniskornabesluten skall skemed motivet näramän att
till lokalmöjligheterochdirekt inflytandeförutsättningar förskapa

övergripandeharverksamheterna. Samtidigtanpassning staten ettav
samhällsekonomin.sjukvården och förför hälso- ochansvar
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Den kommunala självstyrelsen motståendeskall iväga detungt
intressen finns mellan och kommuner/landstingstatensom

Utmärkande för den offentliga sektorn samverkan mellan ochär staten
kommuner/landsting. finnsDet också motstående kom-intressen. Den
munala självstyrelsen skall enligt kommitténs ha reellmening en
innebörd och relation till de motståendeväga i kanintressentungt som

finnas. Detta med denöverensstämmer kommittén densyn som om
kommunala självstyrelsens grundlagsskydd har framfört SOU
1996:129.

Närhet mellan verksamhet och beslut ochom resurser
prioriteringar

Kommittén verksamhet utförs så decentraliseratattanser en som som
hälso- och sjukvård bäst och lokalt. Vården förändrasorganiserasstyrs
och utvecklas till del på intiativ vårdens personal, bl.a.stor ettav som
resultat och de förväntningar de dagligarön patienterna iav nya som
kontakterna uttryck för. Det måste finnas närhet mellan demger en som
beslutar och prioriteringar mellan verksamheter ochom nya resurser
vårdens för verksamheten skallutövare bli så utvecklingsinriktadatt

medborgarna har förvänta sig.rätt attsom
En central styrning med regler och direktiv stelare karaktärtill sinär

och svårare påverka förhållandena förändras.i vården Till dettaatt när
kommer behovet till skillnader i förutsättningar och be-attav anpassa
hov hälso- och sjukvård olikai delar landet. Kommittén attav av menar
det alltid kommer finnas mellan vårdens utförare ochspänningatt en
finansiärer denna lättare kan hanteras det finnsspänningatt närmen

närhet och möjlighet till dialog mellan politiker och vårdens profes-en
något barasioner, kan genomföras praktiskt decentraliseradisom en

organisation.

Utveckling och förnyelse påbygger personalens engagemang

Som kommittén beskriver betänkandetnämnare i avsnitt 10 harsenare
de landsövergripande refonnema, sjukvårdshuvudmännens egna orga-
nisationsförändringar de behoven kostnadsminskningarsamt stora av
under 1990-talet inneburit påfrestningar for vårdens personal. Enligt
kommitténs måste utveckling förnyelsemening och vården bygga påav
personalens dynamiskEn organisation aktivt sökerengagemang. som
och använder sig från forsknings- och utvecklingsverk-rönav nya
samhet bygger på engagerade och entusiastiska medarbetare. driv-Utan
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verksamheten.kraft från vårdens sker ingen utvecklingutövare av
därför sjukvårdshuvudmännenKommittén såvälatt statenmenar som

ochsjälva bör lämna för det lokala iintiativet ävenett stort utrymme
arbetstill-för delaktighet ochförutsättningar personalensövrigt ge

fredsställelse.

avregleringinitiativ inriktningför lokala medStort motutrymme
organisationsfrihetökadoch

använder skall såledesstyrmedel sigDe ett stort utrymmestaten av ge
ökadochmed allmän inriktning avregleringför lokala initiativ moten

Huvudinriktningenför kommuner och landsting.organisationsfrihet av
målövergripandesåledes användabör sigstyrning attstatens vara av
medstyrningstatsbidrag ochetiska grundprinciper, generellaoch krav,

värderingar. Statensför öka kunskaper och ändrainformation styr-att
kunskaps-påverka vårdens utvecklinglägger tonvikt påning att genom

forförutsättningarbedriva utbildning,styrning, atttex. gegenom
bedri-ochutvecklingsverksamhet, utvärdera, följaochforsknings- upp,

olika inforrnationsaktiviteter.mängdenva

långsiktig personalpolitikSpelregler för en

deverksamhet.komplex Försjukvård omfattande ochHälso- och är en
betydan-ochlandstingen krävs lång grundutbildningyrkesverksamma i

höglikaarbetsmarknad hardel svenskde inskolning. Ingen-annan av
Även ochvårdhögskoleutbildad arbetskraft. för kommunernasandel

kompe-utbildning ochkrav på personalensställs allt högreomsorger
tens.

sällankräveroch medicinska metoder inteteknologiNy storanya
Sjukvårdshuvud-och införande arbetsorganisation.investeringar av ny

personal-långsiktigför förabehöver förutsättningarmännen att en
kost-snabbt ochskall kunna tillvara på såpolitik för rön etttasatt nya

ställer krav pånadseffektivt möjligt. i sinDetta attstatensätt tursom
vidare-ochutbildning, kompetensutvecklingsäkra stabila Spelregler för

utbildning.

vården enligt deför bedrivsStaten upplevs attgarantvara
målennationella

förför fördelningspolitikhar övergripandeStaten samtett sam-ansvar
allmän-Växande krav frånhällsekonomin stabiliseringspolitiken.och
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heten på likvärdig och rättvis samhällsservice kan skäl tillockså ge
statlig styrning. Staten upplevs för sjuk-hälso- ochgarant attsom en
vården bedrivs i enlighet med de nationella målen.

Inom Vården med regler och med omfattandestyr staten en
utbildnings- och inforrnationsverksamhet för säkerställa ochkvalitetatt
säkerhet. särskild viktAv tillförsäkra de iär att att mest utsatta
samhället får den vård och hjälp de behöver vilket bl.a. har gjortstaten

rättighetslagstiftning i lagen 1993:387 stöd tilloch servicegenom om
funktionshindrade,vissa På förslag från kommittén SOU 1997:154

har patientens ställning stärkts i hälso- och sjukvårdslagen. Ocksåäven
Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vissa sjukdoms-

led försäkrai patienten vård på lika villkor. Förär ett att attgrupper ges
små och mindre kända handikapp/sjukdomsgrupper kan decentrali-
seringen innebära risk får denpatienten inte Specialistvård honatt
behöver. En decentralisering vården måste därför medkombinerasav

centralisering den specialiserade vården.mesten av

Staten skall ekonomiska vård påförutsättningar för lika villkorge

Statens fördelningspolitiska ambitioner inom vården har främst syftat
till ekonomiska förutsättningar för vård lika Villkor bl.a.påatt ge

statsbidrags- och utjämningssystemet regle-ävengenom men genom
ringar patientavgifter. Vissa stabiliseringsåtgärder vidtarstatenav som
för nå samhällsekonomisk balans innebär begränsningar denatt en av
kommunala självstyrelsen kommunalt skattestopp. enligtDett.ex. är
kommitténs viktigt hänsyn tillmening i sin styrningatt staten tar att
ekonomiska restriktioner påverkar sjukvårdshuvudmännens möjligheter

utveckla verksamheterna. finnasDet måste rimligatt överens-en
stämmelse mellan kvalitetslcraven och för-de står tillresurser som
fogande. Samtidigt har olika jämförande studier, bl.a. Spris verksam-
hetsberättelser, visat skillnader i vårdens kvalitet och omfattning inteatt
bara beror resurstillgångpå också på skillnader effektivitet ochiutan
produktivitet. många kommunerI och landsting finns förutsättningar att
höja vårdkvaliteten utnyttja effektivare.attgenom resurserna

samförståndAnda och samarbete bör relationprägla statensav
med den kommunala sektorn

Ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan kommuner och lands-stat,
ting har i utsträckning grundats på praktiska överväganden. Enstor
strikt gränsdragning den kommunala sektorns uppgifter har varitav
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kom-mellanFörhållandetgenomföra.svårolämplig och stat,både att
nåforsamverkanpräglaskommithar attoch landsting att avmuner

hand inteefterhar justeratsuppgiftsfördelningenochmålgemensamma
huvudmannaskapsreformer.fleraområde medvårdensminst inom

samför-andaangelägetdetkommitténsEnligt mening är att aven
kommunalamed denrelationpräglaroch samarbetestånd statens

sjukvårds-förunderlättauppgiftsinbörsektorn. Staten attse som
sjukvårdochgod hälso-utvecklaåstadkomma ochhuvudmännen att en

derespekterasidabör sinoch landsting åvillkor.lika Kommunerpå
deochmålennationellasäkerställa devidta föråtgärder måste attstaten

förformeretablerasdet börKommitténetiska riktlinjerna. attanser
vård-viktigaöverenskommelserochöverläggningarregelbundna om

ochlandstingenförföreträdaremellanutvecklingsfrågoroch staten,
nivå.politiskpåkommunerna

centralade olikagällervadbör eftersträvastydlighetEn större
iharverksammavårdendemedborgarna och iBådeaktörernas ansvar.

fåvillvårdenfor de brister iliggerdag svårt ansvaretatt manvarse
debat-aktuelladenfrågor tenderar, isjukvårdensochHälso-åtgärdade.

oftaDärmed förgrovasfrån de ansvariga.uppåt, bortskjutasattten,
påbristråderförenklas. Detlösningaroch stra-frågeställningarna en

olikaförinformerasskallmedborgarnaför hur ansvarettegi om var
olikapåsjukvårdsfrågorochhälso-debattenoch hurfrågor ligger om

sjukvårds-ochKommitténskall föras.nivåerpolitiska statenattanser
påbristdennaåtgärdaochmåste bearbetatillsammanshuvudmännen

strategi.

sjukvårdochpåverkar hälso-svenskEU-medlemskapet

sjukvårdenochhälso- ävenpåverkarEU-medlemskapSveriges om
redan iinnebärfrihetemafyraangelägenhet.nationell Dedenna är en
under-och harläkemedelt.ex.gällervadharmoniseringdag varoren

sikt kanEU-länder. Påandraarbeta iprofessionerför vårdenslättat att
fåmöjlighetergällervadkonsekvenser attfåökade rörlighetenden t.ex

utanför EU:sliggerprincip,vården idag iland,vård i ävenannat om
sjukvårdshuvudmännenspåverkakan kommaDettakompetens. att

ochvårdsäljamöjlighetervidgadebåde attekonomi genomgenom
Sverige.utanförskaffar sigbefolkningenvårdförkostnader som

sjukvårdshuvud-ochviktenunderstrykavillKommittén statenattav
kanDenutvecklingenpå unionen.uppmärksamma inomärmännen

ochansvarsfördelningnuvarande styr-förförändra förutsättningarna
preferen-ochsocialaiförskjutningarAllmännavården. systemning av
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till följd europeisk integrationstörre kan också påverkaser av en
ansvarsfördelning och styrning hälso- ochstatens sjukvården.av

Styrning med regler

Regelverket

Inom hålso- och sjukvårdens område finns förhållandevis antalett stort
lagar och förordningar föreskrifter och allmänna frånråd Social-samt
styrelsen. Kommittén har inte granskat och har heller ingen anledning

ifrågasätta reglernas syftenatt och innehåll, kan konstatera attmen
regelverket omfattande i förhållandeär även till andra samhälls-
sektorer.

En mängdstor regler medför bristande överskådlighet och
genomslag innehållreglernasav

Den mängden regler innebär enligt kommitténsstora problemmening i
framför alltsig, vad gäller överskådlighet och möjligheter fåatt

genomslag för reglernas innehåll till alla berörda vården.är inomsom
Problemet det tillkommit antal aktöreraccentueras att ett stortav nya

de 289 kommunerna sjukvårdshuvudmän ochärgenom som nya
privata vårdgivare, alla ålagda följa hälso-är och sjukvårdensattsom
regler.

sjukvårdspersonalensI grundutbildning ingår undervisning deom
regler gäller för tillfället, dock förändras reglerna kontinuerligt.som
Personalen fåmåste information förändringar möjlighetersamt attom
förstå och tolka vad reglerna innebär för den verksamheten,egna

blir regleringen verkningslös. Kommittén vill framhållaannars att
arbetsgivarna har skyldighet till reglerna finns tillgängliga påatt attse
arbetsplatsen och informera innehållet regler gälleratt iom nya som
för verksamheten. Det dessutom viktigtär vårdpersonalen får möj-att
lighet med arbetsledningen igenomatt och diskutera reglerna så att
dessa tillämpas utifrån patientperspektiv och blir stöd verk-ett iett
samheten.
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överskådligLagstiftningen skall vara

tydligöverskådlig ochlagstiftningen skall såKommittén att varaanser
1998:531den riktningen den lagenmöjligt. iEtt ärsteg omnyasom
bestämmelser-sjukvårdens område däryrkesverksamhet hälso- ochpå

sjukvårdenställs yrkesverksamma hälso- ochde krav på i ärom somna
samlade.

det1997:154övervägde sitt delbetänkande SOUKommittén i om
skyldighetslagstiftningfrångå dagens medanledningfanns systematt

rättighetsbaserade prin-lagstiftning bygger påtill förmån för somen
dom-prövadfå sin sakskulle innebära patienten kanciper att avsom

finnsdetKommittén ansåghon får sinstol inte storarätt. attutom
ochpatienträttigheterlegalamed införaprincipiella svårigheter att

Riks-blevrättighetslagstiftning, vilketavvisade dåmajoriteten ävenen
1997/98: 189.beslut prop.dagens

skall kunna krävaför singrundförutsättning rättEn patientenatt
kommitténsenligttill skyldighetervårdpersonalen levaoch sina ärupp

för-kommitténsöverskådlig och tydlig. Pålagstiftningenmening äratt
sjukvårds-hälso- ochsamladslag har aviseratregeringen översyn aven

ochpatientfokuseradbl.a. åstadkommasyftelagstiftningen i att en
ihar instämtSocialutskottetställning.tydlig reglering patientensav

denutifrånbör skeochkommitténs bedömning översynenattmenar
1998/99:SoU3.skyldighetslagstiftningmednuvarande principen

kommerlagstiftningenangelägetKommittén det översynatt avenanser
föreslagit.kommittén tidigareinnebördtill stånd med den som

vadrådgivning ibli tydligareföreskrifter och börSocialstyrelsens
rekommendationervadtvingande och ärär somsom

kommitténsråd bör enligtoch allmännaSocialstyrelsens föreskrifter
frånuppdragSocialstyrelsensoch förnyas.tidmening omprövasöver

resultera iarbetet börpåbörjadeoch det interntregeringen även en
förlorathakanreglerförenkling reglerna och utmönstring av somenav

syftenfrämstareglernasKommittén vill här framhållaaktualitet.sin att
nationell nivågrundläggande målensäkerställa de på attutanär att reg-

ochorganiseringförsvårar vårdenslerna detalj styrning genom-genom
resul-kommitténsSocialstyrelsens bör enligt meningförande. översyn

förstärkning patientperspektivet.itera aven
råd,får allmännaförutom föreskrifternaKommittén noterar att

normerande effekt.starkt Denriktlinjer och rådgivning somannan en
detkunna visafrån allmänna råden måstede attgör t.ex.avsteg egna

använder deSocialstyrelsenlika bra.tillvägagångssättet minstär re-
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kommendationer utarbetar i sin tillsyn och domstolarna använderman
dem i sin praxis rådgivningensig utformad allmänna råd,ärvare som
nationella riktlinjer eller i form. Socialstyrelsens rådgivning tillannan
sjukvårdshuvudmännen uppfattas därför tvingande såävensom om
kanske inte alltid har varit avsikten. Enligt kommitténs börmening
därför Socialstyrelsen tydlig informationi hur olika formersinvara om

rådgivning och rekommendationer skall uppfattas.av
Kommittén enhetligt språkbruk värdeäven att närettanser vore av

det gäller myndighetens regler och rådgivning. Språket olikastyr
aktörers agerande och enhetlighet underlättar därför tillämpningen.en
Staten och sjukvårdshuvudmännen bör tillsammans med olika yrkes-
företrädare lämplig praxis vad gäller tenninologin för reglerenas om
och rådgivning. Standardisering arbetsmetod bör kunna användassom
för komma sådan enhetlig terminologi.överensatt om en

Kommittén har informera deatt staten ett attanser ansvar om
regler beslutat och informationen innehållreglernasattman om om

till de olika målgrupper berörda. konkretaDenär ut-anpassas som
formningen informationen bör ske i samarbete med företrädare förav
sjukvårdshuvudmännen och med medverkan berörda mål-staten av
grupper.

Standardisering

Kommittén Standardisering arbetsform borde bli bättreattanser som
känd och kunna betydligt bredare sammanhang vadutnyttjas i änett

sker idag. Standardisering partsneutral arbetsform förärsom en
överenskommelser mellan flera olika och lämplig användaparter är att
där vill eftersträva hög normerande effekt. kanDetgemensamtman en
gälla upphandling, kvalitetssäkring, Verksamhetsuppföljning,

terminologi, statistikgemensam m.m.

Användning Standardisering metod bör kunna utökasav som

EU använder Standardisering metod for få enhetlighet inomattsom en
den marknaden alternativ till olikaanvisningargemensamma som av
slag. Kommittén Sverige ökad omfattning borde kunnaiattmenar

standardiserin.g. Fördelenutnyttja med standardiserings är att
inblandade deltar i utarbetandet på systematiskt och kanparter sättett

sin på konsekvenserna utökad Efterlevnadennonnering.ge syn av en
underlättas varit direkt involverade framiatt parterna att taav
normerna.
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StandardiseringkanprivataMed ökat inslag entreprenörer somav
vadtillMetoden anknyterhittills.betydelsefåmetod änstörre som

den privataochindustrindelar samhället. Inomandraanvänds inom av
utsträckningbetydligtarbetsmetoden etablerad itjänstesektom störreär

verksamhet.offentligiän

Tillsyn

vårdenrättigheterutkrâvbarahelt saknar iGenom patienten nästanatt
andrafinnsdetviktigtsärskiltkommitténsblir det enligt mening att

full-personalenochsjukvårdshuvudmännenförrättsliga garantier att
tillsynSocialstyrelsensskyldighet. fyllerHärlagstadgadesin engör

Tillsynenkorrigerande.ochförebyggandebådefunktion,viktig om-
landstingsochkommunerssåväl privatvårdproduktion,allafattar som

yrkesverksamhetlagenSocialstyrelsen harverskamheter. omgenom
möjligheterförbättradeområde fått attsjukvårdensochhälso-inom

patientsäkerheten.förbetydelsebristersådana äringripa mot avsom
missförhållanden iundanröjainriktade påtillsynSocialstyrelsens är att

förförpliktelseföreläggande innebärallmänhet. Ettverksamheten i en
vilketmissförhållandena,tid avhjälpa ävenvissvårdgivaren inomatt

till del.enskilda patienterkommer

skallverksamhetstillsynSocialstyrelsensforkriterierochRegler
kändatydliga ochvara

relativterfarkommitténvadenligtverksamhetstillsynenför ärPraxis
liggerproblemsärskiltgranskas.skall Ettoklar för den somsom

råd,allmännaföreskrifter,mellanskiljasvårighetenredan attnämnts,
med-ochrekommendationerandraochriktlinjernationella typer av

bindandeicketillledervilket bl.a.myndigheter, ävenfråndelanden att
tvingande.tolkasrekommendationer som

bedrivstillsynenangelägetframhålla detvillKommittén attsom
börvårdeniarbetarväl kända kriterier. Deverksamhetenförefter som

underrättadeuppfyllas ochbörkriteriermeddelas vilkatydligt varasom
Även haskamedborgarnatillsynen.används förunderlagdet somom

Kommitténinflytande.ochåterkopplingtydligfåmöjlighet att en
medtillsammansutsträckningökadSocialstyrelsen i repre-attmenar

ochförunderlagframskallbrukareverksamheter ochför tasentanter
tillsynenför hurformernafastställaför tillsynenutforma kriterier samt

kommitténsskall enligtuppgiftSocialstyrelsensskall bedrivas. I
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ingå klargöramening vad krävs informera huratt samtsom om
tillsynen kommer genomföras.att

Den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten föremålär
för verksamhetstillsyn både Socialstyrelsen och Länsstyrelsen vilketav
innebär onödigt dubbelarbete och kollisioner försvårar församt
verksamheten förstå och tillgodogöra sig de kriterieratt gäller försom
tillsynen. Socialtjänstutredningen Dir. 1997:109 har uppdraget att se

tillsynen den kommunalaöver vården och varför vi inteav omsorgen
frågan.utrett

Socialstyrelsens roll

Socialstyrelsen har under 1990-talet byggt sin tillsynsverksamhetut
och har fått förstärkta befogenheter bedriva verksamhetstillsyn medatt
relativt långtgående sanktionsmöjligheter. Samtidigt bedriver myndig-
heten omfattande verksamhet både med definiera vad skallatten som
betraktas god vård nationella riktlinjer för antalt.ex. ettsom genom
vanliga sjukdomar, och med följa och utvärdera verksamheter,att upp
tillhandahålla statistisk service och delta på många andraatt sättgenom
med råd och stöd till de verksamheter omfattas tillsyns-som av
verksamheten se vidare kapitel 8.

föreslårKommittén Socialstyrelsensatt verksamhet medöverses
syftet belysa tillsynsverksamhetensatt organisation.

Socialstyrelsen har de dubbla rollerna, dels utveckla och fastställaatt
kriterier för god vård och förebyggande insatser och råd ochäven ge
stöd dessa, dels tillsynen granska verksamheternasamt attom genom
följer vad Socialstyrelsen fastställt skall gälla. integreradeDenna
verksamhet innebär erfarenheter från utvärderingar, uppföljningaratt
och tillsynen kan bidra tilläven och kriterier för tillsynenatt normer
kan förfinas och utvecklas.

Myndigheten den kopplingen innebär utvecklingatt näramenar en
och förbättring tillsynens kvalitet. förstärkningarDe Social-av av
styrelsens uppgifter skett under år bygger på för-stortsom senare
troende för Socialstyrelsens kompetens och oväld. längden finnsI dock
risk för de dubbla uppdragen försvagar tilltron tillatt den centrala upp-
giften tillsynsorgan. Den redan starka positionen förstärks ytter-som
ligare Regeringen Socialstyrelsenatt i uppdrag självgett attgenom se

regelverket det uppfattasöver alltförnär omfattande.som
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längdenkommitténs mening ienligtrollerna skapardubblaDe en
ställning isärskildTillsynen harverksamheterna.otydlighet för en

och godpatientsäkerhetsjukvårdochsvensk hälso- att tryggagenom
lag-skyldighetsbaseradbygger påsjukvårdssystemvård i ett som
harbedömningkommitténsrättighetslagar. Enligtstiftning och inte
till-sådantmåste säkras påvikt ochtillsynen sättdärför attettstoren

sjukvårdssystemetsvenska hälso- ochskyldighetsbaseradetill dettron
verksamhetSocialstyrelsensföreslårKommitténupprätthålls. att ses

Itillsynsverksamhetensbelysa organisation.med syftetöver att sam-
skall enligt kommitténs mening prövasband med ävenöversynen om

skall bildatillsynsverksamheterSocialstyrelsensochlänsstyrelsernas
område.helavårdensbedriver tillsynmyndighet inomsomen ny

styrningEkonomisk

samhällsekonominforövergripandeStaten har ett ansvar -
statsbidragberoendelandstingoch ärkommuner av

samhälls-förövergripandetidigarebeskrivitsharStaten ett ansvarsom
kommunala ekono-denvillkoren förinnefattarvilketekonomin även

framkommitupprepade gångerarbetekommitténshar undermin. Det
detpålandstingochrespektive kommunerfrånolika statensyn

formerolikasjukvårdshuvudmännenförutfalletekonomiska avav
statsbidragminskningar1990-taletunderrestriktioner t.ex. avgenom

for denstatsbidragökadeeffekternarespektiveskatteunderlageller av
mellansambandenkomplexabelysa dekommunala ekonomin. Att

huvudmännen,momsavgift försysselsättning,iförändringareffekter av
betänkandemed dettauppdragutanför vårthar legategenavgifter m.m.

ochoch kommunerspåverkat både regeringensuppenbartharmen
Erfarenheternautvecklingen.ekonomiskadenanalyserlandstings av
återkommandepåkommitténsenligt1990-talet meningunder ettvisar

ochkommunermellanöverlägga regeringen,behov attpermanent
viktigaochekonominkommunalaför denvillkorenlandsting omom

utvecklingsfrågor
2000-taletshelaunderbedömningenKommittén gör att staten

stödja kom-behövastatsbidragmedkommerinledande decennier att
avgifterlandstingsskattenKommunal- ochlandsting. samtochmuner

Kom-vård ochfinansieraförtillräckliga intäkterinte att omsorg.ger
tillskottberoendefortsättningendärför ilandstingoch ävenär avmuner
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landstings analyser den ekonomiska utvecklingen. Erfarenheternaav
under 1990-talet enligt kommitténs återkommandepåvisar mening ett

behov överlägga mellan kommuner ochregeringen,permanent att
landsting villkoren för den kommunala viktigaekonomin ochom om
utvecklingsfrågor

Kommittén bedömningen 2000-taletsunder helagör att staten
inledande decennier kommer med statsbidrag behöva stödja kom-att

och landsting. Kommunal- avgifteroch landstingsskatten samtmuner
tillräckliga intäkter förinte finansiera vård och Kom-attger omsorg.

och landsting därför fortsättningen tillskotti beroendeär ävenmuner av
från Nuvarande statsbidrag ligger i storleksordningen 15-20staten.

verksamhetens kostnader. detKommittén bedömerprocent attav
behövs ytterligare till vård och ökandeför mötaattresurser omsorg
behov och önskemål förbättrad kvalitet. del dessa resurskravEnom av
kan tillfredsställas och ökad samordning. Deomprioriteringargenom
ökade ekonomiska kraven måste enligt kommitténs bedömning,i övrigt
uppÅ/llas den takt samhällsekonomin medger.i som

Grundprincipen generella statsbidrag det finns skälär attmen
använda riktade statsbidrag för stimulera viss önskadatt
utveckling

Enligt kommitténs skall grundprincipen generellamening stats-vara
bidrag till kommuner och landsting. denhar förDessa ett eget ansvar
kommunala ekonomin och skall därmed kunna prioriteringargöra
mellan verksamheterna. lik-Genom skall allautjämningssystemet ges
värdiga ekonomiska förutsättningar bedriva verksamhet.sinaatt

finns enligt kommitténsDet skäl använda riktademening stats-att
bidrag för stimulera verksamhet eller önskad utvecklingviss vissatt av
vården. Utvärderingen kommitténsDagmarmedlen visar enligtav

på riktademening bidrag kan för stimuleraviktigaatt att envara
önskad utveckling och sjukvårdshuvudmannen är överensstatensom

Användningen och utformningen Stimulansbidrag bör iävenom. av
fortsättningen överenskommas mellan sjukvårdshuvud-ochstaten
männen.

Finansieringsprincipen skall iakttas

Kommittén vill framhålla vikten iakttas.finansieringsprincipenattav
Denna innebär beslutar åtgärder direkt sikteatt staten tarom om som
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verksamheten ochoch obligatoriska kommunalapå den lagreglerade
skall delandstingutökade åtaganden för kommuner ochinnebärsom

nivån påeffekterna neutraliseras regleringekonomiska avgenom
statsbidragen.

måste ochhänsyn till landets kommunerStaten störreta att
olika ekonomiska förutsättningarlandsting har

förutsättningarna landstingochför landets kommunerekonomiskaDe
balansekonomi ioch landsting har sinskiljer sig åt. kommunerI som

ochutvecklatill förbättrade möjligheterstatsbidragbidrar ökade att
ochMånga kommunerskolan, vården ochkvaliteten ihöja omsorgen.

uppfyllaekonomi och svårigheterlandsting har emellertid attsvag
bidrar givet-statsbidragenhöjningpå balans ekonomin. Enkraven i av

ekonominfor den kommunalaförbättrade förutsättningartill ävenvis
höjasäkert de kanlandsting det intekommuner ochför dessa attärmen

motverkabidragenVerksamheter. kankvaliteten i sina Däremot en
ochskola, vårdkostnadsnedskämingar iytterligare på omsorg.press

förbättrautveckla och sittmåsteKommittén statenattanser
landstingensde ochför bedömning enskilda kommunernasunderlag av

förhållanden,demografiskavad gäller ekonomi,förutsättningarskilda
följa huruppgiftenhartillgången på vårdresurser Staten attm.m.

ekonomiskadedelar och utformautvecklas olika landetvården i av
blir sådanade ekonomiska förutsättningarnastyrmedlen så attatt

kvalitet idensjukvårdshuvudmän kan erbjuda befolkningenenskilda
full-kunnaförväntaden har sig. Förvård och rätt attattsomomsorg,
ochfrån kommunerberoende underlaguppgiftdenna ärgöra staten av

Kommitténmåluppfyllelse.verksamhetens resultat ochlandsting om
landstingochmed kommunerbör komma överensatt staten omanser

kunskapsunderlag.sådantett

företrädareochöverläggningar bör ske mellanRegelbundna staten
vårdfrågorlandsting ekonomi och viktigaför ochkommuner om

överlägg-förformerårs tid haft etableradeRegeringen har under 15
Dagmaröverenskommelserna. Motsva-med landstingenningar genom

iförts med kommunerna. Kommunernarande diskussioner har inte är
ökningsuccessivsjukvårdshuvudmän. sker ocksådag Detär stora en

antalet äldreverksamheter dels ökningenkommunernas avgenomav
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och dels allt del äldrevården utförs deiatt störrepersoner genom en av
äldres bostäder.
Kommittén det angeläget regelbundetär regeringenatt attmenar
överlägger med och träffar överenskommelser med företrädare för
kommuner och landsting ekonomiska förutsättningar för den kom-om
munala verksamheten och viktiga vårdfrågor. Dagmaröverenskom-om
melsema bör andra former för överenskommelser mellanersättas av

och sjukvårdshuvudmännen. finns behov långsiktigaDetstaten av mer
överenskommelser vårdens utveckling vad Dagmaröverens-änom
kommelsema Kommittén vill särskilt framhålla vikten attger. av
kommunerna idag har omfattande hälso- och sjukvårds-som en
verksamhet fortsättningen deltar sådanai överenskommelser.i

Styrning med information kunskapsutveckling-

Information syftar till kunskapsutveckling

Information, utbildning, och alla former kunskapsutveckling fårav en
ökande betydelse medel påverka och sjuk-hälso- ochatt styrasom
vården. Staten vill sin styrning med information olika slaggenom geav
möjligheter till kunskapsutveckling, och förlängningeni förändring ienA
beteendet, hälso- ochi sjukvårdsfrågor. Informationen själv-ingetär
ändamål styrmedel för sig de nationella målen.är Detutan ett närmaatt
kan handla kvalitet, effektiva metoder, riskfaktorer för sjukdom ochom
skillnader mellan Statens styrning med information ärgrupper. om-
fattande, det statligamånga aktörer arbetar med olika metoder,är som
målgrupper och innehåll.

många verksamheterAtt inom kunskaps- och informationsområdet
vinner på nationell samordning enligt kommitténs intemeningären

förmotiv skall för dem; det finns andraatt staten ta ansvaretnog
aktörer också kan på det nationella planet. Statens ärsom agera ansvar
relaterat till de nationella målen för hälso- och sjukvården, speciellt dei
fall där avvikelserna från dessa befaras finns mängdDetstora.vara en
andra informatörer aktörer måste förhålla till.sig vissaIstatenssom
fall leder det till kan avstå från informera, informationenatt staten att
når ändå och behöver inte legitimera den. andra fallut Istaten är
slutsatsen den kan informera motvikt tillmotsatta: staten t.ex. som en
kommersiell information.
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Översyn styrning med informationstatensav

på effektivt arbeta de nationella deFör målen behöversättatt ett mot
statliga myndigheterna ha tydlig medveten ochstrategi, dvs.en en
formulerad plan för hur infonnationen skaoch kunskapsutvecklingen
kunna bidra till ökad måluppfyllelse hur uppföljning medsamten
återföring sker.

Eftersom och sjukvården medhälso- komplex verksamhet,är en
flera beslutsnivåer och där involverademånga olika yrkesgrupper är
blir informations-/kunskapsstyming styrmedel.allt utnyttjat Enett mer
samordning också skemåste myndigheternas informationsinsatserav
till de olika målgruppema. Såvitt kommittén kan bedöma saknas en
sådan samordnad statlig informationsstrategi. bär enligtRegeringen
kommitténs särskild statliga informa-denmening initiera översynen av

bör bl.a. beakta följande aspekter:Dentionsstyrningen.

Informationsinsatser bör planeras och genomföras i dialog med
berörda

lägger liksom de flesta andra medStaten organisationer arbetarsom
information vid fram genomarbetadvikt vederhäftig ochstor att ta en
infonnation. svårigheterna ligger dock uppnå legitimitetDe istörsta att

omvandlasmotivation för dess informationen kansåmottagaresamt att
till förändringar. infonna-till kunskap och bidra Avvägningen mellan

och utvecklingsansatser har betydelse för denna Det-tions- process.
gäller målgruppemas möjligheter och miljö.samma

Infonnationsstyming kräver långsiktighet. Grunden insatsernaär att
och genomförs i dialog med berörda yrkesgrupper, patient-planeras

Dialogen kan isjukvårdshuvudmän och/eller vårdproducenter.grupper,
hälso- ochstyrmedlet samtidigt bidrar till utvecklingensig göra att av

berörda såsjukvården. Informationskanaler måste väljas utifrån de att
tillgång olikatill information säkras. myndigheter påDe sättsom
medverkar informationsstyrning förvissai bör sigäven attstatens om

förstår, litar och syftet, infonnationen; dvs.på med attmottagaren ser
till legitimitet hoshänsyn insatsens målgruppen.tas

Personalen möjligheter stimulansskall ha till utveckling och genom
ökad kunskap

förde enskilda yrkesverksamma vården harDet inomär ansvaretsom
vilket kommitténden kunskapen tidigare konstateratsävenegna av
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s.233. Möjligheter stimulansSOU 1995:122, till utveckling och
ökad kunskap inte minst viktiga för personalens motivationärgenom

och tillfredsställelse med arbetet. Staten kan bidra till detta attgenom
vårdens personal involveras den lätti utarbeta information, görsatt att
tillgänglig, IT-teknik, och anpassad till respektiveinte minst genom

finnsmålgrupp. Vårdproducenten måste arbetsgivare, till detattsom se
tid för kunskapsbildningenoch i personalen delta iutrymme attresurser

lärande böroch utvecklingen det arbetet. Kommittén attegnaav anser
arbetet sjukvården ochviktig del inom hälso- och attavvara en

stimuleras.Detpersonalens medverkan i utveckling kunskap börav ny
tillfinns kapital börbetydande i personalens erfarenheterett tassom

vara.

målgruppers förutsättningarAnpassning information till olikaav

uppgift till information finns tillgängligStatens är även att samtattse
förmedlas hänsyn till har olika svårig-så tasatt typer avgrupper som

handikapp slag eller språksvårigheter.heter; det kan gälla olikaav
olikaområdet de förutsättningarAktörerna inom måste känna till som

information.har till sigatt tagrupper

långsiktigInformationsstyrning är

realistiskaenligt kommittens viktDet är mening görattav man
lång verksamhetenbedömningar hur tia det få genomslag itar att avav

informationsstyming. forskning och erfarenheter från struktureratMer
infonna-utvecklingsarbete bör öka kunskapen effekter olikanärom av

snabbahälso- och de falltionsinsatser inom sjukvården kan nås. I
hittillsvarandeekonomiska resultat krävs dagens erfarenheterär att

siktinformationsstyming tillräckligt framgångsrik. På längreinte varit
kunskaps-metoden oöverträffad det gällersannolikt såär när en

beroende verksamhet hälso- och sjukvården.som

Nationellt utvecklingsarbete

behovKommittén konstaterar det fortsatt kommer finnasatt att av
kvalificerat syftenationellt samordnat, utvecklingsarbete bl.a. i att

skapa berördagrund för förändringar vården där allaen gemensam av
deltar. Till del kan vila de lokala FoU-viss sådant arbete påparter

flera dessa underdå idag har struktur måste ettcentra, men av svag
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föruppbyggnadsskede olika centrala organisationer attta ansvar
genomförs.utvecklingsverksamhet stimuleras och

Vårdforskning

vid högskolanVårdforskrling

vårdforskningallsidigBehov av en

omfattanderelativtinternationellt perspektivskerSverigeI etten ur
vårdforsk-den "nya"Kommittén kan konstateraVårdforslcning. att

tackunder 1990-talet,snabb utveckling minsthar haft inteningen en
underharforskningenkliniska medicinskaVårdalstiftelsen. Denvare

under 90-internationellt denstark ställninglång tid haft även omen
detangelägetfinner detomfattning. Kommitténtalet minskat något i att

effekterochanalysera orsaker tillmedinledda arbetet MFRinom att
med andrafullföljs, tillsammansförändring MFRsådan samt attav en

åtgärder.nödvändigaaktörer vidtar
bedrivsallsidig forskningframhålla viktenKommittén vill att enav

beroendesjukvården. Vårdens effektivitetochhälso- attärinom av
ansvarsområde. Urrespektivevårdpersonalen kompetent inom sittär

godavårdforskningallperspektiv det önskvärtsamhällets är att ges
fördjupa sinskallför olika delarutveckling, vårdensmöjligheter till att

verksamhetkunskapsintensiveffektivitet. Enkunskapsgrund och som
foröppenhetverksamheten måste visasjukvården, därhälso- och stor

dispu-behovflexibel uppbyggnad, harkunskap och i sin avvarany
lokalaför detbasledande ställning, kanterad personal i utgörasom en

utvecklingsarbetet.

vårdforskningen behöver stimulerasDen nya

kun-långt ihar hunnit olikahälso- och sjukvårdenSkilda delar av
finnsfortfarandeKommittén kan konstatera detskapsuppbyggnad. att

vård-till den nyaför de yrken lcnutnabehov stärka basen äratt som
förordardagslägetskälet till kommittén iforskningen, vilket är att en

vård-"nya"sikt det angeläget denförstärkning denna. På är attav
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olika delar kan baskunskaper,forskningens utveckla specialiserade
vilket förutsättning för tvärvetenskaplig vårdforskningäven är atten en

olika yrkesgrupper bidra medkan utvecklas där och huvudämnen kan
perspektiv.sina särskilda

vårdforskxiingenDelar den nya inriktad på patienternasärav
Sådankan ske till sjukdom och handikapp.situation och hur anpassning
funk-ochforskning central betydelse för långvarigt sjukaär av

särskilt gäller detionshindrade, vilket patientgrupper utgörsstora som
äldrevård,forskning och utvecklingäldre. Kommittén attmenar omav

stimuleras.vård funktionshindrade börhandikappvård och psykisktom
mycketkommunerna huvudmän förvilar här påEtt stort avsomansvar

deKommittén bedömer viktig punktdenna verksamhet. i över-att en
börske huvudmännenframgent bör mellan ochläggningar statensom

forsk-ska stärkaomfatta överenskommelser hur gemensamtom man
gäller forskningserfarenhetkommunerna det beaktaFörningen. att som
verksamheten. äldrevården stimu-utformningen Vadmerit i av avser

utvecklingsarbeteleras forsknings- och under åren 1999 2001, ensom-
bl.a.del den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken,i genom

regionalatilloch socialdepartementets stödforskningsprogramSFR:s
äldrecentra.

antal yrkeskategorierVården verksamhet därär ett stort sam-en
inrikt-tvärvetenskapligverkar. Forskningen bör spegla detta genom en

ning.

Vårdforskningen begränsat antalbör koncentreras till ett
forskningsmiljöer

fort-rådervårdforskningens samtliga inriktningarden nya"Inom
erbjudaforskningsmiljöer bredd och djup kanfarande brist på av som

Delarforskning och kvalificerade handledare."kritisk massa avaven
framförallt omvårdnadsforskningen,den vårdforskningen,"nya" präg-

högskolor.liten spridda vid fleralas forskningsmiljöer storlekav av
starkinnebär svårigheter förKommittén detta ämnet attatt enanser

utveckling.
goda forskningsmiljöer och kräverUppbyggnad lång tid storttarav

hög-Kommittén det nuläget angelägeti är attattengagemang. anser
skolan vårdforskningen begränsat antalkoncentrerar den "nya" till ett
forskningsmiljöer mellanför huvudämne. ökad samverkanEnvarje
forskare, tillvilken kan ske i samlade forskningsmiljöer bidrar sam-en

kunskaps-manhållen forskningsproñl och möjligheter till fördjupadger
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omrâdet. På längre sikt, antalet handledanneri-utveckling inom när
forskningenforskare har ökat, bör bedrivas på flera platser.terade

påBrist handledare

dekonstaterat antalet doktorander "nya "Kommittén har inomatt
antaletförhållande tillvárdforskningsämnena idag mycket iär stort

ochbör uppmärksammas vid dehandledare, faktum universitetett som
forskninghögskolor där denna bedrivs.typ av

medicinskavårdforskningen" kliniskasåväl den "nya denInom som
ochdisputerar hög medelålder. Universitetforskningen har de som en

åtgärder såhögskolor bör analysera orsakerna till detta vidta attsamt
och forskningvill och kan söka till forskarutbildningsigyngre personer

olikavårdforskningens inriktningar.inom

oU-arbeteSjukvärdshuvudmärmens F

landsting och kommunerSamverkan mellan

finansiering,och har för medverka vidLandsting kommuner attansvar
för-genomförande kliniskt forskningsarbete. Dettaplanering och av
ochsjukvårdshuvudmännens hälso-tydligande infördes iansvarav

förslag kommittén 132.sjukvårdslagen, på SOU 1994:av
utvecklingsverksamhetlandsting bedriveroch i varie-Kommuner

mycketarbeteformer. Kommittén dettarande grad och ärattanser
angeläget det utveckla vårdprocessenangeläget. Särskilt är att ur

fördjupadställer krav utökad ochpatientens perspektiv, vilket på en
forskningkommuner och landsting såväl vadsamverkan mellan avser

utvecklingsarbete. Utvecklingen vården tvär-attgynnas av ensom av
utvecklings-vetenskaplig forskning byggs med kopplingar tillnäraupp

arbete.

FoU-centra för landsting ochInrättande av gemensamma
bör stimuleraskommuner

varierandeLandstingen har antal FoU-enheterinrättat ett stort av
storlek bedriver forsknings- och utvecklingsarbete. Några av en-som

finansieras flera fåtal bådelandsting,ietema gemensamt ettav av
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landstinglandsting flertalet har endastkommuner och ett sommen
FoU-enhetema specialiserade på primär-huvudman. Många är t.ex.av

vård eller psykiatri.
finns inriktade påantal kommuner FoU-enheterI ärett t.ex.som

enheteräldreomsorg och individ- och familjeomsorg antalet ärmen
behovKommittén kan konstatera det finnsförhållandevis få. stortatt ett

på deninriktadforskning och utvecklingsarbetepatientnära ärsomav
behöver öka sittkommunala vården. Kommunerna genomengagemang

delta i FoU-andra kommuner och landstingtillsammans medatt
kommunal vård ochverksamhet med inriktning på omsorg.

befintligadagsläget bättre utnyttja deiEtt är attsätt att resurserna
ochtill for kommunersjukvårdshuvudmännen samordnar insatsersina
delskulle för landstingenslandsting FoU-centra. Dettagemensamma

torde innebäramedan det för kommunernas delinnebära färre enheter,
fördagsläget. detta ökar förutsättningarnafler enheter i Genomän

utveck-för landsting och kommunerbedrivaFoU-centra gemensamtatt
roll ochsamordnandelingsarbete. kan därigenomDe även ges en

utvecklingsarbete ikvalificerat metodstöd till lokaltfungera ettsom
landsting och kommuner.

dels tillkopplingskall haFoU-centraDessa näragemensamma
dels tillutvecklingsprojekt,delta angelägnaverksamheterna iattgenom

metodologisk ochhöghögskolor syfte hållauniversitet och i att en
metodstödmöjligheter tillsådan kopplingvetenskaplig kvalitet. En ger

utvecklingsarbete igenomförande och utvärderingi planering, av
landsting och kommuner.

medelmedperiodenSocialdepartementet bidrar under 1999- 2001
med förutsätt-regionala äldrecentraför uppbyggnad och utveckling av

Av-och landsting samverkar i sådanakommunerningen centra.att
byggaskommittén föreslår skallde enheter härsikten är att uppsom

verksamhetenmöjligt böräldrecentra.efter liknande principer Omsom
samordnas.

överenskommelsertillföreslårKommittén initiativetatt staten tar
inrättandetåtgärder för stimuleraoch landstingmed kommuner attom

vården.förlandstingför kommuner och FoU-centragemensammaav
kommitténåtgärder bör i de överläggningarFrågan tas somuppom

ochför kommunerföreslagit skall mellan företrädareäga staten,rum
vård- och utvecklingsfrågor.landsting viktigaom
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Tjänster för forskningsmeriterade

kvalificeradUtöver forskarkompetens kan samlas inom FoU-centraatt
det till fördel forskare finns anställda i vårdverksamheten.är Inomatt

landstingen finns längesedan s.k. kombinationstjänster inom den
kliniska medicinska forskningen; dvs. tjänster där innehavaren främst
läkare delar sin tid mellan arbete i verksamheten forskning.och
Kommittén rekommenderar landsting och kommuner dennainrättaatt

kombinationstjänster för forskare vård-den ""nyainomäventyp av
forskningen. Kommittén ökning sådana tjänster ärattanser en av av

betydelse för vårdforskningens utveckling.stor
vill peka påKommittén det allmänt önskvärt fler forsk-äratt att

ningsmeriterade anställs kommunernas landstingensochipersoner
vårdverksamheter och forskningserfarenheter räknas merit.att som

Nationellt utvecklingsarbete

delñnansieraharStaten Spri bidragit till landstingens utveck-attgenom
lingsarbete. Se 7.3.avsnitt Spri kommer avvecklas och de fort-attnu

formerna för samarbete mellan sjukvårdshuvudmännen ochsatta staten
utreds våren 1999. Kommittén har inte i uppdrag föreslå huratt en
eventuell skulle kunnasamverkan utfonnas framhålla viktenvillmen

både kommuner och landsting sjukvårdshuvudmän deltar iattav som
eventuellt framtida samarbete med utveckling vårdenett staten avom
såväl lokal/regionalpå nationell nivå.som

Finansiering vårdforskningav

vårdforskningenForskningsfinansiärerna bör stimulera den nya

nya vårdforskningen har utvecklas fåttDen snabbt, har inteännumen
tillräckligt erfarna forskareantal och doktorander, förett att garantera

framväxt vetenskapligt grundad kunskap för vården.av en
Vårdalstiftelsen den enda forskningsñnansiär med statlig anknyt-är

ning i omfattning stödjer den nya vårdforskningen. Utöverstörresom
stöd till forskningsprojekt inom vårdforskningens område ocksågör
stiftelsen omfattande satsningar på forskartjänster bl.a. kombinations-

Vårdalstiftelsentjänster. har funnit lämpliga till denformer för stöd
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varförnya" vårdforskningen, det betydelse stiftelsen kanär stor attav
finnas kvar längre sikt.på

forskningsråd ochKommittén det angeläget andraävenattanser
Socialvetenskap-finansiärer Medicinska forskningsrådet MFR,t.ex.

forskningsrådet SFR, Cancerfonden Barncancerfondenliga och
tydligt uttalar de stödjer den vårdforskningen."nya" Kommit-ävenatt

forskningsfinansiärerna på kunnatén andra böräven sätt taattanser
forskningsfältet.till stimulera god forskning inominitiativ att en

finan-för den nya vårdforslcningen bör finnas iRepresentanter t.ex.
prioriteringskommittéer forskningsansök-olika bedömersiäremas som

ningar m.m.
kommitténs det angeläget flerEnligt mening tjänster inrättasär att

högskolan den "nya"för de disputerat, prioriterart.ex. attgenomsom
medelSådana prioriteringar kan förstärkasvårdforskningen. genom

forskningsråd.från
äldreforskningenåren kommerUnder de närmaste att avgynnas

vårdforsk-den nya"resursförstärkningar. Det angelägetvissa är att
administrerardessa satsningar och SFRningen inryms i att resurs-som

detydligt inkluderar aspekterförstärkningama i sitt rörsomprogram
rehabiliteringäldres omvårdnad, m.m.

Åtgärder forskningen börstärka den kliniska medicinskaför att
vidtas

harforskningenden kliniska medicinskafinns tecken påDet att
styrninghårdare ekonomiskomfattning, bl.a. beroende påminskat i av

forskningförståelse för forskning.och bristande Dennasjukvården är
utveck-förvårdforskningen har betydelsedelviktig storsomen av

har intresseBåde sjukvårdshuvudmännen ochvården.lingen statenav
bedrivs.medicinska forskningenför den klinisktoch attansvarav

forskningkliniskvården beroende allsidigUtvecklingen är attav enav
forsk-traditionellt medicinskaomfattar både denbedrivs som mer

kommitténsvårdforskningen. enligtoch den nya Detningen är
på omfattningenden nedåtgående trendenangelägetmening att av

forskning hejdas.klinisk medicinsk
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Forskningsfinansiering pålandsting och kommuner regionalav
nivå

Landstingen och kommunerna för det inom vårdverksam-attansvarar
heterna sker utveckling leder till effektiv vård högen som en av
kvalitet. förutsättningarnaEn det bedrivs forskning täckerär attav som
vårdens olika uppgifter och problemområden. sjukvårdshuvud-Det är

sådan forskning bedrivs.männens attansvar
Landstingen har inlett forskningssamarbete regional nivåpåett

bland anslå medel forskningsråds-iattannat genom gemensamma
liknande former kan sökas för forsknings- och utvecklingsarbetesom

landstingsanställda. Kommittén detta lands-samarbete överattav anser
tingsgränsema betydelsefullt. Kommittén rekommenderar ocksåär att
kommunerna bereds tillfälle delta denna form samarbete,iatt av som

bördå forskning och utveckling både landstingens ochinomavse
kommunernas vårdverksamheter.

Sjukvårdshuvudmännen bör särredovisa kostnader för FoU

Landstingen och kommunerna har förinte funnit bra modellerännu att
redovisa kostnaderna för den forskning bedrivs.och utveckling som

enligt kommitténsDet önskvärt kommunerlandsting ochmeningär att
utvecklar kostnadsredovisningen så särskiljadet blir möjligtatt att
kostnaderna för forskning, Huvud-utveckling och klinisk utbildning.

har for FoU-resurser omfattningimännen att avsättsansvar en som
med verksamhetens resursförbrukning och behovöverensstämmer av

ständig utveckling.

Organisationsförändringar inom hälso- och

sjukvården

mångaEffekterna reformernade organisationsförändring-ochav
svåraunder 90-talet är att mätaarna

Under 1990-talet har antal reformer och organisationsföränd-ett stort
ringar genomförts såväl nationellt hos sjukvårdshuvudmännen. Detsom
har alltså vanligt försökavarit lösa vårdens problem, ellervissaatt av
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0rd den, denmed andra på olika förändrasätt yttrestyra attgenom
organisationen.

förändringar olika plan,så många har gjorts samtidigt, och påAtt
vad skilja de förändringamashar lett till svårigheter gäller olikaatt

från varandra. de olika reformer-effekter Inte minst utvärderingama av
påvisat detta. kan konstatera detna/styrmodellerna har Kommittén att
ejfekterna reformer och organisationsföränd-omöjligt isoleraär att av

från andra förändringar samhället. Framför allt har denringar i pres-
sade samhällsekonomin med all säkerhet haft inverkan påstörre

medvetenhetvårdens utveckling bland skapaannat att omgenom en
verksam-begränsning och behovet mellanprioriteringarresursernas av

fram besparingar.heter tvingaattsamt genom
olika sjuk-också funnits svårigheter samarbetet mellan dehar iDet

tidflyttats och det har tagitvårdshuvudmännen. Ansvarsgränser har att
krävts.rollerna bygga de verksamheterhitta de samt att somnya upp

medförsökförsöken med Finsam och framgår andraSocsamAv att
möjligeneffekterroller och visat på vissa postitivagränsernya

eventuellatillgodogöraberoende på själva fått sigatt parterna
besparingar.

Patientperspektivet har stärkts

utvecklingkommitténs harEn patientpers-i positiv varitögon att
tillochpektivet har stärkts under 1990-talet. Patientens valfrihet rätt

för fleradelaktighet vården har motivgod service och i varitosv.
förändringar både samband med refonnerna och påi sätt.även annat

årförändrad värdering från vårdens sida. Påkan talaMan senareom en
liknandepåsituation och medverkan betonatshar de anhörigasäven

sätt.

vården långsiktighet bredUtvecklingen bör ske med ochav
medverkan berörd personalav

krav påtecken på den reformaktiviteten ochfinns tydligaDet att stora
personalmedförtkostnadsminskningar har trötthet hos vårdens somen
funnnits vadtorde reformernas syfte; har bristermotverka inte minst

förgäller delaktigheten. ändra kräverAtt verksamhet engagemangen
genomförandet bli effektivt till reella förändringar.Somska och ledaatt

förkommittén tidigare påpekat måste ha tid för reflektionpersonalen
utveckla kompetens.sinatt
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Kommitténs slutsats utvecklingen vården framöver bör skeär att av
med långsiktig och med bred delaktighetstrategi medverkan ochen en

vårdens alla personalkategorier. Kommittén vill framhålla vård-attav
utveckling och organisationsförändringar del vårdens vardag.är en av

Förändringar måste till organisation och arbetsmetoder hindrarom
kanmedicinska tillvara och praktiskt pårönatt tas omsättas ettnya

effektivt Ekonomin kommer framtiden föri knappsätt. även vara
sjukvårdshuvudmännen med fortsatta krav effektivisera ochpå att
prioritera för krav på vårdinsatser.mötaatt nya

Förändringar behöver förankras hos medborgarna

dock angeläget undvika de omkast-Det många, tröttandeär att tvära
förändringarnasningar i inriktning förekommit 1990-talet.undersom

Medborgarna har med sannolikhet nödvändig-känt sig vilsna dåstor
heten förändringar alltidinte klart tydliggjorts. lättDet inteär attav
följa med och vad fågäller, vänder försigveta attt.ex.som var man
vård eller vad ska betala för läkemedel. personal,sina såvälFörman

fåpatienter, anhöriga medborgare gäller förändringar, för attattsom
legitimitet, behöver förankras. känna till förstå bakomAtt och motiven
och målen reformer harmed delaktig uppföljningenisamt vara
betydelse för genomförandet och hur detsamma.påman ser

Formerna för medverkan kan skilja mellan olika Försig grupper.
medborgarna kan olika råd ochmedborgarutvärderingar,t.ex. typer av
studiecirklar till delaktighet.vägarvara

Kommittén bedömer sjukvårdensutvecklingen hälso- ochatt av
huvudsak bör ske med på lokala planet.detorganisation i initiativnu

landsövergripande refonnerna bör följDe inom vårdens områdestora as
olika, lokalt anpassade, modeller för hälso- ochorganiseringav av

sjukvård. utökat samarbete mellan de olika huvudmännenEtt samt
mellan vårdgivare troligen sjukvårdenavgörande för hälso- och iär att
framtiden effektiv och ochska ha möjlighet patientersattvara se
medborgares hela bådesituation, vad gäller hälsa och sjukdom.

Statens mål,roll blir följa och värdera utvecklingensättaatt upp

Statens roll blir nationella mål, följa och värderasättaatt attupp
utvecklingen sker enlighet med dessa.i Kommittén vill framhålla detatt

viktigt kontinuerligt följer vårdens utveckling på detär att staten
nationella planet, och denna innefattar framföralltolika aktörers,att
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perspektiv. också angeläget detta genomförsDetpatienters, är att av
resultat-för olika forskningsämnen och -traditionerföreträdare attsamt

verksamheten.återförs tillen
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uppdragKommitténsl

Bakgrundl 1
.

gamla blirutmaningar. Desjukvård står införhälso-ochSvensk stora
behandlamöjligheterutvecklingen skaparmedicinska attfler. Den nya

harrestriktionernasamhällsekonomiskadesamtidigtsjukdomar som
föråtgärderpå fortsattauppenbara. ställer krav attDettaalltblivit mer

detpolitiskaliksom på den närkostnadseffektivitetenöka processen
skärpsKravengrundläggande prioriteringarna.förankra degäller att

och deadministratörerdialog mellan politiker,också på öppen somen
ochverksamhetenutvecklasjukvården syfteihälso- ocharbetar i att

begränsadehushålla med resurser.
välfärd,förgrundläggande betydelsekommunala sektornDen är av
sektornforharoch tillväxt. StatenSamhällsekonomi attett ansvar

förutsättningar,planeringsmässigaekonomiska ochtillförsäkras rimliga
och utjäm-bidrags-långsiktigt stabiltvilket bl.a. kan ske ettgenom

off-denförövergripandevidare detharStatenningssystem. ansvaret
ha instrumentoch måsteoch samhällsekonominverksamhetenentliga

till dettakunna med hänsynförfogande förtill sitt att styra ansvar.
fram-internationellthafthar längemedicinsk forskningSvensk en

bibehållas. Attkandenna positionviktskjuten position. Det är attav
medi-emellertid enbartintelindra sjukdom kräverellerförebygga, bota

metodik,förebyggandeockså kunskaper inomcinska kunskaper utan
Även vårdforskningenoch rehabilitering.habiliteringomvårdnad, om

områden,framme inom vissajämförelse ligger välinternationellvid en
denaccepteradetablerad ochutvecklad,likaså den inteär som

intensifiera insatsernadärför skälfinnsforskningen. Detmedicinska att
utvecklingenfrämjavårdforskningendenna delinom ävensamtav

omvårdnadsornrådet.inom
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1.2 Direktiven och tidigare betänkanden

Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering och organisationom
HSU tillsattes2000 våren 1992 dir 1992:30 och började arbeta
hösten år. Huvuduppgiften enligt de ursprungliga direktivensamma
dir. 1992:30 dels analysera och bedöma hälso- och sjukvårdensattvar
resursbehov fram till år dels2000, hur hälso- och sjuk-övervägaatt
vården bör finansieras och organiseras på den övergripande samhälls-
nivån. uppdraget ingick ocksåI frågor rörde patientavgifter ochsom
högskostnadsskydd kostnadsansvar för läkemedel i vård.samt öppen

Några månader efter regeringsskiftet hösten 1994 beslutades att
kommittén skull slutföra sitt updrag med ändrade direktiv del-och med
vis ändrad sammansättning. Kommittén fick bl. ordförande; direk-a. ny

Leni Björklund politisktören spegladesammansättningsamt en som
det parlamentariska läget i riksdagen efter valet.

Av regeringens tilläggsdirektiv dir. 1994:152 från decem-den 22
ber 1994 framgår kommitténs överväganden och förslag skall utgåatt
från dagens med landsting och kommuner finansiärer ochsystern som
tillhandahållare hälso- och sjukvård. Vidare innebär direktiven attav
sjukvårdshuvudmännen i fortsättningen skall ha planeringsansvaräven
och möjligheter sjukvårdens kostnadsutveckling. harStatenatt styra
dock det övergripande för den offentliga ochverksamhetenansvaret
samhällsekonomin och hamåste styrinstrurnent till förfogande.sitt

Enligt tilläggsdirektiven skall kommittén bl.a. överväga:
-hälso- och sjukvårdens resursbehov fram särskilttill år och2010

beakta den demografiska utvecklingens betydelse äldresför de
behov hälso- och sjukvård,av

-åtgärder kan vidtas för stärka patientens ställning hälso- ochiattsom
sjukvården,

-formerna för den statliga styrningen hälso- och sjukvården ochinom
vilka avvägningar bör mellan generella och riktadegörassom
finansiella styrinstrument, finansiella och andra styrinstrument,samt

-erfarenheterna de former för styrning och organisationav nya av
hälso- och sjukvården tillämpas sjukvårdshuvudmännen,som av

-kostriadsansvaret för läkemedel i öppenvård,m. m.
-läkemedelsfönnånen inklusvie nuvarande högskostnadsskydd för sjuk-

vård i öppenvård och läkemedel
och uppgiftsfördelningen mellan och kom-landstingstat,-ansvars-
i fråga folkhälsoarbete samtmuner om

-ansvarsfördelningen mellan och sjukvårdshuvudmärmen frågaistaten
finansiering vårdforskning i vilka former stöd kansamtom av ges

till vårdforslcningens utveckling.
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redovisade1995:122Reform på SOU:delbetänkandetI recept
jä uppdragetöverväganden delarkommittén och förslag i desina somav

och hög-i läkemedel läkemedelsfönnånenkostnadsansvaret förrör samt
kostnadsskyddet för vård och läkemedel.öppen

och slut-övervägandenuppdraget kommitténsdelarDe rörsomav
till år 2010och sjukvårdens resursbehov frambeträffande hälso-satser

analysvårdendelbetänkandet Behov ochredovisades i iresurser en
1996:163.SOUt

i för hälso-delbetänkandet tydligare rollredovisade i EnKommittén
övervägandenfolkhälsoarbetet SOU 1997:119 sinaoch sjukvården i

och sjukvårdens folkhälsoarbete.förslag vad gäller hälso-och
redovisade1997:154har SOUdelbetänkandet PatientenI rätt

hälso-ställning iuppdraget patientenskommittén de delar rörsomav
och sjukvården.

slutbetänkandetmedKommitténs arbete1.3

1998.slutbetänkandetpåbörjade arbetet medKommittén sommaren
föl-behandlatbetänkandedirektiv, i dettaKommittén har, enligt sina

Dir.1994:l52:jande frågor
ochsjukvårdenhälso- ochstatliga inomformerna för den styrningen

finan-riktadegenerella ochmellanbörvilka avvägningar görassom
finansiella och andra styrinstrumentsiellal styrinstrument samt

l frågaisjukvårdshuvudmärmenmellan ochansvarsfördelning2 staten
l stöd kanvilka formervårdforskning ifinansiering samt gesavom
l utvecklingvårdforskningenstill

organisationfor ochformerna styrningerfarenheterna de avnyaav
sjukvårdshuvudmännen.tillämpassjukvårdenhälso- och avsom

sjukvårdenochroll för hälso-delbetänkande tydligareEnKommitténs
överlämnatsharSOU 1997:119 remissvarenfolkhälsoarbeteti samt

mål ochnationellamedarbetarfolkhälsokommittén,tll Nationella som
för hurbetydelsearbete harfolkhälsoarbetet.för Dettasrategier stor

varför dessaskall utformas,folkhälsoarbetetstatliga styrningenen av. slutbetänkande.i i dettabehandlasfågor inte närmare
for-gällerstrikt detarbetekommitténsDirektiven näravgränsat

utvecklings-emellertidfinnsstatliga styrningen. Detför dennema
påförväntningarpåverkar medborgarnastendenser samhälleti som

verksam-förförtroendetupprätthållatården möjligheterna attsamt
dessapeka påvaltKommittén harnuvarandemedleten attsystem.

utveck-för den fortsattabetydelsede hartendenser då finnervi storatt
sjukvården.hälso- ochsvenskalngen denav
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Kommittén har inför arbetet med slutbetänkandesitt genomfört två
hearingar, Vårdforskningens innehåll och utveckling den november24
1998 och skall vårdenHur framtiden den 12 1999.i januaristyras
Hearingama dokumenterade bilagomai ochär 2 4 till detta betänkande.

Under arbetets hargång antal varit kommittén behjälp-ett experter
liga. bilagomaI 3,5 och redovisas6 utarbetats påtre rapporter som
kommitténs uppdrag: kartläggning Den vårdforskningensen av nya
innehåll utarbetad Alice Rinell Hermansson, Statlig styrningav av
hâlso- och sjukvården Dagmaröverenskommelsen Andersgenom av
Anell och Patrick Svarvar, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i
Lund Mot bättre vetande, roll vid kunskapsstjørningsamt statens av
hälso- och sjukvården Peter Garpenby och Per Carlsson, Centrumav
för utvärdering medicinsk teknologi i Linköping. Konsultema Cajav

ÖhmanSkoglund och Ulf har medverkat med underlag till dettaäven
betänkande.

Kommittén har i uppdrag till forskare kommenterandegett göraatt
vetenskapliga litteraturöversikter genomförda utvärderingarav nyaav
styrformer kommuner ochi landsting. Syftet har belysavarit att
effekterna på hälso- och sjukvården de förändringar ekonomi-av av
styrning och organisation genomförts sjukvårdshuvudmännensom av
under l990-talet. Litteraturöversikterna har perspek-gjorts olikatreur

Åtiv; effekter för arbetsmiljön Rolf Gustafsson och Inga-Lill Petter-av
effekter för demokrati och inflytande CeciliaErik Arnnå ochson, av

Eriksson effekter för kostnader och effektivitet Helene Töm-samt av
qvist. vetenskapligaDe artiklarna publiceras dettai bilaga till1
betänkande.

Övriga1.4 överväganden

kommitténsFör arbete har gällt kommittédirektiven till samtliga
kommittér och särskilda utredare offentliga åtagandenprövaattom
dir.l994:23, beakta EU-apekter i utredningsverksamheten dir.att
1988:43, redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50att

redovisa ämställdhetspolitiskaj konsekvenser dir. 1994: 124.samt att
Kommittén har i sitt arbete beaktat såväl regionalpolitiska konse-

kvenser jämställdhetspolitiska konsekvenser. harKommitténsom
vidare EU-aspekter på hälso- och sjukvårdens utvecklingövervägt ur
olika perspektiv bl.a. gällervad förpatienters rättigheter, konsekvenser
sjukvårdshuvudmännen och personalens ökade möjligheter till arbete i

EU-land.annat
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styrningövervägandenprincipiellaKommittén statensgör avom
påverkarekonominbegränsningar idebeaktatvården och har som

vården.utvecklamöjligheteroch kommunernaslandstingens att
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ochhälso-mål förNationella2

sjukvården

skyldighetersjukvårdshuvudmän. Derasoch kommunerLandsting är
sjuk-ochhälso-reglerat isjukvård finnsochhälso-tillhandahållaatt

själv-kommunalharlandstingoch1982:763. Kommunervårdslagen
kommunal-och iRFregeringsformenfastslaget ivilketstyrelse är

företrädarefrämsta ytterstfolketsharRiksdagen1991:900.lagen som
formulerasjukvårdsverksamhet bl.a. attochför hälso- genomansvar

verksamheten.förstifta lagarochmålnationella
sjukvård finnsochhälso-målen förnationellaövergripandeDe

någradiskuterasavsnittdettasjukvårdslagen. Iochhälso-formulerade i
för vården.målengrundläggandede mestav

sjukvårdenochhälso-Mål för2.1

sjuk-ochhälso-isjukvård formulerasochhälso-svenskMål for
vårdslagens 2

på likavårdochgod hälsasjukvårdenochhälso-Målet för är enen
befolkningen.helavillkor för

villkor.likaochgod hälsamålformuleringenNyckelorden äri

God hälsa

försig attsamhället åtarinnebär ettformuleringLagens att ansvar
finnsDetbefolkningen.helagod hälsa förförförutsättningarskapa en

be-hälsa ibefolkningensochindividers hälsahälsa:perspektiv påtvå
folkhälsan.befolkningenfördelning iochutvecklingtydelsen hälsans

omfattarhälsa ävenindividernasbara utanFolkhälsa inteär summan av
mellanråderhälsaolikhet imindreellerdet störremönster somav
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olika i befolkningen och bestämmer hälsoutvecklingengrupper som
SOU 1998:43.

Den sociala bakgrunden har betydelse för hälsan. gällerDet sigvare
studerar inkomster, utbildningsgrupper eller samhällsklasserman

yrkeskategorier. gällerDet också dödsorsak. Skillnadernaoavsett
finns både bland kvinnor och dessutommän, bland deras bam.samt De
främsta orsakerna till skillnaderna den fysiskaär arbetsmiljön,
hälsorelaterade beteenden och bamdomsförhållanden Lundberg 1998.

Synen på vad god hälsaär varierar mellan individer bl.a.som
beroende på ålder och kön. Innebörden vad friskt och sjuktärav som
påverkas också i hög grad sociala och kulturella förhållanden ochav av
värderingar vid den aktuella tiden prop. 1981/82:97, 112. En sjuk-s.
dom aldrig endast biologisktär tillståndett måste tolkas utifrån sittutan
kulturella sammanhang.

Lika villkor

Innebörden lika villkor enligt Hälso- och sjukvårdsutredningenav
SOU 1979:78 alla borär i landetatt i princip skall hasom samma
möjlighet vid behov tillgångatt till hälso- och sjukvård. Endast
vårdbehoven skall insatsernasavgöra omfattning och karaktär. Vidare

samhälletsägs måste undanröjaatt ekonomiska, sociala, språkliga,
religiösa, kulturella och geografiska hinder för den enskilde få delatt

vården.av
Hälso- och sjukvården måste efter kompenserasträva för deatt

effekter beror på skillnader i patienters inkomst och utbildning,som
ålder och kön så alla likvärdigaatt möjligheter förståatt t.ex.ges en
diagnos eller sig in behandlingsprogrammet.isätta Lika villkor liksom
god hälsa såväl individavser som grupp.

Lika villkor innebär vårdresursema skallatt fördeladerättvistvara
landet, vilket förutsätteröver solidaritet mellan sjukvårdshuvudmännen

vad gäller ekonomi och fördelning knappa personalresurser.av

2.2 Etisk plattform

hälso-I och sjukvårdslagens 2 § finns etiska riktlinjer föräven vården:

Vårdens skall med respekt för alla människors lika värde ochges
för den enskilda människans värdighet. Den har det störstasom
behovet hälso- och sjukvård skall företräde till vården.av ges
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Motsvarande formulering finns regeringsformens ofentligai 2 Den
makten skall med respekt för alla människors värde och förlikautövas
den enskilda frihetmänniskans och värdighet.

De etiska grundprincipema vården skall respekt för allamedatt ges
människors lika värde och den har det hälso-behovetatt störstasom av

företrädeoch sjukvård skall till vården har riksdagenpreciseratsges av
i etisk plattform 1996/97:SoUl4, rskr 1996/97260,en prop.
1996/97:60.

plattformenDen etiska ligger till grund for prioriteringar inom
hälso- och sjukvården. Utgångspunkten de principerna: männi-är tre
skovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen kostnads-samt
effektivitetsprincipen.

demokratiskaHela vårt styrelseskick före-uppbyggt kringär
ställningen alla människor har lika värde. därför naturligtDetatt ärom

människovärdesprincipen ocksågrundläggande for samhälletatt ärsom
den forviktigaste principen hälso- och sjukvården. Människovärdetär

innebär alla människor har fundamentala skallvissa rättigheteratt som
respekteras och dessaingen i avseenden förmer någonär änatt annan.
Begåvning, social ställning, inkomst, ålder, kön får inte avgöraetc. vem

skall få vård eller kvaliteten på vården.som
Behovs- och solidaritetsprincmen människo-skall tillsammans med

värdesprincipen ligga till grund för prioriteringar den meningi att
skall på de områden individer därverksamheter,satsasresurserna

behoven Solidaritet innebär bara lika till vårdinte möjligheterär störst.
också särskilt beakta behoven hos de Människorutan att svagaste. som

inte kan tillvara barn, åldrar ellersin vissa i högarätt, t.ex.ta personer
andra kommunicerahar svårt med omgivningen, har rättatt sammasom
till vård andra.som

kostnadsejfektivitet sjukvårdenPrincipen innebär hälso- ochattom
vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder bör eftersträva en

ochrimlig relation mellan kostnader och effekt, förbättrad hälsaimätt
ochhöjd livskvalitet. princip underordnad människovärdes-Denna är

behovs-solidaritetsprincipen.
Riktlinjerna den etiska plattform Riksdagen beslutat skalli omsom

fungera och stöd for kliniskt verk-Vägvisare alla vårdgivare ochsom
och utgångspunkt for Delegationenprioriteringar vård.samma vara av

för uppföljning sjuk-riktlinjer för hälso- ochprioriteringar inomav
vården, Prioriteringsdelegationen Dir.l997:l35 har fått uppdraget att
bl.a. arbets-sprida information riktlinjerna, utveckla metoder ochom

erfaren-initiera debatter prioriteringsfrågoma förmedlasätt, samtom
heter arbetet med prioriteringsfrågor kommuner landsting.i ochav

l
l
l
l
l
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2.3 påKrav verksamheten

hälsoI och sjukvårdslagens formuleras2 § övergripande krav på hälso-
och sjukvårdsverksamhet. kraven beskrivsI vadnärmare avsessom
med god vård. Sålunda skall vården god kvalitet och tillgodosevara av
patientens behov trygghet i vården och behandlingen. skallDenav vara
lätt tillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande
och främjaintegritet goda kontakter mellan och hälso-patientensamt
och sjukvårdspersonalen.

Vården och behandlingen skall utformas samråd ochi med patienten
skallvarje patient medicinsk bedömning sittsnarast ges en av

hälsotillstånd. Vidare skall anpassadpatienten individuelltsägs att ges
information hälsotillståndsitt och de metoder för undersökning,om om
vård behandling finns.och ställningDe preciseringar patientenssom av

finns hälso- och sjukvårdslagen förslagi har tillkommit påsom av
kommittén i delbetänkandet har 154.Patienten SOU 1997:rätt

Hälso- och sjukvårdslagen kravinnehåller hel del ytterligareen
vilka följs med föreskrifter andraoch allmänna råd. finnsDetupp
lagar, förordningar och författningar sjuk-preciserar kraven påsom
vårdshuvudmän, vårdproducenter beskrivningoch vårdens personal. En

finnsreglerna i avsnitt i detta betänkande.5av
för hälso- högKännetecknande och sjukvården verksamheten iär att

grad hälso- och sjukvårdspersonalen följdbl.a.styrs attav avsom en
legitimeringsförfarande tillhar delegerat rättenstaten ettgenom

definierade yrkesgrupper på tillämpa kunskaper.sinaatt eget ansvar
medi-Hälso- och sjukvårdspersonal har direkt relation itill statenen

delscinska frågor, dels tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen,genom
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN har att tagenom som

legitimeringsfrågor.ställning till ärenden enskilda ochpatienterrörsom
frågor gäller hälso- och sjukvårdens ochI organisation resurs-som

vårdpersonalen och kommuner-användning underställd landstingensär
politiskanas organ.

Måluppfyllelse2.4

för helamål god hälsa och vård på lika villkorLagens om en en
hälso- ochbefolkningen de etiska riktlinjerna vadävensamt anger

sjukvårdens verksamheter skall Kommitténefter uppnå. ärsträva att
medveten det aldrig kommer kunna målen ärsägasatt att att upp-om

och höjsfyllda. Ambitionen för målen följer samhällets utveckling i
takt bara delvismed denna. Vårdens utveckling dessutomavgör
utvecklingen samhällets välfärd.av
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ochhar delbetänkande roll för hälso-Kommittén i sitt tydligareEn
folkhälsoarbetet SOU utvecklingensjukvården 1997:119 belysti av

förbätt-roll hälso- och sjukvården spelar förfolkhälsan och den som
harGenerellt svenska folkets hälsaringen folkhälsan. kan sägas attav

medellivslängden har ökat medförbättrats. gäller inte minstDet som
Årför sedan denför och 6,6 år kvinnor år 1960. 19975,3 år män var
för kvinnor ochåterstående livslängden vid födseln 84,2 årsannolika

för 19990.79,0 år SCBmän
förhälso- och sjukvårdensSlutsatsen betänkandet insatseri är att

inverkanfolkhälsan. omfattning och hurenskilda har effekt på Att mäta
sjukvårdenunderstryks hälso- ochsker dock svårt. Iär rapporten att

för deförbättra livskvalitetenkanske insatsersina störstagör attgenom
människor drabbas.som

skillnader imarkerar ocksåMålen i lagen utjämnasträvan atten
skillnadernahälsoläget mellan olika befolkningen.i T.ex. ärgrupper

gäller ohälsaoch mellan och kvinnor vadmellan sociala mängrupper
livslängd.eller Detfortfarande påtagliga sig sjuklighetmätervare man

delargeografiska skillnader mellan olikafinns också betydande av
Sverige.

ställt sigmedlemslandambitiösa mål SverigeWHO:s som som
uppfyllsskillnaderna hälsa skall minska till 2000bakom i årattom
ländermellan iSkillnader befolkningens hälsa har ökat såvälinte. i
länder-olika de olikamellan med inkomster inomEuropa gruppersom

Även intemationellt perspek-befolkningens hälsai Sverige där i ettna.
socioekonomiskagod kvarstår skillnaderna mellantiv mycketär

olikamellanfinns tendenser till skillnadernaoch det attgrupper
bilaga 2.ökar Vågerö 1999,grupper

och strategier.hälsopolitiska målhar förnyat sinaWHO nu
fått1997:89 hardir.1995:158 och dir.Nationella folkhälsokommittén

i Sverigenationella mål för hälsoutvecklingenuppdrag utarbetai att
Folk-för skall kunna uppnås.föreslå hur målenstrategiersamt att

revideringenenligt uppdrag följt arbetet medhälsokommittén har sitt
medhälsopolitiska mål och strategier och tillsammansWHO:sav

synpunkter påSocialstyrelsen medFolkhälsoinstitut och aktivt bidragit
HÄLSAHälsa-for- 21. Denutformningen WHO:s alla-strateginyaav -

gäller hälso-huvudmål. mål främststrategin innehåller 21 De somnya
verksam-understryker resultatenoch sjukvården vikten mätaatt avav

heten hälsoförbättringar.i termer av
drygt födda ibor dag 900 000I Sverige i ett annatärpersoner som

föddförälder iland och ytterligare har700 000 minst är ettsom en som
vilket innebärblivit mångkulturellt samhälleland. Sverige har ettannat

fler haralltetnisk och kulturell mångfald dels beror på attsomen
impulser.dels inflödet internationella Denutländsk bakgrund, på av
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Invandrarpolitiska kommittén SOU 1996:55 tilltagandeVisar på en
social med etniska inslag ochsegregering i Sverige under 1980- 1990-
talet. utredningen belysesI också med invandrarbakgrundatt personer
har högre sjukfrånvaro, uppfattar hälsa och harsin relativt sämresom
andra ohälsa befolkningen förkla-i övrigt. delEnäntyper storav av

finns troligen högringarna i arbetslöshet, yrken ellermed låg status
fysiskt ansträngande, trångboddhet och låga inkomster. Invand-ärsom

ringssituationen i sig kan också bidra till hälsa.sämre
viktigt for vården tvärkulturellt förhållningssätt.Det år att anta ett

Utmaningen ligger i skapa miljö där bakgrund,patientatt oavsetten en
kan samarbeta med personalen. hurDet svårt i förvägär att veta per-

vill ha vården. tvärkulturellt individEtt samhälle bemöter varjesoner
respekt. förhållningsättetmed Själva viktigare ha kunskapär än att om

enskilda kulturer.
förhållande till många andra länder olikheterI har Sverige trots en

tillgång till emellertidrelativt jämlik vård. Hälso- och sjukvården är
från fördomar Forsk-inte fri de förekommer samhället övrigt.i isom

bemötande fallningen visar i vården och till och med vissaiatt
diagnostik behandlingoch olika för olika befolkningen.iär grupper

särbehandling förekommer allraDen i vården troligen till störstaärsom
delen omedveten.

och hur hälso- ochOm sjukvården tillgodoser kvinnors och mäns
behov vård och stöd vid olika SOUsjukdomar har utrettsav

sjuklighet,1996:133. Utredningen visar på skillnader såvälvad gäller
bemötande, Utred-information och behandling olika sjukdomar.av

konstaterar det maktför-ningen inte uteslutet samhälletsäratt att
hållanden könen, påverkarmellan gällande vården,sig iäven görsom
interaktionen kliniskaoch det beslutsfattandet. angelägetDet är att
diskutera bemötande och vård tillvarai genusperspektiv i syfteett att ta
kvinnors och olika kunskaper, självbestämmande,mäns uppmuntra
undvika sjukliggörande och medikalisering på grund kön satsasamtav
på samarbetsrelationer mellan patient och läkare.

Utredningen bemötande funktionshinder SOUmedom av personer
1999:21 visar på många gånger fördomsfulla behandla ochsätt att se

funktionshinder.på människor med Enligt utredaren finns skillnader
mellan samhällets mål för stöd och hjälp med funktions-till människor
hinder och hur samhället behandlar tillfredsställer de behovoch av
stöd, service och tillgänglighet funktions-många människor medsom
hinder har. Klyftan mellan ideal och realiteter uppenbar.är
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prioriteringarBehov2.5 av

någonsin.och sjukvården i daghälso-på änFörväntningarna är större
livslängd bidrarökadkombinerat medutvecklingendemografiskaDen

ökar.vårdbehovåldrar medmänniskor i högaantalettill storaatt
förbätt-och detekniska utvecklingenmedicinskinnebär denSamtidigt

fåochbehandlasfler människor kanbehandlingsmetodernarade att
avanceradpåallt högre åldrar. Efterfråganhjälp för besvär isina

mellan åKlyftanmöjligheterna finns.behandling blir växernärstörre
och åmöjligtvård och vadefterfrågansidan göraär attsomavena

räcker till.andra sidan vad resurserna
vårdendelbetänkande Behov och iKommittén visade i sitt resurser

ochefterfråganskillnaden mellan1996:163 påanalys SOUen-
betänkandetbedömdevården. Kommittén iför atttillgång på resurser

effektivaremedenbart kan slutasoch intemellan behov resursergapen
förutsätt-ekonomiskabehandlas deavsnittresursutnyttjande. 7I
behovetblirbegränsade ekonomiskaMedningarna närmare. resurser

beslutdet fattasVarje gånguppenbart.prioriteraatt resurser avom
prioritering.val;något slag görs ett en

Riksdagenplattformden etiskaprioritering iRiktlinjerna för som
klinisktdeochför sjukvårdshuvudmännenstödskallantagit ettvara

etiska princi-deuttalade tillämpningenRiksdagenverksamma. att av
sjukvårdshuvud-olikaskilja mellan desigkan komma attperna

Även faktumenhetlig kvarstårpå prioriteringarmännen. voreom synen
varjeförutsättningar. Detolika ekonomiskahuvudmän har ärolikaatt

ochetiska principernaiaktta dehuvudmans attenskild attansvar
sjukvård efter dehälso- ochgenomföra sinplanera och somresurser

Riks-1997:135 harDir.Prioriteringsdelegationentill förfogande.står
ochföljaochdebatterinformation, initieraspridadagens uppdrag att

prioriteringsarbetet.erfarenheterförmedla av
betydelse ochharmåsteoch prioriteringarvalDe göras storsom

flertalethosdegenomtänkta vinnerdärför såmåste acceptansattvara
allarättfärdiga. Näruppfattas rimliga ochmedborgare. måsteDe som

förasdiskussiontillgodoses måstevårdbehov kaninte öppen somen
förankringendemokratiskatydliga.prioriteringsgrundema ärDengör

1996/97:60.förtroendet för vården prop.viktig för befolkningens
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2.6 Kommitténs överväganden

målenTolkning förändras i takt med välfärdsutvecklingenav

nationella målenDe och de etiska grundprincipema riktlinjer forär en
långsiktig och kontinuerlig utveckling svensk hälso- och sjukvård,av
och de står för värderingar på nationell nivå. Kommitténgemensamma

aldrigmedveten det kommer kunnaär målen heltatt sägas äratt attom
uppfyllda. Tolkningen målen förändras i takt med välfärdsutveck-av
lingen samhälleti Vilket inte minst gäller hur tillvaravi i Sverige tar

medicinska och deltar deni medicinska kunskapsutvecklingen.rönnya
Statens roll förutom formulera mål och principer, följa ochär, att att
värdera hälso- och sjukvårdens olika verksamheter utvecklas såatt att
de bidrar till ökad måluppfyllelse och så behövs medingripanären
olika styrmedel.

vårdenDiskussion prioriteringar långsiktigi ständigtochärav en
pågående process

val olikaDe slag i hälso- och alltidsjukvården grundargörs sigav som
på värderingar. Flertalet i befolkningen förmåste dela värderingarna att
de prioriteringar sker skall uppfattas rättfärdigarimliga ochsom som
och for befolkningen skall kunna vidmakthålla förförtroendetatt
vården. Kommittén det nödvändigt föra diskussionäratt attanser en

vården och diskussionenprioriteringar långsiktigi attom se som en
och ständigt pågående process.

vedertagnaDen i sjukvården erbjuda människorär attnormen
behandling. ändra dennaAtt skulle enligt kommitténsprincip mening

innebära enskilda individers livsvillkor och levnadsvanorytterst att
läggs till förgrund vården strid de etiskaprioriteringar i i mot

Riksdagenprinciper Kommittén har delbetänkandeantagit. i sittsom
Behov och vården analys SOU diskuterati 1996:163resurser en-
alternativ till skattefinansiering och konstaterade där att en
grundförutsättning för kunna erbjuda hälso- sjukvård pågod ochatt en
lika villkor vården finansieras solidariskt tillgängligaochär att att

fördelas efter behov. vill understryka viktenrättvist Kommitténresurser
vården och tillförs medel på sådant vårdenatt sättett attav omsorgen

kan växande behov med hög kvalitet. vikt detmöta Det är stor attav
demokratiska förmår de ochavvägningar priorite-systemet göraatt
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för de nationella målen för vården ochringar krävs att omsorgensom
skall kunna uppfyllas.

för lokala prioriteringar anpassningarStort ochutrymme

politiskhar det finns betydandeKommitténs arbete visat att en
på vårdens problem och de åtgärdersamstämmighet i somsynen

Samstämmigheten har grund stark uppslutningbehöver vidtas. sin i en
målen Kommitténnationella för hälso- och sjukvården.kring de

de målen och de etiskakonstaterar tillämpningen nationellaatt av
skilja sjukvårdshuvudmännen.kommer åt mellansigprinciperna att

kommunala självstyrelsens och ocksåligger denDet i ärnatur en
ekonomiskaolika kommuner och landsting har skildakonsekvens attav

medsambandoch demografiska förutsättningar. Riksdagen har iäven
uttrycktvårdenställningstagande till principerna för prioriteringar isitt

denna syn.
tydlig kopp-vårdens omfattning kvalitet harAmbitioner för och en

förfogande; med knappaling till de står till situationiresurser som en
deallt eftersomblir detta uppenbart. Omprövningar måste skeresurser

skiftar, tek-demografiska förändras, tillgången påmönstren resurser
bliocksåniska framsteg leder till behandlingsmetoder kanDetnya osv.

kun-spridning medicinskskillnader och tillämpningattgenom av ny
ochstatligaskap ojämn. styrningen har syftet kommunerDenär att ge

vård likakunna pålandsting förutsättningar erbjuda befolkningenatt
säkerupprätthållervillkor, säkerställa verksamheternaattsamt att en

och god vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
länmastatliga styrningen vården Sverige har ambitioneniDen attav

admini-lokala såväl politisk ochför prioriteringar påett stort utrymme
ochför kliniska prioriteringar mellan patientstrativ nivå i mötetsom

för priori-nationella målen och de etiskavårdpersonal.. principernaDe
devägledande för alla sjukvårdshuvudmänteringar skall trotsvara

skillnader och har grund den lokala anpassningenfinns sin isom som
förut-till befolkningens behov och efterfrågan och till huvudmannens

behoven.sättningar tillgodoseatt

Öppen vårdens kvalitetdialog och resultatom

för hurfinns svårdefinierbarDet enligt kommitténs mening gränsen
vårdens vård fårskillnaderna kvalitet och tillgång till iistora vara

för-olika sjukvårdspolitiska och dedelar landet. Den debattenav
troendevaldas hurbedömningar på såväl lokal nationell nivå avgörsom
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definieras. Ett demokratiskt bygger med-pågränsen öppet system
borgarnas delaktighet inflytandei och hur mål och ambitioner föröver
hälso- och sjukvården Medborgarnas vårdensbedömninganges. av
kvalitet förutsätteroch resultat information hur vård-öppenen om
behoven tillgodoses olika delari landet. Kommittén konstaterar attav

finnsdet behov vidareutveckla sådan information.attett stort en
uppgiftenuppfattas för vårdens kvalitet medStaten garantvara en

följa utvecklingen och ingripa med åtgärder skillnaderna ärattatt om
oacceptabelt Enligt kommitténs bedömning bör tillsam-stora. staten

demed huvudmännen medverka till redovisa huröppetattmans
uppjylls.uppställda målen

Patientsäkerheten tillsynengaranteras genom

hälso-har enligt lagen 1998:531 yrkesverksamhet påStaten även om
och sjukvårdens område för kvalitet och säkerhet i deett upp-ansvar

och utförsgifter vårdens personal utför. vårdarbetetHur organiseras
förut-enlighet lokalakommer variera i med den tillanpassningatt

uppgiftsättningar och behov sjukvårdshuvudmännensär attsom
såtillgodose. enligt kommitténsStaten bör meningutöva sin styrning att

tillsynförlämnas den lokala Statensanpassningen.ett stort utrymme
viktvården utförs säkert med får ipå hög kvalitetöver ett sätt storatt

lagstiftning medsvensk hälso- och sjukvård och till delarersätter en
och harrättigheter. Tillsynens syfte patientsäkerhetenär att garantera
kapiteldärmed samhällsornråden.viktigare roll på många andra Iänen

belyses detta förhållande ytterligare.5
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ochperspektiv på hälso-Olika3

sjukvården

aktörersamhällssektor med mångasjukvårdenHälso- och är storen
vården påmedmänniskor kommer kontaktAlla ioch intressenter.
personal.anhörig och/ellermedborgare,något patient,sätt som

förharlandsting och kommunerdvs.Sjukvårdshuvudmännen ansvar
ochdominerande vårdproducenter ägaverksamheten. De attär genom

ökandesärskilt boendevårdcentraler,driva sjukhus, även ettm.m. om
m.fl.patientföreningarföretag,drivs privataantal vårdinrättningar av

och kommunerlandstingvårdproducenter. Stat, ärockså ärsom
vård-utvecklarochpolitiker företräder medborgarnapolitiskt styrda,

bildförmedlaaktörer tillbidrar dessapolitik. Sammantaget att aven
inomförändringarsjukvård och till initieraochsvensk hälso- att

sektorn.

Medborgare1

sjukvårdenhälso- ochförväntningar på hurhar viSom medborgare
och vitillgängligvården skall finnasvill närskall Vi att omvara.

bemötande ochskillnad påskall någonbehöver Vård. inteDet vara
bostadsort.ellersamhället, ekonomiställning iberoende påinsatser

lågatill sågod kvaliteteffektiv dvs. utföras medskallVården vara
kvalitetvårdenssjukvårdHälso- ochkostnader möjligt. engagerar;som

belyseskänslor vilket inte minsttillgänglighet väcker starkaoch av
ellersjukhus skall läggasförslagreaktionerna på att annanennerom

Verksamhetsinriktning.
generationer,mellan olikahar, vilkavärderingar vi varierarDe

idagförväntningar på sjukvården. Depåverkar krav och är ungasom
blirochtollmingsföreträdevalmanskåren, fårökar andelsin av

olikheterstuderavarför detframtidens beslutsfattare, intressantär att
värderingarSkillnaderna igenerationer.mellan denna och tidigare

olikheter ii omfattning påmellan generationer beror uppväxtstor att



Olika58 perspektiv SOU 1999:66

olika grundläggande föreställningar, i harsin konsekvenserturger som
för hur och tolkar verkligheten.man ser

De idag patientgrupper födda tidigtär understora ärpersoner som
Åströmseklet, under tid försörjningen det viktigaste.när 1986en var

1990 har visat det för kvinnornas del harsamt varit pliktkänsla ochatt
inställningen ska offra sig för andra varit rådande; hosatt man som

i hargeneration prestationermännen prioriterats och de har haftsamma
liten träning i och omhändertagande. förhållningssättDessaomsorg

relationenspår i till hälso- ochsätter sjukvården: "De erfarenheter en
människa tidigt i livet, påverkar hennesgör ställa krav honsätt näratt
blir gammal. De 80 år i dag hurär minns gamla människoröversom
hade det på och1920- 1930-talen. Många dem känner tacksamhetav
och vågar ställainte krav på verksamheten." Svenska Kommun-
förbundet l999a, s.72 Inom vården tillhör fortfarande majoriteten av
patienterna äldre generation, inte uttala sitt missnöjeär atten som van
och sina krav.

Vården utförs dock och högi grad födda påstyrs ärav personer som
1940-talet. Materiell trygghet och utbildning för nå position äratt en
viktiga för denna generation Fürth, hearing i januari bilaga 2.1999,
Kvinnorna har i utsträckning fått möjligheter till utformastörre att en

Åströmidentitet, inte minst yrkeslivet har1986. Männenegen genom
tillåtits ökat föräldraansvar. dennaDet generation kommerta ett är som

de framtida patientgruppema och återfinnsidag oftaatt storavara som
anhöriga.som

De värderingar brukar sammanfattas med begreppet post-ungas
materialistiska Ingelhart 1977, Pettersson Andersson m.fl.1992,
1997. innebärBegreppet betoning självförverkligande, socialapåen
relationer och upplevelser. Många individualister, bemärkel-iärunga

fokuserarde på människans värde i sig. vill ha valmöjlig-Deattsen
heter, vilket innefattar andra människors valfrihet, någottilläven rätt

Rothstein 1994 betecknar solidarisk individualism. Indivi-som som
dualisering kopplat till självkännedom också för-innebärsträvan mot
måga till empati och inlevelse med andra.

Orsaken till den förskjutning i värderingar ligger alltsåsker isom
Enberg m.fl. 1998 visar i genomgång barnensuppväxten. en av

situation i samhället under 1900-talet hur barn allt utsträckningi större
betraktats individer med rättigheter. har konse-Dettasom egna egna
kvenser för självbilden i sin medför värde-förskjutning itursom en
ringar. Föräldragenerationen påverkar utifrånsina barns värderingar
vad angelägna delar livet samhälletsoch förävenman ser som av
utveckling. Förenklat kan 40-talistemas barn föräld-iscensättasägas

ideal. behöverDet också påpekas beskrivningovanståendeattrarnas
naturligtvis förenklad och generaliserad. tenden-Den visar dock påär
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till värderingsförskjutningar angeläget hadet i minnet närär attser som
det gäller medborgarnas och väljarnas hälso- och sjukvårdenskrav på
praktiska utfornming.

förskjutning värderingarna inverkar hälso- och sjukvården.En påav
ökande betoningen patientens individuella ochDen situationav av

hälsofrämjande förebyggande värde-och insatser uttryck förär nya
ringar i samhället.

vård prioriterat område det första hand inteFör iär ett trots attunga
de själva brukare den. Ungdomar i det här fallet gymnasisterär som

sjukvårdenhälso- och högst de ska samhälletsprioriterasätter när re-
sursanvändning framtiden Andersson m.fl. för dagensi 1997. Målen
hälso- dvs.och sjukvård, god vård på lika villkor överensstämmeren

såvälmed äldres värderingar de olikaävensom yngres om genera-
kommer fram till sin bedömning från olika utgångspunkter.tionerna

Politiska partier3.2

Politikerna företrädare. formarmedborgarnas politiskaDe partiernaär
vårdpolitik utifrån ideologi. lokala planet isin främst på detDet ären

landsting förväntningaroch kommuner medborgarens krav ochsom
denkan Landstingspolitiker formartillgodoses. och kommunpolitiker

övergripandekonkreta vårdpolitiken medan riksdagen uppgiftenhar att
fastställa samhällets avvägningarmål och åtagande för vård görasamt

förandra samhällsintressen. politiska partierna harDemot stort ansvar
rollerföra debatten sjukvårdspolitiken och har viktigaatt somom

och förbättraopinionsbildare och i pådrivare i utvecklaatt attvara
vården.

harför partiernas arbete har förändrats. VäljarnaFörutsättningarna
riks- ochblivit rörligare både röstsplittring på olika partier igenom

väljareAndelenkommunalvalen och partibyten mellan valen.genom
betraktar minskarsig själva övertygade partianhängare suc-som som

tillvilket medlemmarcessivt det svårare rekryteragör att unga
partiarbetet.

sjukvårds-Under lokala regionala hälso- och1990-talet har och
viljafolkets ipartier bildats. exempel på detta SjukvårdspartietEtt är

ochlandstinget Götaland valet fick 6 mandati Västra i 1998 ensom
sjukvårds-fullmäktige. Andra exempel Norrbottensvågmästarroll i är

Västernorrland läns sjukvårdsparti.parti, Sjukvårdspartiet och Skåne
Etableringen både medborgarnas starka intressepartier visar påav nya
för samhälle harsjukvårdspolitik och på den styrka demokratisktett

kan detta intresse kan bildas.partiermöta attsom genom nya
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Samtidigt det finns det politiska möjlig-påövertro systemetssom en
heter snabbt lösa komplicerade frågor, fordrar långsiktigtatt ettsom
arbete, finns ökande misstro troligenpartier och politikermoten som
har förstärkts den ekonomin och svårigheten hanteraattav svaga
denna; förhållanden inte minst uttrycksig i mediastarsom rappor-
tering. Medborgarnas samhällsintresse uttryck, bl.a.sig också andratar
inom andra ideella organisationer. dess nuvarande formPartisystemet i

för påfrestningar. politiskaSammantaget har detta detgjortär utsatt
uppdraget talarsvårare. Man demokratins kris Se Birgerssontom ex

Westerståhl 19941989; Petersson, 1993; Montin Olsson,

Patient3.3

professionell och lindraPatienten vill ha hjälp diagnosticera, botaatt
effektivaste be-sjukdomssymtomen. Patienten vill ha tillgång till de

handlingsmetodema och de skickligaste vill haspecialistema. Man en
med sjukvårdenlåg patientavgift egentligen inte ijustär mötetmen

förintresserad de åtgärder erbjuds sker till låg kostnadatt sam-av som
vill ocksåhället. Kvalitet och resultat då viktigare.mycket Patientenär

inflytandebli informerad vården och behandlingen ha översamt ettom
dess utformning.

vård,förväntningar kan formuleras säkerPatientens i termer som
inflytandekvalitet, respekt, bemötande, tillgång till vård, valfrihet,gott

kravoch behandlingen avgifter. ocksåkunskap låga Detta ärsamtom
finnasformuleras politiska mål för vården. kan emellertidDetsom som

vårdenmellan medborgarnas påmotsättning och patienternas kraven
vad gäller kostnader och tillgång på specialiserad vård.t.ex.

ideella organisa-och andraHandikapp-, pensionärsorganisationer
deställer mycket tydliga krav vården för detioner på grupper som

lika villkorföreträder. Utgångspunkten vård god kvalitet och påär av
oberoende landet bor. kan enligt vissa organisa-i patienten Dettaav var

nationellaenhetligarättighetslagar ellertioner garanteras genomgenom
sådanaskall bedrivas. med utarbetariktlinjer för hur vården Arbetet att

Senationella riktlinjer pågår och finns för sjukdomsgruppertrenu
lokala vård-vidare 8. skall underlag föravsnitt Dessa i sin tur ge

Social-och individuella överenskommelser med patienterprogram
styrelsen 1998.

innebär lagfästa rättigheter.Rättighetslagar domstolar kan prövaatt
Sådana stöd och servicerättigheter finns i dag i lagen 1993:387 om

rättig-till funktionshindrade. Kommittén behandlade fråganvissa om
delbetänkan-hetslagstiftning hälso- och områdeinom sjukvårdens i sitt

föreslog ingende har SOU 1997:154 och majoritetenPatienten rätt
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sådan lagstiftning. Kommittén valde andra för stärka patient-vägar att
perspektivet i vården. Kommitténs överväganden har legat till grund för

förändringarde i hälso- och sjukvårdslagen infördes från och medsom
januaril 1999. Vid årsskiftet infördes kommitténspå förslagäven en

lag patientnämndsverksamhet 1998:1656. innebärLagen varjeattom
landsting kommunoch skall inrätta eller flera nämnder meden
uppgiften stödja och hjälpa enskilda patienter i deras kontakter medatt
hälso- och sjukvården.

3 Anhöri närstående

Anhörig närstående förälder, make/maka, barn ellerär när-annan
stående till Anhöriga villpatient. vetskapenitrygga atten vara om en
närstående får godpatient vård och blir väl omhändertagen. Anhöriga
vill delaktiga i vården främst informeradeattvara genom vara om
sjukdomen och det troliga resultatet behandling Anhörigaoch terapi.av
vill också vad de kan för hjälpa ochoch stödja den sjukegöraveta att
hur de eventuellt kan delta i vården.

För anhörig det viktigt bli informerad medoch bemöttär atten
respekt viktig i vården och behandlingen patienten.partsom en av
Anhöriga och patienter har i huvudsak likartade krav och förväntningar
på vårdens innehåll. Särskilt viktiga blir de anhöriga för patienter som

förainte kan talan bam,sin med demenssjukdom,t.ex. personer
psykisk eller förståndshandikapp.störning För många dessa patient-av

finns anhörigföreningar tillvaratar de anhörigas intressengrupper som
och formulerar krav på vården.

Anhörigas intressen relativt lite preciserade i lag. hälso- ochIär
sjukvårdslagen står dock närstående fallskall informeras i deatt en
informationen inte kan lämnas till patienten. Vidare lagen destår i att
efterlevande skall hänsynvisas och omtanke närstående harnågonnär
avlidit.

anhörigasDe roll har främst uppmärksammats äldrepolitikeninom
och då rolleni anhörigvårdare. den nationella handlingsplanenIsom
för äldrepolitiken prop.1997/98:113 pekas respekt förpå behoven av
de anhörigas kunskap och erfarenheter och möjligheter till avlösning.
Riksdagen har särskildaanvisat utvecklingsmedel miljoner100om
kronor år under perioden 1999-2002 för stödja anhöriga ochattper
andra närstående inom äldrevården.

Anhöriga/närstående får allt viktigare roll vård-de kortaen genom
tidema, fler behandlingar i vård och delalltöppen störreattgenom en

vården sker i hemsjukvård. Kommunernas bistånds-restriktivareav
bedömning bidrar till detta. förbättradeDen folkhälsan flerochäven att
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anhöriga och närstående utför betydande har också inne-vårdinsatser
burit äldre kan klara boende mycket högamånga iatt ävenett eget
åldrar. anhöriga behöver information och handledning ochDe även
stöd ekonomiskt for kunna delta vården påpå isätt ettannat t.ex. att

dePersonalen får utökade uppgifter stödjai sinsätt. turtryggt att an-
vilket innebärhöriga i deras roll krav på arbetsorganisation m.m.

huvudsakanhöriga och vårdens företrädare har alla iPatienter,
till för-utveckling angelägen och den bidrardenna äratt attansett en

hjälpbehövande.för den långvarigthöjd livskvalitet sjuk ochärsom
krav ställs på sekretessFrågor patientens integritet och det.ex. somom

samband alltmer utförs denbehöver uppmärksammas i med vård iatt
närstående reglerenskildes bostad omfattas deinte somav som av

gäller för vårdpersonal.

Vårdens personal3.5

År anställda kommunernas vård och1997 totalt 250 000 i omsorg,var
hälso- sjukvård i privatainom landstingens och 25 000200 000 samt

arbets-vårdföretag. alla dessa hälso- och sjukvårdenFör ärpersoner en
arbetsmiljö.arbetstillfredsställelse ochplats skall erbjuda godensom

skiftandesjukvården medhälso- och arbetar yrkesgrupperInom
och -inriktning olika grader specialisering. Varutbildningsnivå samt av

utvecklingenoch kunskapsbas, nätverk och krav på följahar sin atten
sjukvårdspersonal ställsdet ämnesområdet. hälso- ochinom Föregna

och1998:531 yrkesverksamhet hälso-särskilda krav i lag påom
vetenskap ochsjukvårdens områden. Arbetet skall utföras enligt

omsorgsfull vårderfarenhet. Patienten skall få sakkunnig ochbeprövad
långt möjligt utformas samråd med patienten.och vården skall så isom

utvidgas.Arbetsinnehållet hälso- och sjukvården förändras ochi
ochtekniskaMånga personalgrupper får roller bl.a. beroende pånya

ständigtfrontlinjenorganisatoriska förändringar. i krävsFör att ettvara
specialitet.sub-lärande följer med i utvecklingen inom sinså att man

händerhålla andra Vadockså viktigt sig å jour på områden.Det är att
denäraliggande områden, hur utvecklas tekniken och vilkainom är

vardagvad gäller etik och patientbemötande Vårdensrönensenaste
vilketkräver mått flexibilitet och anpassning till stunden,ett stort av

kräver bredd kompetensen.i
ochSjukvårdens personal skall både kunna för specialiseringstå en

ispetskompetens inom det området och bredd i kompetensenegna en
andra; haandra avseenden. handlar kunna samverka medDet attattom

utvecklingen inomhelhetssyn på patienten, följa med och drivaatten
höga kravdet området i organisationen helhet. ställsDetsamtegna som



SOU 1999:66 Olika perspektiv 63

på och fatta beslut. För verksamheten skall fungera ochatt ta attansvar
effektiv allmåste personal samverka till helhet. denDetta ärvara en
utmaningen för ledningen hälso- och sjukvårdens kompli-stora av

cerade verksamhet.
Forskningen arbetsmiljö har försökt definiera vad känne-om som

tecknar "det goda arbetet. demokratiskEn ledarstil, självständighet
möjlighet till lärande och utveckling effekter bådepositiva påsamt ger

arbetstillfredsställelse och effektivitet. Möjligheter hantera krav,att
stöd, inflytande, förutsägbarhet, delaktighet och kollektiv nivåpå en
delat och bättre förståelse för samarbetsformer viktigaandraäransvar
delar. personal fick vadNär ansågs bidra till god arbets-ange som en
miljö prioriterades intellektuell stimulans, frihet/självständighet och
möjligheter till nytänkande och Petterson,intiativ bilaga

har förIntresset varit utbilda sig till läkare, sjuksköterska,stort att
sjukgymnast m.fl. yrken och undersökningar flertalet nöjdavisar äratt
med arbete vården.sitt i Vården kan hai många avseenden sägas
erbjudit "det goda förarbetet yrkesgrupper. bildenpositivaDenstora
har till delar förändrats under 1990-talet. arbetsmiljö harVårdens
försämrats och ohälsan bland sjukvårdspersonal har ökat Getterson,
bilaga l.

3.6 Vårdproducent/vårdgivare

Vårdproducent den juridiska eller fysiska enligtvårdgivareär person
lagen yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens områdeom som
yrkesmässigt bedriver hälso- vidoch sjukvård. Verksamheten sker
sjukhus, vårdcentraler, äldreboende, hemsjukvårdmottagningar, i m.m.
Verksamhetens i regel landsting eller kankommunägare är ävenmen

företag, stiftelser m.fl.privata Enligt hälso- och sjukvårdslagen ärvara
kommuner landsting sjukvårdshuvudmän föroch se 3.7avsnitt även
de verksamheter avtal utförs Vårdproducent medsom genom annanav

vilket de har för dessainnebär fortsattägare, att ett ävenansvar
verksamheter.

Vårdproducentens verksam-utgångspunkt bedriva effektivär att en
het, utifrån avtal och gällande till för-regler, med de stårresurser som
fogande. Vårdproducenten har arbets-för arbetsmiljö ochäven ansvar
organisation.

vårdproducenter,För det tydliga ochviktigt medägare, äroavsett
ändamålsenliga regler. gäller såväl de föreskrifterDet lagar och som

verksamheten de villkor för sjukvårds-verksamhetenstyr som som
huvudmännen fastställer vid upphandling medoch avtal privatat.ex.
vårdgivare. Det också viktigt ha tillräckligt förmedär att attresurser
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kunna tillgodose efterfråganden de förväntningar ställsoch påsom
verksamheten. gäller såväl ekonomiska tillgångDetta påresurser som
kompetent personal.

Vårdproduktionens struktur har byggts under 1900-talet medupp en
hög planmässighet.grad Sjukhusen lokaliserades utgångspunktmedav

landstingens geografiska indelningi och de dimensionerades för upp-
med befolkningsansvar.tagningsområden blev i sinOrganisationen

grundstruktur medlika strikt verksamhetsindelning efter medicinensen
specialisering. vården byggdes vård-Den öppna ävenut senare men
centralema dimensionerades och lokaliserades enligt principer.samma

har haft fördelarOrganisationen det gäller hushålla med begrän-när att
sade har underlättat medicinskaDen den patientnäraävenresurser.
forskningen.

Efter fasta allt förhand kom den organisationen uppfattasatt som
stel och den svarade geografiskainte medborgarnas krav. Deatt mot
upptagningsornrådena har därför luckrats befolkningenattupp genom
på många håll har fått möjligheten utanför detvälja vårdgivareatt egna

medorrirådet. harPatientströmmama ändrats vilket i kombination
prestationsrelaterade har vårdinrätt-ersättningar förändrat enskilda
ningars ekonomi Törnqvist, bilaga l.

sjukvårds-Flera landsting och kommuner har infört modeller där
frånhuvudmannen upphandlar eller beställer skall utförasden vård som

renodlats.vårdproducenterna. Modellerna har dock praktikeni inte
Även delats produktionsenhetorganisationen i beställar- ochom en

produktionenfinns ofta det direkta politiska inflytandet kvar över
påTörnqvist, bilaga l. ökat inslag verksamheter läggsEtt utattav

sjukgymnastikentreprenad finns främst för läkarvård ochöppen utan-
äldre. Underför sjukhus för kommunernas vård och tillsamt omsorg

till ökningvåren finns vissa landsting tydlig tendens1999 i aven
erbjuditsantalet verksamheter på entreprenad bl.a. har sjuksköterskor

verk-finns flera vårdproducenterentreprenadavtal. Det privata vars
samheter huvudsak har formats och under 1990-talet.i vuxit

ukvårdshuvudmän3

hälso-landsting sjukvårdshuvudmän och har enligtKommuner och är
hälso-befolkningen godoch sjukvårdslagen för erbjudaansvaret att en

Även föroch sjukvård. skall sjukvårdshuvudmännen verkai övrigt en
befolkningen. skall hagod hälsa hos hela och landstingKommuner en

förfogargod resurshushållning och inom de ekonomiska manramar
sjukvårdshuvudmännenbedriva effektiv verksamhet. Föröver en

ochhandlar verksamheterdet mycket prioritera mellanatt anpassaom
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vårdens omfattning och kvalitet till de ekonomiska förutsättningarna.
Som kan sjukvårdshuvudmannen sluta avtal mednämnts attannan
utföra verksamheter.

förDe närvarande år 1999 20 landstingen och kommunerna289 är
alla sjukvårdshuvudmän. Den l januari slogs1999 fem landsting, samt
Göteborg och Malmö stad, ihop till landsting.två landstingenDe nya
kallar sig GötalandsregionenVästra respektive Skåne. GotlandsRegion
kommun den enda kommunen för både kommunensär nu som svarar
och landstingets lagstadgade skyldigheter.

Kommunerna blev sjukvårdshuvudmän först år 1992 den s.k.genom
Ädelreformen vilken innebar kommunerna huvudansvaretatt övertog
från landstingen for service, vård och till äldre, sjukalångvarigtomsorg

handikappadeoch de s.k. särskildai boendeformema. utvid-Ansvaret
gades år 1994 lagen stöd och funktions-service till vissagenom om
hindrade och psykiatrireformen år alltmer1995. och medI attgenom

vården sker i hemmen ökar kommunernas åtaganden successivt.av
och landstingKommuner har sjukvårdshuvudmän behov attsom av

följa utvecklingen på många olika befolkningens hälsa,Densätt. egna
behandlingsmetoder, hälsoekonomiska beräkningar, organisations-nya

utveckling bara denågra områden sjukvårds-kan bidra tillär attav som
huvudmännen kan effektivisera sin verksamhet. Sjukvårdshuvudmän-

beroende ekonomiska och personella för kunnaär attnen av resurser
bedriva vården. Staten har viktig roll för den kommunala sektornsen
ekonomi behandlas betänkandeti och det finnsföräven attsenare
utbildad personal för vården.

fleraInom vårdens yrkesgrupper bristsituation påär väg attav en
uppstå under de åren. Prognoser personalsituationennärmaste över
visar på rekryteringsbehov undersköterskor framförallt denistora av
kommunala vården sjuksköterskor och läkare kommeräven attmen
behöva rekryteras Svenska Kommunförbundet, 1999b; 1999a.SCB

harRegeringen tillsatt för ochKommissionen rekrytering till vård
har fått uppgifti kartlägga rekryteringsbehovenatt samtomsorg som

föreslå föråtgärder motverka brister vård-vad gäller personal inomatt
och omsorgssektom. Kommissionens arbete skall slutfört i julivara
1999. Kommittén har därför inte behandlat dessa frågor.närmare

Svenska Kommunförbundet påpekar innehållet sjuksköterske-iatt
utbildningen m.fl. behöver till förändrad vårdsituation däranpassas en
alltmer vården utförs hemmet,i och mindre vård.inom sluten Manav

också behovet specialiserade sjuksköterskor, sjukgymnaster,nämner av
Ävenarbetsterapeuter, dietister och logopeder. omvårdnadspro-inom

kommunerna själva för, krävs liknandegrammet, som svarar anpass-
ningar. Svenska Kommunförbundet 1999b, 64.s.
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Behoven hälso- och sjukvård sjukvårds-och därmed kraven påav
huvudmännen bestäms i hög grad befolkningsutvecklingen. SCB:sav
befolkningsprognos visar befolkning frånSveriges ökar långsamtatt

miljoner invånare år till8,8 1997 9,3 miljoner år Pensionärema2025.
ökar antal medan övriga åldersgrupper gamlai minskar. riktigt 80De -
år och äldre ökar sin andel från knappt 1997 till5 7procent procent-

befolkningen SCB 1998. Eftersom de befolkning-år 2025 äldsta iav
vårdkonsumenter ställer demografiskaden utvecklingenär storaen

fortsättningen anspråk hari på vårdens Kommitténäven stora resurser.
belyst detta ingående betänkandeti Behov och vårdeniresurser en-
analys SOU 1996:163.

Landstingsförbundets påpekar i sin Befolkningsutvecklingenrapport
landsting,och landstingen många kommer få befolk-sinaatt att se

sjunka med fem fram framför alltningar till år 2010. Iän procentmer
Uppsala och Hallands befolknings-Stockholm, län förväntas stora

Befolkningsförändringenökningar. leder till krav anpassningpå av
Ävenverksamheterna och resursomfördelning. hälso- ochbehovet av

sjukvård förändras Landstingsförbundet 199811. kommuner iFör om-
råden med befollcningsminslciingar blir kännbara.effekterna Deän mer
äldre blir kvar behöver den kommunala samtidigtvårdensom som
befolkningsunderlaget minskar för den hälso- ochspecialiserademer
sjukvården och de yrkesverksamma för vårdinsatsemasom svarar
flyttar. På sikt urholkas den ekonomiska verk-basen för kommunens

harsamheter. Utvecklingen städer och glesare glesbygdstörremot
förstärkts.

Industrin3.8

sjukvårdsindustrin läkemedelsföretagsvenska består såvälDen somav
medicintekniska företag. industrin allmänhet finns önske-Från i många
mål, naturligtvis också gäller läkemedels- och medicinsk teknisksom

klaraindustri; har behovet Spelregler ofta upprepats.t.ex. av
det utbildning ochsjukvårdsindustrin angelägetFör är även att

forskning de aktuella områdena dimensioneras efter industrinsinom
Även till forskningsresultatbehov. möjligheten kommersialisering av

ökadbetonas. Industriförbundet Industriförbundet 1997 Enattmenar
vård-andel ägande vården kan förväntas leda tillprivat attav nya

koncept kommersialiseras. exportprodukter ellerkan Detta ger nya
risk-för Sverige 31. tillgången tillexporttjänster Här blir även

kapital avgörande.
område med denEtt viktigt det samarbete harärannat att man

offentliga det väl.vården, gäller kliniska prövningar, fungerarnärt.ex.
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3.9 Kommitténs överväganden

Kommittén har kapiteli detta visat på några utvecklingstendenser som
ställer vården inför förändrade krav och effekter både ochstatenvars
sjukvårdshuvudmännen behöver uppmärksamma på.vara

påverkar vårdensFörskjutningar värderingar utformning ochav
inriktning

Människor med olika bakgrund och erfarenheter har olika ochsyn
förväntningar på hälso- och sjukvården. vården tillhör iPatienterna i
dag i utsträckning äldre generation uttalainte sittstor är atten som van

och ställa lcrav.missnöje Vården utförs i utsträckningstor personerav
födda 1940-talet.på denna betydligtDet generation medär ärsom

förkräva del, framtidakommer destörre att attvana egen som vara
patientgmppema och dagi ofta återfinns anhöriga. Destora som som

värderingar kan uttryckas solidarisk medindividualism,ungas som
betoning mångfald valmöjligheterpå och både andras.för del ochegen

dessaDet utbildas till blirvårdyrken ochär unga som nu som
framtidens vårdpersonal.

förskjutningEn värderingar påverkar utformning ochvårdensav
inriktning. Enligt kommitténs ökad betoningmening patient-är en av
perspektivet bådemed och deras anhörigas på delaktig-kravpatienters
het och information delar riktning värderingar.i mot nya

vården fårDe anhörigas roll i uppmärksamheten

Kommittén bedömer de anhöriga betydligt utsträckning ii änstörreatt
dag kommer fokus för den vårdpolitiska uppmärksamheteni iatt vara
början på 2000-talet. vårdtider, vård,Kortare fler behandlingar i öppen

utökad hemsjukvård och restriktivare biståndsbedöirming deen en ger
anhöriga utökad roll både ombud med krav påpatientensen som
vårdens kvalitet och stöd vårdens bedrivande. utvecklingi Dennasom
förutsätter ökat ansvarstagande och frånäven ett engagemang perso-
nalen hjälpai och stödja de anhöriga roll. samspeli deras bättreEttatt
mellan vårdpersonalen och de anhöriga önskad berörda.flertaletär av
Kommittén utvecklingen angelägen eftersom den starktärattmenar
bidrar till förhöjd livskvalitet för den långvarigt sjuk och harären som

hjälpbehov. behövsDet utvecklingsarbete belyser hurstora ett som
samspelet med de anhöriga skall utformas orealis-så kraven inte bliratt
tiskt höga på såväl anhöriga patienter. Frågor patientenst.ex.som om
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integritet och de krav ställs sekretess uppmärk-på kan behövasom
sambandi med alltmer utförs bostad.vård i den enskildesattsammas

Vårdens personal krav utveckla sin kunskapsbas ochmöter att ta
vårdensför utvecklingansvar

Hälso- och sjukvårdens personal har utvecklakrav på sig sinatt
kunskapsbas och för Kommitténvårdens utveckling.ta ett stort ansvar

vården verksamhetsområde har goda förutsättningaratt attanser som
förverkliga det moderna arbetslivets krav på det goda arbetet. Det
förutsätter dock befintliga och leda verksamhetensättatt att styra ses

angeläget vårdensDet personal får möjlighetöver. är att att enga-vara
gerad i utvecklingen verksamheten arbetsmiljöoch erbjuds godav en
med tid för reflektion och kompetensutveckling.

stimulerandeDen genomgående positiva bilden vårdenav som en
och utvecklande arbetsmiljö har till delar förändrats 1990-talet.under

har minskat för ochDetta sig i intresse vârdutbildningamayttrat ett en
begynnande personalbrist vården förväntas under dei bli störresom
kommande åren. forIntresset gymnasiets omvårdnadsprogram är
mycket lågt. högskoleutbildningarna dockolika för vårdområdetDe är
fortfarande studerande.attraktiva för mycketKommittén det ärattanser
angeläget utbildningarna dimensioneras vårdensoch tillatt anpassas
behov och de upplevs stimulerande för dem väljeratt attsom som
utbilda vårdyrke. vård ochtill Kommissionen för rekrytering tillsig ett

har uppgiften förslag detta varför kommittén inteattomsorg ge om
har frågan.närmare utrett

Befolkningsomflyttningar innebär risk för ökade skillnader i
välfärd bättre underlag för följa och värdera skillnaderatt-
behövs

Behoven hälso- och sjukvård och därmed kraven sjukvårds-påav
huvudmännen bestäms i hög grad befolkningsutvecklingen. Flerav

höga åldrar ökar behoven pågåri insatser samtidigt detpersoner av som
befolkningsomflyttning i Sverige innebär ökande koncentra-en som en

tion befolkningen till storstadsområdena och fåtal tillväxt-övrigaettav
områden medan de flesta kommunerna får minska.sin befolkning Ise
avflyttningsområden blir de äldre kvar för huvuddelensom svarar av
vårdbehoven medan de yrkesverksamma flyttar ut.

Skillnader mellan olika delar landet ökavisar tecken på attav
befolkningsomflyttningar och skillnader utvecklingi närgenom genom



Olika perspektivSOU 1999:66 69

gäller och sysselsättning, skattebaser demografiskdet näringsliv och
struktur. innebär risken för skillnader välfärdiDetta sammantaget att

och syftar till utjämnaockså ökar. Statsbidrags- utj ämningssystemet att
skillnader ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektivei

finns befolk-landsting. kommunerna särskild kompensation förFör en
skallningsminskningar förutsättningar för rimligge anpass-som en

finnsningstid gäller verksamhet och kostnader. landstingendet Förnär
sikt kan utflyttningen från vissaingen motsvarande kompensation. På

påtaglig befolkningsmässigainnebära urgröpning detregioner aven
vilketunderlaget för den kommunala verksamheten, ioch ekonomiska

förändringarkan svåra nödvändiga strukturellasin krävatur avmen
vårdverksamheter.

vadunderstryka har viktig roll baraKommittén vill inteatt staten en
sjukvårds-gäller de ekonomiska förutsättningarna förutjämnaatt

omfatt-också för följa vårdenshuvudmännen skillnader iattutan att
effektivitet på för medborgarnakvalitet och utvecklasning, inte ett

krävsdettaorättfärdigt strid med de nationella målen. Försätt i
olikanationella underlag utvecklas ibetydligt bättre för hur vården

meddelar landet. regionala skillnaderna behöver följasDe ettuppav
underlag med nyckeltal vårdens utveckling. Detdetaljerat ärövermer

utveckling och mätmetoder.angeläget med måtten av
för ochmedborgarna skall ha underlagbättreKommittén attmenar

och kvali-jämföra och värdera vårdens innehållreella möjligheter att
hälso-ochverksamheter. härvid viktigtmellan olika Det ävenär atttet

redo-sjukvårdens förebyggande insatser beaktas. sådanEn öppen
dialogenfor sjukvårdshuvudmännen föravisning förutsättningar attger

nödvändiga förändringar struktur.med medborgarna vårdensavom

vårdproducenter och driftformer ökarFramväxten av nya
ocksåmedför skillnaderpatientens valfrihet störremen

vårdproducenter och driftformer,Framväxten ägssom avav nya
ocheller andra, vården organiserassjukvårdshuvudmännen innebär att

ökar patientensutförs mindre homogent tidigare. Dettapå sätt änett
ochutförandeockså skillnader vårdensvalfrihet medför istörremen

önskvärdökad valfrihetinnehåll. Kommittén är attatt menmenar en
skallden får ske strid de nationella målen. Medborgarnainte i mot

få bedömsenligt kommitténs redovisning vadmening öppenen av som
driftsform.god vårdkvalitet samtliga verksamheter oberoendeivara av

och landsting har för vårdens kvalitetKommuner iävenansvar
kommitténsutförs på bör enligtverksamheter entreprenad ochsom

ochredovisa vilka de mellanmening avvägningaröppet gör resurser
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Ävenkvalitet. denna utveckling ställer krav på följa ochstaten att
värdera, och förekommandei fall vidta åtgärder.

sjukvårdspolitiskaDen debatten angelägenär

De politiska partierna har haft svårt få förståelse for de prioriteringaratt
och omstruktureringar bedömts nödvändiga för säkerställaattsom som

god hälso- och sjukvård följd den medicinsk tekniskaen som en av
begränsadeutvecklingen och ekonomiska Refonner ochav resurser.

förändringar oftahar uppfattats lägre kvalitet och tillgång tillsämrege
vård.

harDetta resulterat i sjukvårdspolitiska har bildats.partieratt nya
En otillräcklig kunskap arbetsfördelning mellan politiker på olikaom
nivåer har försvårat för medborgarna utkräva nivå.på rättatt ansvar
Kommittén den sjukvårdspolitiska debatten ochangelägenatt ärmenar
bör föras såväl lokalt centralt. Den sjukvårdspolitiska debattensom
behöver vidgas så valda sjukvårdspolitiker medborgarna iutöveratt

utsträckning deltar det offentligastörre i villkor,samtalet vårdensom
innehåll och resultat. Medborgama behöver tydligt få ärveta somvem
ansvarig och vad de kan förvänta sig kommunens lands-politik,av
tingets politik respektive rikspolitiken hälso-i och sjukvårdsfrågor.

Kommittén den otydlighet hittills omställ-präglatattanser som
hälso- och sjukvårdenningen har grund det saknassin i attav

underlag för befolkningen bedöma hur målen för verksamheternaatt
uppnås och hur vården använder kommitténsDetsina ärresurser.

landsting och kommuner förmening måsteatt stat, störreta ett ansvar
medborgarna får bättre underlag för ställningstaganden.sinaatt ett
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4 Avvägningar styrningstatensav

utredningens direktiv kommittén formernaI skall övervägaattanges
för den statliga inom hälso-styrningen och sjukvården och vilka av-

bör mellanvägningar generella och riktade finansiellagöras styr-som
finansiella och dir.1994:l52.instrument andra styrinstrumentsamt

Kommittén beskriver här regler,styrinstrumenten enligt indelningen
ekonomiska styrmedel och styrning med information. detta kapitelI

följandeövergripande avvägning styrmedlen och deigörs treen av
kapitlen detaljerad och föreslågenomgång med syftet belysaatten mer
förbättringar den statliga styrningen.av

Eftersom och landsting sjukvårds-kommuner har ålagts vara
huvudmän kommer handlastyrning i utsträckningstatens stor att om en

mellan den kommunala föravvägning självstyrelsen och andra sam-
tillhället viktiga mål. kommunala självstyrelsen dess relationDen och

kommunaladen statliga styrningen har kommittén denutretts av om
självstyrelsens grundlagsskydd SOU 1996:129.

för4.1 Motiv statlig styrning

Statlig brukar hänsyn allmännastyrning motiveras till väsentligaav
centralaintressen och de politiska behov kunnaattorganens genom-av

föra politik för landet intefastställd i dess helhet. styrningStatens ären
för till-bara utslag den politiska maj oritetsuppfattning gällerett av som

fället vilar och harmakten på stöd i regeringsforrnen.utan
for offentlig verksamhet har givenStaten har ansvaret som en

blandanknytning till hela riket. har förFörutom annatatt staten ansvar
tillgodoseutrikespolitik och försvar det också uppgiftär statens att

liv,skyddet för medborgarnas hälsa och sociala trygghet samt att
rättssäkerheten. Staten har alltså det övergripandegarantera ansvaret

för medborgarnas grundläggande rättigheter enligt regeringsformen
och också hälso- och sjukvården.därmed för

skäl statligYtterligare motiverar styrning ärett statenssom ansvar
fördelningspolitiken. likvärdigför Växande krav från allmänheten på

och samhällsservice har blivit viktigt skäl till statlig styrningrättvis ett
och därmed begränsning kommunala självstyrelsen.skäl för den Detav
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dock politisk fråga hur långt krav på jämlikhet och rättvisa skallär en
drivas. Statens brukarstyrning motiveras medäven över-statens
gripande för samhällsekonomin och då särskilt stabiliserings-ansvar
politiken. har detStaten övergripande för den offentligaansvaret att
verksamheten vidi mening utvecklas på förenligt medsätt ärett som
samhällsekonomisk balans SOU 129.1996:

kommunala sektorn förDen står utgift-de offentligamerparten av
och landstingensKommunernas ekonomi därför avgörande förärerna.

möjligheter påverka landets ekonomi dess helhet. dettai Istatens att
ligger också den kommunala verksamheten skall drivas rationelltatt

fördelasinte hur inom den kommunala Särskiltsektorn.men resurserna
ekonomiskt hari svåra tider intresse på olika densättstaten att styraav

kommunala ekonomisektorns så de nationella kraven balanspå iatt
ekonomin kan nås. Minskade intäkter för kommuner och landsting
framtvingar i sin begränsningar verksamheterna betydai kantur som

andra krav ställer vad gäller eller fördel-kvalitetatt staten t.ex.som
ningspolitik påverkas.

Statens styrning kan innebära konflikter målmellan olika styr-om
ningen inte sker med helhetsperspektiv på kommuners och lands-ett
tings förutsättningar. Till detta kommer starktförhållandena varieraratt
mellan olika kommuner och landsting. medDen regionala utvecklingen

befolkningsomflyttningar skärper för närvarande skillnadema.stora

4.2 Motiv för kommunal älvstyrelse

Ett huvudmål alla demokratiskai kan uppnåsägasstater attvara
mellanöverensstämmelse den offentliga verksamheten och medborg-

värderingar. offentliga för ochsektorn till medborgarnaDen ärarnas
det för tillgodose medborgarnas på maximaltintressenär sättatt ett

riksdagen fördelat uppgifternahar denna nationell,inom sektor påsom
regional respektive lokal nivå. område gäller det uppnåInom varje att
så överensstämmelse mellan besluten och folkviljan möjligt.stor som

kommunalEtt med självstyrelse befordra denna målsätt-system anses
ning flera skäl.av

Kommunal självstyrelse innebär beslutsfattande sker näraett som
människorna och med deras medverkan. förutsättningar förskaparDet
medborgarna påverka och direkt verksam-inflytandeatt utöva över
heten utkräva det poli-Detta förstärka legitimiteten isamt antasansvar.
tiska lång sikt beslu-och på främja dess effektivitet. Attävensystemet
tanderätten lokala och regionala med representativtutövas av organ
styrskick innebär också spridning makten samhälleti atten genomav
fler får med och fatta beslut.vara



SOU 1999:66 förAvvägningar 73styrningstatens

Staten har emellertid inte övergivit sitt för och tillsyn överansvar
den kommunala verksamheten. kommunala alltsåDen självstyrelsen är
till sin begränsad. Det svenska kommunerna ochpåsynsättetnatur
landstingen innebär dels vissa offentliga och måluppgifter inteatt

kunna tillgodoses den kommunala självstyrelsen, dels attgenomanses
statlig den kommunala baraviss styrning verksamheten inte ärav

nödvändig.tillåten ocksåutan
uppgiftsfördelningenoch mellan de kommunalaAnsvars- ochstaten

praktiskasjälvstyrelseorganen hari utsträckning grundats på över-stor
förvaltning har framför användas förväganden. Statlig allt kommit att

uppgifter enhetlighet landetkräver eller överblick helaöverstorsom
försvar, utrikespolitik har fåttoch landstingKommunert.ex.som m.m.

uppgifter där lokala ellerför sådana det angeläget låtaansetts attansvar
regionala önskemål få genomslag eller där närhetsfaktorer varit av

skola ochbetydelse. hör sådana välfärdsftlnktioner vård,Hit som
ochområden har reglerats lag och för kommuneriDessa äromsorg.

ombesörja. brukar kommuner-landsting tvingande Man här talaatt om
till kommunerspecialreglerade sektor skillnad från den sektornas som

för med stöd kommunallagen angivnaoch landsting sin isvarar av
allmänna kompetens.

emellertid intemellan statligt och kommunaltGränsen är enansvar
kommunalagång för alla och strikt degiven avgränsning upp-en av

Generellt har,olämplig svårgenomförbar.gifterna har varit både och
förhållandetenligt utredningen den kommunala självstyrelsen,om

och landsting allt kommitmellan kommun i utsträckning attstörrestat,
mål.samhälleligapräglas samverkan för uppnåatt gemensammaav

hartill förhållanden och bedömningarUnder ständig anpassning nya
och vicetill kommunala självstyrelseorganuppgifter flyttats från staten

decentralistiskunder hela efterkrigstidenUtvecklingen har gått iversa.
riktning.

självstyrelsen emellertid begränsningar.kommunalaDen rymmer
ibegränsas lokaliseringsprincipenkommunala kompetensenDen av

skallde kommunala angelägenhetemakommunallagen, dvs. att vara av
och dessallmänt för kommunens eller landstingets områdeintresse

enligtmedborgare. Rörelsefriheten begränsas besvärsinstituten,även av
vilka det specialreglerade området kan överklagasvissa beslut på

förvaltningsbesvär lämplighetsprövning och andra genomgenom
kommunalbesvär laglighetsprövning.

grundlagsskyddsjälvstyrelsensKommittén den kommunala görom
självstyrel-följande sammanfattande beskrivning den kommunalaav

innebörd SOU 1996:129, s.l93:sens
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allomfatt-kommunala självstyrelsen grundläggande ochDen är en
förande princip relationen mellan och kommun. Den säger attstat

kommunen respektive landstinget skall besluta i sittsjälv dvs.styra,
kommunala dessaområde beträffande de angelägenhetema. Vilka

special-angelägenheter bestäms lag. Några demär ärgenom av
förreglerade särskild lag, och här föreligger regel skyldigheti i en
förkommunen eller landstinget ombesörja dem. förutsättningEnatt

den kommunala självstyrelsen den kommunala beskattnings-är
rätten.

offentliga ochUtmärkande för den sektorn samverkan mellanär stat
finns kommunalakommun. Och det motstående intressen. Den

efterkan därförsjälvstyrelsen inte total. Frihetsgraden varierarvara
kom-angelägenheternas för folkstyrelsen denMenart. representerar

självstyrelsen grundläggande skall därför hamunala värden. Den en
motståendereell innebörd och mycket i relation till deväga tungt

kan finnas.intressen som

Decentralistiskt4.3 synsätt

med uppbyggnaden harI samband den moderna välfärdsstatenav
kommunernas och landstingens uppgifter Utvecklingensuccessivt ökat.

den offentliga förvaltningen har decentralistisktpräglats ett syn-av av
den offentligaenligt vilket det angeläget delsätt, ansetts att storen av

kommuner Detaljregleringenverksamheten ombesörj och landsting.s av
den kommunala verksamheten har minskat sedan 1970-mittenav av

talet frihetoch kommuner och landsting har efterhand fått allt större att
utforma verksamheten efter lokala och regionala förhållanden.

ochSvårighetema från omfattandecentral nivå den alltmeratt styra
komplexa kommunala sektorn, decentralisering,har medfört behov av
avreglering och ökad organisationsfrihet för kommuner och lands-en

lagarting. Sedan början 1980-talet har detaljerade bestämmelser iav
och förordningar övergripande mål och t.ex.ersatts ram-av ramar,
lagama och sjukvårdslagen socialtjänstlagenhälso- 1982:763 och
1980:620.

Detaljstyrningen har, förvaltningspolitisk ideologi, ersatts avsom
vad kallas mäl- och resultatstyming. mål- och resultat-led iEttsom
stymingen ökad omfatt-i princip statlig detaljerad regelstyming iär att
ning med utvecklings-styrning via uppföljning, utvärdering,ersätts
insatser och tillsyn. Resultatstymingen systematisksiktar in sig på en
återföring tillförlitlig information resultatde olika iinsatsernasav om

kedja där uppföljning och till värder-mätning resultaten kopplasen av
ing och fonnulering mål för uppföljningverksamheten. I statensav nya
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innehåll ochverksamhetensbedöma kostnader i relation tillingår att
effektivt.omfattning dvs. verksamheten bedrivsatt

har under 1990-talet decentraliseratsVårdorganisationen attgenom
landsting tillfrån till landsting och frånverksamheter förts över staten

Ädel-s.k.huvudmannaskapsreformer. Genom denkommuner genom
ochvårdenhuvudansvaret förfick kommunernareformen år 1992

psykiatrireformenHandikappreformen år 1994 ochäldre.omsorgen om
och medbetydligt utökat kommunalt Imedförde ocksåår 1995 ansvar.

förkostnadsansvarfår landstingenläkemedelsreforrnen år ,1997 ett
tidigast år 2001vård. Reformen genomförs etappvis,läkemedel i öppen

kostnadsansvar.ha fullständigtlandstingenkommer ettatt
Även decentraliseringoch kommuner harlandstinginom aven

utformarpraktikenhar varit den iskett. Motivetorganisationen att som
resul-för verksamhetensinnehåll också skall haverksamhetens ansvar

kanlättaredecentraliserad organisationFöreställningen är atttat. en
ochoch förväntningarbehovfånga olika patientgruppers att manupp

verksamhet. Eneffektivareåstadkommadärigenom kan annanen
påverksamheteroch har lagtlandstingtendens kommuner utär att

Föroch andra vårdproducenter.vårdgivareentreprenad till privata
äldre-kommunalallt detta skett inomdetta framförvårdverksamhet har

sjukhus.vården utanförvård och den öppna
dendetaljstymingminskadmed utvecklingenSamtidigt mot aven

utveck-1990-talethar emellertid underkommunala verksamheten en
stöddetta lagenriktning. Exempel påling skett i äräven motsatt om

1993:387.funktionshindradeoch till vissaservice
frånbehovökathar fört med sigekonomiska krisenDen även ett

ekonomi.den kommunala sektornssida påverkastatens att

Styrmedel4.4

för-till sittstyrmedelgrundläggandemakten haroffentligaDen tre
4-1 Treinformation Figurstyrmedel ochekonomiskafogande: regler

ellerinnefattas påkan medAlla medelStynnedel. ettstaten regerasom
1l3.Vedung 1998:dessasättannat treav

styrmedel,fysiskapå styrmedel,1993 pekar fjärdePetersson/ Söderlind ett
underlätta vissaellerinfrastruktur för förhindrakan innefatta attt.ex.som

styrmedelsmodellentredeladedenfysiska styrmedel innefattas ibeteenden. Dessa
kanskepå dettafinansiella stynnedlen. bättrede ekonomiska Etti vorenamn

använderstatsmakternamateriella dvs.materiella styrmedel eller resurserresurser,
finnsdet intePetersson/ Söderlind för övrigtmedel för attatt styra. menarsom



76 Avvägningar för styrning SOUstatens 1999:66

Figur 4-1 Tre styrmedel

styrmedel

Regler Ekonomiska Informativa

Källa: Vedung 1998: l 13.

Regler styrmedelsom

Regler även kallat administrativa stynnedel tvingar aktör vidtaatten
eller frånavstå viss åtgärd. Regler följs allmänheti hoten av nega-om
tiva sanktioner, dvs. någon form bestraffning. I regler ingår bådeav
föreslcriftema handlandet och föreskriftema sanktionerom om som
utlöses det särskilda handlandet inte åtföljs. Sanktionema i sig ärom
alltså inte "eget styrmedel vid sidan föreskrifterna.ett av

finnsDet regler inte förbundna med negativa sanktioner.är Ensom
regel därmed definieradinte utifrånär sanktionssidan definitionenutan
härstammar från föreskriften sådan. Regler föreskrifterärsom som
införts politiska och administrativa och målgruppenav organ som
måste lyda. Exempel på administrativt reglerande lagstyrmedelett är

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 1998:531.områdeom
Den formella grunden för normgivningsverksamheten återfinns i

regeringsfonnen. riksdag,Där regering och myndigheter normgiv-ges
ningsmakt. Därmed har dessa befogenheten utfärda tvingandeattorgan

regler. makt kan liknasDenna vid kedja där lag efterföljnormer, en s av
förordning, förordning efterföljs föreskrifter och allmänna råd.av
Reglerna knyts ihop de olikapå nivåerna regler högst iattgenom upp
regelverket skallinte regler lägre fårpå nivå. regelmotsägas Enav
heller inte ändras eller upphävas regel på minstannat än genom annan

formellanivå, lagkraftens princip.samma

någon entydig klassificering styrmedel och åtskilligadet finns gränsfall ochattav
kombinationer. Se Bemelrnans-Videc,även Rist Vedung 1998.
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styrmedelEkonomiska

styrmedelekonomiskaskillnaden mellanprincipiellaochDen stora
regler-deresurser och regleringarmateriellakallas ärkan attäven
endaststyrmedlenekonomiskamedan detvingandestyrmedlenande är

skatter,Tullar,åtgärd.vidta visseller dyrarebilligaredet attgör en
fördelakanekonomiska styrmedel. Statenexempel påallabidrag är

materiellakonfiskerabeslagtakandistribuera och staten resurser.
sigbefinnerstyrmedel inte aktören,tvingarekonomisktEtt som

vidta åtgärden. Däremotfrån avstå ellermateriellvissinom attram,en
efterfrågansinaktören omprioriterarifrågastyrmedletkan göra att av

riktadeochgenerellastyrmedelekonomiskaExempel på äråtgärden.
statsbidrag.

styrmedelInformativa

aktörspåverkaförsökstyrmedlen innebärinfonnativa attDe ett en
faktaupplysning,övertalning,information; över-handlande genom
upplysningsverksamhetutbildning ochtygelse, rådgivning, annan

medborg-påverkarstyrmedleninformativa115.Vedung 1998, Des.
ändraochkunskaperökablandhandlande annatattgenomarens

tillför-ochtvångnågot påtagligtsker ettutanvärderingar. Detta utan
infonnationmedmateriella Attberövandeande eller styraresurser.av
forsknings-styrmedel såsommängd olikautnyttjainnebär att en

ochrådkampanjer,konferenser,utbildning,utredningar,rapporter,
överenskommelserstöd, m.m.

hälso-inomanvändningStyrmedlens4.5

sjukvårdenoch

och kravnationella mål ärsjukvårdenochHälso- styrs somav
ochramlaglagsjukvårdslagen. Dennaoch ärformulerade hälso-i en
ochorganiseralokala nivånför densyftet lämna attstort utrymmeär att

målennationelladesäkerställainnehåll. Förvårdensutforma att
användsstyrmedlenstyrmedel.tillgängliga Huranvänder sig staten av

genomgångdetaljeradhär. statensöversiktligt Enbeskrivs avmer
kapitel.följandestyrmedlen ide olikaanvändning görs treav

förövergripandeuppgifter detviktigaste ansvaretärEn statensav
vidiverksamhetenoffentligaingår denekonomi. ISveriges ansvaret att

samhällsekonomiskmedförenligtutvecklas på ärmening sättett som
offentligadesektorn står forkommunalabalans. merpartenDen av
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utgifterna vården i sin för betydandetur andel. Statensvarav svarar en
styrmedel för den kommunala ekonomin under 1990-talet har varit
statsbidrag, skattestopp åren 1991-1993 och andra begräns-senare
ningar möjligheten höja skattesatsenatt lagstadgat krav påsamtav ett
balans ekonomin.i

En förskjutning har skett sedan mitten 1980-talet från statsbidragav
riktade till viss verksamhetär till generella bidrag till densom

kommunala ekonomin. Endast mindre del statsbidragen i dagären av
riktade.

jStaten har det angeläget förutsättningaransett för medborgar-att ge
få vård på lika villkor. Medel föratt detta har varit statsbidrags- ochna

utjämningssystemet skall kommuner och landsting ekonomiskasom ge
förutsättningar för kunna erbjuda utbudatt vård jämntett ärav som
fördelat landet.i Reglering patientavgifterna har syfte attav som
tillförsäkra medborgarna ekonomiska förutsättningar efterfråga vårdatt

likapå villkor. Andra medel har varit uppföljning, utvärde-att genom
ring och olika former inforrnationsinsatser påverka vårdgivarenattav
på jämlikt bemöter och behandlarett sätt olika i samhället.grupper

En statlig angelägenhet bevakaär patienten erbjudsattannan att en
god vård på lika villkor och de etiska principernaatt prioriteringar iom
vården upprätthålls. För med vissa allvarliga funktionshinderpersoner
har utökat kravenstaten i lag fastställa vissa rättigheter.attgenom
Åtgärder för stärka patientens ställning haratt tidigare föreslagits av
kommittén i delbetänkandet Patienten har SOU 1997:154.rätt

Staten har lagt vikt vid medicinsk säkerhet ochstor kvalitet. En stor
del styrningen syftar till god kvalitet på vården skallattav en
upprätthållas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Staten svarar
för del utbildningen medicinskstor personal och har sedanen av av
länge lagi ställt krav på skyldigheter, behörighet och legitimation för
denna personal, till vilken också kopplad disciplinpåföljdär kravenom
inte uppfylls. bedriverStaten verksamhetstillsyn,även vilket lagstad-
gades år 1997, med syftet förebygga skador och elimineraatt risker i
vården. Tillsynen skall både stödja och granska verksamheten.

Statens ekonomiska satsningar på forskningens infrastruktur och
finansiering kan led isägas styrningen tillförsäkrarett attvara som
Sverige deltar i den internationella utvecklingen kunskap. En storav ny
del den statliga infonnationsverksamheten syftar förmedlatillav att
kunskaper och därmed påverka vårdproducenter och vårdens personal

utveckla vårdens kvalitet.att Det sker bl.a. granska, värderaattgenom
och aktuell forskning tillgängliggöra SBU nationellarapporter,genom
riktlinjer för vissa sjukdomar och s.k. ofState the Art dokument från
Socialstyrelsen, Spris verksamhetsberättelser bidrarStaten ävenm.m.

många aktörer med statistik, utvärderingar, erfarenhetersom en av av
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kimskapsupp-till vårdensforskningsresultatutvecklingsarbete, m.m.
används förde olika registerkan också attbyggnad. Här nämnas som

vårdens resultat.ochidentifiera risker mäta

iMedlemsskap EU4.6

förändringomedelbarinnebär ingenmedlemskap i EUSveriges av
dockharsjukvård. EUsvensk hälso- ochstyrningstatens enav

medlems-folkhälsan ifölja utvecklingenuppgiftövergripande att av
förangelägenhet EU:snationellSjukvårdsverksamhetländerna. är en

rörlighetdvs. fride fyra friheterna;sikt kanpåmedlemsländer avmen
styrningenpåverkaoch kommatjänsterkapital,människor, att avvaror

sjukvård.hälso- ochsvensk
1993,novemberkraft denträdde 1iMaastrichtfördragetI som

Iansvarsområde för EU.folkhälsaför första gångeninfördes ettsom
påinriktasskallGemenskapens insatser attslås fastartikel 129 att

inklusivefolksjukdomama,särskilt desjukdomar,förebygga stora
utveck-tillstödforskning,främstnarkotikamissbruket. Det är genom

understryksbedrivas.arbetet ska Detinformationlingsarbete och som
skall främjasmedlemsländerna nationernamellansamarbete avatt

majfr.o.m. lkraftAmsterdamfördraget igemenskapen. trättI som
ochohälsaförebyggagälleransvarsområde detstärks1999 EU:s när att

hälsa. Imänniskorsfaror föroch undanröjamänniskorsjukdomar hos
spelasjukvården kommahälso-kan ocharbete attförebyggandedetta

roll.viktigen
nationellsjukvårdenhälso- ochbetonas ärbåda fördragenI att en

utförande. Amster-och Iorganisationgällervadangelägenhet, både
insatsergemenskapenstillkommitskrivningdamfördraget har attomen

sjukvårdenochHälso-nationella politiken.denskall komplettera
rörlighetenfriadenökad omfattningidock troligenpåverkas avav

och tjänster.kapital,människor, varor
examinaerkännsarbetefritt sökamöjlighetenFör attgaranteraatt
sektors-s.k.EU-länderna. Dettamellan görsoch utbildning genom

gällervårdområdetvilketbestämda yrkcn; inomfördirektiv vissa
tandläkare. Förochsjuksköterskaläkare,barnmorska, fannaceut,bl.a.

denTankendirektiv.gäller generella ärreglerade yrken attövriga som
EU/EES-alladetta iska kunnayrkeregleratarbetar inom utövaett

länder.
EU-landoch bosatt ipensionärellerarbetar i annatettDen ärsom

Även till-denvård landet.planerad iochtill både akuthar rätt som
sjuk-akutfåharturistEU-land,fälligt vistas i rätt attt.ex.annat som



Avvägningar80 för styrningstatens SOU 1999:66

vård i vistelselandet. För arbetslösa med ersättning gäller särskilda
regler Ds 1997:4, bilaga 2.

En oklar fråga, bl.a. illustreras två uppmärksammade domarsom av
i EG-domstolen Domar i april 1998, mål C-120/95 och C-158/96 är
huruvida medborgare i EU-stat ska kunna få ersättning, förstutanen att
ha fått tillstånd, åker till EU-stat för få vård. Iom man atten annan
rådets förordning 1408 fastställs tillstånd först måste ha erhållits.att
Tillstånd skall beviljas vården förmån i det landär därom en personen

bosatt och om hanär inte kan få vård inom den tid medsom,
beaktande hans aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolikaav
förlopp, där normal för vårdenär i fråga Artikel 22, kommitténs
kursivering.

finnsDet förslag till skärpning förordningenett där det heter attav
tillstånd skall beviljas vården inte kan inom den tid somkrävs"om ges
kommitténs kursivering. Om denna regeländring beslutas rådet blirav
den direkt giltig i Sverige. kombinationI med rättsfallen från EG-dom-
stolen kan detta innebära ökad möjlighet, inte minst vid långaen
vårdköer, Åför behandling i EU-land. andra sidan kan detannat inne-
bära Sverige kan patienteratt från andrata länder. skallemot Här dock
påpekas det inte råder enighet huratt domarna skall tolkas och attom
de aktuella fallen inte direkt hälso- och sjuvård tandvård ochutanavser
glasögon.

I Sverige försäkringskassanavgör tillstånd till vård utomlandsom
skall beviljas efter det berört landsting eller kommunatt fått sig.yttra
Det sedan respektiveär landsting eller kommun betalar kostnadensom
för vård. Någon etablerad finnspraxis dock inte för villkoren för fåatt
vård utanför Sverige.

Den fria marknaden för berör, inom hälso- och sjukvårds-varor
området, läkemedel och medicintekniskat.ex. produkter.

4.7 Kommitténs överväganden

Hälso- och sjukvården nationellär angelägenhet enligt fördrag.EU:sen
I Sverige har kommuner och landsting ålagts sjukvårdshuvud-att vara

medmän motivet besluten skall skeatt människorna och därmednära
skapa förutsättningar för direkt inflytande och möjligheter till lokal
anpassning verksamheterna. Samtidigt har övergripandeav staten ett

för hälso- och sjukvården och för samhällsekonomin.ansvar
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motståendei dekommunala älvstyrelsen skall vägaDen tungt
kommuner/landstingochfinns mellanintressen statensom

ochoffentliga sektorn samverkan mellanUtmärkande för den är staten
kom-motståendefinns också intressen. Denkommuner/landsting. Det
reellhaskall enligt kommitténssjälvstyrelsenmunala mening en
kanmotståenderelation till deochinnebörd intresseniväga tungt som
denden kommitténmedfinnas. Detta överensstämmer omsyn som

SOUframförtgrundlagsskydd harsjälvstyrelsenskommunala
1996:129.

och beslut ochverksamhetNärhet mellan om resurser
prioriteringar

så decentraliseratverksamhet utförsKommittén att somen somanser
förändraslokalt. Vårdenbäst ochoch sjukvårdhälso- organiserasstyrs

bl.a.vårdens personal,del på intiativutvecklas till ettoch stor somav
dagligadeioch de förväntningar patienternaresultat rön somav nya

demmellanför. måste finnas närhetuttryck Detkontakterna somenger
ochVerksamhetermellanoch prioriteringarbeslutar resurserom nya

utvecklingsinriktadverksamheten skall bli såförvårdens utövare att
förväntamedborgarna har sig.rätt attsom

karaktärstelare till sinmed regler och direktivcentral styrningEn är
dettaTillvården förändras.förhållandena ipåverkaoch svårare näratt

be-ochtill skillnader i förutsättningarbehovetkommer att anpassaav
Kommitténdelar landet.sjukvård i olikahälso- ochhov attmenaravav

ochutförarevårdensmellanfinnasalltid kommerdet spänningatt en
finnsdetkan hanteraslättaredennafinansiärer spänning närattmen

profes-vårdensmellan politiker ochtill dialogmöjlighetnärhet ochen
decentraliseradpraktisktgenomförasbara kannågot isioner, ensom

organisation.

på personalensförnyelse byggerUtveckling och engagemang

har10avsnittbeskriver betänkandetikommitténSom närmare senare
sjukvårdshuvudmännensreforrnema,landsövergripandede orga-egna

kostnadsminskningarde behovennisationsförändringar samt stora av
personal. Enligtpåfrestningar för vårdensinneburitunder 1990-talet

påbyggavårdenutveckling och förnyelsemåstekommitténs mening av
sökeraktivtdynamisk organisationpersonalens En somengagemang.

utvecklingsverk-ochfrån forsknings-och använder sig rönnyaav
driv-medarbetare. Utanengagerade och entusiastiskasamhet bygger på
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kraft från vårdens sker ingenutövare utveckling verksamheten.av
Kommittén därför såväl sjukvårdshuvudmännenatt statenmenar som
själva bör lämna för det lokala ochett stort intiativetutrymme även i

förutsättningarövrigt för personalens delaktighet och arbetstill-ge
fredsställelse.

Stort för lokala initiativutrymme med inriktning avregleringmot
och ökad organisationsfrihet

De styrmedel använder sig skall såledesstaten ett stort utrymmeav ge
för lokala initiativ med allmän inriktning avreglering och ökadmoten
organisationsfrihet för kommuner och landsting. Huvudinriktningen av

styrning bör såledesstatens använda sig övergripande målattvara av
och krav, etiska grundprinciper, generella statsbidrag och medstyrning
information för öka kunskaper och ändra värderingar.att Statens styr-
ning lägger tonvikt på påverka vårdens utveckling kunskaps-att genom
styming, bedriva utbildning,t.ex. förutsättningar förattgenom ge
forsknings- och utvecklingsverksamhet, utvärdera, följa och bedri-upp,

mängd olika inforrnationsaktiviteter.va en

Spelregler långsiktigför personalpolitiken

Hälso- och sjukvård omfattande och komplexär verksamhet. deFören
yrkesverksamma i landstingen krävs lång grundutbildning och betydan-
de inskolning. Ingen del svensk arbetsmarknad höghar likaannan av

Ävenandel högskoleutbildad arbetskraft. för kommunernas vård och
ställs allt högre krav på personalens utbildning och kompe-omsorger

tens.
teknologiNy och medicinska metoder kräver sällaninte storanya

investeringar och införande arbetsorganisation. Sjukvårdshuvud-av ny
behöver förutsättningarmännen för föra långsiktig personal-att en

politik för skall kunna tillvara på så och kost-att rön snabbttas ettnya
nadseffektivt möjligt. Detta ställer i sinsätt krav påtur staten attsom
säkra stabila Spelregler för utbildning, kompetensutveckling och vidare-
utbildning.

Staten upplevs for vården bedrivsgarant enligtatt devara
nationella målen

Staten har övergripande för fördelningspolitik förett samtansvar sam-
hällsekonomin och stabiliseringspolitiken. Växande krav från allmän-
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skäl tillkan ocksåheten likvärdig och rättvis samhällsservicepå ge
och sjuk-för hälso-upplevsstatlig styrning. Staten garant attensom

med nationella målen.bedrivs enlighet devården i
omfattandemed regler och medvårdenInom styr staten en
kvalitet ochinformationsverksamhet för säkerställaochutbildnings- att

tillförsäkra de isärskild viktsäkerhet. Av är mest utsattaatt att
bl.a. har gjortvård och hjälp de behöver vilketsamhället får den staten

tillstöd och servicerättighetslagstifming lagen 1993:387i omgenom
1997:154förslag från kommittén SOUfunktionshindrade. Påvissa

Ocksåhälso- och sjukvårdslagen.ställning stärkts ihar patientensäven
sjukdoms-riktlinjer förarbete med nationella vissaSocialstyrelsens

villkor.lika Förförsäkra vård påled patienteniär attett att gesgrupper
decentrali-handikapp/sjukdomsgrupper kankändaoch mindresmå

Specialistvård honrisk inte får deninnebära patientenseringen att
meddärför kombinerasdecentralisering vården måstebehöver. En av

specialiserade vården.dencentralisering mestaven

vård på villkorför likaekonomiska förutsättningarStaten skall ge

syftatfrämstvården harfördelningspolitiska ambitioner inomStatens
villkor bl.a.förutsättningar för vård på likaekonomiskatill att ge

regle-statsbidrags- och utjämningssystemet även genommengenom
vidtarstabiliseringsåtgärderpatientavgifter. Vissaringar statensomav

densamhällsekonomisk balans innebär begränsningarför nåatt aven
enligtkommunalt skattestopp. Detsjälvstyrelsenkommunala ärt.ex.
tillhänsynviktigtkommitténs styrningi sin attmening taratt staten

möjlighetersjukvårdshuvudmännenspåverkarrestriktionerekonomiska
finnas rimligmåsteutveckla verksamheterna. Det överens-att en

till för-stårkvalitetskraven och destämmelse mellan resurser som
verksam-Sprisolika jämförande studier, bl.a.harfogande. Samtidigt

omfattning inteochskillnader vårdens kvalitetihetsberättelser, visat att
ocheffektivitetskillnader iresurstillgång också påpåbara beror utan

förutsättningarlandsting finnskommuner ochproduktivitet. många attI
effektivare.utnyttjavårdkvalitetenhöja att resursernagenom

relationsamförstånd samarbete bör präglaochAnda statensav
sektornmed den kommunala

lands-ochuppgiftsfördelningen mellan kommunerochAnsvars- stat,
överväganden. Engrundats på praktiskahar utsträckningting i stor

uppgifter har varitden kommunala sektornsstrikt gränsdragning av
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både olämplig och svår genomföra. Förhållandet mellanatt kom-stat,
och landsting har kommit präglas samverkan för nåattmuner attav

mål och uppgiftsfördelningen har justerats efter hand integemensamma
minst inom vårdens område fleramed huvudmannaskapsreformer.

Enligt kommitténs det angelägetmening andaär samför-att en av
stånd och samarbete präglar relation med den kommunalastatens
sektorn. Staten bör sin uppgift underlätta for sjukvårds-attse som
huvudmännen åstadkomma och utveckla god hälso- och sjukvårdatt en
på lika villkor. Kommuner och landsting bör å sin sida respektera de
åtgärder måste vidta for säkerställa de nationellastaten målen och deatt
etiska riktlinjema. Kommittén det bör etableras former förattanser
regelbundna överläggningar och överenskommelser viktiga vård-om
och utvecklingsfrågor mellan företrädare för landstingen ochstaten,
kommunerna på politisk nivå.

En tydlighet bör eftersträvas vad gällerstörre de olika centrala
aktörernas Både medborgarna och de i vården verksamma har iansvar.
dag svårt ligger for de brister i vården vill fåatt ansvaretse var man
åtgärdade. Hälso- och sjukvårdens frågor tenderar, den aktuella debat-i

skjutas uppåt, bort från deten, ansvariga. Därmed förgrovas oftaatt
frågeställningarna och lösningar förenklas. råder påDet brist stra-en

för hur medborgarnategi skall informeras för olikaansvaretom var
frågor ligger och hur debatten hälso- och sjukvårdsfrågor på olikaom
politiska nivåer skall föras. Kommittén sjukvårds-ochatt statenanser
huvudmännen tillsammans måste bearbeta och åtgärda denna brist på
strategi.

EU-medlemskapet påverkar sjukvårdsvensk hälso- och

Sveriges EU-medlemskap påverkar hälso- och sjukvården även om
denna nationell angelägenhet. De fyra frihetemaär innebär redan ien
dag harmonisering vad gäller t.ex. läkemedel och har under-en varor
lättat för vårdens professioner arbeta i andra EU-länder. På sikt kanatt
den ökade rörligheten få konsekvenser vad gäller möjligheter fåt.ex att
vård i land, vården idagäven i princip, ligger utanförannat EU:som
kompetens. kan kommaDetta påverka sjukvårdshuvudmännensatt
ekonomi både vidgade möjligheter sälja vård ochattgenom genom
kostnader for vård befolkningen skaffar sig utanför Sverige.som

Kommittén vill understryka vikten och sjukvårdshuvud-att statenav
uppmärksamma påmännen utvecklingenär kanDeninom unionen.

förändra förutsättningarna for nuvarande ansvarsfördelning och styr-
ning vården. Allmänna förskjutningar i sociala och preferen-systemav
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påverkaocksåkaneuropeisk integrationtill följd störreenavser
sjukvården.hälso- ochstyrningansvarsfördelning och statens av
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reglermedStyrning5

användsRFregeringsformenkap.i 8begreppFöreskrifter detär som
enskildasbestämmerdvs. reglerrättsregler,förbeteckning somsom

deföreskrifterförKännetecknande är atthandlande.myndighetersoch
Medförfattning.begreppgenerellt.gäller Ett ärochbindande annatär

i 8rättsregleroch andraförordningarlagar,förståsförfattning som
kungörande1976:633föreskrifter lagenbetecknaskap. RF omsom

iblandbestämmelser,författningar. Ordetandraochlagar somav
före-begreppetbetydelseharförfattningstext,används i somsamma

reglerÄven icke-bindandebindande respektiveuttryckenskrifter. an-
föreskrift.medsakbindande regelvänds. Med ensomavses sammaen

Medanvänds.normgivningsmakten andra begreppoch ärNorrn som
före-dvs.rättsreglerbeslutanonngivningsmakten rätten attavses
före-rättsregler,begreppendettakonsekvensskrifter. ärEn attav

iblandochbindande reglerbestämmelser,författningar,skrifter, norm
används synonymer.som

författningssamlingsförordningenenligt 1 §råd definierasAllmänna
tillämpningenrekommendationergenerellasådana1976:725 omsom

handlabör vissteller ihur någon kan ettförfattning angersomav en
bindandeföreskrifter inteskillnadtillrådAllmännahänseende. motär

varkenrådallmänticke-bindande regler. Ett ärföroch kallas enäven
myndig-Statligabestämmelse.ellerförfattningföreskrift,rättsregel, en
råd.utfärda allmännaförbemyndigandeinte ha attbehöverheter ett

råd.allmännaochföreskrifterbådebetecknaanvänds förRegler att
hurrekommenderarhör reglerrådallmännaTill kategorin ensom

ändå stårdetdärsituationerförfara i vissakanlämpligen menperson
resultatet.önskadeför nå detväljafrittden enskilde väg attatt annanen

praxisvissÄven tillämpningenhetligfrämjaskallregler enavensom
tillräknastillriktaderådendenbinderformellt ärinte sommen som

föreskrifterMyndigheternasframföralltSerådallmännakategorin -
1998:66,Ds1998:43,förjüttningsskrivning, Ds även:handbok i men

Författningssamlingsförordningen1998:105,SOU1992:112,Ds
1322.1995:Verksförordningenoch1976:725

För-regeringen.frånnormalt på förslagriksdagen,stiftasLagar av
riksdagenkanlagIbeslutade regeringen.föreskrifterordningar är av
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delegera del föreskriftsmaktsin till regeringen i sin kanen av tursom
överlåta beslutanderätten till förvaltningsmyndigheter och kommuner;
dessa får då utfärda föreskrifter. I princip innebär det myndigheternaatt
preciserar innehållet i ramlag och förordning. Myndighetens tolkningar
i given verksamhet består bindande regler föreskrifter och icke-en av
bindande regler allmänna råd, rekommendationer och vägled-annan
ning.

Sanktioner kan fogas till regler och kan komma innebäraatt en
konsekvens regeln inte följs, indragning legitimationt.ex. ellerom av
böter.

5.1 Lagar inom hälso- och
sjukvårdsområdet

En de grundläggande principerna hälso- och sjukvårdslagstift-av som
ningen vilar på den s.k.är människovärdesprincipen alla män-om
niskors lika värde och dänned lika Redan kap.i l andrarätt. 2 § stycket
regeringsformen slås det fast den offentliga makten skallatt medutövas
respekt för alla människors lika värde. Hälso- och sjukvårdslagens 2 §
kompletterades den juli1 1997 med andra stycke, där kravet påett nytt
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans
värdighet i vården slås fast Prop. l996/97:60.

I kap.l 9 § regeringsformen föreskrivs vidare myndigheter i sinatt
verksamhet skall beakta allas likhet inför lagen iaktta saklighetsamt
och opartiskhet. Detta gäller sjukvårdshuvudmännen,även landsting
och kommuner, vilka också enligt kap.2 2 § kommunallagen skyl-är
diga behandla sina medlemmar lika,att det inte finns sakliga skälom
för något hälso-I 2 § och sjukvårdslagenannat. målet förattanges
hälso- och sjukvården skall god vård på lika villkor för helavara en
befolkningen. fårDet således föreligga lagstadgat krav påettanses
rättvisa i vården det i huvudsakäven osanktionerat.ärom

Människovärdesprincipen kompletteras med behovs- eller solidari-
tetsprincipen. Denna princip, vilken också fastslagen i § 2 stycketär 2
hälso- och sjukvårdslagen sedan den l juli 1997, innebär denatt som
har det behovet hälso-största och sjukvård skall företräde tillav ges
vården.

Ytterligare principiellt viktig utgångspunkt för hälso- ochen
sjukvården all vård och behandlingär enligtatt huvudregeln skall vara
frivillig, och därmed inte fåratt använda tvång det finnsinteman om

Ävensärskilt lagstöd för det. denna princip återfinns i grundlagen och
befästs i hälso- och sjukvårdslagstiftningen främst bestäm-genom
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självbestäm-samråd och respekt för patientensmelsema krav påom
samtyckesittpraktiken måstemande. innebär i patientenDetta att ge

förmånHälso- och sjukvård alltsåtill olika vårdåtgärder. är somen
eller avböja, hon erbjuds den.kanpatienten näracceptera

uppbyggd kringsjukvårdslagstiftningen huvudsakoch iHälso- är
förstaskyldigheter, ioch personalenssjukvårdshuvudmännens som

1998:531och lagenoch sjukvårdslagenregleras hälso-hand i om
skyldigheterområde.hälso- och sjukvårdens Dessayrkesverksamhet på

Patient-rättigheter för patienten.motsvarande legalamedför någrainte
vända sig tillvård kanavböja intehar således rätt att att ta emot menen

kanbehöva.för den vård hon sig Däremotdomstol kräva utatt anser
lands-och/ellertillvända sig kommunensden missnöjde patienten

sjukvårdenseller Hälso- ochpatientnämnder, Socialstyrelsentingens
klagomål.ansvarsnämnd med sina

sjukvårdslagens 31finns hälso- ochkvalitetsutveckling ipåKrav
systematisktverksamhetensjukvården skall kvalitetenhälso-Inom i

bestämmelseoch säkras motsvarandeutvecklas Enoch fortlöpande
ochföreskriftertandvårdslagen. Enligt Socialstyrelsensåterfinns i

sjukvårds-ochkraven, skall all hälso-preciserarallmänna råd, som
omfattasfunktionshindradeäldre ochverksamhet samt omsorgerna om
utföran-för planering,fastställande kvalitetsmål,för samtsystem avav

Landstingutveckling kvaliteten verksamheten.och ide, uppföljning av
förpolicyinriktning ochfastställa övergripandekommuner böroch en

viktenrådenframhålls de allmännakvalitet. iverksamhetens Det av
personalalloch synligaledningens samt attengagemangansvar

kvalitetsutvecklingen.fortlöpandesystematiska ochmedverkar deni
rådenför de allmännaharSjukvårdshuvudmännen även attansvar

uppdragverksamhet påbedrivertillämpas vårdgivare avsomav annan
och 1998:8 S.M SOSFSdem SOSFS 1996:24

sjukvårdsområdetochlag hälso-trädde påjanuari 1999Den 1 en ny
sjukvårdenspå hälso- ochyrkesverksamhet1998:531kraft; lagi om

kvacksalveri-f.d.sammanslagningprincipområde. iLagen är aven
och till-åliggandelagendisciplinpåföljdslagen,behörighetslagen,lagen,

Tillkomstenhar också skett.förändringar i saksynslagen. Vissa av
tydligareregelverketarbetet medförsta ilagen det görasteget attvar

motsvarandehartillgängligt. Regeringen aviseratoch översynenmer
patient-åstadkommasyfte bl.a.regelverket i övrigt iHSL och att enav

ställning.fokuserad tydlig reglering patientensoch av
yrkesverksam-bestämmelserinnehåller den lagenkorthetI nya om

begräns-skyldigheter,sjukvårdens område i frågahet på hälso- och om
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ningar, behörighets- och legitimationsregletl disciplinpåföljder församt
hälso- och sjukvårdspersonal. Dessutom bestämmelseringår Social-om
styrelsens tillsyn HSAN verksamhetsamt :s

Det finns antal lagar på ellerett stort berör hälso-ett sättannatsom
och sjukvårdsområdet förutom de nämnda. lTabell återges de5-1ovan
lagar och förordningar berör kommuner och landsting.som

Tabell 5-1 Lagar förordningar påoch sjukvårdsområdethälso- och
berör kommuner och landstingsom

Allmän sjukvårdslagstiftning
Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763

1998:531Lag yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdensom
område

1991:425Lag viss uppgiftsskyldighet inom hälso- ochom
sjukvården
Förordning viss uppgiftsskyldighet inom hälso- sjukvårdenochom
tidsbegr. 2000-01-01

1990:Lag 1402 Övertagande vissa sjukhem och andraom av
vårdinrättningar
Patientskadelagen 1996:799
Patientjoumallagen 1985:562
Lag 1991 136 försöksverksamhet med kommunal primärvårdom
Lag 1990:1404 kommunernas betalningsansvar för hälso-vissom
och sjukvård
Förordning 1996:933 verksamhetschef inom hälso- ochom
sjukvården
Förordning 1991:1278 kommunernas betalningsansvar för vissom
hälso- och sjukvård
Förordning 1982:777 rikets indelning i regioner för hälso- ochom
sjukvård berör flera landstingskommunersom

Vissa ekonomiska frågor m.m.
Lag 1962:3 81 allmän försäkringom

1993:1651 läkarvårdsersättningLag om
Förordning 1994: 1221 läkarvårdsersättningom
Lag 1993:1652 ersättning för sjukgymnastikom

2Följande 16 yrken hälso-inom och sjukvården kan legitimation efter avlagdge
högskoleexamen eller efter genomgången utbildning och, i fall, fullgjordvissa
praktiktjänstgöring: apotekare, arbetsterapeut, barnmorska, kiropraktor, logoped,
läkare, optiker, psykolog, psykoterapeut, receptarie, sjukgymnast,naprapat,
sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist tandläkare.samt
3 Socialstyrelsens tillsyn, HSAN:s verksamhet sanktioner ochsamt
ansvarsbestämmelser beskrivs utförligare i avsnitt 6.6.
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Förordning 1994:1120 sjukgymnastikersättning förom
resekostnadsersätmmg199 2419 vid sjukresorLag l om
lokal försöksverksamhet med finansiell1993:863Lag om

sjukvårdsamordning mellan socialförsäkring och hälso- och
1992:621 statsbidrag tillFörordning texttelefonerom
1984:908 vissa statsbidrag ochFörordning om

sjukvårdförförsäkringsersättningar m.m.
1994:2053 vissa internationellaFörordning ersättningar iom

från enligtförhållanden landsting och kommuner sjukförsäkringentill
allmän försäkring1962:381lagen om
högkostnadsskydd vid läkemedel1996:1 150 köpLag av m.mom

högkostnadsskydd läkemedel1996:1294 vid köpFörordning om av
m.m.

sjukdomarSmittsamma
1472Smittskyddslagen 1988:

Smittskyddsförordningen 1989:301
1989:290Karantänslagen

989:3 02Karantänsförordningen l

psykiatrisk tvångsvårdSärskilda bestämmelser vissom
rättspsykiatrisk vård1991:1129Lag om
psykiatrisk tvångsvård1281991 1Lag om:

rättspsykiatrisktvångsvårdpsykiatrisk ochFörordning 1991:1472 om
vard

Tandvård
Tandvårdslagen 1985: 125

Övrigt
medicintekniska produkter1993:584lag om

1992 9läkemedelslag 85:
1992:1752Läkemedelsförordning

kontroll narkotika1992:860Lag om av
kontroll narkotika1992:1554Förordning om av

med bestämmelser injektionssprutor1968:70 vissaFörordning om
människas dödkriterier för bestämmande1987:269Lag avom

obduktion1995:832Lag m.m.om
transplantation1995:831Lag m.m.om

upplåtna enheterläkartjänster vid1982:764 vissaLag m.m.om
vid akademiska1982:1040 vissa arbetstagareFörordning om

sjukhuset Uppsalai
karolinska sjukhuset137 vissa arbetstagare vidFörordning 1981: l om
de statliga1982:1164 vissa arbetstagare vidFörordning om

ungdomsvårdskoloma och nykterhetsvårdsanstaltema
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1982:316 med förbudLag omskärelse kvinnormot av
1988:71 1 befruktningLag kroppenutanförom

Lag 1984:1140 inseminationom
1991:115 åtgärderLag i forsknings- och behandlingssyfte medom

befruktade från människaägg
Kungörelse 1944:285 med tillämpningsföreskrifter till lagen om
kastrering

1974:525Lag ersättning för viss födelsekontrollerandeom
verksamhet m.m. .1996: 157 läkemedelskommittéerLag 1 om
Förordning 1985:796 med vissa bemyndiganden Socialstyrelsenför

meddela föreskrifteratt m.m.
Efter: SOU 1998: 105

verksamhet påKommunernas omsorgsornrådet regleras också av
Socialtjänstlagen 1980:763, stöd ochSoL och 1993:387Lag om

till funktionshindrade, Socialtjänstlagen ramlagservice LSS.vissa är en
där kommunernas på området beskrivs. innehåller bestäm-LSSansvar
melser till särskilt stöd och utvecklings-service för blandrätt annatom
störda, autistiska och begåvningsmässigt funktionshindrade personer

fysiskaandra med varaktiga och psykiska Ocksåfunktionshinder.samt
i denna lag regleras kommunernas och landstingens uppgifter.

Sekretesslagen 1980:100 gäller hälso- ochinom den allmänna
sjukvården uppgifterför bland hälsotillstånd ellerenskildsannat om
andra förhållanden. Sekretess medicinskpersonliga gäller iäven annan
verksamhet rättsmedicinsk, ochrättspsykiatrisk verksamhettsom ex
ärenden hos nämnd med uppgift patientnämndsverksamhet.bedrivaatt
Vissa undantag från sekretess medges dock. den enskilda hälso-För
och sjukvården finns bestämmelser yrkes-tystnadsplikt i lagenom om
verksamhet.

Från den lag patientnärrmds-l januari 1999 1998:1656ersätter om
verksamhet lagen 1992:563 förtroendenämndsverksamhetm.m. om

hälso-inom och sjukvården. Patientnämndslagen stadgas detI iatt
varje landsting och kommun skall finnas flera patientnämnderelleren
med uppgift stödja och hjälpa patienter.att

Nämndema skall, utifrån synpunkter och klagomål, stödja och
hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen hälso-i
och sjukvården. skallDetta ske att:genom

hjälpa fåpatienter den information de behöver för kunnaatt att ta
tillvara hälso-sina intressen i och sjukvården
främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
hjälpa patienter vända tillsig myndighet,rättatt samt
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föroch avvikelser betydelse patienternaiakttagelserrapportera av
vårdenheter.ochtill vårdgivare

föreskrifter ochMyndigheternas5.2

rådallmänna

förskrifter.1995:1322 behandlar myndigheternasVerksförordningen
föreskriftermyndighet beslutarbland innanstadgasDär annat att en
1976:725författningssamlingsförordningenråd enligteller allmänna

ändamålsenligadetta denskall myndigheten överväga är mestnoga om
eller deföreskriftemasskall också utredaMyndighetenåtgärden.

andra konsekvenserkostnadsmässiga ochalknänna rådens samt
konsekvensutredning.dokumentera detta i en

hälso-föreskrifter berörmyndigheterstatligaNågra ut somsom ger
Läkemedelsverket.Socialstyrelsen ochsjukvårdenocj är

för-Enligtomfattande.normgivningsverksamhetSocialstyrelsens är
Socialstyrelsenbemyndiganden förmed vissaordning 1985:796 att

föreskrifter inomm.m.4 får meddelamyndighetenföreskriftermeddela
tandvårdhälso- och sjukvård,kvalitetssälqingbla. områden avsom

steril-journalhanteringoch funktionshindrade,äldresant omsorg om
iscring och transplantationer

vissaföreskrifterSocialstyrelsen meddelaskallDessutom om
frånsjukvårdspersonalen, undantagochskyldigheter för hälso- att en
skallsjukvårdenhälso- ochinomjoumalhandling upprättas varasom

Mariaenligtanmälningsskyldigheten "Lexskiven hurpå svenska,
enligt lagenför förskrivningsorsakkoderSkill fullgöras samt om

receptregister.
före-SOSFS publicerasförfattningssamlingSocialstyrelsensI

förlorarrådende allmännaråd. undvikaFörslcifter och allmänna att att
författningtillämpningenrekommendationerkaraktärsii av enomav

depublicerasedan den 1996valt l januariSocialstyrelsen ävenha att
Socialstyrelsenförfattningssamlingmyndighetensrådenalmänna i

Medicinalförfattningarbestår två serier:SOSFSlS98b, 19980. av
Socialförfattningar S.och SOSFSMSOSFS

sjukvårdensochallmänna råd hälso-föreskrifter och inomGällande
Däri180.utfärdatSocialstyrelsen fram 1997onråde t.o.m. varsom

dåutfärdatMedicinalstyrelsencirkulärallmänt rådingår ett men,som
tillkomUnder 1998Socialstyrelsen för.upphört,mmdigheten ansvarar

föreskrifterBland tillkomföreskrifter och allmänna råd.totalt sju annat

4 hänvisas till denna förordning.beskrivninglör utförligen mer
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och allmänna råd anmälan verksamheter hälso-på ochom av
sjukvårdens område SOSFS 1998:13.

Under har1999 hittills inga föreskrifter och allmänna rådnya
utfärdats, istället har allmänna råd upphävts.tre

Socialstyrelsen har arbetet med föreskrifter ochstramatnumera upp
allmänna råd b1.a. interna anvisningar iSocialstyrelsensgenom externa

föreskrifter och allmänna råd, 57. Därutöver har intern informationnr
rörande arbetet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
givits behandlar de regler och rekommendationerut gäller vidsom som
arbetet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. förteck-En
ning gällande författningssamling SOSFSöver och allmänna råd,
uppdelade efter ansvarig enhet, har sammanställt deni särskilda skrift-
serien Allmänna råd från Socialstyrelsen. förteckning syftarDenna
b1.a. till underlätta det löpande arbetet med föreskrifteratt översyn av
och allmänna råd.

Gränsdragningen mellan regelgivning och förmedling infonna-av
tion har tydliggjorts i samband med SOSFS endast fåratt numera
innehålla föreskrifter och råd tillämpning enskilda författningar.om av
Detta innebär förändring jämfört med tidigare där allmännapraxisen
råd kunde innehålla såväl icke-författningsbundna riktlinjer och rekom-
mendationer kunskapsförmedling; lagtext, motiv-t.ex.som annan
uttalanden och rättsfallsreferat kombinationi med kommentareregna
till hur verket bestämmelse bör tillämpas.attanser en

Hittills har endast fåtal föreskrifter och allmänna råd tillkommitett
utformade i överensstämmelseär med gällande före-internasom nu

skrifter. SOSFS innehåller därför fortfarande många föreskrifter och
allmänna råd inte i överensstämmelse med regelverket. siktär Påsom
kommer flertalet dessa kortfattade allmänna rådersättas iattav av
SOSFS skall samordnas med handböckef i serien SoS-rapport.som

Socialstyrelsen har påbörjat de riktlinjer, rekom-översynen av
mendationer finns vid sidan föreskrifter och allmänna rådm.m. som av
Socialstyrelsen 19980. Socialstyrelsen har fått i uppdragäven av
regeringen mars 1999 efter samråd med Landstingsförbundet ochatt
Svenska Kommunförbundet lämna förslag till åtgärder för få bortatt
onödig administration hälso-i och sjukvården. Socialstyreslen skall
lämna förslag hur icke ändamålsenliga regelverk och rutiner iom
hälso- och sjukvården centralt och regionalt skall kunna minska.
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5.3 Antal regler inom hälso- och

sjukvårdens område

det finnsAtt omfattande regelverk inom hälso- och sjukvårdenett
framgår inte Avregleringsutredningensminst dir. 1997:81av genom-
gång regelverket riktat kommuner och landsting. Tabell 5-2motav
bygger siffrorpå hämtade Avregleringsutredningens betänkandeur
SOU 1998:105. Siffrorna heltinte rättvisande då dels departe-är
mentsstrukturen förändrats och dels antalet lagar kan ha minskat eller
ökat sedan betänkandet skrevs.

Tabell utifrån5-2 Antal regler kommuner och landstingstyrsom
departementsområde

Departement lagar förordningar totaltmyndighets-
regler

Arbetsmarknad 6 12 4426
Finans 28 24 575
Försvar 6 6118 37
Inrikes 46 28 8713
Jordbruk 9 13 145123
Justitie och SB 73 38 6 117
Kommunikation 18 35 188 241
Kultur 8 3512 15
Miljö 12 30 216174
Näring och handel 10 20 26 56
Social 51 42 304 397
Utbildning 10 71 44 125
Utrikes 2 2 1 5
Källa: sidSOU 1998:105, 38-93

Antalet regler kommuner Social-och landsting flest inomärstyrsom
departementets kompetensområde. de förordningarnaAv 51 lagarna, 42

myndighetsreglema så kan förordningar304 34 lagar, 24samt samt
myndighetsregler härledas till sjukvårdsområdet. de185 Hälso- och Av

från185 myndighetsreglema kommer från Socialstyrelsen och fem180
Riksförsäkringsverket sociallagstiftrlings-SOU 1998:105, sid 81. På
området finns förordningar från16 lagar, 17 myndighetsregler27samt
Socialstyrelsen, fem från och frånRRV Alkoholinspektionen.tre
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5.4 Information reglerom

förutsättningEn för sjukvårdshuvudmän, vårdproducenter och vård-att
personal skall kunna följa lagar, förordningar, föreskrifter och

rådsallmänna de känner till de finns,är vilka relevanta föratt att ärsom
den Verksamheten innehållet dessa.i De måste också kännassamtegna
riktiga utifrån verksamheten, syftet med regeln måste kännas legitimt
och framgå tydligt.

Det decenniet, har flertal vårdproducenter tillkommit,senaste ett nya
inte kommunerna,minst också många vårdgivare.privata Dessamen
har inte haft uppbyggd kunskap kring regleringen hälso- ochen av
sjukvården.

För och anhöriga detpatienter också viktigt känna till de olikaär att
reglerna, och de tillämpliga. Inte minst i situation därärvar en man
känner sig illa bemött eller behandlad det vikt tillgänglighet tillär attav
regler, till information hur dessa kan aktiveras god. Patient-samt ärom
nämnderna kan stöd för patienter och anhöriga detett närses som
gäller kännedom och tolkning regler. Dessa har bl. till uppgiftom av a.

hjälpa patienter tillvara sina intressenatt hälso- ochatt ta gentemot
sjukvården.

1998:531Lag yrkesverksamhet på hälso- sjukvårdensochom
område första i arbetet med regelverket ochtydligaresteget göraattvar

lättillgängligt. Efter förslag kommitténsi betänkandePatienten harmer
motsvaranderätt är HSL och regelverket övrigtöversyn ien av

aviserad.
Socialstyrelsen har den omfattandenumerärt sett mest norm-

givningen. Socialstyrelsens författningar finns samlade Socialstyrel-i
författningssamling SOSFS, vilken kan beställas från myndig-sens

heten också skickas till kommuner, landsting och myndigheter iutmen
800 exemplar. Därutöver finns uppgift frånEnligtprenumeranter.ca

Socialstyrelsen antalet februari 1999 353 påprenumerantervar
SOSFS S, 1730 på M ochSOSFS alla1593 på titlar/författningar.

Delar författningssamlingen, i dagsläget föreskrifter eller ändrin-av
föreskrifter allmänna råd gjorts från och framåt,1997samtgar av som

finns tillgå på webben fulltext.i finnsäven Där registeratt även över
hela SOSFS. komplikationEn med Intemetversionen SOSFS,av
förutom författningar tidigare datum finns fulltext,iatt är attav
ändringar i författningar ursprungligen tidigare från 1997 inteär änsom
automatiskt innebär hela författningen finns tillgänglig fulltext,iatt

5 Som angivits de allmänna råden inte bindande.är sker i praktikenDäremotovan
tillsynen så den följerinte allmänt råd behöver motivera detta iatt ett tennersom

vetenskap och beprövad erfarenhet.av
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endast själva ändringen. En jämförelseutan kan med föränd-göras
författningarringar i RixLex°;i där ingår ändringen direkt lagtexteni

därigenom uppdateras.som
De åren har Socialstyrelsen gjort särskilda insatser försenaste att

verkets föreskrifter, allmänna rådgöra ochsamt rapporter annan
information tillgängliga för beslutsfattare, profession och andra mål-

Nyhetsbrevet frånNytt Socialstyrelsen sänds sedan år 1996grupper.
gratis till verkets målgrupperprimära och andra intresserade ca 5000
st.. brevDetta innehåller notiser aktuella beslut, utgivning, remiss-om
yttranden, konferenser m.m.

oktober och decemberI 1998 kartlades telefonintervjuer igenom
vilken utsträckning verksamhetschefer med flera hälso- och sjuk-i
vården känner till Socialstyrelsens föreskrifter kvalitets-med krav på

i hälso- och sjukvården de tillämpas verksamheten.isystem samt om
de tillfrågadeAv 1000 verksamhetschefema, avdelningsföreståndama

och medicinskt sjuksköterskornaansvariga Social-hade 95 settprocent
styrelsens föreskrifter kvalitetssystem och hade läst hela68 procentom
eller det föreskriftema. Verksamhetscheferna tillfrågadesmesta av

de inom verksamhetsin har dokumenterade dvs.även rutiner,om
specificerade utföra aktivitet Syftetinom åtta olika områden.sätt att en

få uppfattning i vilken utsträckning Socialstyrelsensattvar en om
föreskrifter kvalitetssystem tillämpas praktiken. deli En 59storom -
89 procent de tillfrågade de i mycket eller ganskaatt storav sa
utsträckning har dokumenterade förrutiner samtliga områden medåtta
undantag för området berörde metoder för diagnostik, vårdsom nya
och omhändertagande. hade rutinerDär 48 dokumenteradeprocent

finns andraDet förstår tolkningar och informationän staten som
regler. kanT.ex. Landstingsförbundet, Svenska Kommun-nämnasom

förbundet och fackföreningar för vårdens yrkesgrupper alla, påsom
olika informerar regler och tillsyn.sätt, om

Tillsyn5.5

Konsekvensen övergången från detaljerad regelstyming till rnål- ochav
resultatstyming ökat behov efterkontroller uppfölj-tillsyn,är ett av
ning, utvärdering. Antalet regler tillsyn har ökat under 90-talet. Iom
september 1992 fanns det enligt uppgifter från Justitiedepartementet

5 I RixLex finns bl. svenska lagar och förordningar SFS, ochpropositionera.
skrivelser, utskottsbetänkanden, motioner, kommittédirektiv tillAdressenm.m.
webbplatsen http://rixlex.riksdagen.se/är
7Se vidare årsredovisningSocialstyrelsens för 1998.
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lagar ochbestämmelser tillsyn i sammanlagt 460 gällandeom
förordningar 1994/95:RR9. siffraMotsvarande i september 1994 var

sökning i på sökordet "tillsyn" 599532. En i RixLex 1999mars ger
träffar.

Tillsynbegrepp kan hänföras till reglerande styrmedel.Tillsyn som
efter-kan och definition, förstås kontrolli princip, i snäven som av

detregler. sanktion bygger alltid på reglering;levnaden En närenav
sanktioner samband med tillsynfinns möjlighet tillgripa i äratt

Rikrevisionsverket RRV skriver istyrmedlet reglering., rapportenen
språk-det saknas klart och konsekventStatlig tillsyn l996:lO att ett

syftar tillstatliga verksamheter allmäntbruk för beteckna attatt som
verksamhetsområden.utvecklingen olikafölja och kontrollera inom

föreskrifts-"tillsyn betecknar allt ifrånha funnitRRV sig attmenar
handlägg-inspektion faktagranskningarbete och rådgivning till och i

förslagärenden. Riksdagens skriver ienskilda " revisorerningen ettav
hand innebärtill riksdagen angående tillsyn förstainstrumentet iatt

myndighetsföreskrifter efterlevskontroll lagar, förordningar ochattav
Även1994/95:RR9.Förslag till riksdagen Statskontoret attmenar

kontrollera följer visstillsyn princip handlar någoni att att enom
författning Statskontoret 1998:8.

tillsyn imedborgarens SOU 1997:57betänkandetI I tjänst sägs att
olikartadeövergripande beteckning för delvisdag används som en

och inspektion.verksamheter nonnering, rådgivning, utvärderingsom
bakom andrabetänkandet tillsyn kan döljasiDessutom attmanmenar

regelverkgenomgång den statliga tillsynensbeteckningar; i aven
förtjugotal begreppkonstateras använt närmare attettatt staten

tillsynsfunktioner.uttrycka olika

hålso- ochTillsynsverksamhet på5.6

sjukvårdens område

Social-och sjukvårdsområdet främstTillsyn inom hälso- utövas av
strålskyddsinstitut,Läkemedelsverket,styrelsen också Statensmen

mil. utförArbetarskyddsstyrelsenHögskoleverket, Elsäkerhetsverket,
sjukvårdsverksamheten.tillsyn delar hälso- ochpå av

kantillsynsverksamhet omfattande.Socialstyrelsens totala Denär
Primärmedicinsk tillsyn,fem verksamhetsområden,delas i olikain

Smittskydd.Hälsoskydd, Medicintekniska produkter ochSocial tillsyn,
sjukvårdsområdet traditionellt påTillsynen på hälso- och delas upp

hälso- ochindivid- och verksamhetstillsyn. förra riktar sigDen mot
sjukvårdspersonal, vårdgivare. Med Vårdgivareden mot avsessenare
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yrkesverksamhetenligt lag 1998:531 hälso- och sjukvårdenspåom
område, fysiska eller juridiska yrkesmässigt bedriver3 personer som
hälso- och sjukvård. Primärmedicinsk tillsyn bedrivs Socialstyrel-av

Örebro,regionala tillsynsenheter i Stockholm,Umeå, Jön-sens sex
Övrigköping, Göteborg och Malmö. tillsyn bedrivs centrala enheter.av

för Socialstyrelsen 1998:531Tillsynsansvaret preciseras i lag om
hälso- och Syftet medyrkesverksamhet på sjukvårdens område.
förebygga d.v.s.tillsynen främst skador och eliminera risker,är att att
säkerhet. stödja ochpatienternas Detta skall skevärna attom genom

granska verksamheten hälso- och sjukvårdspersonalens åtgärder.samt
övergripande målen för Socialstyrelsens bidra tilltillsynDe är att

säkerhet, god kvalitet och rättsenlighet de och andrahög inom resurser
sjukvårdshuvudmännen förfogar över.ramar som

Individtillsyn

ske ochIndividtillsynen kan i samspel mellan Socialstyrelsensägas
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd IndividtillsynenHSAN. avgörs

Socialstyrelsen behörig-i HSAN i de fall disciplinpåfölj d ellerattanser
hetsinskränkning behöver komma i fråga för patientsäkerheten.ökaatt

till påAlla ärenden går inte HSAN flertalet ärendenutan stannar
förSocialstyrelsen. mellan SocialstyrelsenDialogen och de utsättssom

tillsynen viktigt i individtillsynen.är momentett
uppgift anmälningar enligt LexStyrelsen har också i att ta emot

och1998:531 hälso-Maria 6. kap. 4 yrkesverksamhet på§ Lag om
harvårdgivarensjukvårdens området. Bestämmelsen innebär att

ellerskyldighet anmäla till Socialstyrelsen patient drabbatsatt om en av
sambandför drabbas allvarlig skada sjukdomrisk eller iutsatts att av

rådmed vård. Socialstyrelsen har föreskrifter och allmännagett ut om
anmälningsskyldigheten SOSFS 1996:23.

sanktionerna beskrivs lag yrkesverksamhet påFörutom isom om
område ifråga, blandhälso- och sjukvårdens kan andra lagar komma

straff-arbetsrättslagstiftningen och enligtpersonalensannat ansvar
Även andrarättsliga regler, tjänstefel och brott tystnadsplikten.t motex

sjukvårdspersonalregler brottsbalken tillämpliga hälso- och ii påär
fråga deras yrkesverksamhet, liv ochhandlingar i såsom brott motom

tillhälsa, misshandel vållande eller vållandeoch till dödannans
kroppskada framkallande fara församt av annan.

verksamhet regleras lag yrkesverksamhetHSAN i 1998:531:s om
på hälso- och sjukvårdens område, 1996:571kap. förordning7 samt
med instruktion för Hälso- och sjukvårdens Syftet medansvarsnämnd.
nämndens verksamhet stärka hälso- ochpatientsäkerheten inomär att
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sjukvården. frågorDe kanHSAN disciplinpåföljd,pröva är prövo-som
tid, återkallelse legitimation eller behörighet, begränsningav annan av
förskrivningsrätt och legitimation. Frågor disciplinpåföljd tasny om

på anmälan Socialstyrelsen eller den patient eller närståendeupp av av
patienten inte själv kan anmäla saken gäller.om som

Antalet anmälningar till HSAN har ökat. Detta kan bero på vissen
försämring vårdkvaliteten det kan också bero på störreav men en
benägenhet anmälningar Törnkvist, Bilaga 1. Utredningamasgöraatt
handläggningstid år 1998 i genomsnitt 6,2 månader Hälso- ochvar
sjukvårdens ansvarsnämnd, 1999. Utredningama skall grundligavara

samtidigt hålla sig inom vissa tidsramar, eftersom det pressandeärmen
för anställda inom vården för granskning.att utsättas

Verksamhetstillsyn

sin verksamhetstillsyn harI Socialstyrelsen motverka brister i godatt
vård inverkar på patientsäkerheten. kan gälla otillräck-Detta t.ex.som
lig bemanning eller kompetens, bristfälliga lokaler eller utrustning, men
också allvarlig försummelse vårdtagares behov behandling,vård,av av
omvårdnad eller tillsyn prop 1995/96: 176, 83-84.s.

Socialstyrelsen tillämpar i verksamhetstillsynen dels föreskrifter och
allmänna delsråd, nationella riktlinjer och materialannat t.ex.som
SBU:s Verksamheterna måste därför följa bara bindandeinterapporter.
regler icke-bindande regler och rekommendationerävenutan som
myndigheterna utfärdar syfteti beskriva vad god vård. Detär äratt som
således flera olika dokument och kriterier tillsynen.används i Försom
de verksamheter omfattas tillsynen finns otydlighet isom av en
terminologin och beteckningen på vad gäller rättesnöre.som som

flertaletI fall har verksamheter, blir granskade tillfredsställandesom
kvalitet och verksamhetstillsynen leder med råddå till diskussionen
och stöd hur verksamheten ytterligare förbättras. verk-kan Omom en
samhet, föremål för tillsyn, uppfyller godinte kraven på vårdärsom
och missförhållandena betydelse för patientsäkerheten fårärom av
Socialstyrelsen förelägga vårdgivaren missförhållandena.avhjälpaatt
Föreläggandet ska påvisa vilka åtgärder förnödvändigaär attsom
missförhållandena skall kunna avhjälpas.

Verksamhetstillsynen reglerad fram till då Socialsty-1997vagtvar
relsens tillsynslagen fick befogenheter utfärda ochvite iattgenom
Vissa allvarligare fall förbud fortsatt verksamhet. föreläggandeEttmot
innebär direkt förpliktelse för vårdgivaren tid avhjälpainom vissatten
missförhållandet eller bristen. Socialstyrelsens beslut fallkan i vissa
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Domstolen utgår i sina
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överväganden från föreskrifter, allmänna råd och vägledningannan
myndigheten tagit fram. Socialstyrelsens bedömning kommer där-som

igenom få påverkan på utgången domstolsprövningen.att stor av
Under 1995-1997 har Socialstyrelsen genomfört omfattandeen

metodutveckling for fram olika granskningsmallar för verksam-att ta
hetstillsyn. Under har1998 tillsynsverksamheten främst präglats av

tillsyn äldresjukvården.satsningen på inom Andra prioriterade områden
för verksamhetstillsyn har varit primärvård och psykiatri.

Standardisering5.7 inom hälso- och

sjukvården

Svensk forstandard medel frivilliga överenskommelserskapaär ett att
på nationell nivå mellan flera olika inom samhällssektor ellerparter en
bransch. Standarder gällakan produkt, metod ellerrutin, etten en en

hälso- och sjukvårdssektomInom Hälso- ochHSS,system. svarar
sjukvårdsstandardiseringen, för utarbetandet standard. HSS ärav en
idéell förening med fyra medlemmar/huvudmän, Landstingsförbundet,

Sjukvårdens leverantörsföreningSpri, SLF och staten.
SIS, Standardiseringen i Sverige svenskacentralorgan för denär

standardiseringsorganisationen föroch har överlämnat ansvaret
utarbetande standarder inom hälso- och sjukvårdsornrådet till HSSav

auktorisationsavtal.ettgenom
och oberoende allaHSS fristående arbeteorganisation iär en vars

berörda föroch intressenter har möjlighet delta. Uppgiftenparter att
samordna, standardi-HSS leda, organisera och administreraär att

seringsprocessen Organisationen har 12 anställda, iär navet enmen
verksamhet, med 350 från sjukvård, forskning ochän expertermer
utveckling, industri och myndigheter Standarder-deltar arbetet.isom

innehåll och ställningstagandenHSS de deltagande experter-nas svarar
för.na

har utveckling europeiska standarderInom EU av gemensamma
blivit förverkligandetviktigt verktyg för den marknaden ochinreett av

Ävendet fria flödet tjänster, arbete och kapital. hälso- ochav varor, om
sjukvården direkt omfattas harmoniseringsstävandeni sig inte EU:sav
sker dock betydande indirekt och denpåverkan de åtgärderen genom
standardisering sker inom andra områden. Standardiseringsom

förutnyttjas också dokumentera och resultatenEU spridaattav av
forslcnings- och utvecklingsarbete.

RÅ RÅi Se 1994 ref och58 1993 ref 11 I och II.t ex
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Idag sker ingen svensk nationell Standardisering vilketinom HSS,
skedde tidigare. Alla tillgängliga istället företrädapåsatsas attresurser
svenska intressen det europeiskai och globala arbetet eftersom dessa

svensk ochhälso- sjukvård. Alla europeiska standarder bliräven styr
automatiskt giltiga nationella standarder inom EES-området dvs isom

svensk standard.Sverige Den snabba globaliseringen samhälls-som av
omfattandeutvecklingen med informations- och handelsutbyteett

mellan världens länder, har skapat behov Standardisering i vidareav en
cirkel enbart Parallellt medEuropa. det europeiska arbetet deltarän
därför också aktivt detHSS i standardiseringsarbete organiserassom av
den globala standardiseringsorganisationen ISO.

Verksamheten idag framför allt inriktad områden.på två Detär
arbetsområdet grundläggande krav säkerhet ochpåstörsta avser

funktion för medicintekniska produkter, omfattande ifrånallt sprutor,
handskar och rullstolar till komplicerad Standardemautrustning.

sjukvården underlagutnyttjas vid upphandling, företagen vidav som av
utveckling och tillverkning produkter myndighetersamtav somav
tekniska specifikationer till lagstadgade krav. verksam-Inom det andra
hetsområdet utvecklas standarder för hälso- och sjukvårdsinfonnatik
med inriktning framför allt på terminologi, kommunika-meddelanden,
tion, vårddokumentation, säkerhet och kvalitet. härStandardema blir ett
viktigt led uppbyggnaden mellani IT-plattforrnav en gemensam
sjukvårdshuvudmännen och i kontakten med andra länders sjukvård.

Svensk standard frivillig rekommendation med högär en nonne-
rande effekt med bredoch och förankring det svenskaiacceptans

Överenskommelsersamhället. och beslut enligtstandard fattasom en
konsensusprincipen. Alla förslag till svensk standard remissbehandlas i

vid krets och dokumenteras. finnsintressenter Nationell standarden av
de flestai länder och har stark och etablerad samhällsacceptans.en

Svensk nationell standard därför dokumentationsfonn förbraär en
spridning utredningsresultat utanför valtSverige. EU har göraattav
standardisering till viktigt harrnoniseringsmedel för den inreett
marknaden. En EU standard innebär begränsningarantagen ytterst av
medlemsländernas möjligheter tillföra ytterligare myndighetskrav.att

dag använder allaI HSS sina ellertill europeisk inter-resurser
nationell standardisering. Arbetssättet väl inarbetat kunskapenär men

arbetsformen begränsad svensk hälso- och sjukvård.inomär ännuom
Standards har hittills fåri samband med upphandlinganväntsmest men

växande betydels för vården helhet samband med ökat inslagien som
privata Arbetssättet skulle kunna företableras påentreprenörer. nyttav

fram svensk standard på områden där det finns behov olikaatt ta attav
parter enas om gemensamma normer.
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Kommitténs överväganden5.8

Regelverket

antalsjukvårdens område finns förhållandevishälso- ochInom stortett
föreskrifter Social-och allmänna råd frånlagar och förordningar samt

anledninghar granskat och har hellerstyrelsen. Kommittén inte ingen
syftenifrågasätta reglernas och innehåll, kan konstatera attatt men

samhälls-förhållande till andraregelverket omfattande iävenär
sektorer.

överskådlighetmedför ochEn mängd regler bristandestor
innehållgenomslag reglernasav

problemreglermängden innebär enligt kommitténs iDen meningstora
fågäller överskådlighet möjligheterframför allt vad ochsig, att

vården.för innehåll till alla berördagenomslag reglernas inomärsom
aktörerProblemet det tillkommit antalattaccentueras ett stort nyaav

ochsjukvårdshuvudmände 289 kommunerna ärgenom som nya
sjukvårdensvårdgivare, alla ålagda följa hälso- ochprivata är attsom

regler.
desjukvårdspersonalens grundutbildning ingår undervisningI om

kontinuerligt.tillfället, dock förändras reglernaregler gäller försom
möjligheterförändringarPersonalen få informationmåste attsamtom
verksamheten,förstå och tolka vad reglerna innebär för den egna
framhållaverkningslös. Kommittén villblir regleringen attannars
tillgängliga påskyldighet till reglerna finnsarbetsgivarna har att attse

gällerinformera innehållet reglerarbetsplatsen och iatt somom nya
vårdpersonalen får möj-verksamheten. dessutom viktigtför Det är att

såarbetsledningen igenom och diskutera reglernalighet med gå attatt
verk-stöd itillämpas utifrån patientperspektiv och blirdessa ett ett

samheten.

överskådligLagstiftningen skall vara

tydliglagstiftningen skall så överskådlig ochKommittén att varaanser
riktningen 1998:531möjligt. i den den lagenEtt ärsteg omnyasom

bestämmelser-hälso- och sjukvårdens område däryrkesverksamhet på
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de krav ställs yrkesverksammapå hälso- och sjukvårdeni ärna om som
samlade.

Kommittén övervägde i sitt delbetänkande SOU 1997:154 detom
fanns anledning frångå dagens skyldighetslagstiftningmedatt systern
till för lagstiftningförmån bygger rättighetsbaseradepå prin-en som

innebäraciper skulle patienten kan få sak prövad dom-sinattsom av
stol hon får sin Kommittén finnsinte ansåg deträtt.ut att storaom
principiella svårigheter med införa ochlegala patienträttigheteratt

avvisade då rättighetslagstiftning, Riks-majoriteten vilket blevävenen
dagens 1997/98:beslut prop. 189.

grundförutsättning förEn skall kunna krävapatienten sin rättatt
och vårdpersonalen leva till skyldigheter enligt kommitténssina ärupp

lagstiftningen överskådlig för-och tydlig. På kommitténsmening äratt
slag har samlad hälso- sjukvårds-regeringen aviserat ochöversynen av
lagstiftningen syfte bl.a. åstadkomma patientfokuserad ochi att en
tydlig reglering patientens ställning. Socialutskottet har instämt iav
kommitténs och denbedömning bör ske utifrånöversynenattmenar
nuvarande principen med skyldighetslagstiftning 1998/99:SoU3.
Kommittén det angeläget lagstiftningen kommeröversynattanser en av
till stånd innebörd kommittén föreslagit.med den tidigaresom

rådgivningSocialstyrelsens föreskrifter och bör bli tydligare i vad
vadtvingande och rekommendationerär ärsom som

föreskrifterSocialstyrelsens och allmänna råd bör enligt kommitténs
fråntid och förnyas. Socialstyrelsens uppdragmening omprövasöver

det resulteraregeringen och internt påbörjade arbetet bör iäven en
förenkling reglerna och ha förloratutmönstring regler kanav en av som

vill framhålla syftensin aktualitet. Kommittén här reglemas främstaatt
grundläggandesäkerställa de målen på nationell nivåär att utan att reg-

lema försvårardetalj styrning vårdens ochorganiseringgenom genom-
förande. bör resul-Socialstyrelsens enligt kommitténs meningöversyn

förstärkning patientperspektivet.itera en av
förutom råd,Kommittén föreskrifterna får allmännaattnoterar

riktlinjer rådgivningoch starkt normerande ejfekt. Den somannan en
från allmänna rådende måste kunna detvisagör avsteg attt.ex. egna

tillvägagångssättet lika bra. använder deminst Socialstyrelsenär re-
kommendationer utarbetar i tillsyn användersin och domstolarnaman
dem rådgivningeni sin praxis sig utformad allmänna råd,ärvare som
nationella riktlinjer eller i form. Socialstyrelsens tillrådgivningannan
sjukvårdshuvudmännen uppfattas därför tvingande såävensom om
kanske inte alltid har varit avsikten. Enligt börkommitténs mening
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olika formertydlig hurdärför Socialstyrelsen informationi sin omvara
rekommendationer skall uppfattas.ochrådgivningav

värdeenhetligt språkbrukKommittén näräven att ett vore avanser
olikaSpråketregler och rådgivning.myndighetensdet gäller styr

därför tillämpningen.enhetlighet underlättaragerande ochaktörers en
olika yrkes-bör tillsammans medsjukvårdshuvudmännenochStaten

reglerförvad gäller terminologinlämplig praxisföreträdare enas om
användaskunnaarbetsmetod börStandardiseringoch rådgivning. som

terminologi.sådan enhetligför komma överensatt om en
deinformeraharKommittén staten attatt ett omansvaranser

innehållinformationen reglernasochbeslutatregler att omomman
konkretaberörda.målgrupper Dentill de olika ut-ärsomanpassas

förföreträdaremedbör ske samarbeteinformationen iformningen av
berörda mål-medverkanoch medsjukvårdshuvudmännen staten av

grupper.

Standardisering

bättreborde blistandardisering arbetsformKommittén att somanser
vadsammanhangbetydligt bredarekänd och kunna änutnyttjas i ett
förarbetsformpartsneutralStandardiseringsker idag. är ensom

användaoch lämpligmellan flera olikaöverenskommelser är attparter
kaneffekt.normerande Detvill eftersträva högdär gemensamt enman

Verksamhetsuppföljning,kvalitetssäkring,upphandling,gälla
statistikterminologi, m.m.gemensam

utökasstandardisering metod bör kunnaAnvändning somav

enhetlighet inomför fåmetodstandardiseringanvänderEU att ensom
olikaalternativ till anvisningarmarknadenden avsomgemensamma

kunnabordeomfattningökadSverigeKommitténslag. iattmenar
standardiseringsFördelen medstandardisering. är attutnyttja

och kansystematisktutarbetandet pådeltar i sättinblandade ettparter
Efterlevnadenutökad normering.konsekvensernasin på av enge syn

framinvolverade ivarit direktunderlättas att taparternaattav
normerna.

standardiseringkanprivataMed ökat inslag entreprenörer somav
till vadanknyterhittills. Metodenbetydelsemetod få änstörre som

den privataindustrin ochsamhället.andra delar Inomanvänds inom av
utsträckningarbetsmetoden etablerad betydligtitjänstesektom störreär

offentlig verksamhet.iän

m,
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Tillsyn

Genom helt saknarpatienten utkrävbaranästan rättigheter vårdenatt i
blir det enligt kommitténs särskiltmening viktigt det finns andraatt
rättsliga för sjukvårdshuvudmännengarantier och personalen full-att

lagstadgade skyldighet.sin Här fyllergör Socialstyrelsens tillsyn en
viktig funktion, både förebyggande och korrigerande. Tillsynen om-
fattar alla vårdproduktion, såväl privat kommuners och landstingssom
verskamheter. Socialstyrelsen har lagen yrkesverksamhetgenom om

sjukvårdensinom hälso- och område fått förbättrade möjligheter att
ingripa sådana brister betydelse för patientsäkerheten.mot ärsom av
Socialstyrelsens tillsyn inriktade på undanröja missförhållandenär iatt
verksamheten allmänhet.i föreläggandeEtt innebär förpliktelse fören
vårdgivaren inom viss tid avhjälpa missförhållandena, vilketatt även
kommer enskilda tillpatienter del.

Regler och kriterier för Socialstyrelsens verksamhetstillsyn skall
tydliga och kändavara

förPraxis verksamhetstillsynen enligt vad kommittén erfar relativtär
oklar för den skall granskas. Ett särskilt problem liggersom som
redan svårigheten skilja mellan föreskrifter,nämnts, allmänna råd,att
nationella riktlinjer och andra rekommendationer och med-typer av
delanden från myndigheter, vilket bl.a. leder till icke bindandeävenatt
rekommendationer tolkas tvingande.som

Kommittén vill framhålla det angeläget tillsynen bedrivsattsom
effer för verksamheten väl kända kriterier. De arbetar i vården börsom
tydligt meddelas vilka kriterier bör uppfyllas och underrättadesom vara

Ävendet underlag används för tillsynen. medborgarna ska haom som
möjlighet få tydlig återkoppling och inflytande. Kommitténatt en

Socialstyrelsen ökad utsträckning tillsammansi medattmenar repre-
för verksamheter och brukare skall fram förunderlag ochsentanter ta

utforma kriterier för tillsynen fastställa formerna för hur tillsynensamt
skall bedrivas. I Socialstyrelsens uppgift skall enligt kommitténs

ingå klargöra vadmening krävs informera huratt samtsom om
tillsynen kommer genomföras.att

Den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten föremålär
för verksamhetstillsyn både Socialstyrelsen och Länsstyrelsen vilketav
innebär onödigt dubbelarbete och kollisioner försvårar församt
verksamheten förstå och tillgodogöra de kriterier försig gälleratt som
tillsynen. Socialtjänstutredningen Dir. 1997:109 har uppdraget att se
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varför vi intekommunala vården ochtillsynen denöver omsorgenav
frågan.utrett

rollSocialstyrelsens

tillsynsverksamhetunder 1990-talet byggt sinSocialstyrelsen har ut
verksamhetstillsyn medbefogenheter bedrivafått förstärktaoch har att

myndig-sanktionsmöjligheter. Samtidigt bedriverlångtgåenderelativt
verksamhet skallvadbåde med definieraomfattandeheten att somen

antalförvård nationella riktlinjerbetraktas god ettt.ex.genomsom
följa verksamheter,med och utvärderasjukdomar, ochvanliga att upp

andraoch delta på mångastatistisk servicetillhandahålla sättattgenom
tillsyns-till verksamheter omfattasråd och stöd demed avsom

kapitel 8.verksamheten se vidare

medföreslår Socialstyrelsens verksamhetKommittén överatt ses
tillsynsverksamhetens organisation.syftet belysaatt

fastställaochdubbla rollerna, dels utvecklaSocialstyrelsen har de att
ochrådförebyggande ochoch insatserkriterier för god vård även ge

verksamheternagranskadels tillsynenstöd dessa, attsamt genomom
integreradefastställt skall gälla.Socialstyrelsen Dennaföljer vad

uppföljningarfrån utvärderingar,erfarenheterverksamhet innebär att
tillsynenförbidra till och kriterierkanoch tillsynen attäven normer

utvecklas.förfinas ochkan
utvecklingkopplingen innebärdenMyndigheten näraatt enmenar

Social-förstärkningarkvalitet.tillsynens Deoch förbättring avav
för-påunder byggerskett årstyrelsens uppgifter stortsenaresom

dockfinnslängdenkompetens och oväld. ISocialstyrelsenstroende för
centraladenförsvagar tilltron tilluppdragenrisk för de dubblaatt upp-

förstärksredan starka positionenDen ytter-giften tillsynsorgan.som
självuppdragSocialstyrelsen iRegeringenligare attgettatt segenom

omfattande.alltföruppfattasregelverket detöver när som
längdenmening iskapar enligt kommitténsdubbla rollernaDe en
ställning isärskildharverksamheterna. Tillsynenförotydlighet en

och godpatientsäkerhetsjukvårdsvensk hälso- och att tryggagenom
lag-skyldighetsbaseradbygger påvård sjukvårdssystemi ett som
harbedömningEnligt kommitténsrättighetslagar.stiftning och inte
till-sådantoch måste säkras påviktdärför tillsynen sätt attettstoren

sjukvårdssystemetskyldighetsbaserade svenska hälso- ochtill dettron
verksamhetSocialstyrelsensföreslårupprätthålls. Kommittén att ses
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med syftet belysa tillsynsverksamhetensöver Iatt organisation. sam-
band med skall enligt kommitténsöversynen mening även prövas om
länsstyrelsernas och Socialstyrelsens tillsynsverksamheter skall bilda

myndighet bedriver tillsyn vårdens hela område.inomen ny som
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styrningEkonomisk6

därmedochsamhällsekonominförövergripandedetharStaten ansvaret
ekonomi. Kommunersektornskommunalaför denvillkorenföräven

bedrivssjukvårdenochför hälso-sinlandsting har ioch ansvaret atttur
sinainomtill sektornprioriteringenförocheffektivt resurserav

ansvarsområden.
kostnader.kommunala sektornsdel denförVården stor avensvarar

dominerandeheltdensjukvårdsverksamhetochhälso-landstingenI är
88kostnaderna vilket motsvarar82kostnadsposten, procent caav

Landstingsförbundet.Bokslutsstatistik 1997,kronormiljarder
kronormiljardertotalt 108kostadeochvårdKommunernas omsorg

kostnader.totalaverksamheternas36vilket procentmotsvarar av
74avsågkostnaderdessaSCB.1997, AvfinanserKommunernas
dedvs. 25handikappomsorgen,och procentäldre-miljarder kronor av

kommunernasandelVårdenskommunerna.kostnaderna itotala av
barnomsorgskola ochfördenlikaungefärkostnadertotala storär som

73anspråki procentochskolaVård,tillsammans. tog avomsorg
för verksamheter.kostnadertotalakommunernas

samhällsekonomiskt6.1 utrymme

verksamheten ioffentligaför denövergripandehar attStaten ett ansvar
samhällseko-medförenligtpåutvecklas sätt ärvid mening ett som

betydelseochomfattningekonomiskaKommunsektornsbalans.nomisk
sektornspåverkakunnabehovharmedförvälfärden attför att staten av

utveckling.
huvuddelenfinansierarkommunernalandstingenSåväl avsom

kommunalskatt, 77 procentrespektivelandstings-medverksamheten
förintäkterAndra1997.Nationalräkenskapemarespektive 70 procent

riktadeoch vissastatsbidraggenerellalandstingoch ärkommuner
4inkomsterna,delmindreendastavgifterDirektabidrag. utgör aven

och 9patientavgifteravsåghuvuddelenför landstingenprocent varav
ochvårdföravgifteravsåg20för kommunerna procentprocent varav

omsorg.
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Staten har på olika begränsat kommunerssätt och landstings
skatteuttag under 1990-talet. De år sådana åtgärder inte har tillämpats
har det genomsnittliga skatteuttaget ökat. Under åren 1991-93 gällde
skattestopp, dvs. lagstadgat förbud höjningett skatt. Sanktionermot av

formi reducerat statsbidrag infördes för åren 1997-99. Bestämmel-av
innebär kommun eller landstingatt höjer skattesatsenettserna om en

minskas de generella statsbidragen med motsvarande hälften denav
ökning skattemedlen den höjda skattesatsen Höjningenav som ger.
relateras till den skattesats gällde år 1996.som

Möjligheten avgifter för hälso-att ta och sjukvårdut regleratär
högkostnadsskydd" i hälso- och sjukvårdslagen. finnsDet igenom

dag ingen samordning avgifterna för landstingens och kommunernasav
vård i form högkostnadsskyddt.ex. ett förgemensamt patienter.av

För avgifter för kommunernas vård och gäller bestämmelseromsorg
så kallade förbehållsbelopp i Socialtjänstlagen andra35 § stycket.om

Här avgifterna fårintesägs uppgå tillatt så belopp den enskildestort att
inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov, boende-
kostnad och andra normala levnadskostnader. Förbehållsbeloppen är
under utredning deni så kallade BoA-utredningen Boendebegreppet i
de särskilda boendefonnema för äldre avgifterna för sådantsamt
boende och deras effekter, Dir. 1997:111. I övrigt gäller självkosmads-
principen enligt kommunallagens kap.8 3§, dvs. kommuner ochatt
landsting inte f°ar högre avgifterta ut kostnaderna förän motsvararsom
de tjänster de tillhandahåller.

lagstadgadeDet kravet på balans kommuners och landstingsi
ekonomi träder krafti år 2000 prop. 1996/97: 150. Grunden för kraven
på balans finns kommunallageni 1991:900. kap.I 8 sägs att
kommuner och landsting skall ha god ekonomisk hushållning i sinen
verksamhet och kommuner och landstingatt varje år skall upprätta en
budget för kalenderår. Budgetennästa skall så intäkternaupprättas att
överstiger kostnadema.

Finansieringsprinczpen innebär beslutar åtgärderatt statenom om
direkt sikte på den kommunalatar verksamheten lagsom t.ex. genom
utökat åtagande skall de ekonomiska effekterna neutraliserasom

reglering nivån på statsbidragen. Principen inte lagfästgenom ärav
riksdagen har godkänt den. Enligt huvudregeln omfattas de s.k.men

frivilliga verksamheterna, kultur- och fritidsverksamhett.ex. inte av
principen. Den omfattar heller inte åtgärder inte direkt sikte påtarsom
kommunsektom får ekonomiska effekter för sektorn.men som

I överenskommelser år 1996 och år 1998 mellan företrädare för
Regeringen, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet om
riktlinjer för kommunernas ekonomi för åren 1997-99 åtar sig staten att
ekonomiskt reglera och ändrade regler påverkar det kom-nya som
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Åtagandetutgiftstrycket.kommunaladetochskatteunderlagetmunala
finansieringsprincipen.utvidgningtillfälligkan sägas avenvara

ärrmingsystemetutjochStatsbidrags-6.2

fåttlandstingochkommuner1900-talet hardelenUnder större av
skillnader iutjämnasyftebidrag istatligt attformnågon av

1996. Förstam.fl.Inrikesdepartementetförutsättningarekonomiska
kommunerskuldtyngdastatsunderstöd tilllämnaderiksdagengången

1966infördes årmeningegentligiutjämningssystemEttår 1917.var
innebarBidraget statenskatteutjämningsbidrag. attstatligtettgenom

inkomstbeskattningsbarlandsting vissochgaranterade kommuner per
till kommunkommunfrånvarieradeGarantinskattelcraft.invånare

iskillnaderbedömningsamladutifrånlandstingoch mellan aven
landet.olika delarutgiftsbehov i av

iskatteutjämningssystemetmodifierades1966-1992periodenUnder
och in-befolkningsminskningarförbidraginfördesbl.a.omgångar,

skatteutjämningsbidragetVid sidanåldersstruktur.olikaverkan avav
stimuleraskullebidragspecialdestineradeflertalfanns ett som

områden. Avbestämdapåkommunala servicendenutvecklingen av
ochskolatill barnomsorg,cirkagick 90bidrag procentkommunernas

schabloniserad1985och med årfick frånLandstingenäldreomsorg. en
s.k. Dagrnar-ersätt-desjukförsäkringen,allmännadenfrånersättning

sjulcresor,till bl.a.bidragriktadelandstingenfickningarna. Dessutom
utvecklingsstörda.de psykisktfárdtj änst samt omomsorger

infördes stats-1991/922150 nyttprop. ett1993januariförstaDen
skatteut-ihopfördeför kommunerutjämningssystembidrags- och som

tilltill kommunernastatsbidragenallaoch ij stort settämningssystemet
genomfördes1995/96:641996 prop.januariförsta"en påse. Den

landstingen.omfattadestatsbidragsreform, ävenytterligare somen
medutjämningssystembibehölls,påsen nyttmed ettGrundidén men

infördes.fördelningskriteriernya
ochDagmannedlens.k.demindre delbehöllslandstingenFör aven
för-landstingenochlandstingen. Statentillfortfarandefördelasdessa

uppgick till1999årbidragför dessavillkorenårhandlar varje somom
kronor.miljardertotalt 1,2

inkomst-bestårutjämningssystemetochstatsbidrags-Det avnya
statsbidrag. Dessutomgenerelltochkostnadsutjämning ettutjämning,

till detövergångför2003gällerinforanderegler nyat.o.m.finns som
systemet.

lands-ochalla kommunerinkomstuyämningen garanterasGenom
skatte-detinvånareskatteunderlag oavsettlikating egnastortett per
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underlagets storlek. Kommuner och landsting med skatte-ett eget
underlag understiger genomsnittet i landet fårsom bidrag frånett

De medstaten. skatteunderlagett invånare ligger överper som genom-
snittet betalar avgift. Summan avgifternaen i principmotsvararav

bidragen. Inkomstutjämningensumman av är även garanti för atten
alla kommuner och landsting får del den samhällsekonomiskaav
utvecklingen.

Kostnadsutjämningen syftar till utjämna för strukturellaatt behovs-
och kostnadsskillnader. Systemet skall således inte utjämna för faktiska
kostnader för skillnaderutan i behov kommunal service och förut-av
sättningarna producera dennaatt service, dvs. sådana skillnader som
kommunerna och landstingen inte kan råda själva.över

Utjämningen byggd påär antal delmodellerett stort där de struk-
turella kostnaderna beräknas för varje delmodell. De kommuner och
landsting vilkas beräknade strukturkostnader överstiger den genom-
snittliga strukturkostnaden i landet får bidrag och de vilkas struktur-
kostnader understiger genomsnittet får betala avgift. Summanen av
avgifterna i principmotsvarar bidrag.summan av

Inkomst och kostnadsutjärrmingen innebär således inga kostnader
för omfördelningstaten utan är mellan kommuner respektive lands-en
ting.

Det innebar relativtsystemet omfördelningarnya stora bidragav
jämfört med det rådde föresystem år 1996. För mildra effekter-som att

finns därför särskilda införanderegler förna systemet.
.Kommunala utjämningsutredningen dir. 1995:118 fick redan innan

trädde kraftisystemet den l januari 1996 i uppdrag utvärdera ochatt
utveckla framför alltsystemet vad gäller kostnadsutjämningen.
Beredningen lämnade betänkandesitt i december 1998 med förslag om
vissa modifieringar kostnadsutjämningen Änd-SOU 1998:151.av
ringama träda krafti år 2000. Regeringen har nyligenavses förelagt
Riskdagen förslag till förändringar i utjämningssystemet för år 2000
prop. 1998/99:89 vilka i utsträckningstor bygger på förslagen från
Kommunala utjämningsutredningen.

Det generella statsbidraget infördes samtidigt utjämnings-som som
den 1 januarisystemet 1996 fördelas enhetligt beloppettsom per

invånare till alla kommuner respektive landsting. Från andra halvåret
1997 har det generella bidraget höjts successivt. En del de tillfördaav

drygt 2,7 miljarder kronor fördelasresurserna, efter respektive
kommuns åldersstruktur. Det generella bidraget används föräven
ekonomiska regleringar mellan och kommunsektomstaten vadt.ex.
gäller finansiering enligt den s.k. finansieringsprincipen.



SOU 1999:66 Ekonomisk 113styrning

Överenskommelser6.3 den kommunalaom

sektorns ekonomi

träffadeoch 1998 SvenskaVåren 1996 våren regeringen, Kommun-
Landstingsförbundet ömsesidigaförbundet och överenskommelser med

med syftet för både landets ochåtaganden att ta ett gemensamt ansvar
under deekonomi följ ande åren.kommunernas närmast

ochbåda överenskommelsema betonas vikten vård, skolaI av
dessa ochverksamheter måsteMan värnasöverens attomomsorg. var

ekonomiskt ansträngdautvecklas i situationer.även
Kommunförbundet och Landstingsförbundet sigSvenska åtog att

fastkommunalskattemaverka för inte höjs, undvika sägaatt attatt upp
utvecklas.personal aktivt verka för verksamheternaanställd attsamt att

utveckling-överenskommelsen preciserades åtagandetdenI senare om
sjukvårdenbl.a. kortare väntetider hälso- ochverksamheten till ien av

utveckling vilket inkluderade samverkans-äldreomsorgens ävensamt
detoch kommuner syfte förbättraavtal mellan landsting i att

förbundenomhändertagandet äldrevården.medicinska i Vidare åtog sig
stödja arbetet uppföljningaktivt delta i och med förbättradatt av

verksamhetenmåluppfyllelse och resursutnyttjande den kommunalai
vidareverka för det kommunala fömyelsearbetet drivs isamt att att

verksamheten bättre och kostnadseffektiv.syfte göraatt mer
sida den första överenskommelsenå sin åtog sig iRegeringen att

oförändrade genomföraoch denhålla statsbidragen i stats-attsenare
miljardermotsvarade nivåhöjning med 20bidragshöjningar som en

förhållandetill år till år denkronor 2000 i 1996. I överens-senare
huvuddelen de höjda statsbidragenkommelsen utfäste sig attstaten av

garanteradedeskall tillföras ökning generella bidragen. Vidareavsom
genomförañnansieringsprincipen skall gälla ochregeringen att att

kostnadema.minska trycket de kommunalaavregleringar syfte påi att
ocksåför förbundenföreträdarna de bådaRegeringen och var

deåterkommande syfte följaha överläggningar i attöverens att uppom
avsågsprincipöverenskommelsema. Vid överläggningarnaingångna

frågor lagstiftning, uppgiftsfördelning och finansiering äräven somom
aktuella behandlas.

prop.den ekonomiska vårpropositionenRegeringen har i
till kommuner1998/992100 ytterligare höjda statsbidragavviserat om

och landsting fram till 2001.år
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6.4 Sjukvårdsersättningen till landstingen -
Dagmaröverenskommelser

De s.k. Dagmaröverenskommelsema årliga överenskommelserär
mellan regeringen och landstingen och de landstingsfria kommunerna

principer för fördelning riktade statsbidrag. kommunalaDenom av
vården och omfattas inte överenskommelsema.omsorgen av

Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi IHE har kommitténspå
uppdrag utvärderat inriktning och betydelse Dagmaröverens-av
kommelsema. tillIHE:s kommittén redovisas bilaga tillirapport
betänkandet Anell, bilagaSvarvar 5. omfattarH-IE:s utvärdering åren

Därefter har ytterligare1985-98. överenskommelse träffats för åren
1999. viktigaste slutsatsernaDe utvärderingen sammanfattas här. Enav
översiktlig beskrivning överenskommelsen för år 1999.ävenges av

första DagmaröverenskommelsenDen avsåg år och innebar då1985
övergång från prestationsrelaterade ersättningar till fast ersättningen en

invånare. Ersättning prestation ansågs stå i dålig överensstäm-per per
melse med hälso- och sjukvårdslagen utgår ifrån behovetattsom av
vård skall styrande vid resursfördelningen.vara

Vid sidan den allmänna sjukvårdsersättningen har allai överens-av
kommelser funnits särskilda ersättningar syfte underlättavarit attvars
utvecklingen vissa prioriterade insatser enligt sjukvårdspolitiskaav
målsättningar. Preciseringen villkoren för särskilda ersättningarav
komponenter har förändrats tidigare komponenterattgenom succes-

harsivt den allmännaintegrerats i ersättningen och har tillkommit.nya
Dagmaröverenskommelsen för åren 1985-86 innehöll komponenter-
särskilda förersättningar hemsjukvård, förebyggande till-insatser,na

handahållande hjälpmedel till handikappade, ambulanssjukvård samtav
sjukhusvård. år formuleradesFör 1997 komponenterna i terrnema
vårdgaranti, möjlighetpatientens till delaktighet, nationella riktlinjer,
kunskapsbaserad hälso- och sjukvård, verksamhetsutveckling samt
informationsförsörjning.

Delar de centrala institutens verksamheter kopplat tillärav som
nationellt utvecklingsarbete har också i ökad omfattning finansierats
via Dagmarmedel under l990-talet. gäller Handikappinstitutet,Det
Socialstyrelsen, och Spri.SBU

Omfattningen Dagmarersättningen har förändrats. Under årenav
1985-1992 ersättningen betydande landstingenstillskott tillettgav

Årverksamheter. 1992 Dagmarmedlen totalt miljarder kronor.15,4var
För år 1999 ersättningen 1,2 miljarder kronor vilket motsvararvar
endast l landstingens hälso- och sjukvårdskostnader. Denprocentca av
kraftiga minskningen beror på omläggningar ochstatsbidrags-av
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Ädel-reformen. Förändringarfinansieringutjämningssystem samt av
för-för hur den allmänna ersättningenprincipernahar gjortsäven av

sjukvårdshuvudmännen.mellandelas
Överenskommelsen påvid satsninglade huvudviktenför år 1999 en

och sjuk-hälso-ställning svenskpatientens inomytterligare stärkaatt
och patienternasvårdens tillgänglighetökabl.a.vård attgenom

påbyggerInriktningen satsningamadelaktighet.inflytande och av
SOUrätthardeltbetänkandet "Patientenförslag ikommitténs

uppmärksamma-Vidareskall gälla under två år.154. Satsningen1997:
läkartillgångenoch sjukvården och särskilthälso-äldres behov ides de

boendeformersärskildaboende och ii eget m.m.
ochsjukvårdshuvudmännenantal aktörer frånhar intervjuatIHE ett

intervjuerdessaEnligtbetydelsen Dagmar.syfte värderai attstaten av
finansielltmarginelltdagiDagmar ettävenatt gerommanmenar
ytterligareöverenskommelseniden allmännabidrag kan texten ge

dockkonkreta styrningutveckling.bestämd Statens ärförlegitimitet en
huvudmännenpådet finns specifika kravfall därmarginell i deutom

vård-gälleroch verksamhet.mellan Detkopplingeller t.ex.pengaren
funktionshindradeochrehabilitering äldreförersättninggarantin, av

1990-95.verksamhetför psykoterapeutiskl 995 ersättningsamt
sjukvårdshuvudmännenöverenskommelser mellanförVillkor att

påvisbar effekt enligt IHEskall haoch är att:staten en
aktualitetskall hafrågeställningen stor

huvudmannanivånationell ochmellan nivådet finns omsamsynen
betydelsefrågans

befolkningochtryck från patientertillanknyterfrågan ett
enkelochkonkret, tydligskalloch lösning attfrågeställning4. vara

kommunicera
skall skeoch uppföljningresultatmöjligtdet skall mätaattvara

fördelningkoppling medtydligdet skall finnas pengarav
effekttydligastsåledes enligtDagmaröverenskommelserna har IHE om

dvs.gillar minstsjukvårdshuvudmännenutformas såvillkoren som
uppföljning resultaten.medkrav ochmed tydliga av

Anell,Dagmaröverenskommelserna IHEutvärderingDen somav
överenskom-uppdragutredningens visargjorde på1997Svarvar, att
inriktningaktuellbekräftelse påviktigbetraktasmelserna avsom en

möjligtdetutvärderingensjukvårdspolitiken. Enligt atthälso- och är
ochriktningutvecklingen vissunderstödjer iöverenskommelserna att
utveck-vad gällermellan landstingenlikhetdärmed får störreman

lingsinsatser.
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6.5 Stimulansbidrag

Sedan mitten på 1980-talet har Stimulansbidrag till landstingens hälso-
och sjukvårdsverksamhet kanaliserats via Dagmaröverenkommelsema
enligt ovanstående beslcrivning. Det innebär landstingen ochatt staten
har varit vilka verksamheter skulle stimuleras ochöverens om som
också storlek och utformning stimulansbidragen. Vilka verk-om av
samheter har stimulerats har varierat tiden. Allmänt kan docköversom

de öronmärkta bidragen har haftsägas marginell betydelse föratt en
landstingens totala ekonomi kan ändå betydelsefulla förmen vara
utvecklingen den verksamhet bidragen varit avsedda attav som
stimulera.

Kommunerna blev sjukvårdshuvudmän först år 1992 samband medi
för delen äldrevården fördes till kommuner-att ansvaret större överav

Vissa mindre Stimulansbidrag har funnits riktar till kom-signa. som
vård och efter omläggningen statsbidragsävenmunernas omsorg av

och utjämningssystemet år 1993. Kommunerna fick till exempel
Stimulansbidrag på miljarder3 kronor för bygganärmare att ut grupp-
bostäder och alternativa boendeformer för äldre och handikappade samt

Ädelrefonnen.viss ombyggnad sjukhem i samband medav
Handikappreformema år 1994 innehöll riktade bidrag för habili-

tering och rehabilitering på 425 miljoner kronor ochår under två årper
125 miljoner kronor under tredje år 1997 särskilt ickeett samt ett
tidsbegränsat statsbidrag för tolktjänst. Stimulansbidragen ingicksom
psykiatrireformen uppgick under åren 1995-1997 till miljarder1,1
kronor och framföravsåg allt utveckling samverkan mellan social-avi
tjänst och psykiatri. nationellaDen handlingsplanen äldrepolitikenför
prop. 1997/982113 innehåller bidrag till äldreforskningen, stimulans
till utveckling och nytänkande inom äldreområdet, för till och ombygg-
nad äldrebostäder särskilda utvecklingsmedel för stödjasamt attav
anhöriga och andra närstående äldrevården.i

Kommunerna har till skillnad från landstingen haft etableradeinte
former för årliga diskussioner och överenskommelser med regeringen

föråtgärder åstadkomma önskad utveckling vården.attom en av
Diskussioner har dock förts och Svenska harKommunförbundet som
redan beskrivits tillsammans med Landstingsförbundet kommit överens
med åtaganden för stärka utvecklingen vård ochstaten attom av
omsorg.
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övervägandenKommitténs6.6

samhällsekonominförövergripandeStaten har ett ansvar -
statsbidragberoendelandsting ärochkommuner av

samhälls-förövergripandetidigarebeskrivitsharStaten ett ansvarsom
kommunala ekono-för denvillkoreninnefattarvilketekonomin även

framkommitupprepade gångerarbetekommitténsunderharmin. Det
detpålandstingochkommunerrespektivefrånolika statensyn

formerolikasjukvårdshuvudmännenförutfalletekonomiska avav
statsbidragminskningar1990-taletunderrestriktioner t.ex. avgenom

denförstatsbidragökadeeffekternarespektiveskatteunderlageller av
mellansambandenkomplexabelysa deekonomin. Attkommunala

huvudmännen,momsavgift försysselsättning,förändringar ieffekter av
betänkandemed dettauppdragutanför vårtlegatharegenavgifter m.m.

ochoch kommunerspåverkat både regeringensuppenbartharmen
Erfarenheternautvecklingen.ekonomiskadenanalyserlandstings av
återkommandepåenligt kommitténs1990-talet meningunder visar ett

ochkommuneröverlägga mellan regeringen,behov attpermanent
viktigaochekonominden kommunalaförvillkorenlandsting omom

utvecklingsfrågor
2000-taletshelaunderbedömningenKommittén att statengör

kom-stödjabehövastatsbidragmedkommerdecennierinledande att
avgifterlandstingsskattenKommunal- och samtlandsting.ochmuner

Kom-vård ochfinansieraförintäktertillräckliga attinte omsorg.ger
tillskottberoendefortsättningendärför ilandstingoch ävenär avmuner

15-20storleksordningenstatsbidrag ligger iNuvarandefrån staten.
kostnader.verksamhetensprocent av

skälfinnsdet attstatsbidraggenerellaGrundprincipen är men
önskadvissstimuleraförstatsbidrag attriktadeanvända

utveckling

generellagrundprincipenskall stats-kommitténsEnligt mening vara
denförharlandsting.och Dessa egettill kommuner ettbidrag ansvar

prioriteringardärmed kunnaoch skall göraekonominkommunala
lik-allaskallutjämningssystemetGenomverksamheterna.mellan ges

verksamhet.bedriva sinaförutsättningarekonomiskavärdiga att
riktadeanvändaskälkommitténs stats-finns enligt meningDet att
utvecklingönskadellerverksamhet vissstimuleraförbidrag viss avatt
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vården. Utvärderingen Dagmarmedlen visar enligt kommitténsav
mening på riktade bidrag kanatt viktiga för stimuleraattvara en
önskad utveckling och sjukvårdshuvudmanncnstaten är överenssom

Användningen och utformningen Stimulansbidrag bör iom. ävenav
fortsättningen överenskommas mellan och sjukvårdshuvud-staten
männen.

Finansieringsprincipen skall iakttas

Kommittén vill framhålla vikten finansieringsprincipen iakttas.attav
Denna innebär beslutar åtgärderatt direktstaten siktetarom om som
på den lagreglerade och obligatoriska kommunala verksamheten och

innebär utökade åtaganden för kommuner och landsting skall desom
ekonomiska effekterna neutraliseras reglering nivån pågenom av
statsbidragen.

måsteStaten hänsyn tillstörreta landets kommuneratt och
landsting har olika ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner och landsting
skiljer sig åt. I kommuner och landsting har sin ekonomi balansisom
bidrar ökade statsbidrag till förbättrade möjligheter utveckla ochatt
höja kvaliteten skolan,i vården och Många kommuner ochomsorgen.
landsting har emellertid ekonomi och svårigheter uppfyllaattsvag
kraven balanspå ekonomin.i En höjning statsbidragen bidrar givet-av
vis till förbättrade förutsättningar for den kommunala ekonomin även
för dessa kommuner och landsting det inte säkert de kan höjaär attmen
kvaliteten i sina verksamheter. Däremot kan bidragen motverka en
ytterligare på kostnadsnedskämingar skola,i vård ochpress omsorg.

Kommittén måste utveckla och förbättraatt staten sittanser
underlag för bedömning de enskilda kommunernas och landstingensav
skilda förutsättningar vad gäller ekonomi, demografiska förhållanden,
tillgången på vårdresurser Staten har uppgiften följa hurattm.m.
vården utvecklas i olika delar landet och utforma de ekonomiskaav
styrmedlen så de ekonomiska förutsättningarna bliratt sådana att
enskilda sjukvårdshuvudmän kan erbjuda befolkningen den kvalitet i
vård och den har förväntarätt sig. För kunna full-att attomsorg, som

denna uppgiftgöra beroende underlag frånär kommuner ochstaten av
landsting verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Kommitténom

bör komma med kommuneröverens och landstingatt statenanser om
sådant kunskapsunderlag.ett
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vården.utvecklingönskadåstadkommaåtgärder for att avenom
Kommunförbundet harSvenskaochdock förtsharDiskussioner som

kommitLandstingsförbundet överensmedtillsammansbeskrivitsredan
ochvårdutvecklingenstärkaföråtagandenmed att avstaten om

omsorg.

övervägandenKommitténs6.6

samhällsekonominförövergripandeStaten har ett ansvar -
statsbidragberoendelandsting ärochkommuner av

samhälls-förövergripandetidigarebeskrivitshar ettStaten ansvarsom
ekono-kommunalafor denvillkoreninnefattarvilketekonomin även

framkommitgångerupprepadearbetekommitténsunderharmin. Det
detpålandstingochrespektive kommunerfrånolika statensyn

formerolikasjukvårdshuvudmärmenförutfalletekonomiska avav
statsbidragminskningar1990-taletunderrestriktioner t.ex. avgenom

för denstatsbidragökadeeffekternarespektiveskatteunderlageller av
mellansambandenkomplexabelysa deekonomin. Attkommunala

huvudmännen,momsavgift försysselsättning,iförändringareffekter av
betänkandedettameduppdragutanför vårtlegatharegenavgifter m.m.

ochoch kommunersbåde regeringenspåverkatuppenbartharmen
Erfarenheternautvecklingen.ekonomiskadenanalyserlandstings av
återkommandepåkommitténsenligt mening1990-talet ettvisarunder

ochkommunermellanöverlägga regeringen,behov attpermanent
viktigaochkommunala ekonomindenförvillkorenlandsting omom

utvecklingsfrågor.
2000-taletshelaunderbedömningenKommittén statenattgör

kom-stödjabehövastatsbidragmedkommerdecennierinledande att
avgifterlandstingsskattenochKommunal- samtlandsting.ochmuner

Korn-ochvårdfinansieraförintäktertillräckligainte att omsorg.ger
tillskottberoendefortsättningenidärföroch landsting ävenär avmuner

15-20storleksordningenligger istatsbidragNuvarandefrån staten.
detbedömerKommitténkostnader. attverksamhetensprocent av

ökandeföroch mötatill vårdytterligare attbehövs omsorgresurser
resurskravdessadelförbättrad kvalitet. Enönskemålochbehov avom

samordning. Deökadochomprioriteringartillfredsställaskan genom
bedömning,kommitténsenligtmåsteekonomiska kraven i övrigtökade

medger.samhällsekonominden taktuppfyllas i som
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Grundprincipen är generella statsbidrag det finns skäl attmen
använda riktade statsbidrag för stimulera viss önskadatt
utveckling

Enligt kommitténs skall grundprincipenmening generella stats-vara
bidrag till kommuner och landsting. Dessa har för denett eget ansvar
kommunala ekonomin och skall därmed kunna prioriteringargöra
mellan verksamheterna. Genom utjämningssystemet skall alla lik-ges
värdiga ekonomiska förutsättningar bedriva sina verksamhet.att

kommitténsfinnsDet enligt skälmening använda riktadeatt stats-
bidrag för stimulera verksamhetviss eller utvecklingönskadatt viss av
vården. Utvärderingen Dagmarmedlen visar kommitténsenligtav
mening på riktade bidrag kan viktiga för stimuleraatt attvara en
önskad utveckling och sjukvårdshuvudmannenstaten är överenssom

Användningen och utformningen Stimulansbidrag bör iävenom. av
fortsättningen överenskommas mellan och sjukvårdshuvud-staten
männen.

Finansieringsprincipen skall iakttas

Kommittén vill framhålla vikten finansieringsprincipen iakttas.attav
innebärDenna beslutar åtgärder direkt sikteatt staten tarom om som

på den lagreglerade och obligatoriska kommunala verksamheten och
innebär utökade åtaganden för kommuner och landsting skall desom

ekonomiska effekterna neutraliseras reglering nivån pågenom av
statsbidragen.

måsteStaten hänsyn till landetsstörre kommuner ochta att
landsting har olika ekonomiska förutsättningar

ekonomiskaDe förutsättningarna för landets kommuner och landsting
skiljer sig åt. kommuner och landstingI har sin ekonomi balansisom
bidrar ökade statsbidrag till förbättrade möjligheter utveckla ochatt
höja kvaliteten skolan, vårdeni och Många kommuner ochomsorgen.
landsting har emellertid ekonomi och svårigheter uppfyllaattsvag
kraven på balans i ekonomin. En höjning statsbidragen bidrar givet-av
vis till förbättrade förutsättningar för den kommunala ekonomin även
för dessa kommuner och landsting det säkert de kan höjainteär attmen
kvaliteten i sina verksamheter. Däremot kan bidragen motverka en
ytterligare pâ kostnadsnedskämingar skola,i vård ochpress omsorg.
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förbättrautveckla ochmåste sittKommittén att statenanser
landstingensochde enskilda kommunernasunderlag för bedömning av

förhållanden,demografiskagäller ekonomi,förutsättningar vadskilda
följa huruppgiftenhartillgången på vårdresurser Staten attm.m.

ekonomiskautforma dedelar landet ochutvecklas olikavården i av
sådanaförutsättningarna blirekonomiskastyrmedlen deså attatt

kvalitet idensjukvårdshuvudmän kan erbjuda befolkningenenskilda
full-kunnahar förvänta sig. Fördenvård och rätt attattomsorg, som
ochfrånberoende underlag kommunerdenna uppgift är statengöra av

Kommitténmåluppfyllelse.resultat ochverksamhetenslandsting om
landstingochmed kommunerbör komma överensatt staten omanser

kunskapsunderlag.sådantett

företrädareochbör ske mellanöverläggningarRegelbundna staten
vårdfrågorekonomi och viktigalandstingochkommunerför om

överlägg-företablerade formerårs tid hafthar under 15Regeringen
Dagmaröverenskommelsema. Motsva-med landstingenningar genom

iförts med kommunerna. Kommunerna ärhar interande diskussioner
ökningsuccessivsjukvårdshuvudmän. ocksåDet skerdag är stora en

äldreantaletverksamheter dels ökningenkommunernas avgenomav
deutförs iäldrevårdenallt deloch dels störreatt en avgenompersoner

bostäder.äldres
regelbundetdet angeläget regeringenKommittén är attattmenar

förföreträdaremedträffar överenskommelsermed ochöverlägger
kom-för denekonomiska förutsättningaroch landstingkommuner om

Dagmaröverenskom-viktiga vårdfrågor.ochverksamhetenmunala om
mellanöverenskommelserandra former förmelserna bör ersättas av

långsiktigabehovsjukvårdshuvudmännen. finnsDetochstaten av mer
vadvårdens utveckling Dagmaröverens-överenskommelser änom

viktenframhållavill särskiltKommittén attkommelsema avger.
sjukvårds-ochhälso-omfattandeharidagkommunerna ensom

överenskommelser.sådanadeltarverksamhet fortsättningen ii
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Övertalningbyta uppfattning... inrymmer alla medel och knep ärsom
effektiva. Petersson, Carlberg 1990, s.10. informa-När staten genom
tion söker påverka hälso- och sjukvårdens aktörer övertygelse denär
önskvärda formen.

7.1 Kunskap, handling och utveckling

finnsDet olika på kunskap. traditionelltsätt Ett kunskapsbegreppatt se
utgår från kunskap objektiv produkt kanär mekanisktatt en som man
tillgodogöra återupprepasig, målet det inlärda stoffet.är Iatt nyare
pedagogisk och psykologisk forskning utgångspunkten utveck-är en
lingsinriktad där kunskap beskrivs bygger påsyn som en process som
förståelse. Den också situationsbunden och värdeberoende tillses som
skillnad från traditionellt där kunskapett synsättmer anses vara
generell, objektiv neutral.och

den modernaI kunskapsbilden handlar kunskapsprocessen om
utveckling. bygger denDen på kunskap och erfarenhet individen har
och individen själv aktivt måste söka och reflektera. för dettaMåletatt

förståelse för Hedininnebörden.är Svensson, red. 1997. Med detta
perspektiv blir det naturligt tillvara den kunskap erfaren-och deatt ta
heter personalen har lärande och utveckling delsamt attsom se som en

arbetet. Detta gäller såväl teoretisk så kallad "tyst" kunskapav som
tacit knowledge, förtrogenhetskunskap, skicklighet. blir ocksåDet
lättare låta de upplevelser, erfarenheter och kunskaper patienteratt som
har bli del kunskapen i vårdsituationen.en av

genomföra förändringarAtt och det handlingi praktiskomsätta nya
kräver den berörda personalen motiverad deloch villatt är ta av nya

eller delta i utvecklingsarbete.rön

Vilja och kunna två grundläggande egenskaper förär överatt
huvud arbeta med förändring och kompetensutveckling.taget
Utan vilja kommer ingenstans. dockAtt inte kunna ärman
något går någonting åt olika främjandegöraattsom genom
åtgärder." Hansson 1998, 309s.

Först personalen och bearbetat informationennär till kunskapomsatt
kan handling vid. För detta ska ske måste personalen bådeta atten ny
vilja och ha möjlighet omvandla informationen. förAnsvaretatt
kunskapsbildning åligger varje yrkesgrupp. måste dock finnas för-Det

förutsättningar sökande, reflektion och ansvarstagande. Arbetsgivaren
kan skapa dessa förutsättningar, inte minst viktigt organisationär samt



kunskapsutveckling 123med informationStyrningSOU 1999:66 -

växel-det krävsHedin m.fl.förhållningssätt.ledningens att enmenar
praktiskttilloch handling för kommareflektionverkan mellan att

behövsreflektion och handlingUtöveranvändbara kunskaper, samt att
ansvarstagande.relationer, självtillit ochjämlikadialog ochockså

red. 1041997,Hedin Svensson, s.
informationeller objektivtpåavläsasvårt mätaDet sättettär att om

handlande eller sinaändrar sittmedförverkligen mottagarenatt
antalgenomförtfall till. harså går SBUoch hur detta iattityder ettt.ex.

besluten ipåverkatmyndighetens informationhurutvärderingar av
effekthaftinformationen troligen harkonstaterarvården. SBU att men

fråninfomationsverksamhetisoleramycket svårtdet typär attatt en av
stencil.Malmqvist, 1998pågående diskussionersamhälletandra i

förskrivninggällersammanhang, vadtidigareKommittén har i av
riktlinjertillför följ samhetförutsättningar ärläkemedel konstaterat att

ochriktlinjernadeltar i framtagandeaktivtförskrivarna attatt manav
SOUfortbildninguppföljning diskussioner ocharbetar medsedan

,Även föränd-beståendeharandra studier visat2491995:122, atts.
utbild-systematiskhandlande kan nåsvårdpersonalensiringar genom
1997.Wahlström,se ochutvecklingsarbete Spri, 1998ochning t.ex.

långsiktigändrat handlande torde alltsåförförutsättningEn ett vara en
förutsätt-på aktivt utifrånberördaverksamhet där de sätt,ett egna

ochinformationimplementeringenutformandetdeltar iningar, samt av
kunskap.

hälso-påkvalitetende allra flesta falliPersonalens insatser avgör
harvårdenarbetar iyrkesgrupperDeoch sjukvårdens insatser. som

humanistisktorde det finnasbl.a.mycket gemensamt, gemensamen
skolning.teoretiskifrågaskillnadenvärdegrund. Däremot är stor om

hög-sjukvårdande personal hade 53Bland landstingens procent en
ochkommunernas vårdskoleutbildning 1997; inom mot-varomsorg

SvenskaLandstingsförbundet 1998,siffra cirka 15svarande procent
måsteinstitutionerStatliga myndigheter och1999.Kommunförbundet

Iblandskillnader.hänsyn till dessamed informationi sin styrning ta
denvänderfrågortill i andravissvänder informationensig en grupp,

och/eller till patienter.yrkesgruppertill samtligasig

Ökat till allmänhetenutbud7.2

Media i1900-talet.underinformationskällor har VaritTillväxten storav
utvecklingentid snabbainte minst denformer, och påolika avsenare

tilltillgång/tillträdeallmänheten harinneburithar ett stortInternet, att
ochhälso-webbplatser medökar antaletinformation.utbud T.ex.av
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vårdrelaterad information ständigt. Andelen svenskar har tillgångsom
till Internet stiger; under januari 1999 surfade 44 svenskaprocent av
folket mellan och12 79 år på Internet. Sifo Interactive Media 1999.

det finnsAtt utbrett intresse för hälso- och sjukvårdsrelateradeett
nyheter märks kvällstidningarnaspå förstasidoräven och hälsobilagor.

sällan förekommerInte nyhetsstoff relaterat till hälsa och sjukvård.
Industrin har alltmer börjat marknadsföra sina produkter direkt till

konsumenterna, bl.a. sedan TV-reklam för receptfria läkemedel blivit
möjlig. På harInternet många läkemedelsföretag webbplatser medegna
patientinformation. Information receptbelagda läkemedel får inteom
spridas aktivt till allmänheten, den finns dock tillgänglig på Internet,

riktad till förskrivare. finnsDetän i praktiken inget hinder för all-om
mänheten del den. I intervju i Läkemedelsvärldenatt påpekarta av en
Brink vid Nämnden för bedömning läkemedelsinfonnation att:av

Internet visar på dagens regler ohållbara. Vi borde slutaäratt
på infonnation till allmänheten förekommer och iattreagera

stället fundera informationenpå hur Läkemedels-ut.ser
världen 1999:1.

Människor både kan och vill klara sin hälsa och sjukdom. Intres-egen
för, liksom möjligheterna till detta har ökatset inte ökadminst genom

kunskap kring faktorer bidrar till ohälsa. Det ökande antalet allt-som
receptfria läkemedel bidrar till möjlighetpotenta finns vårdaatt attmer

sig själv för förr krävde sjukvårdsinsats; exempel kansymtom som som
långtidsverkande antacida ochnämnas nikotinersättningspreparat som

blivit receptfria under år. Utvecklingen inom egenvård frånharsenare
vårdens sida gått från på patienten ofönnögen klara sigatten syn som

professionen till ökat förtroende för allmänhetensutan möjlighetett att
vårda sig själv Marklund, hearing, 4.januari bilaga1999,

Ett problem med den ökande informationsmängden kvalitets-är
säkringen. Både hos allmänheten och inom vården behöver människor
ha förmåga sändarens trovärdighet och Medias, ochatt avgöra motiv.
inforrnationens utveckling kanär något braen process som ses som
såväl något problematiskt. I vårdsammanhang kan konstaterasom man

å sidan ökar patientens chans ha förväntningaratt påatt samtena
Åkunskap och önskemål behandling. andra sidan kan dennaom

kunskap ryckt sitt sammanhang.vara ur
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information7.3 Statens

omfattande inforrnationsverksamhet med utgångs-bedriverStaten en
myndigheter-regeringsbeslut och de olikapunkt i riksdags- och genom

infonnationsverksam-det följ ande beskriveråtaganden. viI statensnas
målgrupper för avsändarefyra perspektiv: information,het avur

informationskanaler innehåll.informationensinformation, samt

Målgrupper

sjukvårdeninformation hälso- ochför inomMålgrupper ärstatens
deltar iarbetar i vården eller påfrämst alla de sättannatpersoner som

målgrupp.kanmedborgareutforma verksamheten, ävenatt men vara
sjukvårdshuvudmännentraditionellt främst riktats tillInformationen har

läkaretill medicinska främstbeslutsfattare och yrkesgrupper,som
bilaga 6.Carlsson,Garpenby och

sjuk-information vårdenshel del till yrkesgrupper,En statensav
demedvårdproducenter framvårdshuvudmän och tillsammanstas

berördaoch dedialog mellan företrädareberörda. Ofta detär statensen
den kon-kommunikation ienkelriktad utän som mynnarsnarare en

behandlings-Som exempel kanstatliga informationen.kreta nämnas
art-dokumentLäkemedelsverket, of therekommendationer från State

olikautvecklingsprojekt SBU:sSocialstyrelsen, inom Sprifrån samt
publikationer.

tillkvalitetssäkrad informationefterfrågan patienterBehovet och av
vårdamänniskorallt kanökat. utsträckningoch allmänhet har I större

riktningförändrats iVårdpersonalens attityder har ocksåsjälva.sig en
med dennaochförmåga egenvårda sig. Idär allmänheten tilltros att

dåinte minstbehov lättillgänglig rådgivning,utveckling finns ett av
anpassadsamhället ökat och därmed behovetinforrnationsmängden i av

kvalitetssäkrad information.och
riktade tillmyndigheter har informationsaktiviteterMånga statliga

omfattandeApoteket för relativtpatienter/medborgare. AB svarar en
effekterochkring användningoch rådgivning egenvård,infonnation av

wvvw.apoteket.se.muntligt ochläkemedel; både på Internetolika
hälsoupp-informationsverksamhet,Folkhälsoinstitutet har stor t.ex.en

finns ocksådirekt till medborgarna.lysning, riktar sig Det anpas-som
medicinskaSocialstyrelsens och dokumentsade SBU:sversioner omav

frammed Handikappinstitutet tagithar tillsammansmetoder. Spri en
informa-innehållerpatientinformation,referensdatabas för Patrix, som

behandlingsmetoder, läke-funktionshinder,hälsa, sjukdomar,tion om
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medel och hjälpmedel www.spri.se/spriline/infopathtm. lnfoMedica
webbplats wwwinfomedicanuär där staten representerasen av

Apoteket AB. utvecklas tillsammansDenna med landstingen med syftet
erbjuda producentobunden information medicinska frågor tillatt en om
bred allmänhet.en

Avsändare

De olika myndigheterna har enligt sina instruktioner relativtett
omfattande följaåtagande utvecklingen inom området, utvärderaatt
verksamheter, for kunskapsutveckling och kimskapsförmedling,svara

för officiell statistik Riksdag, och myndigheterregeringansvara m.m.
avsändare infonnationsspridning.i särställningär En intarstatens

och högskoloruniversitet har för bedrivautbilda ochansvaret attsom
forskning.

beskrivsHär kort några centrala myndigheters spridaroll i att
information till hälso- och sjukvården. Utöver dessa finns flera myndig-
heter med begränsade uppdrag. Detta gäller de statligainte minstmer
kommittéer arbetar under begränsad tid med avgränsade arbets-som en
uppgifter. Gränsdragningen mellan de olika informa-myndigheternas
tionsansvar helt tydliginte och viss överlappning Vadär förekommer.
gäller läkemedelsinformation konstateras detta Läkemedelsdistribu-i
tionsutredningens betänkande Läkemedelsinformation för alla SOU
1998:41; Garpenby och Carlsson "Inom hälso- ochäven attmenar
sjukvårdens område uppträder i många olika skepnader det...staten

oklart hur de koordinerade bilaga slutsatser.är avsnittetär
myndighetDen hälso- ochinom sjukvårdsområdet kanske mestsom

entydigt arbetar med information SBU beredning förStatensär -
utvärdering medicinsk metodik. harSBU enligt instruktionenav
1996:608 till uppgift utvärdera tillämpade och medicinskaatt nya
metoder medicinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt perspektiv. Iur upp-
giften ingår sammanställa utvärderingama påäven att sätt görett som
det möjligt för berörda tillägna densig kunskap utvärderingamaatt som
resulterat formDetta i avpassade for olika mål-görs rapporterav
grupper.

Kriterier for Vilka områden väljs for utvärdering detär attsom
måste finnas tillräckliga kunskaper det harämnet storsamt attom
betydelse för människors liv, hälsa och livskvalitet. beaktasI övrigt om
området berör många människor eller riktar vanligt medi-sig mot ett
cinskt hälsoproblem, det har betydande ekonomiska konsekvenser,om
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vård-föreller medför konsekvenserbetydelseomfattande etisk stora
personal.ochorganisation

nationellt för tidig utvärderingAlertSBU är systemett nyaav
gällervadsammanfattas kunskapslägetmedicinska metoder. dessaI

metoder.existerandeanvändningsområden förmetoder eller nyanya
tillgänglig påfinnskonferenser ochspridsInformation även genom

www.sbu.se.webbplatsen
uppgifter följa utvecklingen,ingårBland Socialstyrelsens utvär-att

-förmedling iför kunskapsutveckling ochverksamheterdera samt svara
vilkaantalpublicerarMyndighetenvård och rapporter,ett stortomsorg.

SocialstyrelsenMeddelandeblad,SoS-rapport,publiceras i serier som;
Aktiv uppföljning, EpC-rapport,utvärderar FU-serien,följer ochupp

Special. TillRiskRondenCUS-skrift, RiskRonden ochMARS-rapport,
serierna.vid sidanmängd publikationerdetta kommer ut avsom gesen

insamladeforskning och/elleranalysinnehållerFU-serien av
användaskanskall tydliga resultatMaterialet visaempiriska data. som

Socialstyrelseneller utveckla verksamheten...för förstå, förändraatt
19980

Socialstyrel-faktadatabasen sammanställermedicinska MARSdenI
praxismedicinskdokumentation godochkunskapsöversikter avsen

serviceñinktion.statistiskerbjudersamt en
inomstatistikenför den officiellaSocialstyrelsen ävenansvarar

sjukvård. Detsjukdomar hälso- och görsochsocialtjänst, hälsa samt
Epidemiologiskt EpC. EpCCentrumbl.a. rapporterar omgenom

socialasjukdomar,befolkningens hälsa,utvecklingochutbredning av
ochsjukdomarriskfaktorer förvårdutnyttjande ochförhållanden,

för vård-underlagviktigtinformationproblem.sociala Denna är ett
politiken.

MARSinformationsmaterial, inklusiveSocialstyrelsensDelar av
på webbplatsenfinns tillgänligtoch EpC, www.sos.se.

förebyggauppgiftmednationelltFolkhälsoinstitutet attär ett organ
Blandalla.hälsa föroch främja godohälsasjukdomar och att enannan

kunskapoch spridautveckla, ställauppgifterna ingår att omsamman
folk-förbättrabetydelse föråtgärder harerfarenheteroch attsomav

tidskrifter,bl.a.hälsan 1996:614 Detta gör att utgeman genom
Innehålletnätverk.konferenser ochnyhetsbrev, samtrapporter genom

metodertill konkretautveckling, policyfrågorfrån forskning,spänner
skadeföre-graviditet ochmiljöer, rökfriallergianpassadeför t.ex.

Internettillgängligt viaMaterial finnsbyggande insatser. även
wwwihinstse.

läke-och tillsynhuvuduppgift kontrollLäkemedelsverkets är av
tillläkemedel,informeramedel. uppgiften ingårI t.ex.även att om
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hälso- och sjukvården. Förutom direkt information förskrivaretill
förser Läkemedelsverket de regionala läkemedels-kommittéema med
information och utbildningsmaterial. Verkets läkemedelsinfonnation
finns tillgå på Internet:att wwwmpase.

Apoteket MellanAB och Apoteket finnsägs ABstaten. staten ettav
särskilt avtal reglerar verksamheten. bl. bolagetDär sägs attsom a.
skall för producentobunden information till enskilda konsumentersvara

informationerbjuda sådan till hälso- och sjukvården.ävensamt
infonnationsgivarna,Apoteket de till allmän-inte minstär störreen av

heten. receptfriRåd kring medicin, egenvård uppsökabörnärsamt man
sjukvården webbplatsenlämnas på wwwapoteketse.

Apoteket, och därmed för sjuk-Institutet hälso- ochägerstaten,
vårdsekonomi, IHE. Institutet icke vinstsyftande forsknings- ochär ett
utredningsinstitut hälso- ochinom sjukvårdsområdet. webbplatsenPå
www.ihe.se kan läsa vill underbyggdaIHE "...bidra till välattman
beslut och fördjupadsaklig och debatt sjukvårdenshälso- ochen om
utveckling. publicerar" Institutet ordnar konferenserrapporter, m.m.

Hälso- sjukvårdensSpri, och utvecklingsinstitut, allmännyttigär en
ideell förening ochmed Landstingsförbundet medlemmar.staten som
Enligt stadgarna främstaSpris uppgift främja utvecklingen inomär att
hälso- och sjukvården i Sverige kvalificeratlångsiktigtettgenom
utvecklingsarbete. Institutet arbetar med utveckla vårdens kvalitet,att
utarbeta metoder för effektivt resursutnyttjande och skapa förutsätt-
ningar för informationsutbyte. Spris biblioteks- utredningsbankoch är
nationellt ansvarsbibliotek för hälso- och sjukvården ochi Sverige man
har i samarbete med andra organisationer och frammyndigheter tagit

antal databaser. www.spri.se vilkeninstitutets webbplatsärett genom
databaser Spriline,Patrix, WHOLIS mil. kan ochnås. Statensom
Landstingsförbundet beslutathar verksamhet skall upphöraSprizsatt
den december31 1999.

Andra statliga aktörer Statens för psykosocial medicinär: institut
förmedlar kunskaper psykosociala hälso- ochaspekter påsom om

sjukdomsprocesser; Smittskyddsinstitutet informerar detsom om
epidemiologiska frågaläget i blandsmittsamma sjukdomarom
människor; Riksförsäkringsverket RFV tillsammans med försäk-som
ringskassoma administrerar socialförsäkringarna huvud-och försvarar
delen samhällets ekonomiska skyddsnät. råd,allmännaRFV utav ger

för statistikansvarigt och socialförsäk-utvärderingärsamt om av
fleraringen; forskningsråd har till uppgift främja forskning och ävenatt

informera forskningen inom vårdområdet se kap. 9.att om
Sveriges Radio, TelevisionSveriges och Utbildningsradion ägdaär

fristående stiftelse, teclmar avtal med och får anslag viaav en men
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har självständighet iDe programvalet och har tolkat publicsittstaten.
service-uppdrag det innehållerså omfattande hälsoinfonnationatt en
till medborgarna. Genom Livslust och Ronden nårprogram som man

informationmed ofta behandlar förebyggandestora grupper som
insatser och egenvård. för medMan omfattande dialogäven en
tittare/lyssnare. nyhetsrapporteringInte minst nås befolkningengenom

information vårdenskring organisering, funktion och kvalitet.av

Kanaler

Information kan överföras på många olika Nedan följer någrasätt.
används frånexempel på media sida.statenssom

skriftligstatliga myndigheterna mängd olikaDe ut typerger en av
årligeninformation. utkommer antal broschyrerDet ett stort rapporter,

tilloch böcker; allt från med digert vetenskapligt material,rapporter ett
budskapenklare broschyrer med till allmänheten.ett anpassat

Muntlig information del inforrnationsgivning.är statensen av
konferenser,Exempel på detta de flesta de statliga aktörernaär som av

haanordnar, och apotekspersonalens kunder. Viktenmedmöte attav
information ända-muntlig har bl.a. uppmärksammats förSBUav som

målet har skapat nätverk så kallade SBU-ambassadörer.ett av
Alla myndigheter med anknytning sjukvården har in-till hälso- och

formation tillgänglig Flera samlat sig påpå Internet. viktiga aktörer har
webbplatsen Svenskt Medicinskt www.smed.org därFönster ge-man

länkar har till all information medverkande läggertillgång denom som
Lands-på webbplatser. idag härifrånsina De nås MFR,ärut somegna

tingsförbundet, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen.SBU, Spri och
information Folkhälso-produceras andra media;Dessutom genom

myndigheter video, CD-ROMinstitutet de sigär använten av som av
och Affischer och ochDVD. används också. Radio ärteveannonser

informationskanaler harkanske de genomslag.störstsom
tillgång till informationen Vissamänniskor får kan variera.Hur

Vetenskapuppsökande; distribueraskanaler SBU:s tidningär mer ex
Läkartid-inlaga i tidslcriftema Landstingsvärlden,och Praxis som en

riktade tillLäkemedelsvärlden och Vårdfacket tidningarningen, -
tillprofessioner distrubuerar tidskrift informerari vården, Spri sin Spri

landsting, egenprodu-vårdenheter kommuner och Apoteket lämnari ut
läkemedelcerade behandlingsanvisningar till kunder hämtar påsom

och cigarettköpare Socialstyrelsensvarje i Sverige får delrecept ta av
cigarettpaket.varningar på
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infonnation finns tillgängligAnnan för den vill ha den,som men
inte aktivt till någon. Detta gäller från myndig-mångaut rapporterges

heter de databaser finns på Internet. Se Sprisamt som numera ex. om
och Socialstyrelsen föregåendei avsnitt.

beskrivits kan tolkas auktoritärtDet påatt staten ettsom ovan som
enkelriktat förmedlar information. praktiken så allt detIsätt är gott som

betecknats information resultat dialogstatens ettsomsom ovan av en
ochmellan företrädare yrkesgrupper, eller andra.patientgrupperstatens

före-Exempelvis framtagna samarbete medSBU:s iär rapporter
trädare för specialitet, de Läkar-respektive diskuteras media sei t.ex
tidningen och 12 1999 och förmedlas bl.a.ll SBU:snr genom

dialogerambassadörer för med vårdens personal. Andra exempelsom
Sprizs utvecklingsarbete genomförs i samarbete med verksammaär som

folkhälsoarbeteinom vård och temaårApoteket AB:ssamt som
medgenomförs samarbete patientföreningar. Folkhälsoinstitutet hari

för arbete, medutvecklat nätverk sitt Socialstyrelsen har arbetsgrupper
professioner, huvudmän fram-för och vidpatienterrepresentanter

tagandet Nationella riktlinjer och ofta framtagande Statevidävenav av
of the dokument.Art -

Innehåll

information hälso- och allaStatens sjukvård innehåller i stort settom
aspekter verksamheten. gällerpå Det medicinska metoder, patient-
säkerhet, organisation, ekonomi m.m.

Ökad betoning verksamhethar skett sjukvårdensDet atten av
behöver baseras vetenskapliga faktaunderlag,på inte minst genom

based medicine. för internationellabegreppet evidence Fokus den
området och existerandeutvecklingen inom kunna visaär att att nya

harmedicinska metoder till för dennapatienterna,är nytta nyttasamt att
metoder. börvisats med vetenskapliga Nyttan behandling ävenav en

tillstå i rimlig proportion insatsen av resurser.
Grunden för evidensbaserad sjukvård god tillgång till inforrna-ären

kostnader för Vårdforsk-tion effekter och olika vårdinsatser.om av
viktig roll. produktionenspelar här totala vetenskapliga iDenningen en

världen mycket snabbt. Delar forskning publicerasdenväxer av som
har låg relevans eller har brister i kvalitet. Behovetuppläggning och av
kritiska och vetenskapliga resultatgranskningar sammanställningar av
har ökat informationsmängden.med uppgifterDet är är resurs-som
krävande alltså nationellt ochoch vinner på samordning,som en
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globalt. SBU den myndighet befint-sammanställer och granskarär som
liga forskningsresultat.

och genomförSpri MFR konsensuskonferenser. Syftet med konfe-
få överblick aktuellt medicinskt område därär överatt ettrensema en

oenighet råder diagnostik och/eller behandling, och grundvalpåom av
aktuell forskning och expertutlåtanden kunna utfärda gemensamen
rekommendation frånkonsensus de deltar. Rekommen-experter som
dationen kan gälla behandlingsmetoder, Läkemedelsverketterapi m.m.
har liknande konferenser med expertpaneler angående läkemedels-
terapier.

Staten har kommit med landstingen fram natio-överens att taom
nella antalriktlinjer för vanliga sjukdomar. utarbetasRiktlinjernaett
tillsammans med och bygger på of theState Art-expertgmpper
dokument, SBU-rapport Socialstyrelsen har fram riktlinjertagitm.m.
för utredning, behandling och uppföljning diabetes och kranskärls-av
sjukdomar. Arbete pågår 1999 formed utarbeta riktlinjerattnu

med reumatoidpatienter stroke, höftfraktur, självmordsnäraartrit,
patienter nyinsjuknadepatienter psykos.isamt

Socialstyrelsen har utvecklat den medicinska faktadatabasen MARS
förser sjukvårdens aktörer med Syftetmedicinsk information. ärsom

bl.a. bidra till jämnare spridning klinisk MARSerfarenhet. Iatt en av
of Art-dokumentingår State the och servicefunktionstatistisk somen

möjlighet jämföra vårdutnyttjande och vårdproduktion Upp-attger
gifterna bygger patientregistretpå bl.a. och allmänt tillgängliga data-
baser befolkningen. De nationella medicinska kvalitetsregistrenom
ingår viktiga databasen.delar isom

deltar den Vårdpolitiska ochStaten i debatten med utredningar
underlag olika slag och har infonnationsfor-viktig rollav en som
medlare reformer,i samband med utvärderingar lägetoch Översikter av
inom svensk och sjukvård.hälso- har uppdragetT.ex. Socialstyrelsen

effekternautvärdera de olika huvudmannaskapsreformeratt av som
genomförts under 1990-talet vad äldre- och handikappomsorgen,avser
psykiatrin läkemedel. Utvärderingarna effekterna såväl vadsamt avser
gäller patientsäkerhet ekonomi och utvärde-organisation. Dessasom
ringar har resulterat flertali ett rapporter.

Utvecklingsarbete

bedrivs omfattande arbeteDet med utveckla vårdens olikaett att
verksamheter vilket kommuner och landsting sjukvårdshuvudmänsom
har huvudansvaret för. Statens roll främst underlag forbidra medär att
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formutveckling vården i metodutveckling, informationavav om
forskningsresultat, statistik så beskrivits inteStaten ärm.m. som ovan.
på något aktör. finnsHär andra med omfattande verksam-sätt ensam
heter Landstingsförbundet, Kommunförbundet yrkesföre-Svenskat.ex.

patientföreningar, fackliganingar, organisationer m.fl.
Andra viktiga aktörer på detta område och i olikaSpri IHEär som

förprojekt redovisat underlag sjukvårdshuvudmännens utvecklings-
arbete. arbetar hälso- och sjukvården olika projektSpri med inomnära

värdkvalitet, kvalitetsutveckling, ochbl.a. mätning kvalitetssäkringav
Verksamhetsuppföljning. Spri tillhandahåller, bibliotek, publika-via sitt

Ävenvårdens genomförtioner till i utveckling. IHEär nyttasom
projekt områden hälsoekonomi,inom kvalitet och organisation.som

verksamhet kommer upphöra fr.o.m.Spris januari år 2000.1att
omfattande arbete för till verksam-åstadkomma möjligheterEtt att

genomförs ihetsuppföljning har initierats Socialstyrelsen. Arbetetav
samverkan med Spri, Landstingsförbundet m.fl. SyftetSBU, är att

heltäckande Vårdenhet, elleråstadkomma där enskildvarjeett system
beskrivas vad gällerverksamhet, ska kunna och jämföras med andra

kvalitetkostnader, och Socialstyrelsen, 1999c.prestationer

Utbildning7.4

Utbildning olika yrkesgrupper del informations-är statensav en av
och sjukvården. förhälso- har huvudansvaretstyrning Statenmot

högskoleutbildningarna.universitets- och Landstingen har tidigare varit
delenhuvudmän för vårdhögskoloma, och finansierar fortfarande större

den utbildning överförts till den statliga högskolan. Ansvaretav som
för kommunerna.gymnasieskolan åvilar

finns nationella samtligagymnasieskolan 16 olikaInom program,
förbereder för verksamhet vårdenår. iDet ärtreom program som

Utbildningen under-omvårdnadsprogrammet. grund för yrkenär som
mil.sköterska, skötare, vårdare

Kunskapslyftet femåriga påInom regeringens satsning vuxen--
utbildning främst Kunskaps-utbildning bedrivs arbetslösa.av vuxna-

huvudsakligen till kompletteralyftet vänder behöversig personer som
gymnasial Kunskapslyftet sker visssina kunskaper på nivå. Inom

utbildning från vårdområdet.såväl till som
styrelse högskolansvarje högskolas förDet är attsom upp-ansvarar

gifter fullgörs, har för utbildningamas dimensioneringt.ex.man ansvar
och innehåll.
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Innehållet i vårdutbildningama Högskoleförordningenstyrs genom
1993:100, där de krav på kunskaper och färdigheter krävs försom

har viktigStaten roll underlätta lärande inomattexamen anges. en
organisationen i grund-, vidare- och fortbildning särskiltattgenom
främja utvecklingen kunskapssökande, lqitiskt tänkande ocheget ettav
vetenskapligt förhållningssätt till förebyggande, diagnostik, behandling,
omvårdnad och rehabilitering. En indirekt styrning förekommermer
också Förordningen yrkesverksamhet, kapitelgenom om se

for yrkesexamenKraven liknande karaktär för de flesta vård-är av
yrken; skall självständigt kunna yrket, förmåga tillhat.ex. utövaman
goda relationer ochmed patienter deras närstående, ha kännedom om
samhällsforhållanden påverkar människors hälsa kunnasamtsom
initiera och delta förebyggandei arbete. Exempel på andra krav är
kunskaper ekonomisjukvårdens och tillorganisation förmågasamtom
lagarbete och samverkan.

Kommitténs7.5 överväganden

Information syftar kunskapsutvecklingtill

Infonnation, utbildning, och alla former kunskapsutveckling fårav en
ökande betydelse medel påverka och hälso- och sjuk-att styrasom
vården. Staten vill sin slagstyrning med information olikagenom geav
möjligheter till kunskapsutveckling, och förlängningen förändringi ien
beteendet, sjukvårdsfrågor.i hälso- och själv-Informationen ingetär
ändamål styrmedel for målen.sig de nationella Detärutan ett att närma
kan handla effektivakvalitet, ochmetoder, riskfaktorer for sjukdomom
skillnader mellan Statens informationstyrning med ärgrupper. om-

det statligafattande, många aktörer metoder,arbetar med olikaär som
målgrupper och innehåll.

många verksamheter inom kunskaps-Att och informationsområdet
på nationell samordningvinner enligt kommitténs mening inteären

motiv för skall finnsför dem; det andraatt staten ta ansvaretnog
aktörer också kan på det nationella planet. Statens ärsom agera ansvar
relaterat till de målen förnationella hälso- speciellt deoch sjukvården, i
fall där avvikelsema dessafrån befaras finns mängdDetstora.vara en
andra infomiatörer aktörer måste förhålla till. vissasig Istatenssom
fall leder det kantill avstå från informera, informationenatt staten att
når ändå behöveroch inte legitimera fallden. andraIut staten är
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motvikt tillkanslutsatsen den informeramotsatta: staten t.ex. som en
kommersiell infonnation.

Översyn styrning med informationstatensav

behöver deeffektivt arbeta de nationella målenpåFör sätt motatt ett
ochtydlig medvetenmyndigheterna ha strategi, dvs.statliga en en
skainformationen och kunskapsutvecklingenformulerad plan för hur

ökad medmåluppfyllelse uppföljningbidra till hurkunna samten
återforing sker.

medverksamhet,och sjukvården komplexEftersom hälso- är en
involveradedär olika yrkesgrupperbeslutsnivåer och mångaflera är

styrmedel. Eninformations-/kunskapsstyrning allt utnyttjatblir ett mer
ske myndigheternas informationsinsatserocksåsamordning måste av

bedöma saknasSåvitt kommittén kantill de olika målgruppema. en
enligtbörinfonnationsstrategi.samordnad statlig Regeringensådan

informa-särskild den statligakommitténs initieramening översynen av
bl.a. beakta följande aspekter:börDentionsstyrningen.

meddialogplaneras och genomföras iInformationsinsatser bör
berörda

medarbetarde flesta andra organisationerlägger liksomStaten som
genomarbetadvid fram vederhäftig ochinformation vikt att tastor en

uppnå legitimitetsvårigheterna ligger dock iinformation. De attstörsta
omvandlaskaninformationenför dess såmotivation mottagare attsamt

infonna-mellantill förändringar. Avvägningentill kunskap och bidra
för denna Det-utvecklingsansatser har betydelsetions- och process.

möjligheter och miljö.gäller målgruppemassamma
kräver långsiktighet. Grunden insatsernaInfonnationsstyming är att

patient-genomförs dialog med berörda yrkesgrupper,planeras och i
kan ioch/eller Dialogensjukvårdshuvudmän vårdproducenter.grupper,

hälso- ochsamtidigt utvecklingenstyrmedlet bidrar tillsig göra att av
berörda såInformationskanaler utifrån demåste väljassjukvården. att

olikasäkras. påtillgång till information myndigheterDe sättsom
förvissa siginformationsstyrning börmedverkar i attävenstatens om

dvs.och infonnationen;förstår, litar på syftet, med attmottagaren ser
legitimitet hos målgruppen.hänsyn till insatsenstas
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till utveckling och stimulansmöjligheterPersonalen skall ha genom
kunskapökad

föryrkesverksamma vården harenskilda inomdeDet ansvaretär som
kommitténvilket tidigare konstateratskunskapenden även avegna

och stimulansMöjligheter till utvecklings.233.SOU 1995:122,
motivationminst viktiga för personalenskunskap inteökad ärgenom

bidra till dettamed arbetet. Staten kantillfredsställelseoch attgenom
lättdeni utarbeta information,personal involverasvårdens görsatt att

genom respektivetillIT-teknik, och anpassadtillgänglig, inte minst
finnsdettillmåste arbetsgivare,Vårdproducentenmålgrupp. attsom se

kunskapsbildningentid för personalen delta ioch i attutrymmeresurser
lärande börarbetet. Kommitténutvecklingen detoch attanseregnaav

ochsjukvårdenhälso- ochviktig del arbetet inom attavvara en
stimuleras.Detutveckling kunskap börmedverkan ipersonalens av ny

tillbörkapital personalens erfarenheterbetydande ifinns tasett som
vara.

målgruppers förutsättningarinformation till olikaAnpassning av

tillgängligfinnstill informationuppgift samtStatens är även attatt se
svårig-till har olikahänsynförmedlas så typertasatt avgrupper som

språksvârigheter.handikapp olika slag ellerkan gällaheter; det av
olikaförutsättningarmåste känna till deområdetAktörema inom som

information.till sighar att tagrupper

långsiktigInformationsstyrning är

realistiskaviktenligt kommittens mening görDet är att manav
verksamhetengenomslaglång tid dethurbedömningar itar att avav

struktureratfrånforskning och erfarenheterinformationsstyrning. Mer
infonna-olikakunskapen effekterökautvecklingsarbete bör när avom

snabbafalldeoch sjukvården kan nås. Ihälso-inomtionsinsatser
hittillsvarandedagens erfarenheterresultat krävsekonomiska är att

siktlängreframgångsrik. Påvarit tillräckligtinteinformationsstyrning
kunskaps-oöverträffad gäller sådetmetoden sannolikt närär en

hälso- och sjukvården.beroende verksamhet som
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Nationellt utvecklingsarbete

Kommittén konstaterar det fortsatt kommer finnas behovatt att av
nationellt samordnat, kvalificerat utvecklingsarbete bl.a. i syfte att

förskapa grund förändringar vården där alla berördaen gemensam av
deltar. del kan sådantTill viss arbete vila de lokalapå FoU-parter

då flera dessa idag har struktur undermåstecentra, ettmen av svag
uppbyggnadsskede olika centrala förorganisationer attta ansvar
utvecklingsverksamhet stimuleras och genomförs.
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Vårdforskning8

på begreppetangeläget ha breddetKommittén är ansatsattatt enanser
mångfacetteradbakgrund vården i sigvårdforskning ärattmot av en

betänkande SOUtill kommitténs tidigarebilagaverksamhet. I en
begreppet vård12 förklarasbilaga1996: 163, som:

genomförspå de olika insatserbenämningsammanfattande som
for sigoch lindra lidande, insatsersjukdomför botaatt som var

sjukvårdensochtill fullgöra hälso-bidraroch tillsammans att
förutsätteruppgifter.kommunala Insatsemaoch den omsorgens

föroch genomförskunskaperolika representantematyper avav
professionema.de olika

vid på vårdforslcningenför tvärveten-ytterligare motiv är attEtt synen
vårdforsk-ingå ivården naturligt skall kunnaforskningskaplig om

ningsbegreppet.
tyngd-lagtdirektiv,vi, utifrån kommitténsbetänkande hardettaI

de "nya"benämnavad vi har valtforskningen ipåpunkten att
huvud-grund iforskning hardvs. den sinvårdforskningsämnena; som

sjukgym-omvårdnad,reproduktiv och perinatalomvårdnad,ämnena
områdetlaboratorievetenskapbiomedicinsknastik, arbetsterapi, samt

defrämst påämnen/områden fanns tidigaresocial Dessaomsorg.
vårdhögskolorna.landstingsägda

och90-taletochfram under 1980- ärvuxitforskning harDenna
Benämningenbetraktaforskningsinriktningarrelativt andra att som ny.

begrepp.tillfälligtbetraktanya vårdforskningenden är ettatt som
Även sjukvårds-ochhälso-medicinska forskningen ochkliniskaden

kommerför utredningen. Härutöverforskningen inomtas ramenupp
handikappvetenskapäldreomsorg ochdelar forskningen inomockså av

beröras.att
inriktningarolikaför vårdforskningensfinns flera motivDet att

utvecklas. Förvårdforskningtvärvetenskapligfördjupas liksom att en
allsidigdet angelägetoch kommunersåväl landsting attärstat ensom
ochframmevårdforskningen ligger långt attvårdforskning bedrivs, att
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forskningen behandlar vårdens olika verksamheter från såväl patient-,
verksamhets- samhällsperspektiv. Vårdforskningen har bety-storsom
delse för utvecklingen hälso- och sjukvårdens kvalitet t.ex.av genom
utveckling metoder för omhändertagande och behandlingav nya som
leder till alltmer avancerad och kostnadseffektiv kanvård. Därtillen
tillgången på kompetent, kritiskt tänkande och delaktig personal säkras

olika yrkeskategorier deltar i forskningen allatt samt attgenom
personal möjligheter del forskningens resultat.taattges av

1 Ansvarsfördelning

del förEn Vårdforskningen huvudmanstor ansvaret är statens;av som
för högskoloruniversitet och finansiär, bl. forsknings-viasamt som a.
råden. Forskarutbildning och forskning skall bedrivas deinom veten-
skapsområden riksdagen bestämmer. vetenskapsområdenDessasom
finns vid viduniversiteten de högskolor fåttefter ansökansamt som
regeringens beslut fâ ha eller flera vetenskapsområden. Detatt ett är
sedan styrelsen för respektive universitet eller högskola ansvararsom
for hur medlen olikainom de områdena skall användas, inteom
regeringen beslutat särskilda mål.om

Högskolorna för Vårdforskningen utvecklas ochatt attansvarar en
bra infrastruktur byggs kan tillgodose forskarutbild-krav påupp som

ochning kvalificerad handledning de vårdforsknings-i "nyaäven
ämnena.

.Sjukvårdshuvudmännens för klinisk forskning ipreciseratäransvar
Hälso- och sjukvårdslagen 19822763, b §:26

Landstingen och kommunerna skall medverka finansiering,vid
planering och genomförande kliniskt forskningsarbete påav
hälso- och sjukvårdens område folkhälsovetenskapligtsamt av
forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa
frågor, i den omfattning behövs samverka med varandrasom

med berörda universitet och högskolor.samt

Bestämmelsen grundar sig på kommitténs förslag delbetänkandeti
"Landstingens för kliniskt forsknings- och utvecklingsarbeteansvar
SOU 1994:132. delbetänkandetI gjorde kommittén bedömningen att
forskning i prekliniska discipliner renodlat medanstatligtettvar ansvar

för den kliniska forskningen lands-delat mellanansvaret staten,var
tingen och kommunerna. Den patientnära kliniska forskningen var,
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den experi-angelägenhet medanenligt kommittén, gemensamen
statligtforskningen primärtmentella kliniska ett ansvar.var

betonadessamhälle 1996/97:5Forskning ochpropositionenI att
lands-sjukvårdslagen behövs klargörochändring hälso-"en i attsom

forsknings-bedriva dennaochhartingen rätt ett att typansvar aven
betraktaoch sådan ändring inteutvecklingsarbeteoch är attatt somen

lagtäster debekräftar ochnågotfor landstingen utannyttett somansvar
harbakgrund kommunernaråder.förhållanden Mot ävenattavsom

bestämmelsen iden slutligaoch sjukvård komhälso-för vissansvar
landsting.inkludera såväl kommunersjukvårdslagenochhälso- att som

denUtveckling nya8.2 av

vårdforskningen

ihistoriskaharvård och sittHuvudämnena inom ursprungomsorg
yrkesinriktade utbildningsprogram. Framväxtenochyrkesverksamhet

fördjupadoch har vanligen gått viavårdforskning inom omsorgav
forskar-tilltillträdeöverbryggande kurser föryrkeskompetens och

utbildning.
haftharyrkesprofessionella sammanslutningarFackförbund och

dessaforskning.utvecklingen denna Förutomförbetydelse attstor av
utvecklingenhar pådiskussion de drivitfora forfungerat genomsom

inrättaforskning ellerkartläggastipendier, veten-dela attutatt genom
forskningsresultat ipublicerasDessutomeller sektioner.skapliga råd

fackliga tidningar.vissa
stimuleratgradhögsjuksköterskeförening SSF har iSvensk
stipendierharutveckling. Föreningenomvårdnadsforskningens genom

studierbedriva högremöjlighetersjuksköterskorsvenskatidigt givit att
Föreningen1995.i Heyman,universitet USAomvårdnad vidi ger

omvårdnadsforskning.bidrag tillockså
högrealltoch 70-talet isjuksköterskorna under 1960- ut-Genom att

framförallt USAimed omvårdnadsforskningkontaktsträckning kom i
barnmorskorsochstimulerades sjuksköterskorsoch Storbritannien

barn-ochsjuksköterskorknötsVid denna tidforskning.forintresse
fakultetermedicinskatill såväldisputera,avsågmorskor, att somsom

ladesavhandlingarfakulteter. de 65Avsamhällsvetenskapliga som
medicinskvidframhar de flesta lagts1974-1991under årenfram
fram inomläggsavhandlingar1995. AntaletHeyman,fakultet som

totalttilluppgåsnabbt beräknasökar ochomvårdnadsvetenskapen nu
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Andelen200. avhandlingar läggs fram vid medicinsk fakultet harsom
ökat under 90-talet.

början 80-talet utveckladesI på forskningsmiljöer inriktade på
omvårdnadsforskning. Medicinska forskningsrådet MFR finansierade
konferenser och inomseminarier området och fick därmed legitim-en
erande roll för den ärnnesdisciplinen. Delegationen för socialnya

finansieradeforskning, SFR, också omvårdnadsforslmingnumera
fr.o.m. 1984/85. förstaDen institutionen för omvårdnadsforskning
inrättades vid medicinsk fakultet i Umeå.

Ofta har studierna inom omvårdnadsforskningen varit inriktade på
vårdtagaren, omvårdnad,dennes behandling och upplevelser. Studierna
har främst gällt förhållandena i den slutna vården, det finns dock tecken
på ökande för patientensintresse närstående och boendesituation.ett
Endast få avhandlingar harnågra uttalat samhällsperspektiv.ett

första bammorskorna disputeradeDe två och fram1982 1998t.o.m.
hade avhandlingarisammanlagt 25 reproduktiv perinatal omvård-och
nad lagts fram. Forskningen har bl.a. handlat samspelet mellan morom

nyföddaoch barn, vården det barnet, hemgång, ultra-amning, tidigav
ljudsundersökning under graviditeten, forlossningssmärta och sexuellt
överförda sjukdomar.

Forskningen sjukgymnastik handlari utveckling och inlärningom av
motorisk kontroll, utveckling och ochutvärdering undersöknings-av
behandlingsmetoder, handikapp- och livskvalitetsforskning. Vidare
forskas bedömnings- och mätinstrument, belastnings-arbets- ochom
relaterade skador, dessutom förekommer utbildnings- och professions-
forskning. granskningEnligt sjukgymnasters underforskningen av
perioden Ekdahl1977-97 Nilstun, de1998 rörde hälften 68av
avhandlingar då förelåg patienter med kronisk sjukdom.som

Arbetsterapi forskningsämne syftar till förstå och förklaraattsom
individens förmåga utföra aktiviteter såväl vid hälsa sjukdom.att som
Forskningen arbetsterapi har främsti behandlat definitioner arbets-av
terapi, olika kliniska interventioner studier arbetsterapisamt somav
vetenskap. forskningentillämpade främstDen i form kliniska inter-av
ventionsstudier omfattninghar ökat i Rinell 1999.Hermansson

Forskningen biomedicinsk laboratorievetenskapi framför-bedrivs
allt vid medicinsk fakultet. Utbildningen integreradi i institu-ämnet är
tioner med olika inriktning;mycket vid Göteborgs universitet it.ex.
sektionen för vårdvetenskap, i Malmö i området Hälsa och samhälle

vid Uppsala universitet vid institutionen för biokemi och mikro-samt
biologi. Forskningen, inriktad på laboratoriemetodik, omfattarärsom
allt från cellnivå till hela människan och har skett mängd olikainom en
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patologi,immunologi,molekylärbiologi,forskarutbildningsämnen, t.ex.
och fysiologi.transfusionsmedicincytologi,

för-försökthälsohögskolomavård- och80-talet harSedan slutet av
någotintesocial är egetbegreppetinnehållet itydliga somomsorg

arbetesocialtdisputerade inärvarande finns 13forskningsämne. För
Forskningensocialutbildningen igrund ihar sin omomsorg.som

discipliner.olikainom mångaövrigtbedrivs isocial omsorg
samord-Centrumbildningarhögskolor har viaochuniversitetFlera

fakul-olikabedrivs inomhandikappvetenskap,forskningen inat som
medskildaifem professurerfinns ämnendagdiscipliner. lochteter

doktorander inomfinns 8Våren 1999handikapp.tillanknytning om-
högsärskiltiuniversitetLinköpingshandikappvetenskap. satsarrådet

forskarstuderandemedhandikappforslcninggrad på somgruppen
handikappvetenskapidisputerarlandetförsta ibli dekommer att som

1999:21.SOU
förinstitutionernaharäldreomsorgforskningenVad gäller om

År Delegation-inrättade regeringendrivande. 1974arbete varitsocialt
socialvetenskapligaför denfickforskningsocialför ansvarsomen

Äldre 1989DSF/FRN,Forskningäldreforskningen. I rapporten om
inomförankringsaknade faståldreforslmingenpekades på att en

tör-utredningensbakgrundhögskolevärlden. Motochuniversitets- av
1990-underäldremed inriktningprofessurer motinrättadesslag tre

sannoliktkommeräldreomsorgsforskningförFörutsättningarnatalet.
tillförsde förstärktaförbättras avsevärt som nuresurseratt genom

ochäldrevårdåldrande ochäldre, samtforskningen somavomsorgom
SFR.administreraskommer att av

avgörandehaftbildades 1994,sedan denhar,Vårdalsstiftelsen en
förfogaridagStiftelsenvårdforskningen."nyadenförbetydelse som

denblivitsnabbtharkronor,miljonerpå 750stiftelsekapitalöver ett ca
genomförforskningsprojekt,tillstödochfinansiärenviktigaste ger

ochkonferenserforskartjänsterpåsatsningar samtdirekta arrangerar
kurser.

ochskettharförändringarkanSammanfattningsvis sägas att stora
vadforskarutbildningochgrundutbildningbådepågår inomfortfarande

ihar integreratsUtbildningarnavårdforslmingsämnena.de "nya"avser
möjlighetvilketnedanvidareseuniversitethögskolor ochstatliga ger

forskarutbild-ochgrundutbildningmellankontaktförbättradtill
vård-nya"dendisputerade inomAntaletning/forskning. personer

fåfinnsdet1990-taletundersnabbt attökat trotsharforskningen
forskningämnena.handleda dekan ioch docenterprofessurer egnasom
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utförligareEn beskrivning den "nya vårdforskningen finns deniav
kartläggning Rinell Hermansson har utfört på kommitténs uppdragsom
Rinell Hermansson 1999, bilaga 2.

8.3 Vårdhögskolomas utveckling

Högskolereformen år ledde1977 till flera utbildningar blev hög-att
skoleutbildningar. Utgångspunktema för reformen vidgningvar en av
högskolebegreppet till omfatta alla de utbildningaratt tidigaresom
betraktades eftergynmasiala, inte alltid krävdesom men som genom-
gången gymnasieskola prop. 1975:9. Syftet med reformen attvar
underlätta för individerna få översiktatt utbildningsutbudet ochöveren

olika utbildningar likartadatt värdering för förbättra olikage atten mer
utbildningars kontakt och samspel med forskning och forskarut-
bildning.

Läsåret 1994/1995 fanns i Sverige totalt 26 landstingsägda vård-
högskolor, med utbildning på 53 enskilda sjuksköterske-orter, samt tre
skolor i Stockholm. Vid denna tid skilde sig vårdhögskoloma från övrig
universitetsutbildning flerai viktiga avseenden. De inte knutna tillvar
forskningsorganisationer vid universiteten, vilket försvårade
uppbyggnad forskning och forskarutbildning inom utbildningamasav
huvudämnen. Majoriteten lärarna vid vårdhögskoloma hade högav
pedagogisk kompetens brister i ämnesfördjupning SOU 1993: 12.men

Regeringen 1994 dåvarande Kanslersämbetet i uppdraggav att
utvärdera de s.k. medellånga vårdutbildningama, dvs. dels utbildning
vid vårdhögskoloma, dels sjukgymnastutbildning med statligt huvud-
mannaskap. Syftet med utvärderingen få underlag for bedöm-attvar
ningar lärosätens utfärdarätt examina. Utvärderingenatt omfattadeav
sammanlagt utbildningsprogram113 i landet inriktade på skilda12
yrkes- eller högskoleexamina.

Högskoleverket föreslog inte några åtgärder ifråga vårdhög-om
skolornas utfärdarätt examinaatt menade effekterna deutan att av

årens utvecklingsinsatser bordesenaste avvaktas och utbildningamas
högskolemässighet och kvalitet återigen värderas inom treårsperiod.en
Samtliga utbildningar enligt utvärderingen yrkesrelevanta. Hög-var
skoleverket har påbörjat uppföljande utvärdering utbild-nu en av
ningarna vilken planeras avslutad i december 1999.vara

I utvärderingen rekommenderades vårdutbildningama skulleatt
samordnas i färre enheter, tjänsteorganisatoriskaatt lösningar borde
eftersträvas befrämjar integrationen mellan teori och praktiksom samt

utbildningarna skulle inordnasatt eller knytas till högskolor och univer-
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aktuelladetinombedrivsforskarutbildningochforskningdärsitet
R.Högskoleverket 1996:7ämnesområdet

vårdhögskolomatill följdhar fåttutvärderingHögskoleverkets att
tillknutitsellerinordnats imed landstingenavtalsärskildagenom

hög-respektiveAvtalen innebäruniversitet.ochhögskolorstatliga att
betalarlandsting,uppdrag berörtpåutbildningbedriverskola somav

för 80stårgenomförande. Landstingen procentför utbildningens avca
vårdhögskoloma iintegreringDennautbildningen.förkostnaderna av

vårdhögskolorsnabbt. Tiomyckethar gåtthögskolornastatligade
finnsFortfarandeunder 1998.högskolan trestatligadenintegrerades i

huvudmarmaskapenskiltmedvårdhögskolorlandstingsägda samt tre
1999.Högskoleverket
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Figur Vårdhögskolor8-1. och högskolor med utbildningar vårdinom
och efter huvudmän.omsorg

Vårdhögskolor landstingmed huvudmänsom
Vårdhögskolan i Boden integrering i Luleå tekniska universitet den0
1 juli 1999
Hälsohögskolan Jönköpingi
Hälsohögskolan Väst i Vänersborg förhandlingar pågår inte-om
grering i Högskolan iTrollhättan/Uddevalla fr.0.m. l januari 2000

Vârdhögskolor med enskilt huvudmannaskap
Ersta Sköndal högskola0
Röda Korsets högskola0
Sophiahemmets sjuksköterskehögskola0

Statliga högskolor med utbildningar vård ochinom enligt avtalomsorg
med landsting inom datum för införlivandeparentes iresp. anges
högskola/universitet

Uppsala universitet 1 januari 1998 Högskolan Boråsi l januari 1999
Lunds universitet l april 1998 Högskolan i Dalarna 1 januari 1999
Göteborgs universitet 1 juli 1998 Högskolan i Gävle l januari 1999
Umeå universitet 1 januari 1998 Högskolan i Halmstad 1 juli 1995
Linköpings universitet 1 januari 1996 Högskolan i Kalmar l januari 1998
Karolinska institutet 1 januari 1998 Högskolan i Karlskrona/Ronneby 1 januari 1999
Karlstads universitet 1 juli 1998 Högskolan i Kristianstad 1 januari 1999
Växjö universitet 1 oktober 1998 Högskolan Skövdei 1 januari 1999
Örebro universitet 1 juli 1995 Malmö högskola 1 juli 1998
Stockholms universitet l januari 1998 Mitthögskolan 1 juli 1995

Mälardalens högskola 1 juli 1995

8.4 Den nya vårdforskningens omfattning
inom högskolorna

Nedan två kartläggningarpresenteras omfattningen vårdforsk-av av
ning. Dels redovisas inventering doktorander och forskare viden av
universitet med vårdhögskoleutbildning Vårdalstiftelsensom genom-
förde 1998, dels sammanställning det totala antalet disputeradeen av
och docentkompetenta inom de olika vårdforskningsämnena gjortssom

Rinell Hermansson.av
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universitetgenomfördes berördainventering påVårdalsstiftelsens
Örebro medfrån ochVäxjö, Karlstad somhögskolorna ivid samtsamt

finnsvad redovisas inventeringeniuniversitet. Utöver1999 är som
ochhögskolornadocentkomptentadisputerade och inomflera o.s.v.

vårdverksamheten.bland anställda i
disputeraderegistrerade doktorander antalTabell 8-1 Antal samt

1998.vårdhögskoleutbildning årdocenter/professorer medochlärare
viddoktoranderregistreradefanns totalt 682hösten 1998detvisar att

nedan-Fördelningen högskolor framgårpåaktuella högskolorna.de av
förinfrastruktureninventeringen visarResultatetstående tabell. attav

Karolinska institutetutvecklad vidVårdforskningenden är mestnya
Vårdalstiftelsenrespektive Lunds universitetvid Göteborgssamt

l998a.

disputeraderegistrerade doktorander antal8-1 AntalTabell samt
år 1998.vårdhögskoleutbildningdocenter/professorer medochlärare

ochAntal docenterdoktorander Antal disputeradeAntalUniversitet,
professoreroch lärare.Samhällsv.högskola

fakultetmedicinsk

1937239Karolinska
institutet

49 3 113Göteborg

63 1129Lund

9l 6Umeå 65

416 5Uppsala 5

42054Linköping

1100Högskolan i
Örebro

130Högskolan i
öVäxj

O 5Högskolan i
Karlstad

4868682 1Summa
Vårdalstiftelsen 1998a.Källa:

Örebro isaknatoch har hitintillsKarlstad, Växjö examensrättHögskolorna i
blivit universitet.år har dessa högskolor1999forskarutbildningen. Fr.o.m.

vårentillträdas 1999.Kommer att
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Figur 8-2 Disputerade åren påunder 1975-1998 fördeladepersoner
yrken, kumulativ frekvens

180 ......................................................................... ..J160 - ....................................................................... a140 .79.............................................................. ...... ..
-Sjuksköterskao120 -________________________________________________________________ -_B.iomed analytiker100 _________________________________________________n, . W..n Sjukgymnast.. .80 """""""""""""""""""""""&quot; Barnmorska.60 - Arbetsterapeut- ---------------------------------------- --5--- - ------- --------- -- g

40
20

1975-79 1990-84 1985-89 1990-94 1995-98

RinellI kartläggningHermanssons den nya vårdforskningenav
Rinell Hermansson, 1999 redovisas uppgifter det totala antaletom
disputerade och docentkompetenta inom olika yrkesgrupper. FigurAv
8-2 framgår den nya vårdforslcningen utvecklats snabbt under 90-att
talet.

finnsDet avser år 1998 168 disputerade sjuksköterskor, ettvarav
tjugotal med docentkompetens. Vidare finns fem professurer i ämnet
omvårdnad flerasamtidigt håller på inrättas. närvarandeFörattsom
finns 250 registrerade doktorander i omvårdnad perinatalämnena samt
och reproduktiv omvårdnad. finnsDet 25 disputerade barnmorskor var-

åtta har docentkompetens. finnsDet ingen professur iännu ämnet.av
I sjukgymnastik dagfinns i professur, 60-tal doktoranderett samten
disputerade78 år 1998 harsju docentkompetens. Många devarav av

disputerat lektorer inom sjukgymnastutbildningen,är vilket inne-som
bär många lärare i sjukgymnastik forskarutbildade.att ämnet är

förstaDen arbetsterapeuten disputerade i Sverige och hittills1982
har tjugotal arbetsterapeuter disputerat. I arbetsterapi finnsett ingen
professor medan fem arbetsterapeuter docentkompetenta.är

finnsDet inga professurer biomedicinski laboratorievetenskap men
för närvarande håller två professurer på inrättas, på Karolinskaatt en
institutet och i Göteborg. Det finns vidare docentkompetenta21en
biomedicinska analytiker. Cirka 120 biomedicinska analytiker har
disputerat.
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har sinarbeteisocialtdisputeradenärvarande 13finns forDet som
1999.Rine1lHennansson,socialiutbildningengrund i omsorg

gällervårdforskningenden "nya"inom attinriktningarsamtligaFör
Rinellålder. Hermanssongenomsnittligt höghardisputerarde ensom

genomsnittligadenvårdforslcningenkartläggningsini attvisar av
lägstochår,bammorskoma, 52blandhögstvid disputationåldern var

vidmedelåldernVidareanalytikerna, 41 år.biomedicinskabland de var
och 48sjukgymnaster46 år förarbetsterapeuter,år fördisputation 47

väl meriteratdisputeradedeProblemetsjuksköterskor.för är närår att
de inteharhandledare såkan fungeraochpositioneruppnåttsig, som

före pensioneringen.kvarårtiotal aktivaän ettmer

sjukvårdsforskningochHälso-8.5

in-forskningsområdetillämpatsjukvårdsforskningoch ärHälso- ett
sjukvårdssyste-ochvärdera hälso-ochanalyserabeskriva,riktat på att

till sinInriktningen naturoch resultat.funktion ärorganisation,mets
discipliner.olikaradinomförekommertvärvetenskaplig och en

anglo-i1960-taletutvecklades påsjukvårdsforskningenHälso- och
Healthforskningsområde benämntsärskiltländersaxiska ettsom

nordiskadeägde iutvecklingMotsvarandeResearch.Services rum
bl.a.utvecklingen,tillbidrog NIFRSverigeIl970-talet.påländerna
ochsjukvårdsforskningochför hälso-enhetrådet 1977inrättade en

sjukvårds-ochhälso-kommitté förnordiskrådetfinansierade1978 en
finnsochinrättades 1980professuren ämnetförstaforskning. Den nu

tillanknytningmedoftastmedicinska fakulteter,vid fleraföreträtt
vididagbedrivssjukvårdsforskningochHälso-socialmedicin.ämnet

hälso-Nordiskaochinstitutetvid Karolinskauniversitetsamtliga samt
storinstitution,harLunds universitetGöteborg.vårdshögskolan i en

tillförlagdprofessurer,och fleraomfattanderelativtmed resurser
sjukvårds-ochhälso-Särskilda försjukhus.allmännaMalmö centra

Stockholm.Handelshögskolan ioch vidLinköpingfinns iforskning
villkorprincipgäller isjukvårdsforslmingenochhälso-För samma

Forskarnainriktning.mångvetenskapligmedforskningför annansom
ellerfråninspirationhämtarforskningsämnetill visstknutna ettär men

Hälso-forskningsämnen.andrafrån radforskaremedsamarbetar en
epidemiologi,frånkimskaperhar hämtatsjukvårdsforskningenoch

cirkel"yttreorganisationsforslcning. Iochsociologi, ekonomi an-en
ledarskapsforskning.ochföretagsekonomijuridik,till etik,ocksåknyts

vårdbehovmöjlighetengällaområdet kan mätaattStudier inom t.ex.
faktorerochvårdutnyttjandet olikaibefolkningen,i somgrupper
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påverkar detta fördelningen sjukvårdenssamt En viktigav resurser.
fråga hälso- och sjukvårdensär effekter på folkhälsan. Utvärdering av

medicinska metoder och vårdorganisatoriska modeller centralanya är
uppgifter liksom jämförelser mellan olika länders sjukvårdssystem och
sjukvârdskostnader.

8.6 Klinisk medicinsk forskning
kliniskaDen medicinska forskningen i Sverige, huvudsaki bedrivssom

läkare, har haft framgångsrik utveckling. fördelEn möjlighetenav ären
i Sverige följa patienterna under långatt tid.

kliniskaDen medicinska forskningen har under lång tid präglats av
väl fungerande samspel mellanett verksamhet och forskning. harDetta

lett till andel samtliga läkareatt i Sverige,stor har25en procent,av ca
disputerat.

Läkemedelsindustrin bedriver i Sverige omfattande forskningen
genomför antal kliniskasamt ett stort prövningar läkemedel. Manav

har också samarbete med forskargrupper på universiteten. forsk-Den
ning bedrivs läkemedelsföretageninom och på deras uppdragsom
kommer inte inom för utredningen.att tas upp ramen

Vid universitetssjukhusen kan tjänster för specialistutbildade läkare
förenade med tjänst professor eller lektor. Dessa kombina-vara som

tionstjänster består vanligen tredjedel forskning, tredjedelav en en
undervisning och tredjedel klinisk verksamhet Forskningsbered-en
ningens skrift 1996.nr

finnsDet tecken tyder på den kliniska forskningen harattsom
minskat i omfattning. harMFR uppmärksammat denna utveckling och
låtit arbetsgrupp dokumentera och analysera den kliniska forsk-en
ningens villkor. I MFR-rapporten den viktigaste orsaken till denanges
kliniska forskningens minskade omfattning den hårdare ekonomi-vara
ska styrningen sjukvården inklusive införandet ekonomiskaav av nya

Andra orsakerstyrsystem. svårigheter etableraär godattsom anges en
forskningsmiljö på universitetssjukhusen, forskningen ofta splitt-att är
rad på många och små projekt, ledningens bristande förståelse för
forskningens villkor och otillräckligt patientunderlag för forskningett
vid universitetssjukhusen Medicinska forskningsrådet l998a. Sam-

medverkar detta till klinisktmantaget verksam harpersonal svårtatt att
tillräcklig, sammanhängandesätta tid för fullföljandet forsknings-av av

verksamheten. medicinskaDe fakulteterna har inte heller funnit nya
former för få tillräckliga patientunderlagatt allt vård förläggsnär mer
utanför sjukhusen
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disputeradehar demedicinska forskningenden kliniskaInom en
första2000-taletsunderhandledarbristinnebärakanmedelålder, som

äldremedeltal till år7forskarstuderande i 5 änKliniskadecennier. är
Karolinska institutetsfrånforskarstuderande. Uppgifterprekliniska

förålderngenomsnittligaden1997visarkliniska institutioner att var
för kvinnor.och 44 årförårdoktorsexamen 41 män

MfRzsföreslås iuppmärksammasproblemdelösaFör att som
sjuk-ochoch hälso-forskningscentra inrättaskliniska attattrapport

havårdcentralsnivå börklinik- ochdivisions-,chefer påvårdens egna
tillmöjligheterdetYtterligare förslagforskningserfarenheter. är att ges

forskare,kliniskaforskningsperioder för statenattsammanhängande
vetenskapligthurformer förutvecklarsjukvårdshuvudmännen ettoch

utnyttjasochskallsjukvården byggas samthälso- ochunderlag för upp
ochmellanfinansiering,bl.a. ifråga statsamverkan,för hurformer om

påpekaruniversitetssjukhusen. Man attävenkan ske inomlandsting
landstingensiforskningskompetensbyggaangelägetdet är att upp

olikaforskningssamverkan inomförformernastärkaprimärvård och
forskningsrådet l998a.Medicinskavårdkedjor

olikamedtillsammanskommer MFR,remissbehandlingEfter
forskningenskliniskaden framtidafråganberedaintressenter, att om

idagöverlappa dendel i dettaviktig gränsförutsättningar. En är att som
medicinskaklinisk forskning. Dagensochprekliniskmellanfinns

ochverksamhetenmellan den laborativanärhetförutsätterforskning
På sättkliniska verksamheten.densker iforskningden sammasom

patientenskrävaoch sjukvårdhälso-morgondagens attkommer att
ochdiagnostiskaeffektivamedkanreaktionerochbedömningar paras

terapier.anpassadeindividuellt

FoU-enheterSjukvårdshuvudmännens8.7

tillämpadbedriverFoU-enheterkommunernasochLandstingens
utredningsverksamhet. Iutvecklingsarbete ochutbildning,forskning,

och/ellervårdenyrkesgrupper inomolikadeltararbeteFoU-enheternas
under-begränsadforskningsdiscipliner. Avför olikaföreträdare en

besvaradesvilkenLindmark, l998b,Sprigenomfördsökning avav
uppgiftviktigtillämpad forskningFoU-enheterg, framkom är49 att en

Spri harEnligt9 besvarade enkäten.låg; 23Svarsfrekvensen procentvar
tillexemplarfleraskickats ienkäteneftersomöverskattats,bortfallet utdock

"paraplyorganisationefieller tillFoU-enhetemaantalett av
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för enheterna. Antalet anställda varierade kraftigt; från anställd1
till 72.person

Nedan återfinns förteckning FoU-enheteröver Sprizs biblio-en som
tek framtagit kombinerad med förteckning från Socialstyrelsen överen
kommunala FoU-enheter. De på detta kända enheterna tillsätt uppgår
totalt 141 fördelningen på huvudmän framgårst; tabell 9.2.av
Landstingens FoU-enheter ofta specialiseradeär på visst verksam-ett
hetsområde. Fyra dem för flera landsting.är Inomav gemensamma
kommunerna finns betydligt färre FoU-enheter, också utmärkssom av

de hanterar forskning inom vidare fält.att En FoU-enheternaett av var
för flera kommuner. Det få FoU-enheter, harär 6gemensam st, som

såväl landsting kommuner huvudmän. delEn enheterna ärsom som av
knutna till universitet/högskola eller fristående enheterär t.ex. som
stiftelser.

Tabell 8-2 Antal FoU-enheter efter huvudmannaskap.

Huvudman Antal FoU-enheter
Landsting 108
Kommun 27
Landsting kommuner+ 6
TOTALT 141
Källa: Förteckningar från Spri och Socialstyrelsen

I Spris studie ingick beskrivning FoU-enheternas verksam-även en av
hetsinriktning. Bland de områden nämndes fanns psykiatri, primär-som
vård, äldrevård, somatisk vård vårdkedjor.samtannan

Tidigare har möjligheterna få kvalificerade och möjlig-tjänsteratt
heter förvarit små disputeradegöraatt inom den vård-"nya"
forslcningen. Under 90-talet har landstingen börjat tillsätta tjänster för
disputerade i vårdverksamheten. fleraI fall har särskilda vårdutveck-
lingsenheter inrättats, vilka då leds disputerade vårdforskare. Sådanaav
vårdutvecklingsenheter finns bl.a. i Region Skåne, på Huddinge sjuk-
hus och på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Enheterna präglas ettav

samarbete med såväl vårdenheternära högskola. disputeradeFörsom
biomedicinska analytiker finns också särskilda tjänster med inriktning

Östergötland.på forskning och utveckling, it.ex.

8.8 Särskilda initiativ inom äldreområdet

Kommunerna vårdverksamheter föröver äldre, handikappadetog och
funktionshindrade i början på 90-talet. kommunalaDe vårdverksam-
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ochforskningpåsatsningamautveckling;underheterna är ännu
idagbedrivsutsträckningbegränsadvarit små. Ihittillsharutveckling

innehåll vid deochorganisationverksamhetersdessaforskning om
universitet.ochhögskolorinomFoU-enhetemakommunala samt

propäldrepolitikenhandlingsplan förnationellaregeringensI
äldre-utveckling inomochbl.a. forskningföreslogs1997/1998:113 att

särskilda initia-harenlighet med förslagetförstärkas. Iskulleområdet
förår,underkronor årligen attavsattsmiljoner tretivmedel, 90om

Socialdepar-äldreornrådet.nytänkande inomochutvecklingstimulera
landstingochinbjudit kommuner att1999vårenunderhartementet

regionala FoU-utvecklinguppbyggnad ochförbidragansöka avom
verk-årsmedel förAnsökan skalläldreområdet. treinomcentra avse

tillgodo-skallkostnadernaoch hälftenl999-2001under årensamhet av
bedömningenVidbidrag.på statensän avsättannat genomses

förutsättningarvidläggasvikt centretskommeransökningarna attstor
samverkaniplanerasverksamhetenöverlevnadlångsiktigför samt att

landsting.ochmellan kommuner
miljoner10Ökade äldreforskningentillförtsocksåhar omresurser

årkronormiljoneroch 30kronor år 2000miljoner20år 1999,kronor
föreslagitSFR ettadministrerasmedel kommer att2001. Dessa somav

förredogörsvilketåldrande,ochäldre närmareforskningsprogram om
fortbildningpågenomförs satsningarVidare9.3.avsnitt avunder

äldrefrågor.föransvarigaförtroendevaldaoch ärarbetsledare som

internationelltiVårdforskningen8.9 ett

perspektiv
jämförelseinternationellhar ii Sverigevårdforskningen"nya"Den
högskole-tidigtblevSverigeVårdutbildningarna isnabbt.utvecklats

medi-länder. Deandramångainte idevilket ärutbildningar, ännu
delta ihögskolestuderandesnabbt in de attbjödfakultetemacinska nya

forskningsverksamhet.
och iregistatligivârdutbildningarna1986sedanbedrivsNorgeI

FinlandIhögskoleutbildningar.utbildningarna90-talet blevpåbörjan
vård-skerDanmarkyrkeshögskolor.vid Ivårdutbildningarbedrivs

högskolor.ochutanför universitetheltutbildningarna
1924. Iredanresearch"för nursingpåbörjadesUSAI nu-program

femtiotalvidresearchinom "nursingforskarutbildning ettfinnsläget
Omvårdnads-utvecklingpåbörjadesStorbritannienIinstitutioner. aven
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forskningen under 50-talet och den första forskningsenheten "The
Nursing Research Unit" grundades 1971 vid University of Edinburgh.

Den svenska kliniska medicinska forskningen har länge haft starken
ställning internationellt denäven under 90-talet minskat något iom
omfattning förhållandei till den prekliniska forskningen. Motsvarande
har skett i rad länder. I USA har detta uppmärksammats bl. ien a. en

tagits fram Nationalrapport Institute of Health NIH. Densom av
kliniska medicinska forskningen har minskat omfattningi också i
Storbritannien vilket bero på hårdare ekonomisk styrninganses av
vården, ökande kostnader för klinisk forskning knapparesamt resurser
för undervisning. harI Norge problem i rekryteringen kliniskaav
medicinska forskare uppmärksammats Medicinska forskningsrådet,
l998a.

Att den kliniska medicinska forskningen minskar kan bero på
utvecklingen inom den medicinska forskningen totalt. finns idagDet
behov mycket samarbete mellan den grundläggande forsk-näraav
ningen och den kliniska tillämpningen. Olika länders förmåga finnaatt

fungerande sådan samverkan kommer starkt påverka framgångs-atten
möjligheterna inom den medicinska forskningen totalt.

Hälso- och sjukvårdsforskningen har inte vuxit lika snabbt i Sverige
i USA och demånga europeiska länderna. Inflytandet från USAsom av

och England starkt både vad gällerär nomenklatur och fonnande av
forskningsmiljöer. USAI med "Health Services Research" forsk-avses
ning folkhälsa, medicinsk sociologi, hälsoekonomi och delarom av
statsvetenskapen. USA bedrivsI hälso- och sjukvårdsforskning vid
Schools of Public Health, Schools of Public policy, vid medicinska
fakulteter, inom fristående stiftelser och s.k.inom Think Tanks. I
Europa bedrivs hälso- och sjukvårdsforskning framförallt vid mång-
vetenskapliga fakultetsbildningar inom universiteten. I spelarEuropa
också offentligt finansierade nationella enheter, myndigheter, oftat.ex.

viktig roll för hälso- och sjukvårdsforskningens utveckling.en
Den sociala omsorgsforskningen bedrivs framförallt i de nordiska

länderna i där dennaUSA, forskning högi grad inriktadsamt på detär
frivilliga omsorgsarbetet.
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övervägandenKommitténs8.10

högskolanvidVårdforskning

vårdforskningallsidigBehov enav

omfattanderelativtperspektivinternationelltskerSverige ettI uren
vårdforsk-"nya"denkonstaterakanKommitténvårdforslcning. att

tack1990-talet, minstunderutveckling intesnabbhaftharningen en
underharforskningenmedicinskakliniskaVårdalstiftelsen. Denvare

90-underdeninternationelltställningstark ävenhafttidlång omen
detangelägetdetfinnerKommitténomfattning. attminskat något italet

effekterochtillorsakeranalyseramedMFRarbetetinledda inom att
andramedtillsammansfullföljs, MFRförändringsådan attsamtenav

åtgärder.nödvändigavidtaraktörer
bedrivsforskningallsidigviktenframhållavillKommittén att enav

beroende attVårdens effektivitetsjukvården. ärochhälso- avinom
ansvarsområde. Urrespektiveinom sittkompetentvårdpersonalen är

godavårdforslcningallönskvärtdetperspektiv attsamhällets är ges
fördjupa sinskalldelarolikavårdensförutveckling,tillmöjligheter att

verksamhetkunskapsintensiveffektivitet. Enkunskapsgrund och som
föröppenhetvisamåsteverksamhetendär storsjukvården,ochhälso-

dispu-behovharuppbyggnad,flexibel i sinochkunskap avvarany
lokaladetförbaskanställning,ledande utgörapersonal iterad ensom

utvecklingsarbetet.

stimulerasbehövervårdforskningen"nyaDen

kun-ilångtolikahar hunnitsjukvårdenochhälso-delarSkilda av
fortfarande finnsdetkonstateraKommittén kan attskapsuppbyggnad.

vård-"nya"till denknutnayrkendeför ärstärka basenbehov att som
förordardagslägetkommittén itillskäletvilketforskningen, att enär

vård-"nya"denangelägetsikt detPå attdenna. ärförstärkning av
baskunskaper,specialiseradeutvecklakandelarolikaforskningens
vårdforslcningtvärvetenskapligförförutsättningvilket attäven är enen

medbidrakanhuvudämnenochyrkesgrupperolikautvecklas därkan
perspektiv.särskildasina
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Delar den "nya vårdforskningen inriktadär på patienternasav
situation och hur anpassning kan ske till sjukdom och handikapp. Sådan
forskning central betydelseär för långvarigt sjuka och funk-av
tionshindrade, vilket särskilt gäller de patientgrupperstora utgörssom

äldre. Kommittén forskning och utveckling äldrevårcLattav menar om
handikappvård och vård psykiskt bör stimuleras.om
Ett vilar här kommunernapåstort huvudmän för mycketansvar som av
denna verksamhet. Kommittén bedömer viktig punkt deiatt över-en
läggningar framgent bör ske mellan och huvudmännen börstatensom
omfatta överenskommelser hur ska stärka forsk-gemensamtom man

För kommunernaningen. gäller det beakta forskningserfarenhetatt som
merit i utformningen verksamheten. Vad äldrevården stimu-av avser
leras forsknings- och utvecklingsarbete under åren 1999 2001, som en-
del deni Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken, bl.a. genom
SFR:s forskningsprogram och socialdepartementets stöd till regionala
äldrecentra.

Vården verksamhet därär antal yrkeskategorierett storten sam-
verkar. Forskningen bör spegla detta tvärvetenskaplig inrikt-genom en
ning.

Vårdforskningen bör koncentreras till begränsatett antal
forskningsmiljöer

Inom den nya" vårdforskningens samtliga inriktningar råder fort-
farande brist forskningsmiljöerpå bredd och djup kan erbjudaav som

"kritisk massa forskning och kvalificerade handledare. Delaren av av
den "nya" vårdforskningen, framförallt omvårdnadsforskningen, präg-
las forskningsmiljöer liten storlek spridda vid flera högskolor.av av
Kommittén detta innebär svårigheter föratt få starkämnetanser att en
utveckling.

Uppbyggnad goda forskningsmiljöer lång tid och krävertarav stort
Kommittén det nuläget angelägeti hög-engagemang. att äranser att

skolan koncentrerar den "nya vårdforskningen" till begränsat antalett
forskningsmiljöer för huvudämne.varje En ökad samverkan mellan
forskare, vilken kan ske i samlade forskningsmiljöer bidrar till en sam-
manhållen forslcningsprofil och möjligheter till fördjupad kunskaps-ger
utveckling inom området. På längre sikt, antalet handledanneri-när
terade forskare har ökat, bör forskningen bedrivas på flera platser.
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på handledareBrist

de ""nyadoktoranderantalet inomhar konstateratKommittén att
till antaletförhållandemycketidagvårdforskningsämnena iär stort

ochvid debör uppmärksammas universitetfaktumhandledare, ett som
forskning bedrivs.där dennahögskolor typ av

medicinskakliniskavårdforskningen densåväl den "nyaInom som
ochUniversitetmedelålder.högdisputerarhar deforskningen ensom

åtgärder såvidtaorsakerna till detta attanalyserabörhögskolor samt
forskningochforskarutbildningsöka tillkan sigochvillpersoneryngre

olika inriktningar.vårdforslcxiingensinom

FoU-arbeteSjukvårdshuvudmärmens

landsting och kommunermellanSamverkan

finansiering,vidmedverkaförharkommunerochLandsting attansvar
for-forskningsarbete. Dettaklinisktgenomförandeochplanering av
ochhälso-infördes isjukvårdshuvudmännenstydligande ansvarav

132.1994:kommittén SOUförslagsjukvårdslagen, på av
utvecklingsverksamhet varie-ibedriverlandstingochKommuner

mycketarbetedettaKommittén ärgrad och former.rande attanser
utveckla vårdprocessendetangelägetSärskiltangeläget. är att ur

fördjupadutökad ochkrav påvilket ställerperspektiv,patientens en
forskningvadsåväloch landstingkommunermellansamverkan avser

tvär-vårdenUtvecklingen attutvecklingsarbete. engynnas avavsom
utvecklings-tillkopplingarmedbyggsvetenskaplig forskning näraupp

arbete.

ochlandstingforFoU-centraInrättande gemensammaav
stimulerasbörkommuner

varierandeFoU-enheterantalhar inrättatLandstingen ett stort av
Någrautvecklingsarbete.ochforsknings-bedriverstorlek av en-som

bådefåtalflera landsting,finansieras ettheterna gemensamt avav
landstingendastflertalet harlandstingoch ettkommuner sommen

primär-specialiserade påFoU-enhetema t.ex.huvudman. Många ärav
psykiatri.vård eller
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I antal kommuner finns FoU-enheterett inriktade påär t.ex.som
äldreomsorg och individ- och familjeomsorg antalet enheter ärmen
förhållandevis få. Kommittén kan konstatera det finns behovatt ett stort

forskning och utvecklingsarbetepatientnära inriktad på denärav som
kommunala vården. Kommunerna behöver öka sitt engagemang genom

tillsammans med andra kommuneratt och landsting delta i FoU-
verksamhet med inriktning kommunalpå vård och omsorg.

Ett i dagsläget bättresätt utnyttja de befintligaatt är attresurserna
sjukvårdshuvudmännen samordnar sina insatser förtill kommuner och
landsting FoU-centra. Detta skulle for landstingens delgemensamma
innebära färre enheter, medan det för kommunernas del torde innebära
fler enheter dagsläget.i Genom detta ökarän förutsättningama för
FoU-centra bedriva för landsting och kommuner utveck-att gemensamt
lingsarbete. kan därigenomDe samordnande roll ochäven ges en
fungera kvalificerat metodstöd till lokalt utvecklingsarbete iettsom
landsting och kommuner.

Dessa FoU-centra skall ha koppling dels tillnäragemensamma
verksamheterna delta i angelägna utvecklingsprojekt, dels tillattgenom
universitet och högskolor i syfte hålla hög metodologisk ochatt en
vetenskaplig kvalitet. sådanEn koppling möjligheter till metodstödger
i planering, genomförande och utvärdering utvecklingsarbete iav
landsting och kommuner.

Socialdepartementet bidrar under perioden med medel1999- 2001
för uppbyggnad och utveckling regionala äldrecentra med förutsätt-av
ningen kommuner och landsting samverkar sådanaatt i Av-centra.
sikten de enheter kommittén härär föreslår skall byggasatt som upp
efter liknande principer äldrecentra. Om möjligt bör verksamhetensom
samordnas.

Kommittén föreslår till överenskommelserinitiativetatt staten tar
med kommuner och landsting åtgärder för stimulera inrättandetattom

för kommuner och landsting för vården.FoU-centraav gemensamma
Frågan åtgärder bör i de överläggningar kommitténtasom upp som
föreslagit skall mellan företrädare för kommuneräga ochstaten,rum
landsting viktiga vård- och utvecklingsfrågor.om

Tjänster för forskningsmeriterade

Utöver kvalificerad forskarkompetens kan samlasatt inom FoU-centra
det till fördel forskare finnsär anställda i vårdverksamheten.att Inom

landstingen finns sedan länge s.k. kombinationstjänster deninom
kliniska medicinska forskningen; dvs. tjänster där innehavaren främst
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forskning.verksamheten ochmellan arbetetid idelarläkare sin
dennalandsting och kommunerrekommenderar inrättaKommittén att
vård-den "nya"för forskarekombinationsüänster inomäventyp av

sådanaökningKommittén tjänster ärforskningen. att avanser en av
vårdforskningens utveckling.förbetydelsestor

forsk-flerdet allmänt önskvärtpåpekaKommittén vill är attatt
landstingensochanställs kommunernasningsmeriterade ipersoner

forskningserfarenheter räknas merit.ochvårdverksamheter att som

utvecklingsarbeteNationellt

utveck-till landstingensbidragitdelñnansiera SpriharStaten attgenom
fort-och deavvecklaskommer7.3. Spriavsnittlingsarbete. Se attnu

ochsjukvårdshuvudmännenmellansamarbete statenförformernasatta
hurföreslåuppdragKommittén har iinte1999.utreds våren att en
viktenframhållavillutformasskulle kunnaeventuell samverkan men

deltar isjukvårdshuvudmänlandstingochbåde kommuneratt somav
vårdenutvecklingsamarbete medframtidaeventuellt staten avett om

lokal/regional nivå.nationellpå såväl som
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landstingen.ochhuvudsakligenfinansiärerVårdforskningens statenär
forskningenstillfakultetsanslagendels viamedelanvisarStaten

delsolika nivåer,för forskare påtjänsterforminfrastruktur i genomav
också vissaoch Statenframförallt MFR SFR.forskningsråden, avger

kostnaderför dekompensationersättningsjukvårdshuvudmännen som
forsk-ochutbildningoch tandläkaresläkaresuppstår attgenomsom

s.k. ALFdeorganisationsjukvårdshuvudmännensbedrivs inomning
särskiltforskningsstiftelserna,finansiärerviktigamedlen. Andra utgör

Kompetensutvecklingför Kunskaps- ochStiftelsenVårdalstiftelsen och
finansiärenendanärvarande denförVårdalstiftelsenKK-stiftelsen. är

Ävenvårdforskningen.stöd till dennya"tillsyftarsärskilt att gesom
forskningsprogramoch EU:svinstdrivande organisationerickeföretag,

vårdforskning.fianansiårerrealitvtår stora av
denochforskningenden kliniskadelarfinansierarLandstingen av
tillbidragvid FoU-enheterskerforskning samttillämpade gersom

högskolor. Kommunernaochvid universitetvårdforskning t.ex.annan
vidskerforskningtillämpadedendelmindrefinansierar somaven
vidbedrivsforskning,fall bidrag tilldeliFoU-enheter samt somenger

högskolor.ochuniversitet

ochuniversitetinomForskning9.1

högskolor
finansierashögskolorochvid universitetbedrivsforskningDen som

gjort1995/96budgetårethar förstatsanslag. SCBdirektafrämst genom
och hög-universitetvidforskningsñnansieringenkartläggning aven
inklusivemedicinför forskning inomkostnadernatotalaskolor. De

"nya"dend.v.s.vårdvetenskapsamhälletsjukvård iochhälso- samt
direktaDekronor.miljoneruppgick då till 3 501vårdforslcningen
kronormiljonereller 994cirka lmed 60statsanslagen bidrog procent

Forsknings-kronor.uppgick till miljonerl 093fakultetsanslagenvarav
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råden bidrog med miljoner370 kr, vilket då motsvarade cirka 10
Andra finansiärerprocent. svenskastora organisationer 289var

miljoner kronor svenska företag och affärsdrivandesamt verk 177
miljoner kronor. Vid denna tid kostnaderna för den vårdvetenskap-var
liga forskningen vid universitet och högskolor små, totalt 39 miljoner
kronor. Beloppet underskattades dock eftersom vårdhögskolorna även
bedrivit forskning med andra medel forskningsmedel SCBän 1997.

Även forskning har varit prioriterat område har tillettom staten
följd budgetsaneringtvingats dra sina direkta anslag till forsk-av ner
ning. De uteblivna anslagen förutsattes i stället kompenseras deav
nyinrättade forslcningsstiftelser tillkommit medel från desom av av-
skaffade löntagarfondema. Vårdalstiftelsen dessa.är en av

Det högskolornasär bygga infrastruktur forattansvar upp en
forskning i de vårdforskningsämnena.nya De för forskningresurser

anslås till universitet och högskolor indelade fyrai olikaärsom veten-
skapsornråden. Vårdforskningen, inklusive de vårdforsknings-nya
disciplinerna, hör till det medicinska vetenskapsområdet, inrym-som

inomdisciplinär forskning inom farrnaci, medicin och odontologimer
tvärvetenskaplig forskning ochsamt tillämpad forskning rörande hälsa,

vård och omsorg.
högskolelagenI 1 Kap 3 § föreskrivs verksamheten skallatt

bedrivas så det finns samarbeteatt nära mellan forskningett och
utbildning. För stärka vårdhögskolomas forskningsanknytningatt
beslutade regereringen det fr.0.m. budgetåret 1992/93att skulle utgå en
rörlig för lärare vid de vårdhögskoleutbildningama. Medlenresurs var
avsedda användas disputerade lärareatt för forskningav egen men
undantagsvis för forskarutbildningäven lärare.av

9.2 ALF-avtalet

Staten huvudman för den grundläggandeär utbildningen för läkare och
tandläkare för den forskning och forskarutbildning bedrivssamt som
inom det medicinska och Odontologiska området. Den kliniska delen av
läkar- och tandläkarutbildningen kan endast bedrivas där sjukvård eller
tandvård bedrivs, dvs. inom sjukvården och folktandvården. Staten och
berörda landsting respektive kommuner har därför slutit avtal om
samverkan innebär statlig utbildning och forskningatt får skesom
inom respektive sjukvårds- och tandvårdsorganisation ALF-avtalet.
Avtalet innebär statliga medel tillförs sjukvårdshuvudmännenatt vid de

där universitetssjukhus finnsorter för förersättning detsex att ge
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intrång sker hälso-i och sjukvården ochundervisningsom genom
forskning.

ALF-avtalet Avtal samarbete läkarutbildning och forskningom om
m.m. trädde kraft och hari 1990 fem Medlenuppsägningstid på år.en
går till respektive landsting skall samverka fördel-och rådgöra isom

Årmedel med respektive högskoleenhet.ningen uppgick1998 ALF-av
anslaget vad medicinsk utbildning och forskning miljo-till 1481avser

delkronor, vilket till sin avsåg ersättning för forskning.störrener
under höstenFörhandlingar har förts Lands-1998 mellan ochstaten

tingsförbundet syfte moderniserai avtalet och det aktuellaatt överse
fördelningssystemet. Förhandlingarna ledde emellertid fram tillinte

sadenågot avtal. avtalet december medStaten i 1998,nytt upp
motiveringen avtalet har blivit obsolet behöverpå vissa punkter ochatt
skrivas om.

Forskningsråd mfl.9.3

Forskningsråden, forskningsstiftelsema spelaroch forskningsfondema
viktig forskningroll i finaniseringen och utveckling. Trots atten av

dessa forskningsfinansiärers andel finansieringen begrän-relativtärav
sad så spelar deras prioriteringar och medelriktlinjer för beviljning av

roll för andra finansiärer sjukvårdsområdet.inom hälso- ochstor
harMedicinska forskningsrådet sedan lång strategisktid tillbaka en

betydelse för vårdforskningen, inkluderat den nya" vårdforskningen.
VårdalstiftelsenTillkomsten har inneburit denna stiftelse tagitattav

stärkamånga initativ i syfte den ekonomiska basen för den "nyaatt
vårdforskningen.

tabell 4 nedan sammanställning antal inkomna ansök-I ges en av
ningar beviljade medel under för vårdforskningens viktigare1997samt
finansiärer. Vårdalstiftelsen stödjer klinisk forskning såväl medi-inom

den vårdforskningen, sjukvårdsforskningcin "nya" hälso- ochsom
forskning äldreomsorg. stöd framför alltMFR:ssamt pre-om avser

klinisk medicinsk forskning och klinisk medicinsk forskning. SFR:s
stöd grundforskning och tillämpad forskning socialveten-inomavser
skap, socialpolitik och folkhälsovetenskap. Cancerfondens och Barn-

främstcancerfondens stöd går till medicinskpreklinisk och klinisk
forskning.
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vårdforskningen.ForskningsfinansiärerTabell 9-1 inom Antal
miljoner 1997inkomna ansökningar kr beviljades undersamt som

Forskningsñnansiärer Miljoner kr Antal ansökningar
Vårdalstiftelsen 000116 1ca

348 2 600MFR
85 334SFR

Cancerfonden 245 l 235
124Bamcancerfonden 24

818 5 293TOTALT
årsredovisningarVerksamhetsberättelser ochKälla: for 1997.

tvåstegsforfarande. inkomna ansökningarna fortillämpar DeSFR ett avser
skisser.inkomnaSFR

behandlasforskningsfmansiärer med statlig anknytningdeUtöver som
harfinns ytterligare finansiärerdetta sammanhang antali ett som

tyngd ibetydelse för vårdforskningen, harinte sam-men sammasom
Forsk-ochRådet för arbetslivsforskningmanhanget. Dessa är t.ex.

inriktningbåda medningsrådsnänmden, vårdforskning, bl.a.stöttsom
Fleraarbetsmiljön.vårdens kompetensutveckling ochpå organisation,

vårdforskning,handikapporganisationerna också stöd till t.ex.gerav
stöd tillfinns ocksåReumatikerförbundet. antal fonderDet ett som ger

Lungfonden.vårdforskning; de Hjärtstörre ären av -

Vårdalstiftelsen

forskningfrämjaVårdalstiftelsen har enligt sina stadgar till uppgift att
forskar-vårdområdet forskning ochoch forskarutbildning inom samt

skall riktaspâ allergier. Forskningsstödetutbildning med inriktning
särskilt tilltill tillämpad forskning ochsåväl till grundforskning som
discipliner.forskning innebär gränsöverskridanden mellan olikasom
förändradesärskilt beakta de forskningsbehov denStiftelsen skall som

föranleder.strukturen vårdutbildningamaav
period minst tioStiftelsen skall enligt sina stadgar verka under en av

beslutat skall verka iStyrelsen har nyligen Vårdalstiftelsenår. ettatt
tjugoårsperspektiv.

inkom ansökningar,Till Vårdalstiftelsen under lOOO-tal1997 ett
be-Stiftelsenansökan bidrag till vårdforskning.698 avsåg omvarav

kronortotalt 116 miljoner miljoner kronorviljade under 1997 53varav
kompetensutvecklings-för vårdforskning form projektanslag ochi av

kronor för Stödet omfattademedel 63 miljoner allergiforskning.samt
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beviljadestreårsperiod. Totalt projektanslag vårdforsk-139 inomen
anslagningsprogrammet, 55 fördelades till med s.k.varav personer

medellång vårdutbildning grund och anslag med47 tillsom personer
medicinsk utbildning.

vårdprogrammetVårdalstiftelsen inom och iprojekt-,ger program-
planeringsanslag följandesärskilda fall inom teman:

vårdforskning kronisk sjukdom,klinisk/praktisk med inriktning mot0
hälsa,äldrevård olikhet i särskilt kvinnors hälsasamt

sjukvårdsforslcning med förändringar ihälso- och inriktning mot0
och strukturerarbetssätt, utvärdering dessasamtprocesser av

paradigmutveckling/teoribildning medkring fenomen sambandi0
förändrad livssituation

vård- och omsorgsforslcningklinisk praktisk med inriktning mot0
forskning äldreäldre och deras närstående vårdaresamt om

allergiforskningsprogrammet finnsInom ett tema:
allergier överkänslighetorsaker till och effekter ochav0 annan

ochVårdalstiftelsen har vetenskapliga granskningsgruppertre sam-en
gransk-vårdprogrammet vetenskapligaordningsgrupp för tvåsamt

Vidsamordningsgruppoch för allergiprogrammet.ningsgrupper en
bredgranskningsgrupperna eftersträvatsharsammansättningen enav

könsfördelning ochtvärvetenskaplig kompetens jämnsamt geogra-en
såväl denfinns god forskare frånfisk spridning. representationDet av

gransk-frånvårdforskningen den medicinska forskningen inya som
ningsgruppema.

ochVårdalstiftelsen har 1998 givit anslag för kompetens-t.o.m.
vårdornrådet och forskar-metodikutveckling i form stipendierinom av

iställetbeslutade Vårdalstiftelsen1998månader. Under hösten att
sikt.längregenomföra systematiska satsningar på forskartjänster på

forsk-år för stärkaperiod till 4 utgår särskilda medelUnder på 2 atten
biomedicinsk laboratorie-forskarutbildning inom arbetsterapi,ochning

sjukgym-omvårdnad, perinatal och reproduktiv omvårdnad,vetenskap,
arbete med inriktning socialnastik socialtsamt mot omsorg.
med denna universitet ochVårdalstiftelsen syftar satsning till att ge

bygga för inomhögskolor möjligheter struktur tjänsteratt upp en
forskarutbildning. angelägetvårdforskning Stiftelsen detoch ser som

till kombinationstjänster få bättremedlen bl.a. används för attatt an-
och denknytning mellan forskning kliniska vården och omsorgen.
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forskningsrådetSocialvetenskapliga

uppgift främja och stödja ochSFR:s betydelsefull grundforskningär att
socialvetenskap, folkhälso-tillämpad forskning inom socialpolitik och

informera kunskapsläge forskning.vetenskap och aktuellsamt att om
tillForskningsstöd fördelas åtta tillämpningsområden, äldre,bl.a. till

folkhälsa med hälso-handikapp och och sjukvård. därmedSFR är en
för forskningen Vidbetydelsefull finansiär den sociala omsorgen.om

prioriteringskommittéerrådet finns besluten anslag.beredertre som om
prioriteringskommittéi Välfärd behandlas områdenaprojekt inomI

ochallmän välfärdsforskning socialpolitik internationell folk-samt
hälsovetenskap. Prioriteringskommittén Folkhälsa bereder projekt

ochfolkhälsovetenskap också projekt äldreinom vissamen omom
proriteringskommittén projektmissbrukare. Omsorg behandlasI om

socialtjänsten
totalt gick vidareTill inkom 334 projektskisser 123SFR 1997 varav

projektan-och fullständig begärdes in. Totalt beviljadesansökan 53
beviljade forskningsmedlen miljonersökningar medel. de avsågAv 9,5

miljoner ochkronor handikappområdet, 19 kronor folkhälsa med hälso-
behandlatmiljoner kronor äldreornrådet.sjukvård har9 SFRsamt

vårdforskningenprojekt framförallt prioriterings-inom den inya
inriktade forskning folkhälsakommittéema på respektive omsorg.om

Äldreforslcningen förenlighet handlingsplanhar i med regeringens
1997/98:l13 kronoräldrepolitiken förstärkts med miljonerprop 10

kr för kr för år 2001.för miljoner år 2000 och miljonerår 1999, 20 30
förslagdessa utarbetatmedel och harSFR kommer administrera ettatt

perioden.äldre och åldrande för den aktuellaforskningsprogramtill om
medelföreslagna forskningsprogrammet består delsDet somav
äldreforsk-förutlyses, dels satsningar på riksforskningscentratreav

återkom-medel för regelbundetning. Därtill föreslår SFR att avsätts en
levnadsnivåundersökning. Förslaget riksforskningscentramande om

långsiktigt drivainnebär åtar sig kostnadsansvar sär-ettstaten attatt
därmed fårforskningscentra och äldreforskningenskilda nationella att

universiteten.fast förankring inomen

forskningsrådetMedicinska

uppgiftforskningsrådet MFR Rådet har tillMedicinska tillkom 1945.
forskning, vilket innefattar de fannaceutiska,stödja medicinsk ocksåatt

veterinärmedicinska områdena.Odontologiska och
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beviljadeansökningar ochbehandlade MFR 2 600Under 1997 ca
Rådet fördelade kronorforskning. 348 miljonerbidrag till1400 som

till år.forskargrupper for period tvåbidrag till forskare och treen om
och tillframförallt medicinsk forskningbidrag harMFRs störreavsett

stöd till patient-Under 90-talet harpreklinisk forskning. MFRsdelen
omfattning.minskat iklinisk forskningnära

tillomfattande stödforskningsområden MFR ärDe mestsom ger
infektionssjuk-sjukdomar, mikrobiologi ochoch dessnervsystemet

kronortillsammans miljonervilka beviljades 100domar diabetes,samt
under 1997.

vårdforskning inomstöd till bl.a.ansökningarbehandlarMFR om
förkommittéemaprioriteringskommittéer, nämligenrådetstvå 14av

dendefinieratpsykiatri. har inteoch för MFRfolkhälsovetenskap
relativtfåttsärskilt målområde och harvårdforskningen"nya ettsom

forskare inom dessa områden.få ansökningar från

Cancerfonden

bekämpande,Riksföreningen for kräftsjukdomamasbildades1951
uppgifternamedCancerfonden ideell organisationCancerfonden. är en

ochinformeraCancerforskning,samordnastödja och attatt cancerom
vården cancersjuka.metoder iutvecklaatt avnya

harCancerfondentillansökningar inkommerantalettotalaDet som
1988.sedanbestämt med90-talet, 70underökat starkt närmare procent

962ansökningar ansökningar,år 1997inkom 235Totalt 1 varav
beviljades 45projektansökningamade 962gällde projekt. Av nyanya

240delade 1997Cancerfondens forskningsnämndmedel. utprocent
procentprojektstöd 84huvuddelen tillgickmiljoner kronor, varav
forskare.förprocent till personliga tjänsterdel 12visssamt en
Nordiskatill denfördelasmiljoner kronoranslogs 4,6Dessutom som

till dengickstöd 1997forskningsfond. Cancerfondenscancerunionens
grundforskningsinrikt-till projekt medövervägande delen, 57 procent,

inriktning.kliniskprojekt med huvudsakligentillgickning; 43 procent
År prioriteringskommittén förmiljoner kronorfördelades 2,11997 av

projektvilken bedömerbeteendevetenskap,Vårdforskning, prevention,
vårdforslmingen.den nya"inom

vårdforslmingenden nya"projektansökningama inomTrots att
kommahaft svårtkommitté har detta områdesärskildbedöms i atten

Övrigafärre ansökningar bedömabetydligtkommittén får änigång, att
vårdkvalitetsprojektCancerfonden också stöd tillkommittéer. somger
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bedöms särskild prioriteringskommitté. Stöd till forskar-ävenav en ges
tjänster.

Bamcancerfonden

Bamcancerfonden ideell organisation,är drivs gemensamten som av
Årlandets sju bamcancerföreningar. 1982 delade fonden för första

gången medel till forslmingen, 100 000 kronor.ut Prioriterade områden
möjligheter ställa tidig diagnos,är individualisering behandlingatt i

och utveckling psykosocial behandling och stöd.av
År 1997 delades miljoner24 kronor 11 miljoner kronorut, varav

gick till patientnära klinisk bamonkologisk forskning, tvåvarav
miljoner kronor avsåg omvârdnadsprojekt. Fonden också 3,9rena ger
miljoner kronor stöd tilli tjänster.

Bamcancerfonden fär liksom Cancerfonden få frånansökningar
forskare i de vårdforskningsämnenena. Bamcancerfonden har inganya
prioriteringskommittéer ansökningama handläggs forsknings-utan av
nämnden.

Bamcancerfondens styrelse starkt pådrivande för omvård-är ökaatt
nadsforskningen bamcancerområdetinom och det har för-orts olika
sök för stimulera denna forskning. Trots detta haratt inte bidragen till
omvårdnadsforskningen kunnat ökas, bl.a. beroende på få ansök-att
ningar inkommer.

Forskningspolitisk proposition

I regeringens proposition vissa forskningsfrågor prop 1998/99:94om
föreslås arbetsgrupp tillsätts med uppdragetatt föreslåatten en ny
myndighetsstruktur för forskningsfinansieringen. Utgångspunkter för
uppdraget bl.a. medel ska fördelas medär utgångspunkt kvalitetatt i
och relevans, samspelet mellan olika slag forskning liksomatt av
mellan forskning och samhälle måste utvecklas samt att ansvars-
fördelningen mellan olika myndigheter måste tydlig.vara

Bakgrunden till förslaget Forskningspolitiska utredningenär Forsk-
ning 2000 slutbetänkandei sitt SOU 1998:128 konstaterade attsom
dagens organisation för forskningsfinansiering på den nationella nivån

uppsplitirad innebärochär konstlad uppdelning mellan grund-en
forskning och tillämpad forskning. Utredningen har föreslagitinte
några omprövningar forskningsstiftelsemas däribland Vårdalstiftel-av
sen verksamhet.
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föreliggerförslag forskningsorganisationNågot konkret om ny
dagsläget.således iinte

finansieringSjukvårdshuvudmännens9.4

forskning inomstatistik påaktuell satsningarnafinns ingenDet över
forskningundersökningarSCBslandsting och kommuner. senaste av

för-kommuner och landstingFoU inomoch utveckling avser
påuppdelningundersökningar någondessa intehållandena 1994. I görs

respektive kostnader för utveckling.kostnader för forskning
miljonersatsade 350redovisade SCB kommunernaår 1994För att

vårdmiljoner för inomkronor användes FoUkronor på 69FoU varav
FoU-kostnaderna därmedutgjorde 0,1och procent avomsorg.

l996a.SCBdriftskostnader för vård ochkommunernas totala omsorg
driftskostnadernauppskattades för totalaår 1994 delandstingenI

ochhälso-kronor avsågmiljoner 83för tillFoU 1 800 procentvarav
förinvesteringarmiljoner kronor. Därtill korndvs. 545sjukvården 1ca

FoU-kostnadernakronor. De sammanlagdapå miljoner ut-FoU 100
kostnader.hälso- och sjukvårdensgjorde därmed 1,9 externaprocent av

regionsjukhusen föroch står 60Universitetssjukhusen procentrunt av
förDriftskostnademaSCB 1996b.landstingenFoU-kostnaderna i

ingick inte i dessa beräkningar.vårdhögskolomas FoU
land-delbetänkande 1994:132sitt SOUKommittén skrev i att

utveckling iforskning ochförbör tydliggörastingen resursutrymmet
tanke bakom preciseringenoch redovisningar.budgetbeslut i Ensina av

forskningsarbete iför klinisktkommunernaslandstingens och ansvar
vilkaöka medvetenhetensjukvårdslagenhälso- och sats-att omvar

ochhälso-forskning och utveckling inompåningar görssom
medfördelaransåg det finnsKommitténsjukvården. attatt stora

och hittakan användas för FoUvilkatydliggöra nyasomresurser
förutsätt-dessa skapar bättreeftersom detformer för fördelningen av

resultatanvändninguppföljning resultat ochochför styrningningar av
SOU:1994:132.

flesta landstingdet fortfarande dedock konstateras inomkanDet att
medel påkunskap hur mycketoch kommuner saknas satsassomom

ökaduppnåFlera landsting arbetar förforskning och utveckling. att
redaprojekt förharkunskap de satsningama på FoU. T.ex. attom egna

Skåne.på bedrivits Uppsala och imycket FoU ihur satsasut som
ochsärfinansieringinförts förSkåne harI Region ett system

utveckling undervisning FoUU. Genomuppföljning forskning, ochav
sjukvårdensanslagsdelama för ifrånFoUUdetta kan de olika separeras
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kliniska verksamheter. I regionen har införtsvidare förett nytt system
fördelningen ALF-medlen, innebär den medicinska fakultet-attav som

för prioritering de ALF-medel sjukvårdshuvud-en ansvarar av som
Medicinska fakultetenoch har kommit skallmännen överens om

användas och kliniskför utbildning forskning ALF-medelhantering
under Skåne, 1998.1999 i region

samverkanför i sjukvårdsregionemaInom harramen gemensam
finansiering genomförts under denFoU delen 90- talet. Deav senare av

sjulcvårdsregionemas finansiering FoU-projektsex gemensamma av
år miljoner1998 totalt 103,55 kronor. Medlen fördelar sig påvar

följande mellan sjukvårdsregionema:desätt sex

9-2 FoU-medel sjukvårdsregionema årTabell Gemensamma i 1998

Regioner Miljoner kr
Norra regionen 2,2

ÖrebroUppsala 0,4-
Stockholma 28
Västra regionen 20
Sydöstra regionen 20
Södra regionen 33
Totalt 103,55

Källa: Kommunalförbundet, Västra Götaland.
a StockholmsregionenUppgifterna for endast Stockholms landsting.länsavser

samverkansnämndemaEnligt uppgifter från delas delenstörre av
tillmedlen, efter ansökan, anställda landstingen för bedriva olikaiut att

detFoU-projekt. vissa regioner krav projekts medarbetareI är ett att ett
olikaskall komma från flera landsting. Syftet stimuleraär att gemen-

forskningssamarbete inom regionen. Tanken också forsk-samt är att
ningssamarbetet skall leda till effektivare användning tillgängligaav

fördjupadFoU-resurser och FoU-dialog. snab-Vidare eftersträvasen
bare kunskapsöverföring och bättre samverkan högre kvalitet isamt
vården.
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övervägandenKommitténs9.5

vårdforskningenden nyabör stimuleraForskningsfinansiärerna

fåtthar inteutvecklas snabbt,harvårdforslcningen ännu"nya"Den men
fördoktorander,forskare ocherfarna garanteratillräckligt antal attett

för vården.grundad kunskapvetenskapligtframväxt av en
anknyt-statligmedenda forskningsfinansiärdenVårdalstiftelsen är
Utövervårdforslcningen.stödjer denomfattning "nya"ning i störresom

ocksåområdevårdforskningensforskningsprojekt inom görtillstöd
kombinations-bl.a.forskartjänstersatsningar påomfattandestiftelsen

till denstödformer förfunnit lämpligaharVårdalstiftelsentjänster.
kanstiftelsenbetydelsevarför detvårdforslcningen, är att"nya storav

sikt.finnas kvar på längre
ochforskningsrådandraangelägetdetKommittén ävenattanser

Socialvetenskap-forskningsrådet MFR,Medicinskafinansiärer t.ex.
BarncancerfondenochSFR, Cancerfondenforskningsrådetliga

vårdforskningen. Kommit-denstödjer "nya "deuttalartydligt ävenatt
bör kunnapå andraforskningsfinansiärerna tasätttén ävenattanser

forskningsfältet.god forskningstimulera inomtillinitiativ att en
finan-finnas ivårdforslmingen börnyaför den t.ex.Representanter

forskningsansök-bedömerprioriteringskommittéerolikasiäremas som
ningar m.m.

flerdet angeläget inrättastjänsterkommitténs meningEnligt är att
den "nya"högskolan prioriterarför de disputerat, attgenomex.som

medelförstärkaskanprioriteringarSådanavårdforskningen. genom
forskningsråd.från

äldreforslcningenkommeråren attUnder de närmaste gynnas av
vårdforsk-"nya"denangelägetDetresursförstärkningar. är attvissa

administrerarochsatsningar SFRi dessainrymsningen att resurs-som
deaspekterinkluderartydligt röri sittförstärkningama somprogram

rehabiliteringomvårdnad,äldres m.m.

Åtgärder börforskningenmedicinskakliniskadenstärkaför att
vidtas

harforskningenmedicinskaden kliniskapåfinns teckenDet att
ekonomisk styrningberoende hårdarebl.a. påomfattning,minskat i av

forskningför forskning. ärförståelse Dennabristandeochsjukvården
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viktig del vårdforskningen har betydelse för utveck-storen av som
lingen vården. Både sjukvårdshuvudmännen och har intressestatenav

och för den kliniskt medicinska forskningen bedrivs.attav ansvar
Utvecklingen beroendevården allsidig klinisk forskningär attav av en
bedrivs omfattar både den traditionellt medicinska forsk-som mer

ochningen den "nya vårdforskningen. enligtDet kommitténsär
denangeläget nedåtgåendemening trenden på omfattningenatt av

klinisk hejdas.medicinsk forskning

Forskningsfinansiering landsting påoch kommuner regionalav
nivå

Landstingen och kommunerna för det inom vårdverksam-attansvarar
heterna sker utveckling leder till effektiv högvården som en av
kvalitet. En förutsättningarna det bedrivs täckerforskningär attav som
vårdens olika ochuppgifter problemområden. sjukvårdshuvud-Det är

sådan forskning bedrivs.männens attansvar
Landstingen har inlett forskningssamarbete regional nivåpåett

bland anslå medel forskningsråds-iannat attgenom gemensamma
liknande former kan sökas för forsknings- och utvecklingsarbetesom

landstingsanställda. Kommittén detta lands-samarbeteatt överav anser
betydelsefullt.tingsgränsema Kommittén rekommenderar ocksåär att

kommunerna bereds tillfälle delta denna form samarbete,iatt av som
då bör forskning och utveckling både landstingens ochinomavse
kommunernas vårdverksamheter.

Sjukvårdshuvudmännen bör särredovisa forkostnader FoU

Landstingen och kommunerna har inte funnit bra modeller förännu att
redovisa kostnaderna för den forskning och utveckling bedrivs.som

enligt kommitténsDet önskvärt landsting och kommunerär mening att
utvecklar kostnadsredovisningen så det blir möjligt särskiljaatt att
kostnaderna för forskning, utveckling och klinisk Huvud-utbildning.

har för FoU-resurser omfattningmännen iatt avsättsansvar en som
med verksamhetens resursförbrukning och behovöverensstämmer av

ständig utveckling.
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Organisationsförändringar inom10

sjukvårdenochhälso-

hurbl.a.uppdragetstartade år 1992 övervägaHSU 2000 attNär var
påfinansieras och organiserasbör över-sjukvårdenochhälso- en

ochövervägandenKommitténsdir. 1992:30.samhällsnivågripande
landstings-reformeradmodellerna;degrundas påförslag skulle tre

sjukvårdstörsälcring.vård och obligatoriskprimärvårdsstyrdmodell,
kommitténsregeringsskiftet beslutades1994valet ochEfter attom

landstingmedochfinansieringssystemdagensfrånskall utgåarbete
dir.1994:152.sjukvårdshuvudmänoch kommuner som

Även inteoch finansieringsjukvårdens organisationochhälso-om
reformer.kännetecknats1990-talethelagrunden harförändratshar i av
organisa-sjukvårdshuvudmännen har sigoch använtBåde staten av

effektivisera vården.syftetionsförändringar i att
kommuner-sjukvårdshuvudmän289har fått attSverige genomnya

Ädel-, förfickpsykiatrireforrnemaochhandikapp- ansvareti enna
landstingensvaritvårdverksamhet tidigareomfattande ansvar.som

läkemedelförkostnadsansvarsuccessivtLandstingen över etttar nu
förkostnadertotalalandstingens15omfattar minst procent avsom

1994januaripåbörjades den 1husläkarreforrnhälso- sjukvård. Enoch
lands-landetgenomfördes aldrig helaioch äventillbakatogs ommen

reformen.ingick ide principerflerafortfarande tillämpartingen somav
ellervårdenändrat styrningenlandstingenharDessutom merav

ochlandstingentidsålder då ävenden1990-taletradikalt.mindre var
modelleradministrativaorganisatoriska ochinfördekommunerna nya

vårdenfåskulleekonomiska incitament attochmed konkurrenssom
lands-ochfick kommunerSamtidigteffektivt.utnyttja merresurserna

försämrademed denochkostnaderna bl.a.minska iting krav på sig att
ekonomin.

kommenteraforskargrupperuppdragitharKommittén atttre
kom-ochlandstingensutvärderingardokumenteradegenomförda, av
eko-perspektivenvården. ärstyrfonner Deförändrade treavmunernas
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nomi och effektivitet, arbetsmiljö demokrati. orskamasFsamt rapporter
finns helheti sin i bilaga till detta1 betänkande.

Ädelreformenl 1

Ädel, reformen har kommit kallas, innebar kommunernaatt att togsom
del för äldrevårdenöver från landstingen denstor ansvaret 1en av

januari Reformens främsta1992. syfte samordna samhälletsattvar
insatser för äldre med målet åstadkomma sammanhålletatt ett mer

och bättre vård helhetsperspektiv prop. 1987/88: 176.ettansvar en ur
Bakgrunden reformentill landstingens och kommunernasattvar

delade för äldrevården upplevdes problematisk på flera sättansvar som
Ds 1989:27. lägga huvudansvaretGenom för äldrevården hosatt en
huvudman ville åstadkomma effektivare verksamhet.man en

Reformen innebar bl.a. kommunerna för sjuk-att övertog ansvaret
hem och andra vårdinrättningar for somatisk långtidssjukvård från
landstingen. fick betalningsansvarMan föräven motsvarande insatser

tillhandahölls landsting eller vårdgivare. Kommunernasom av annan
skulle inrätta, och för hälso-även och sjukvård särskildainomansvara
boendeformer för service och omvårdnad både för äldre ochpersoner
för med funktionshinder. Ansvaret omfattade dagverksam-ävenyngre
heter. Läkarinsatser undantogs. En sjuksköterska med medicinskt an-

s.k. finnas förMAS skulle varje verksamhetsområde kom-svar som
definierar. Vidare kunde landstinget överlåta skyldigheten attmunen

erbjuda hemsjukvård ordinärt boendei till kommunen kommunenom
och landstinget så skulle ske. och lands-överens Kommunenattvar
tinget kunde också komma kommunen skulleöverens överatt taom

för hela primärvården försökpå under fem år från år 1992.ansvaret
Ädelrefor-Socialstyrelsen har haft uppdraget följa och utvärderaatt

slutrapporten SocialstyrelsenI 1996 konstaterar den tyd-attmen. man
ligaste effekten reformen varit minskningen antalet vårdplatserav av
såväl inom akutsjukvården geriatriken, detta till följd kom-attsom av

snabbtmycket de så kallade färdigbe-medicinsktövertogmunerna
handlade andrapatienterna till vårdformer. Samtidigt konstaterar man

patienternas vårdtyngd i kommunernas särskilda boendeformer haratt
ökat betydligt bl.a.vilket innebär krav på medicinska insatser och

Ävenrehabilitering kommunerna inte haft beredskap för. till-som om
komsten medicinskt ansvariga sjuksköterskor ökat medvetenhetenav

medicinska kvalitetskrav finns brister i det medicinska omhänder-om
tagandet bl.a. på grund låg läkarrnedverkan. Antalet bostäder iav
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förgruppboendenminstökat betydligt, inteharboendefonnersärskilda
senildementa.

haräldreomsorgenförförutsättningarnaSocialstyrelsen betonar att
Ädelrefonnen l998d.Socialstyrelsengenomfördesförändrats sedan

koncentrerashemtjänsteninsatserna inominneburithar bl.a. attDetta
hjälpäldre fårallt färrehjälpbehövande medanochäldstatill de mest

avgift-medproblemocksåhushållsgöromål. Manochmed service ser
Ädel-medochförändrades ivård ochför systemett somomsorg,erna

efterlevnadsnivåskäligde boende intefall harmångaIrefonnen. en
äldreomsorg.ochsjukvårdkostnader förhyraskatt,betalning samtav

samladpositivpåtalade brister,1996,gjordeSocialstyrelsen trots en
effekter:refonnensbedömning av

problemdeÄdelreformen mångamöjligheter lösaskapathar att av
...äldre.devården ochkännetecknadetidigare omomsorgensom

blandkompetensökningpåtagligvaritharframgångarViktiga en
vårdenikvalitetenförbättrad uppföljningochvårdpersonalen aven

Överhuvudtagetsjuksköterskan.ansvarigamedicinsktdengenom
utvecklingÄdelreformen för fortsattförutsättningarskapathar aven

18.1996,Socialstyrelsenäldredeochvården s.omomsorgen

primärvårdKommunal

med korn-Ädelrefonnen försöksverksamhetstartadesamband medI en
möjlighetSyftetprimärvåden.förhuvudmannaskap attmunalt gevar

och1992mellanpågåtänktFörsökenhelhetsbedömningar. atttill var
ochkommuner1999. Sjutill utgången årförlängtshar1996, avmen

barafinnstid,olika lång treunderingåttharlandstingmotsvarande nu
försöksverksamheten.kvar ikommuner

slut-i sinskriverförsöken,utvärderatharSocialstyrelsen, som
generali-någrafunnitl998b inteSocialstyrelsen attrapport man

uppvisadekontrollkommuner storaförsöks-Såväleffekter.serbara som
huvudmannaskap.tillkopplaentydigtsvåra attvariationer, varsom

erfarenheterdetillvarataangelägetdetunderströk attMan attäven var
försöken.undergjortssom

har iLandstingsförbundetKommunförbundet ochSvenska ge-en
landstingochkommunerföreslagetregeringentillskrivelse attmensam

lag-föreslåsBlandsamverka.möjligheter annatvidgadeskall attges
och landstingmöjligt för kommuner attdetändringar sam-görsom

varandraverksamheter åtbedrivanämndverka i samt attgemensamen
huvudmannaskapskifteentreprenadpå utan av
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Regeringen har aviserat utredningatt skall tillsättas meden upp-
giften kartlägga och analysera deatt problem dagi finns vidsom sam-
verkan mellan landstingens hälso- och sjukvård och kommunens vård
och på områden där det finns behov och intresseomsorg attav sam-
verka lämna förslag tilläven lösningar.samt

10.2 Handikappreformen

Handikappreformen innebar kommuner ochatt landsting fick störreett
förändratoch forinsatser till med funktionshinder. Lagansvar personer

1993:387 stöd och service till vissa funktionshindrade LSS ochom
lagen 1993:389 assistansersättning LASS syftade tillom att person-

med omfattande funktionshinder skall kunna leva allaer andra.som
Dessutom skedde förändringar i Socialtjänstlagen 1980:620 och
Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763. Förutom den och ändradenya
lagstiftningen tillkom statliga Stimulansbidrag till kommunerna.

Bakgrunden till reformen omfattande bristeratt fanns i stödet tillvar
funktionhindrade, vilket konstaterats Handikapputredningen SOUav
1991:46. Dessutom fanns variationerstora i stödet mellan landsting
och kommuner och mellan olika funktionshindrade.grupper av

Målet för insatserna enligt LSS skall främja människorsattvara
jämlikhet levnadsvillkoreni och fulla delaktighet samhällslivet.i
Verksamheten skall grundad på respekt för den enskildes själv-vara
bestämmande och integritet.

LSS och funktionshindradeLASS till stöd för denrättger personer
dagliga livsföringen framför allt från kommunerna. Landstingen ñck
utökade åtaganden för rådgivning, personligt stöd tolktjänst.annat samt
De får stöd enligt lagarna utvecklingsstördaärgrupper som personer,

med autism, med betydande och bestående begåv-personer personer
ningsmässigt funktionshinder medsamt andra varaktiga funk-personer
tionshinder inte beror på normalt åldrande ochsom är storamen som
förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Reformen innebar också avveckling vårdhem och specialsjuk-en av
hus för utvecklingsstörda.

Socialstyrelsen har följt och utvärderat handikapprefonnen. Iupp
slutrapporten Socialstyrelsen 1997 drar Socialstyrelsen bl.a. följande
slutsatser:

Personlig assistans har inneburit ökad valfrihet,0 inflytandestörre
och bättre livskvalitet för majoritet de beviljats insatsen.en av som
Personer med funktionshinder särskilt de med psykiska funktions-0 -
hinder har lägre standard och förutsättningarsämre befolk-än-
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socialaocharbete, fritidekonomi, bostad,gällervadövrigtiningen
relationer.

minskatenderarutvecklingsstörningmed attförInsatsema personer0
frånflyttatharökar.behov stöd Dederassamtidigt somavsom

bättre.dethar fåttvårdhem
olika in-samordningsamverkan ochbristandepåpekarMan även av

Knappthuvudmännen.verkställsdomstolsutslag intesamt attsatser av
dag LSS-insatser.har ivid reformenberäknadesmångahälften så som

habiliteringutvecklaförStimulansbidragingick attreformen ävenI
framarbetsformer tagitsledde tillrehabilitering. Detta attoch somnya
patienterfrånmedverkansamarbete ochvidaretill störrelettbl.a. ett

dock intehöllStimulansmedlenl998e.Socialstyrelsenanhörigaoch
miljoner.meddet 300reducerades1997,året,sistahela Detvägen:

slutrapportensammanfattande bedömning i är att:Socialstyrelsens

uppmärk-ochresultatuppnåtts positiva storharområdenvissaInom
levnads-funktionshindradeskunskapsutvecklingochsamhet om

dockharområdennärvarande. vissaInomförskerförhållanden
7.Socialstyrelsen l997a,skettutvecklingingen ännu s.

utredauppgifthaft i1999:21 harSOU attBemötandeutredningen
ocksåfunktionshinder kanmed sägasbemötandet vara enpersonerav

Utredarenuppnåtts.harhandikappreforrnenimålenhurutvärdering av
funktionshinder:medbemötandetsammanfattar11 av personer

bemötandetibristerdet finnskonstatera storaattmåsteJag tyvärr
kont-lcränkta,sigkännerfunktionshinder. Mångamedpersonerav

politiskadetotydlighet ifinnsifrågasatta....Detochrollerade en
funktionshindermedmänniskorsamhället påhurbudskapet sersom

stöd,behovdetillfredsställerochbehandlarsamhällethuroch av
funktionshindermedmångatillgänglighetochservice personersom

tydligt isärskiltsigvisarideal och realitetermellanKlyftanhar....
domstolstrots.frågan om

tillsyftartillsammansvägarolikaniovidareförslårUtredningen som
nioDesituationen. vägarna är:förbättraatt

delaktigettillLagfäst rätten
domstolstrotsetförSätt stopp

stöd"och"RådkringklarhetSkapa
samhällsinformationtillgängligtillVidga rätten

bemötandetkritik påochsynpunkterhanteringforfunktionInför aven
brukarstödscentraUtveckla
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Öka7 bemötandekompetensen
8 Stärk handikappforskningen
9 Gissla fördomen

1 0.3 Psykiatrireformen

Psykiatrireformen kan betraktas Ädel-komplementett till ochsom
handikappreformema; insatserna för psykiskt störda skall följa den an-
svarsfördelning tidigare gjorts för de äldre och funktionshindradesom
prop. 1993/94:2l8. Reformen innebar kommunernaatt huvud-gavs

för samordningenansvaret insatser riktade till psykiskt störda.av
Lagen 1990: 1404 kommunernas betalningsansvar kompletteradesom
med vissa bestämmelser kommunerna obligatoriskt betal-som ettger
ningsansvar för vissa psykiskt långtidssjuka. Genom reformen över-
fördes i genomsnitt 15 psykiatrinsprocent till kommunerna.av resurser

Bakgrunden många psykisktatt störda beroendevar personer var av
stöd från olika myndigheter och samtidigt. Oklaraorgan ansvarsgränser
mellan främst kommun och landsting gjorde samlat stöd inte komatt ett
till stånd, vilket påvisades Psykiatriutredningen SOU 1992:73.av

Syftet med reformen förbättra deatt psykiskt stördas livssitua-var
tion och öka deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i sam-
hället. Reformen innebar krav på ökade samhällsinsatser för personer
med psykiska fimtionshinder vad gäller boende, sysselsättning, fritid,
arbete, rehabilitering, social gemenskap vård ochsamt delEn iomsorg.
refomen Stimulansbidrag för utveckla denatt aktuellavar vården.

När Socialstyrelsen utvärderat Psykiatrireformens första dagartusen
Socialstyrelsen 1998a konstaterades flertalet kommuner,att 85 pro-

hade inventeratcent, behovet insatser. Inventeringen visade be-av att
hovet stödinsatser för arbete, daglig sysselsättning,av sociala kontakter
och fritid psykisktstora funktionshindradesamt att behövdevar ett mer
flexibelt, individuellt och inte tidsbundet stöd kan mobiliseras närsom
akuta behov uppstår. Man påpekade även psykiskt funktions-att
hindrade i praktiken står utanför LSS. Socialstyrelsen menade att en
fortsatt utveckling behövs på flera punkter bl.a. anhörigstöd.

I slutrapporten från utvärderingen Socialstyrelsen 1999e konsta-
antalteras olika aktiviteteratt ett inom området varit framgångsrika och

i vissa fall lett till minskat behovett slutenvård. Utvärderingen visarav
dock det fortfarande finnsatt brister; bl.a. saknar många vårdtagare
daglig sysselsättning; den enskildes inflytande boendeöver inteärm.m.
tillräckligt; för rehabilitering psykiskt sjuka tycksresurserna minskaav
och tillgången till sjukvård måste bättre kunna säkerställas.
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Läkemedelsrefonnen10.4

föraföruppdraget utreda förutsättningarnahar haftKommmittén attatt
frånläkemedel sjukvårdshuvudmännenför tillkostnadsansvaretöver

samladsjukförsäkringen,den allmänna översyngörasamt att aven
redovisa-uppdraghögkostnadsskyddet.och Dettaläkemedelsfönnånen

Kommitténspå SOU 1995:122.Reformdelbetänkandetdes i recept
tvågenomförts iLäkemedelsreforrnen harutmynnadeförslag i som

iför patienterinfördes läkemedelsfönnån1997årFr.o.m.steg. en ny
för-förkostnadsansvaretårbörjan 1998och medvård övertasöppen

landstingen.månen successivt av
kostnaderutvecklingenden snabbatill reformenBakgrunden avvar
alltanspråkläkemedelmedfört tagit i störreför läkemedel, att ensom

främsta orsakensjukvårdskostnadema. Den ärde totala attandel nyaav
harKommitténutsträckning.förskrivs i alltläkemedeloch dyrare större

eko-delsoch för kan innebära vinster;detta i sigtidigare konstaterat att
ellertillfrisknandeleder till snabbare ersätterläkemedletnomiska om

livskvalitet.ökadformterapier, dels idyrare av
denför läkemedel inom öppnaöverföra ävenGenom ansvaretatt

avvägningarskulle möjligtdet blivården till landstingen göraatt
enskildedenutifrånoch andraläkemedelsbehandling insatsermellan

betrak-vårdkunde läkemedel ireformenbehov.patientens Före öppen
betaladeperspektiv. Statensedd sjukvårdensnyttighet,fritas ursom en

gratisbehand-och läkemedelsbehandlinglöpande räkningpånotan var
kostnadskontroll.förfanns inga incitamentdetlandstingen;ling för

ochför hälso-fårlandstingenkostnadsansvarMed det totala som nu
effektochkostnadläkemedel måste alltsåsjukvård inklusive av

andra insatser.kostnader och effekteralltidläkemedel vägas mot av
kostnadsdrivande.i sigansågsförmånssystemettidigareDet vara

uppmärk-patientenförkonstrueradesförmånssystemet göraDet attnya
hardetillkostnadema. Särskild hänsynfaktiskapå de togs somsam

mattinnebar:vilketläkemedel subventioneradefåbehovstörst attav
betalaläkemedel fårfaktiska kostnader förlågahar ensompersoner

därmed lämnaochläkemedel självaför sinakostnadenandelstörre av
SOUläkemedelsförrnånen.till finansieringenbidragstörreett av

frånocksåskildesför läkemedelHögkostnadsskyddet23.1995:122 s.
sjukvården.den hälso- ochhögskostnadsskyddet inom öppna

för läke-utgifternareformen samladedeinnebarFör patienten att
kron-1300uppgick till högsttolvrnånadersperiodundermedel m.m. en
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Vissa undantag finns lagi och förordning kan beslutasor. samt av
enskilda landsting. Undantagen kan medge lägre ellerutgiftert.ex.
undanta vissa läkemedel. Läkemedelsreforrnen innebar också vissaatt
läkemedel tidigare kostnadsfria inte längre det.ärsom var

Utgifterna fördelade sig mellan landsting och patient enligt en
trappa där betalar hela kostnadenpatienten till 400 kronor, halvaupp
kostnaden mellan 400 och 1200 kr dvs. för patienten kr,400 25

mellan 1200 och 2800 kr dvs. förprocent patienten 400 kr, och 10
mellan och2800 3800 lcr dvs. förprocent patienten 100 kronor.

Förmånen administreras Apoteket AB i sin begär ersättningturav som
respektive landsting.av

.Landstingen fick hela kostnadsansvaretnämnts för läkemedelsom
dvs. för den vårdensäven läkemedelskostnader.öppna Genom ett

med specialdestinerat statsbidrag medsystem s.k. förlustför-vinst-en
delningsmodell får landstingen kompensation för kostnaden. Tidigast år
2001 övergång tillär generellt planerat.ett systemen mer

Reformen utvärderas för närvarande Socialstyrelsen. Hittills harav
framkommit hushållen8 under år ekonomiskaatt 1997procent av av
skäl avstod från köpa läkemedel de fått utskrivnaatt på Omrecept.
denna siffra högre före reformen oklartär då liknandeän inga studierär
genomförts före år Socialstyrelsen1997 l998e.

Före reforrnens genomförande kostnaderna för läkemedel med isteg
genomsnitt 12 år. Kostnaderna för läkemedel fortsätterprocent attper
stiga efter reformen med hur mycket flera skäl oklart. Delsär ärmen av
innehållet i läkemedelsförrnånen ändrat och dels har läkemedelsförsälj-
ningen varit låg till följdår 1997 den hamstringsvågenstoraav som
föregick reformen år 1996 se nedan.

Kostnadsökningen år 1998 verkar ha skett i takt föresamma som
Årreformen. 1997 stod patienterna själva för 25 läke-procentca av

medelskostnaden och år hade1998 andelen sjunkit med några procent.
Orsaken antal frikortär haratt större utfärdats.ett än Konse-väntat
kvensen blir ökade kostnader för stat/landsting.

reformenI ingick landstingens läkemedelskommittéeratt fick ett
Kommittéema harstörre dock haft relativt kort tid sigpåansvar. atten

påverka förskrivningen inom det landstinget. alltsåDet är ännuegna
för tidigt vilken effekt deavgöra på sikt kan haatt på läkemedels-
kostnadema. har idagMan inte heller tillgång till kunskap för-runt
skrivningen då receptregistret inte fullti bruk.är

° Lag 1996:1150 högkostnadsskydd vid köp läkemedel respektiveom av m.m.
förordning 1996: 1294 högkostnadsskydd vid köp läkemedelom av m.m.
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olika tolkningar vad gällerhar förekommitDet rätten utanatt
subventionssystemet.läkemedel omfattasförskrivasubvention avsom

inneburitomöjligt, tolkningdettaMånga har tolkat somsom en
1999dSocialstyrelsenSocialstyrelsen har meddelatmerkostnader. att

de fallpåbjuden ibara möjlig,subvention inteförskrivning är utanutan
sjuk-botalindra,påvisa,förskrivningensyftet meddå är än attannat

förändringsjukdom eller likartat syfte.i Ingenpådom eller symtom
hellerfanns ingetpunkt och med reformen; detiskedde alltså dennapå

sådan ändring.från kommitténförslag om en
riksdagenbifölluppkommitden situationbakgrundMot somav

fråganmed innebördenfrån socialutskottethemställan199-05-19 atten
och med klarläggas.fullständigt, förtur, måstesubventionom

led beslutsprocessenuppdrivet samtliga ihögt ihar varitTempot
läkemedelsrefonnen.och riksdagsbeslutproposition iutredning tillfrån

fönnåns-detslutet november 1996;fattades iRiksdagsbeslutet nyaav
månaddvs. drygtkraft januari 1997,lträdde isystemet senare.en

alltid medochmassiv mediabevakning inteReformen föregicks enav
media-upphaussadereformen denSåväl i siginformation.korrekt som
mellantidenomfattande hamstringsvåg underledde tilltäckningen en

införande.beslut och
Även Medpågår snabb förändringsprocess.närvarandeför en

har Regeringenhöga kostnadsökningstaktenfortsattanledning denav
såförändrasföreslagit högkostnadsskyddetden i år, att31 attmars

förstgällabörjarkronor, dvs.till l 800andel höjspatientens trappan
den 19fattade beslut1998/991106. Riksdagenefter prop.900 kronor

den juni.införande från lmaj med
förändring1998/992106 denprop.skriverRegeringen att man nu

förföljas utredningbör görarådandeinom det attsystemetgör enav en
läkemedelsfönnånen.översynny av

ochbaraläkemedel belastar inteförkostnaden statökadeDen
Även kostnads-betydandetättenskilde patienten hardenlandsting. en

inteavgifter/prisför deltaket denminstökning, irte att somavgenom
ochläkemedelsdelhögkostnadsskydd höjdes och meditäcks attav

anslutningläkemedelsreformen.samband med Ivårddel separerades i
höjningdel skerföreslagna höjningen patientenstill den enegenavnu

andra kompenseras.pensionstillskottet, inga grupperav
ytterligareuttalat bedömertidigareharKommittén attatt man

medborgarnaenskildadet offentliga till defrånkostnadsäverföringar
sjukvårdfrånrisker för människor avstårallvarligaskulle medföra att

s.3l4 EnSOU 1996:163,ekonomiska skäl"och läkernedel av
kvarstår.bedömnirg som
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10.5 insam ochF Socsam

För värdera samordning mellan verksamheter social-att inomom
sektorn kunde leda till vinster för samhället och den enskilde startade
försöket med finansiell samordning mellan hälso- och ochsjukvård
socialförsäkring, FörsöketFinsam. pågick under perioden 1993-1997.

innebarDet sjukvård och försäkringskassa inom fem försöks-att
områden hade för kostnaderna för sjukpenningett gemensamt ansvar
och rehabiliteringsersättning. hadeMan möjlighet disponeraäven att en
del sjukförsäkringspengama för sjukvårdsinsatser.av

Viktiga delar i Finsam det kostnadsansvaret,var gemensamma
flexibel användning medel i socialförsäkringen och ekonomisktettav
utfall, hade för täcka eller fick delparterna att tasom ansvar av.

Försöket med finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård,
socialtjänst och socialförsäkring, Socsam, påbörjades år 1994 i Sten-
ungsunds kommun, försöksområden har tillkommit successivt.nya
Verksamheten dagomfattar i åtta områden och ska avslutas år 2001. De

huvudmännen bildar politiskt ledningsorgan har till uppgifttre ett som
besluta riktlinjer,mål och planera, upphandlaatt finansierasamtom

verksamheter.
Socialstyrelsen har utvärderat Finsamäven och Undersök-Socsam.

ningar visar Finsam har medfört besparing socialförsäkringeniatt en
cirka 200 miljoner under perioden 1993-1996. Ohälsotalet minsk-om

ade med dagar försöksområdena2,5 i perioden 1992-1995 medan det
under period ökade riketi med dagar.2,1 Vad gäller Socsamsamma
visar preliminära resultat på effekter hos utvalda målgrupper Social-
styrelsen 1998.

kanDet konstateras själva fått tillgodoräkna sig sparadeatt parterna
medel och detta kan drivkrafterna bakom de lyckadeatt vara en av
resultaten i dessa försök med roller och gränser.nya

10.6 Husläkarreformen

Husläkarerforrnen innebar alla invånare fåi Sverige skulle möjlighetatt
själva välja allmänläkare. Motivet föratt reformen förbättraattvar

tillgängligheten och kontinuiteten i den vården. Reformen på-öppna
börjades den l januari 1994 och skulle fullt genomförd vid ut-vara
gången 1995. Förutsättningarna för husläkarna särskildiav angavs en
lag husläkare 1993:588.om

Tanken husläkaren skulle ha tydligt ochatt preciseratettvar ansvar
för de valt honom/henne till husläkare. Uppgifternapersoner som som
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1992/932160föreslogs propositionenför ihusläkaren skulle ansvara
förebyggandehembesök, råd ochmottagningsverksamhet, jour,omfatta

vårdgivare. Hus-ochmed andra service-samverkaninsatser samt
kundeverksamhetenmedverka till denskulle dessutomläkaren att egna

hälsoproblem.lokalautvärderasochföljas rapporterasamt omupp
skullehusläkarverksamhetenför utgörasersättningenHuvuddelen av

anslutenindividavpassad efter ålderersättningfast varsomperav en
patientavgifterverksamhetenfinansieradeshusläkaren. övrigttill I av

besöksersättningar.eller
ställ-riksdagensförMotivetjanuari 1996.den lupphävdesLagen

valfrihetenskildesdenminskadehusläkarsystemetningstagande attvar
efterprimärvårdenorganiseramåstelandstingvarje rättoch attatt ges

husläkarlagendetaljeringsgraden i antogsförutsättningar;lokala
utifrånprimärvårdenutformamöjligheternapåinverka menligt att

förutsättningarlokalautifrånoch behovönskemålbefolkningens samt
prop.1994/95:l95.

kontinuer-fast,dvs. tankenreformen,bakomHuvudmotiven enom
ochlagstiftningändradbådegenomslag istarktfåtthar docklig läkare

med-människorssåväl ihusläkare lever kvarbegreppetattgenom
primär-organisationsjukvårdshuvudmänsvetande i många avsom

bestämmelse iinfördesavskaffadeshusläkarlagenvården. När en ny
väljaskall kunnapatienteninnebarsjukvårdslagenHälso- och attsom

primärvården.läkarkontakt ifasten

underlandstingenstyrmodeller i10.7 Nya
990-talet1

och1980-taletdelenunderharlandstingochKommuner senare av
styrningenden internaförändringargenomfört1990-taletunder avav

ländermångaför Sverige. Iuniktingetsjukvården. Dettaoch ärhälso-
medborga-aktörer:olikamellanrelationernaförändraförsökthar man

organisa-framföralltvårdproducenter;finansiärerre/patienter, samt var
Iför Sverige.inspirationskällaStorbritannienitionsförändringama en

bl.a.landstingochstyrrnodellema kommunerideharSverige nya
köp/sälj-modeller.beställar/utförar- ellerbetecknaskommit att som

denhadebeställar/utförar-modellerinförandetföreRedan av
och kommunerlandstingförändrats iekonomiska styrningen genom

med före-oftaresultatansvar,ochekonomiansvardecentralisering av
föränd-fördrivkrafternaföretagsvärlden. Enden privatabilder i av

ekonominsvenskadenekonomiska stagnationdenringarna somvar
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upplevde i början på 1990-talet, vilket framtvingade prioriteringar i en
omfattningstörre vad tidigareän behövts.som

Syften med de modellerna har framför allt varitnya :
öka effektivitetenatt
ökad tillgänglighet till sjukvården
stärka demokratinatt valfrihet för patienten och tydligaregenom

mandat för politiker
andel vårdenatt större skall utföras inom primärvården0 en ochav en

mindre del på sjukhusen.
Det kan inte uteslutas drivkraftatt visa organisationenatten var upp

handlingkraftig och modem, speciellt bakgrund sjuk-som mot attav
vården före förändringarna för kritik förutsatts låg effektivitet Töm-
qvist 1999.

De styrfonnema kännetecknas de skiljer på å sidannya attav ena
producenter/utförare och å andra sidan beställare/finansiär inom sjuk-
vården. Ekonomiska incitament bl.a. för öka den ekonomiska med-att
vetenheten och konkurrens, också krav på sjukvårdenstörremen att
redovisa sina resultat har varit inslag i styrmodellema. harDe genom-
förts på olika olikai landsting.sätt Enligt Törnqvist kan två typer
identifieras där den landstings-rör och den andra distrikts-nivån.ena

På landstingsnivå har modellerna inneburit inrättandet beställar-av
funktioner har till uppgift köpa vård från olikaatt vårdgivaresom
utifrån befolkningens förväntade behov. Gemensamma drag har varit:

kontraktsstyming, dvs. tidsbegränsade avtal skrivs med producenter0
konkurrensutsättning, inte sällan i syfte alternativa0 att uppmuntra

och driftsformer,ägar- samt
koncentration, dvs. politikerna koncentreraratt sig på övergripande0
styrning, uppföljning och kvalitetskontroll.
Med utformning på distriktsvnivå har kliniker fått budgetansvaren

för i sin köpa och tjänsteratt fråntur serviceenheter.varor
Flertalet landsting och kommuner har i någon form ellerprövat

infört någon beställar/utförar modell;typ dock olikai grad och underav
olika lång tid. Anslagsfinansiering eller liknande har återinförts för
vissa verksamheter, speciellt sådana visat sig klart olämpligasom vara

driva under beställar/utförar-styreatt intensivvårdsverksamhet ocht.ex.
akutrnottagningar.

10.8 Utvärdering de styrfonnemaav nya

Kommittén har forskargmpper i uppdraggett tre olika perspektivatt ur
kommentera genomförda utvärderingar effekterna landstingensav av
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perspek-förändrade styrformer vården. Dekommunernasoch treav
tiven är:

och produktiviteteffektivitetekonomi,0
arbetsmiljö0
demokrati0

ekono-betänkandes bilaga Detåterfinns dettaiForskarnas rapporter
Törnqvist,Helenebehandlats civilekonomenharperspektivetmiska av

Å psykologendr., legGustafsson och med.Rolfarbetsmiljö docentav
ochErikssonCeciliademokrati fil.Inga-Lill Petterson samt mag.av

Amnå.Erikuniversitetslektom
påbristdet råderforskarnaslutsats ärEn att enavgemensam

ändradedefokuserar påkvalitet direktgod styr-utvärderingar somav
vilketföre reformemagjorts görmätningarhar ingaBl.a.fonnerna.

för-andramångaTill kommeromöjliga. dettajämförelserföre-efter att
neddrag-ekonomiskaalla landsting,påverkatskettändringar t.ex.som

huvudmannaskapsrefonnermedicinsk utveckling,teknisk ochningar,
frånstyrmodellereffekternaisolerasåledes svårtDet attär av nyam.m.

sjukvården.ochhälso-förändringar inomandraeffekterna av
olikaiolikadelvishar genomförts på sättstyrmodellemaDe nya

vilketgång,förändrats underdessutomoch de harlandsting resans
utvärderingarutvärdera.svårigheterna Detillbidrarytterligare att som

ochkostnads-belysabegränsats tillhuvudsakgenomförts har i att
organisa-påviktiga aspekterinneburitvilketeffektivitetsaspekter, att

arbets-personalensförkonsekvensersalmas,tionsförändringarna t.ex.
miljö.

Ekonomi/produktivitet/ effektivitet

beställar/utförar-modellensyftet med införauttaladekanske attDe mest
Törnqvistsjukvården.effektivitet inomochproduktivitetökaattvar

landstingdeökade såväl inomproduktivitetenkonstaterar somatt
delarochlandstingbeställar/utförar-modeller inominförde avsom

reformer,andraOrsaker kanmodellerna.införtlandsting inte varasom
ochekonominansträngdamedvetenhet denökandeallmänt enomen

bakgrundinföras där. Somskullerisk/chanspotentiell ävensystemetatt
minskadesjukvårdenproduktiviteten inomkan konstaterastill detta att

bilaga1980-talen Törnqvist,ochunder 1970-
påeffektivitet,gradoch högre äriproduktivtet, ännuMätningar av

vadbl.a.frågeteckenfall finnssvårgenomförda. dettaIpunkterflera
beställar/utförar-speciellt inomprestationer,rapporteringengäller av
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landsting: ...0m inför ersättning prestation, så harman gettper man
sjukvården ökade incitament att med registreringvara mer noggrann
.....vilket också kan förväntas viss överskattning prestations-ge en av
volymsökningar" 26. Det också oklartär det kvalitetärom samma

före och efter förändringenmäts styrform.som av
Huruvida effektiviteten ökat oklart dåär inga studier gjorts detta.av

En sådan mätning ställer krav på utfalletatt prestationen vilketmätsav
svårareär prestationernaän mäta i sig.att
Gustafsson bilaga l konstaterar svenska och engelska under-att

sökningar pekar på de administrativa kostnadernaatt ökat i samband
med införande beställar/utförar-modeller. Det emellertid svårtärav att
Visa huruvida denna ökning har bidragit till besparingar inom andra
områden.

Törnqvist konstaterar parallella, strukturellaatt förändringar genom-
fördes vid tiden för introduktionen styrfomier vilket medför att:av nya

Det omöjligtär de olikaavgränsa förändringarnasatt effekter och
därför mycket svårt fastställa vad landstingensatt ekonomiskanya
styrfonner har haft för påverkan på vårdens inriktning. Bilaga
Törnqvist, avsnitt 1.5

Det kan konstateras deatt har lett tillstyrstystemen ökad med-nya
vetenhet såväl ekonomi kvalitet bland hälso- och sjukvårdensom som
personal. harDet dock inte påvisats detta i sin lett till påverkanturom
på ekonomi och/eller kvalitet.

En komplikation i sammanhanget parallellt medär deatt att nya
infördes fickstyrsystemen patienter möjlighet väljastörre vård-att

givare. Beställarna, ska tolka medborgarnas behov och beställasom
vård utifrån detta, kan inte patienten kanstyra välja vårdgivaresom en

beställareninte har avtal med. Likaledes har vårdgivarensom stort
inflytande då det ofta läkare ellerär andra för bedöm-som ansvarar
ningen huruvida vårdbehov föreligger.ett bådaDessa förhållandenav

det kan svårtgör bibehållaatt kostnadskontrollenatt på detvara sätt
tänkt denär infördes.styrsystemensom var nya

Arbetsmiljö

Vårdens arbetsmiljö har endast i undantagsfall behandlats i samband
med utvärderingar de styrfonnerna under 1990-talet Gustafs-av nya

bilaga l, vilket naturligtvis det svårtgör utreda huruvida någonson, att
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förbättradfaktum föreliggerpåverkan har skett. Detta trots att en
styrform.skälen till bytearbetsmiljö emellanåt uppgetts ettsom av av

litteraturstudier, gjorthar därför, förutomGustafsson och Petterson
ArbetslcraftsundersökningarStatistiska Centralbyrånsanalys aven

tyder påanalysfrågeställlningen bilaga l.utifrån aktuella Dennaden
beställar/utförar-landsting"därfaktorer personal inomdet finns tvåatt

landstingfrånarbetsmiljön skiljer sigupplevelsehar haft av somen
frihet inämligen lägre upplevelsemed traditionella styrsystem, av

inflytande.tilloch möjligheterarbetet
styrmodell,dock all vårdpersonal,analys visarSamma oavsettatt

arbetsbelastningpåfrestande, högrearbeteoftare upplever sitt som en
Trendenarbetstakt vad andra yrkesgrupperökandeoch gör.änmeren

personalenuppleverunder l990-talet. Däremotdessutom negativär
meningsfulltutsträckning arbetederas änvården iinom ärattstörre

gör.yrkenandravad medpersoner
arbets-för godrefererar Karaseks modell1bilagaPetterson en

litenmedkombinationhög arbetsbelastning imiljö visar att ensom
hälsa.anställdasderiskfaktor vad gällerpåverkanmöjlighet till är en

konstaterarPetterson att:

har intebefogenheterhar varit alltför hög ochFörändringstakten
medtaktinflytandet minskat iökat takt med Att atti ansvar...

risk-och krav ökat bör uppmärksammasarbetsbelastning ensom
utbrändhet ibid. 33.och hos personalenohälsafaktor för s.

följerohälsa sjukvårdspersonalökande blandochMed hög enen
vikt försåledesför dessa yrken. Detminskad attraktivitet är enav

uppmärksam-sjukvård arbetsmiljöfrågornahälso- ochframtida god att
arbeteochunderlätta rekrytering till utbildningarförinte minst attmas,

sektorn.inom
Gustafsson ochuppmärksammar Petterson:Slutligen

medförknippatsociala risktagande,ochekonomiska att...det ärsom
tillräckligvårdenorganisationsförändringar inomgenomföra utan

vårdarbeteupplevelser meningsfullhet,lyhördhet för de ettsomav

resultatet1 representerade Stockhohn,undersökningenredovisadedenI menav
modellerbeställar/utförarlandsting uttalat införtandradetsammaär tre somom

med.tas
expressiv2 instrumentell kontrabilaga kringi avsnitt 4.3diskussionenSe även

inställning till arbete.
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uppenbarligen kan innebära i fall och för-ärgynnsamma som en
utsättning för vårdkvalitet.god

Demokrati

litteraturgenomgångenI demokratiaspekt konstaterar Eriksson detattur
överhuvudtaget finns lite forskning anlägger dessa aspekter påsom
landstingspolitiken och mindreän relaterat till styrforrnemaärsom
Eriksson, bilaga 1. undersökningarDe genomförts detvisar attsom
finns starkt stöd för offentligt finansierad,ett och produceraden
sjukvård. Medborgama har förtroende för sjukvården.ett stort

sin analysI styrforrnemas effekter skiljer Eriksson lillapå denav
och den demokratin. Den lilla demokratinstora handlar främst om
människors vardagssammanhang, medan den demokratin berörstora
möjligheterna påverka samhällsutvecklingenatt i vidare meningen
ibid 150 Med denna uppdelning visar Eriksson demokratin kans. att

ha såväl stärkts försvagatssägas i och med införandetsom av nya
styrfonner. denI lilla demokratin, för medborgaren harpatient,som
inflytandet stärkts, inte minst till följd den ökade valfriheten, ävenav

här finns regionala skillnader. Eriksson påpekar dock valfrihets-om att
liksom andra kräversystemet "matt det finns någon t.ex.systern

politiker aktivt forparti dem inte har förmågatar utnyttjaattsom som
fördelama..." ibid l5lf.s.

denI stora demokratin har inflytandet minskat. folkvaldaDe
landstingspolitikerna kan ha fått mindre makt,sägas då de i viss mån
frånträtt det direkta inflytandet verksamheten. Makten har för-över
skjutits till verksamhetsföreträdare och tjänstemän. Det finns dock
studier visar på denna förskjutning kan ha skett oberoendeattsom av
styrfonn.

De styrformerna har dock inneburit ...politikemas möjlig-attnya
heter direkta prioriteringar begränsats"göraatt ibid. 189f eftersoms.
kontraktsfonnen politikerna under löpandegör kontraktstidatt kaninte
eller bör gå in och ändra i upprättade avtal. Det alltså förstär när nya
kontrakt ska skrivas politikerna kan omprioritera. Eriksson konsta-som

också det har skett maktförskjutningterar att inom politikerkåren tillen
förmån för heltidspolitiker.
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Kommitténs10.9 överväganden

många reformernaEffekterna de och organisationsförändring-av
svåraunder 90-talet är att mätaarna

organisationsföränd-Under 1990-talet har antal reformer ochstortett
såväl nationelltgenomförts hos sjukvårdshuvudmännen.ringar Detsom

försöka ellerhar alltså vanligt lösa vårdens problem,varit vissaatt av
den,med andra 0rd på olika förändra densättatt yttrestyra genom

organisationen.
förändringar har plan,så många gjorts samtidigt, och på olikaAtt

vad gällerhar lett till svårigheter skilja de olika förändringarnasatt
effekter från minst utvärderingama olika reformer-varandra. Inte deav

detta. detna/stynnodellerna påvisat kan konstaterahar Kommittén att
organisationsföränd-ejfekterna reformeromöjligt isolera ochär att av

allt denfrån andra förändringar samhället. Framför hariringar pres-
påmed all inverkansade samhällsekonomin säkerhet haft större

medvetenhetvårdens utveckling bland skapaannat att omgenom en
och behovet mellan verksam-begränsning prioriteringarresursemas av

fram besparingar.heter tvingasamt attgenom
sjuk-funnits svårigheter samarbetet mellan de olikahar också iDet

tidvårdshuvudmännen. har flyttats och det har tagitAnsvarsgränser att
bygga de verksamheter lcrävts.hitta de rollerna attsamtnya upp som

medförsökoch framgår andraförsöken med Finsam SocsamAv att
möjligeneffekterroller och visat på vissa postitivagränsernya

eventuellasjälva fått tillgodogöra sigberoende på parternaatt
besparingar.

stärktsPatientperspektivet har

utveckling harkommitténs patientpers-En positiv variti ögon att
tillvalfrihet ochstärkts under 1990-talet. Patientenspektivet har rätt

flerafördelaktighet i vården har motivgod och varitservice osv.
samband med reformerna och påförändringar både i sätt.även annat

årförändrad värdering från vårdens sida. Påkan talaMan senareom en
liknandesituation och medverkan betonats påhar de anhörigasäven

sätt.
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Utvecklingen vården bör ske långsiktighetmed och bredav
medverkan berörd personalav

finnsDet tydliga tecken på den reformaktivitetenatt och kravstora på
kostnadsminskningar har medfört trötthet hos vårdens personalen som
torde motverka reforrnemas syfte; inte harminst brister funnnits vad
gäller delaktigheten. Att ändra verksamhet kräver fören engagemang

genomförandet ska bli effektivtatt och leda till reella förändringaLSom
kommittén tidigare påpekat måste personalen ha tid för reflektion för

utveckla kompetens.sinatt
Kommitténs slutsats utvecklingenär vården framöver böratt skeav

med långsiktig och medstrategi bred medverkan och delaktigheten en
vårdens alla personalkategorier. Kommittén vill framhålla vård-av att

utveckling och organisationsförändringar del vårdens vardag.är en av
Förändringar måste till organisation och arbetsmetoder hindrarom

medicinska kan tillvaraatt rön och praktiskttas pånya omsättas ett
effektivt Ekonomin kommersätt. i framtiden knapp föräven vara
sjukvårdshuvudmännen med fortsatta krav på effektivisera ochatt

förprioritera krav på vårdinsatser.att möta nya

Förändringar behöver förankras hos medborgarna

dockDet angeläget undvikaär de många, tröttandeatt omkast-tvära
ningar förändringarnasi inriktning förekommit under l990-talet.som
Medborgarna har med sannolikhet känt sig vilsnastor då nödvändig-
heten förändringar inte alltid klart tydliggjorts. Det inte lättärav att
följa med och vad gäller, förveta vänder sigt.ex. attsom var man
vård eller vad ska betala för sina läkemedel. För såväl personal,man
patienter, anhöriga medborgare gäller förändringar, för fåatt attsom
legitimitet, behöver förankras. Att känna till och förstå bakommotiven
och målen med reformer delaktig i uppföljningen harsamt vara
betydelse för genomförandet och hur på detsamma.man ser

Forrnema for medverkan kan skilja sig mellan olika Förgrupper.
medborgarna kan olika medborgarutvärderingar,t.ex. typer råd ochav
studiecirklar till delaktighet.vägarvara

Kommittén bedömer utvecklingen hälso- och sjukvårdensatt av
huvudsak börorganisation skei med på det lokalainitiativ planet.nu

De landsövergripande refonnernastora inom vårdens bör följasområde
olika, lokalt anpassade, modeller för organisering hälso- ochav av

sjukvård. Ett utökat samarbete mellan de olika huvudmännen samt
mellan vårdgivare troligen avgörande förär hälso- och sjukvården iatt
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ocheffektiv och ha möjlighet patientersframtiden ska att sevara
både vad gäller hälsa och sjukdom.situation,medborgares hela

mål, utvecklingenfölja och värderaStatens roll blir sättaatt upp

värderamål, följa ochnationellaroll blir attStatens sättaatt upp
detframhållaenlighet med dessa. Kommittén villutvecklingen sker i att

på detutvecklingkontinuerligt följer vårdensviktigtär att staten
framföralltdenna aktörers,innefattar olikanationella planet, och att

genomförsockså dettaangelägetperspektiv. Det ärpatienters, att av
resultat-och -traditionerolika forskningsämnenföreträdare för attsamt

verksamheten.återförs tillen
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Särskilda yttranden

LeifSärskilt yttrande Carlson mav

önskemål påföreliggande betänkandet uppfyller berättigadeDet inte en
analys sammanhängerfri och övergripande angelägna problemav som

huvudsakligen påmed sjukvården. berorstyrningen Dettaav
uddlösa ochKommitténs förslag blir därför tämligentilläggsdirektiven.

till problemmarginellt lösningar på de svårabidrar endast anvisaatt
framtiden.vården har och inför istår

Hindrande direktiv

till låser kommittén vidtilläggsdirektiv utredningenRegeringens att
finansiärermed landsting och kommunerutgå från dagens system som
enligt minhälso- och sjukvård. Direktiventillhandahållareoch reser,av

förhållandenför diskutera sådanaonödiga hindermening, att som
politikersavgörande för sjukvårdens framtid såsomenligt många är

bemärkelse liksomarbetsmiljö och inflytande i vidroll, personalens
starktsvenska vårdsystemledarskapet vården. Dagensi är

mål ochåtföljande läsningar, oklarapolitikerstyrd med
den dåligaden dåliga tillgängligheten,detaljstyming. Frågor rörsom

ledarskapet intimtoch det bristandepersonaltillfredställelsen är
rådande den planekonomipolitiska styrningen iförknippade med den

sjukvårdenden svenska utgör.
skälochinskränkteTilläggsdirektiven på sätt av sammasamma

Behovtill analys och förslag 1996: 163kommitténs möjligheter i SOU
betänkandetDirektiven medfördeoch vården".i även attresurser

präglaskomförslagPatienten har rätt" SOU 1997:154 i sina attmer
monopolföreträdenhuvudmännens och änrätt avav omsorgen om

rättighetervilja verkliga åt patienten.att ge
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Kommittén har de direktiven inte kunnat komma medsnävap. g.a.
några längre gående förslag och inte kunnat till diskussionta enupp
genomgripande ändring dagens strukturer, vilket jag beklagar.av

målen, landstingenDe nationella vårdoch likvärdig

Till börja med konstaterar kommittén detillämpningenatt att av
nationella målen kommer skilja sjukvårdshuvud-sig åt mellanatt

meddet denMan i och för detsig riktiga förklaringenmännen. gör att
ligger den kommunalai självstyrelsens och det ärnatur att en
konsekvens olika landsting har skilda ekonomiska ochattav
demografiska förhållanden. Direktiven hindrar detta konstaterandeatt

till lämplighetenlett analys landstingsfinansiering.en av av
uppfattning landstingenDet min saknar nödvändigadetär att

helhetsperspektivet det gäller samhällsekonomin. därförkan intenär De
riktiga bedömningar det gäller sjukvårdskostnademasgöra när

altemativkostnader då de inte kan andraavvägningargöra mot
uppkommande utgiftskrav. finnsDet följaktligen inga incitament att

vård och läkemedelskostnader sjukskrivning, ochsjukpensionväga mot
produktionsbortfall. suboptimerarSystemet samhällets resurser.

olikheter vårdutbudetDe i föreligger mellan olika landsdelarsom
och kommittén påtalar beror också på landstingen för småärattsom
för kunna balansera variationer i skatteunderlaget med vårdbehoven.att

mycket kompliceradeDet och långt ifrån helt effektiva
kan uppenbarligenutjämningssystemet inte skapa tillräckligt rättvisa

förhållanden.
borde haftKommittén också möjlighet utifrån skullevadatt som

möjligt andra finansieringsformer ochmed och produktionsforrnervara
utifrån prioriteringsbeslutet analysera åtagandevad samhälletsärsom
och vad därför bör hapatienten fodra han bor. Nurätt att oavsett var
kan problemet med harbara konstaterande huvudmännennämnas ett att
olika ekonomiska förutsättningar.

framåthade fört debattenDet direktiven tillåtit analysom av omen
nationell finansiering och möjlighet pånationellt åtagande medetten

lokalnivå till olika organisations- bättreoch produktionsfonner, på ett
kunnat vård lika detpå villkor. Kommittén visarsätt garantera atten

knappast förena landstingens vårdengår krav fritt få utformaatt att
efter förutsättningar med kravet landet likvärdigpå helaöveregna en
vård. insiktsfullaTrots liksom iså prioriterar kommitténresonemang

kommunalaPatienten har rätt" det självstyret före patientens
berättigade krav på rättvis vård.en
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vårdDecentraliserad

utförs såverksamhetvidareKommittén konstaterar att somen
och organiserasoch sjukvård bästhälso-decentraliserat styrssom

dettaochkommittén vidare påvisahindrarlokalt. Direktiven att
tilldecentraliseringenden nuvarandeinnebäraingalunda måste att

eller patientensföredra vårdenssiglandstingspolitiker är att vare ur
det möjligtbindande direktiv hade här gjortsynpunkt. Mindre att

regionalauppbrytande deorganisationsformerdiskutera andra avsom
personaltillfredställelse ochnegativa effekter påmed dessmonopolen

ledarskap.
sjukvårdensochutveckla vården hälso-krav påDet attstora som

enligt meninghar på sig kan min mötaskommittén intepersonal enligt
decentraliseringverksamhetsfonn.planekonomiska Ennuvarandeinom

patientenoch därenheter ökad konkurrensledda iprofessionellttill
följerd.v.s.kostnad resursbärare,föristället äratt pengarnaenvara en

inflytandestärka patientensbetyda mycket förskulleval,patientens att
mångfaldarbetsmarknad medskulleSamtidigt öppnasvården.över en

inflytande,fåskulleheltpåpersonalendär sättannatett
möjligheter till kreativa insatser.ocharbetstillfredsställelse

rollenpolitiskakan denannorlunda OrganisationsformMed sådanen
uppnåshur väl målenkontrolleraoch tilldelamål samtsättaatt resurser

ikonfliktfylltmindre änåstadkommas på sättenligt min mening ett
förstaipolitikerna sigdenna uppleverorganisationsform. Idagens som

exekutivtgradhögsådana iproducentföreträdare ochhand är som
betydligtstörande Envârdverksamhetenför sätt.verksamma på ett

uppnåsskulle kunnavårdenstyrningochtydligare transparantare av
analyserahade kunnatvärdefullt kommitténhadeoch det varit om

modeller.andra

personalförändringströttochsamarbeteHuvudmännens

huvudmännenmellanutökad samarbeteocksåErfarenheten visar att ett
nuvarandeberoruppnå. Dettamycket svårt attattär

denOrganisationsform prioriterarochñnansieringsform omomsorgen
samhällsekonomisochsjukvårdens, patientensframförbudgetenegna

förkostnadersåväl direktadärsammanhängande vårdkedjorbehov av
rehabiliterings-ochsjukpensionerings-sjukslcrivnings-,vården som

kostnader in.vägs
förändringargenomgripandebehöverSvensk sjukvård sommen

förändringsobenägenhet. Dettafinns idagkommittén konstaterar en
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beror på landstingspolitiker och administrativaatt tjänstemän går i
detaljstyming vården med förändringar fram och tillbakaav utan att
förankra förändringsbehovet hos sig vårdens personal ellervare
allmänheten. lättförståligEn förändringströtthet har insmugit sig just

behovet förändringarnär uppenbart. Detär allvarligtärav om
förändringströtthet hindrar nödvändiga förändringar. Om dagens
organisation hindrar effektivt resursutnyttjande, utveckling av nya
metoder och arbetssätt måste genomgripande organisations-nya
förändringar helt uppenbart genomföras. Medborgama måste
informeras behovet och nödvändigheten förändringar. Idagom av
bibringas medborgarna den felaktiga föreställningen anslås baraatt mer
skattemedel behövs inga förändringar. föreställningDenna skadligär
för vården har på grund direktiven, inte kunnat bemötas såmen av
kraftfullt det enligt min mening nödvändigt göra.attsom vore

En obligatorisk hälsoförsäkring

Mindre bindande direktiv vad gäller landstingens framtida ställning och
uppgifter hade gjort det möjligt diskutera avskaffandet dagensatt av
monopolsystem följder så uppenbart bristande konkurrensär medvars
ineffektivitet följd, bristande samordning, dåligsom
personaltillfredställelse, avsaknad fungerande arbetsmarknadav en
liksom allt regionala skillnaderstörre i vårdens tillgänglighet och
kvalité. Det hade också gjort det möjligt diskutera för framtidenatt en
nödvändig separation finansiering och produktion.av

Enligt min mening kan många dagens problem inklusiveav
styrningen vården lösas obligatorisk hälsoförsäkring såav genom en

den föreslagits moderata samlingspartiet. Försäkringen skallsom av
med andra ord omfatta alla medborgare, betalningsförmåga ochoavsett
hälsotillstånd. Alla människor skall anslutna till valfrivara
försäkringskassa eller motsvarande, skall administrerasom
försäkringen. fårIngen avvisas. En fördel med sådanstor en
hälsoförsäkring följerär patienterna.att Då kan maktenpengarna
verkligen förskjutas från politiker till patienter och vi får vård meden
patienten i centrum.

Hälsoförsäkringen bör, vi det, omfatta det i dag inrymssom ser som
i ersättning till sjukvårdshuvudmännen, ersättningen för läkemedel

den del sjukpenningförsäkringensamt och förtidspensionernaav som
rehabilitering. Försäkringsavgiften för den enskilde fastställsavser av

riksdagen, liksom omfattningen åtagandet. Avgiften ,tas utav
proportionellt, inkomsttak. Försäkringskassorna tilldelasutan medel ur
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dessa avgifter, avdrag förmed de delar finansierar det statligasom
sjukvårdsansvaret.

hälsoförsäkringobligatorisk tydliggörs diffusa ochI de idagen
samhälletsoklara för vårdåtagande gällersåväl detgränserna när

förmåner och begränsningar det gäller vilka rättigheternärsom som
utkräva. Likasåmedborgaren kan klargörs roll ochpolitikernas

Kvalitetsuppföljning,blir tydlig.styrningen tillsyn, ackreditering och
friståendelegitimering sköts deninstitut kan brytasett utav som ur

nuvarande Socialstyrelsen.
offentliggrundläggande finansieringEn föreligger med produktion i

mångfald och konkurrens däri därav följande bättreettman genom
erbjudaresursutnyttjande kan vad förmår Samtidigtidag.änmer man

låta medborgarna villkan möjligheter själva deöppnas att avgöra om
betala för lågtprioriteringar prioriterade sjukvårdstjänster,genom egna

ökad egenbetalning förslaggradvis för dessa linje med deiex genom
prioriteringsutredningen någonden norska fört fram ellernya genom

form tilläggsförsäkringar. skulle förDet skapa förutsättningarav en
bättre för samtidigt detvård alla medborgarna möjligheten iattsom ger

grad hur sinasjälva bestämma de i övrigt vill användaöverstörre

pengar.
fungerande arbetsmarknadEn med många arbetsgivare, större

personaltillfredställelsemöjligheter till hög politiker insatssamt vars
mål för ochkoncentreras till verksamheten, resurstilldelningatt ange

måluppfyllelse skapaskontroll med sådan organisation. Det ärav en
förslaget problemuppfattning skulle lösa många vårdensmin att av

och utredningen hade varit betjänt haft möjlighet diskuteraatt att attav
till ochsådant alternativ landstingens roll finansiärett som

tillhandahållare vård.av

Socialstyrelsens roll

uppfattningdelar kommitténs verksamhet börJag Socialstyrelsensatt
då det måste principiellt felaktigt myndighetöver attses anses samma

både utvecklar och fastställer kriterier för god vård och råd och stödger
dessa och samtidigt tillsyn verksamheterna. dockDetutövar över ärom

fastslåenligt min viktigt detta får innebära denmening inteatt att att
försvagasnationella tillsynen fastrner skall den stärkas. Genomutan att

koncentreraSocialstyrelsen kan kvalitetsuppbyggandesig på
utarbetandeverksamhet råd och dettakriterier för god vård kansom av

arbete intensifieras samtidigt fristående myndighet ellerstatligsom en
lcraftfullare kannationellt tillsyn verksamhet, ståallutöva överorgan
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och skötaför kvalitetsuppföljning ackrediterings- och legitimerings-
frågor.

vårdforskningStatlig kunskapsstyrning och

bordeutsträckning kunskapsstyrd kommitténSjukvården ochiär stor
sammanhållenvikten utvecklarkraftfullare betonat att statenav en

kunskapsspridning bäst understrykaför sker. Likaså vill jagstrategi hur
denstöd till nya vårdforslcningen innebärkommitténs inte attatt

från kliniskatill får den redan kraftigt åderlåtnadetta tasresurser
forslmingen.

RolfSärskilt yttrande Olsson Vav

analy-slutbetänkande ochhar detta bland pekat påKommittén i annat
förändringar sjukvården. Utgångs-pågående inom hälso- ochserat

sjukvård,kommittéarbetet för ochpunkten för målen svensk hälso-är
ochhälsafrämst formulerade HSL 2 där nyckelorden godi är en

behandlashela befolkningen.lika villkor för kapitel 3vård på I en
sjukvården. Detolika perspektiv på hälso- ochmängd intressenters

några de övervägandenfinns anledning kommentera görs.att av som
vård-skettår tydlig tillväxt privatahar underDet senare en av nya

driftformer inom vården. Kommittén kommenterarproducenter och nya
ökar patientens valfrihet, medför ocksådetta med det störreatt men

nöd-utförande och innehåll. detskillnader i vårdens Jag ärattmenar
för-driftsformer ochförnyade motverkar stelbentavändigt med som
ochbättreoch tillvara detåldrade hierarkier tar stora engagemangsom

finnskunskaper hos olika personalgrupper. Jagde djupa menarsom
personal skadriftsformer, därdock dessa såväl patienteratt somnya

deninflytande kunna fram ikunna vården, skastörre över växaettges
politikers och beslutsfattares stimu-offentliga vården. Det är attansvar

driftsformer redanoch tillvara de idéerlera framväxt ta somnyaav
personalgrupper.idag finns i många

den privatapågående framväxtenDet svårtär att storaatt se av
vården förvårdproducenter, marknad, utgör garantser som ensom en

Skainför.bättre klara de utmaningar svensk hälso- och sjukvård ståratt
nationella för helaleva till de målen god vård lika villkorvi påupp om

nödvändigt ibefolkningen det vården också fortsättningeniär att
personalhuvudsak utförs inom den offentligt drivna sjukvården. Detav

hindrar och kooperativa driftsformer kaninte privata uppmuntras,att
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de komplement till den offentliga vården. kan enligt vårnär Detutgör
mening fungera på mycket bra och effektivtett sätt.

obestridligt så hälso-Det och sjukvården mycket mång-år att är en
facetterad och komplicerad verksamhet föränd-ständigt undergårsom
ring och till följdutveckling forskning, också till följdav avmen
samhälls- och befolkningsförändringar. Vårdkostnaderna tenderar att
öka, prioriterade måste högkvalitativ vård ochgaranterasgrupper en
behovet samhällelig satsning på förebyggande och folk-sjukvårdav en
hälsoarbete perspektivi detta mycket viktigt. det nödvändigtDetär gör
för landsting och kommuner ha tydliga och påverkans-stat, att styr-
möjligheter och den bestämda effek-jag uppfattningen dettaär attav

bedrivstivast sker vården i offentlig finns betydanderegi. Detom
risker vårdenprivatisering i själva verket blir dyrareatt atten av av
kostnadskontrollen försvåras uppträdandet alla entreprenörer.genom av
Administrationskostnader ökar upphandlingska ochprisernär sättas

ledske alla tjänster. något ska ocksåI verksamheten vinstav generera
vilket kan innebära rationaliseringantingen fördyringar ellerägarna,

främst personal.av
mening nödvändigtDet enligt påminär att satsa mer resurser
uppfattningenvården framöver. Den motstånd från demöter som nu

vill framväxten betydande vårdproduktion.privat Detgärna se av en
förekommer denuppfattningar privata vårdproduktionenatt automa-
tiskt medför effektiviseringtydlig och frigörandeett resurser.en av

finner inte stöd jämförelser.Sådana i internationellatresonemang ex
fortfarande effektivitetSvensk sjukvård uppvisar jämförelsevis goden

sjukvårdensoch kvalitet. grunden kunna komma till mediFör rättaatt
nödvändigheten denproblem vill hävda påjag att satsa resurserav mer

och sjukvården, tilloffentligt drivna hälso- ska kunna levaviom upp
befolk-de god vård lika för helanationella målen på villkorenom

ningen.

ÅgrenSärskilt yttrande Sverker kdav

förtjänstfullthar belyst antal faktorerKommittén på sättett ett stort som
hälso- och sjukvårdens utveckling.villkoren för framtida Denavgör

kommittén deltagit ibreda enighet funnits i under den tid jagsom
förhållandenarbetet, värdefull för skapa långsiktiga och stabilaär att

för finns, fortsatthela vårdsektorn. Det kommittén skriver, ettsom
behov nationell diskussion sjukvårdenssamlad hälso- ochenav om
utveckling och villkor.
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ñnansieringsfrågornaResurs- och

Men enligt mening har direktivenmin möjligheternasnävat attav
utreda de allra viktigaste frågorna för vården, nämligen dessen av
finansiering. bakgrundMot de kraftiga besparingar skett underav som
1990-talet, inte minst efter kommitténs tidigare betänkandenärmast
Behov och vården analys,i SOU 1996:163, det minärresurser en-
bedömning fmansieringsproblemen tilltagit. Staten har undandragitatt
huvudmännen beskattningsunderlag. Statsbidragen underhar samma

kompenserattid ökat, det bortfallet olikaintäkter råder detmen om av
uppfattning om.

Balansen mellan de olika åtgärdemas effekter exakt be-svårär att
döma. Någon enighet har inte uppnåtts bland ledamöterna ellersigvare
bland kommitténs på denna punkt. skulle värdefulltDet varitexperter

kunnatvi nå ståndpunkt denna fråga. och flerai Minom en gemensam
andras bedömning kommunsektom försvagad föränd-gårär att ur
ringen.

Vårdens behov i första hand

Vid fördelning offentliga mellan olika sektorer sker prio-av resurser
riteringar. Hälso- och sjukvård bör enligt min och Kristdemokraternas
mening inta särställning vid den fördelningen. skekanDet t.ex.en

nationellt mål lägga fast skaviss andel BNPatt attgenom som en av
sjukvården.tillföras hälso- och När den svenska ekonomin växer,nu

angelägenmåste det uppgift köer,vården, minskaatt rustavara en upp
gamlade svårt sjuka och andelvärdig vård. Trots måttetattenge av

kan trubbigt, skulleBNP det fokuseraöka möjligheterna attsynas vara
allmänna fmansieringsfrågan.den debatten på

Behovet ökade enbarti dagsläget påtagligt;mycketärav resurser
landstingssektorn underskottlider miljarder för nåi år på drygt 2 attav
balansmålet Alternativetår den2000. kostnadsreduceringar i-
storleken allvarligt skadaskulle vårdens kvaliteten och skapa otrygg--
het hos allmänheten. Valrörelsen 1998 präglades flertalet partierattav
lovade vården och det glömmerpå inte väljarna.satsa

framgångdet kommittén ställningJag tydligt föratt tarser som en
generelltresursbehovet måste lösas förstärkt finansiering:att genom
bedömer det"Kommitténs behövs till vårdytterligareatt resurser

och för ökande behov förbättradoch önskemålmötaattomsorg om
kvalitet. del dessa resurskravEn kan tillfredsställas omprio-av genom

och ökad samordning. ökade ekonomiska kraven måsteDeriteringar i
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samhälls-taktbedömning, uppfyllas denkommitténsenligt iövrigt, som
41sid.ekonomin medger.

prioriteringsfråga.nationellkan uppfyllasdettaochHur ärnär en
betänkande 1996:163såvälföljer kommittén sittHär eget somupp

vårdbe-arbete. allaKommittén skriver: NärPrioriteringsutredningens
måste förasdiskussionkan tillgodoses görhov inte öppen somen

diskussion bör givet-tydliga." sid. 49.prioriteringsgninderna Denna
samhällsekonomiskt perspektiv.brettföras medvis ett

och utj ämningssystemetolikheterKommunala

bedöm-sinavsnitt tydligt uttrycktflera mycketKommittén har i som
bedömningunderlag förutveckla och förbättra sittmåstening statenatt
välkomnarenskilda förutsättningar.landstings Jagochkommunerav

har idagskillnaderna betydande. Viutveckling, dåsådan ett stats-ären
infördesintäkter och kostnaderoch utjämningssystembidrags- somav

ordningenår för landstingen.och Denför1993 kommunerna tre senare
Samtidigtoch bidrag.statliga för utjämningolikaföregicks systemav

Riksdagenslutbetänkande behandlarlämnar sittkommittévår nusom
nuvarandeförändringarfrån Regeringenproposition system.om aven

alltkapitel 6 ikommitténs slutsatser imeningEnligt min utgör
blibörför återargumentation utjämningenstarkväsentligt att enen

blandharnuvarandeProblemen medangelägenhet. annatstatlig system
ekonomiskavseendeskillnaderna fått landetvi igrund i desin stora

utjämnadettautveckling. söka lösaAttdemograñskoch attgenom
hållbart.inte längrekommunsektomdetta inom är

Vårdforskningen

betänkandet och jagfått i attVårdforsloiingen har stort utrymme anser
sjukvårdenochkommunala hälso-denlämnasförslagen gersom

vårdenandelökandepositivt.utvecklas Genommöjligheter attatt aven
bety-mycketdetäldre sker kommunerna,de i äroch omomsorgen

tillskottföreslådirektiv har förhindratdelseñillt. Kommitténs att avoss
Stimulansbidrag. Detvårdforslcningen, via ärtill den t.ex.nyaresurser

omfördela.tillföra endastintekunnahär viktiäven att resurser,
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Läkemedelsförmånen

Patientens ställning vårdeni har stärkts under 90-talet, bland påannat
förslag i tidigare betänkanden från kommittén. utvecklingenDen måste
vårdas med omsorg.

har hävdat de återkommandeJag höjningama egenavgiften iatt av
läkemedelsförmånen Verkar i riktning. Möjligheterna väljamotsatt att
mellan olika behandlingsfonner begränsas. Till exempel kan patienten
dels avstå behandlingar och läkemedel, dels påverkas välja sådanaatt

vårdkontaktermedför hellre dyr läkemedelsbehandling.täta änsom en
kan bli följden högkostnadsskyddetDet för besök i vården såatt ärav

mycket läkemedel.lägre for Jag vill stryka under vad kommitténän
skriver underpå sid. rubriken173 Läkemedelsrefonnen.

"Kommittén har tidigare uttalat bedömer ytterligareatt attman
kostnadsöverjöringar från det offentliga till de medborgarnaenskilda
skulle medföra allvarliga risker för människor avstår från sjukvårdatt
och läkemedel ekonomiska skäl SOU 1996:163. bedömningEnav

kvarstår.som
kommentarDetta angelägen förtjänar uppmärksammasär atten som

det fortsatta med läkemedelsförmånensi arbetet utfomming.

Särskilt yttrande Gert Alabyexpertenav

Jag vill redovisa avvikande uppfattning frågor. utred-i gällerDettre
ningens formen Standardisering,på inriktningen FoU samtsyn av orga-
nisationsförändringar hälso-inom och sjukvården.

Standardisering

Standardisering bör användas inom områden där det viktär attstorav
enhetlig kommer tillpraxis stånd. motiveradeOmråden välären som
hälso- och sjukvårdsinformatik och medicintekniska produkter, därär

också metoden tillämpas idag. Jag mycket till användatveksamär att
Standardisering "betydligti bredare sammanhang" utredningenett som
förordar, ifråga regler för upphandling, kvalitetssäkring ochexv om
Verksamhetsuppföljning.

Utredningen blandar på olyckligt formerna för denett sätt samman
statliga styrningen med utvecklingen praxis hälso- och sjuk-inomav
vårdsområdet. delar utredningensJag Socialstyrelsensattsyn nonne-
ring bör bli restriktiv och tydlig. Men jag kan ansluta mig tillintemer
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bedömning,enligt kommitténs uppfyllas den samhälls-taktövrigt, i som
sid. 119ekonomin medger."

uppfyllasoch detta kan nationell prioriteringsfråga.Hur ärnär en
följer såvälkommittén sitt betänkandeHär 1996:163egetupp som

arbete.Prioriteringsutredningens vårdbe-Kommittén skriver: "När alla
kan tillgodoses måste diskussion förashov inte öppen gören som

tydliga."prioriteringsgrundema sid. 53. diskussion börDenna givet-
samhällsekonomisktföras med brett perspektiv.vis ett

utjämningssystemetochKommunala olikheter

bedöm-flera avsnitt mycket tydligt uttryckt sinKommittén har i som
utveckla och förbättra underlag för bedömningmåste sittning att staten

landstings enskilda förutsättningar. välkomnarkommuner och Jagav
skillnadernadå betydande. har idagsådan utveckling, Viär ett stats-en

infördesintäkter och kostnaderbidrags- och utjämningssystem av som
och ordningenför år for landstingen.1993 kommunerna Dentre senare

för Samtidigtstatliga och bidrag.föregicks olika utjämningsysternav
Riksdagenlämnar sitt slutbetänkande behandlarkommittévår nusom

förändringar nuvarandefrån Regeringenproposition system.omen av
alltkapitel ikommitténs slutsatser 6Enligt min mening iutgör

bliargumentation för börväsentligt stark utjämningen återatt enen
blandProblemen med nuvarande harstatlig angelägenhet. annatsystern
ekonomiskskillnaderna vi fått i landet avseendegrund i desin stora

utjämnautveckling. Att söka lösa dettaoch demografisk attgenom
kommunsektom inte längre hållbart.detta inom är

Vårdforskningen

fått betänkandet och jagVårdforskningen har i attstort utrymme anser
sjukvårdenden kommunala hälso- ochförslagen lämnas gersom

vårdenökande andelutvecklas positivt. Genommöjligheter attatt aven
bety-sker kommunerna, det mycketde äldre ioch äromomsorgen

förhindrat föreslå tillskottdirektiv hardelsefullt. Kommitténs att avoss
vårdforslcningen, stimulansbidrag. Dettill den via ärt.ex.nyaresurser

tillföra omfordela.inte endasthär viktigt kunnaäven att resurser,
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Utvecklingsstöd

deUtredningen föreslår utvecklingsenheter finns koncen-att som nu
framhålla viktenvill stödet utvecklings-Jag till praktiskttreras. attav

arbete tilllämpad forskningmed stöd förstärks. flerinnebärDet attav
etableras.enheter bör En sådanFoU pågår också. Dennaprocess

utveckling intresse för och huvudmännen.är gemensamtett staten
bidrag tilll basñnansieringStaten bör bidra till fler FoUattgenom
stånd.enheter kommer till

kommunalt perspektivFrån det enheternaturligt FoUär att
förankringtillskapas med lokal och dessa får avgränsningskiftandeatt

och inriktning. Utformningen utvecklingsstödet dialogmåste ske iav
mellan deltagande kommuner, landsting Erfarenheteroch högskolor.

närhet till de kommuner betydelse-visar skall betjänas ofta äratt som
full. vill därför understryka vikten medelJag ytterligare statligaattav
ställs förfogande för stimuleratill utvecklingen ytterligare FoUatt av
enheter, nuvarande till färrekoncentrerasän attsnarare resurser
enheter.

överväganden utgår från behovet utvecklings-Mina praktisktav
arbete till tillämpadmed anknytning forskning. Utredningensnära reso-

tilläm-främja tvärvetenskapliga reguljäraför denatt centranemang om
pade forskningen delar jag.

Organisationsförändringar hälso- och sjukvårdeninom

frågornaUtredningen behandlar organisationsutvecklingen inomom
hälso- mycket kortfattat. för-och sjukvården Med hänsyn till de stora
ändringar under med1990-talet hade det varit önskvärtägt ensom rum

detbetydligt utförlig genomgång erfarenheterna. Jag attmer av anser
grund förmaterial utredningen lägger fram tillinte kan läggassom nu

de slutsatser utredningen drar.som
de kategoriska tiden förvänder mig bedömningamaJag mot att

nationella förändringar i uppgiftsfördelningen kommunalamellan
Ädel-självstyrelseorgan förbi. Utvärderingama såvälär somav

tydligtpsykiatrirefonnen det finns bristervisar kvarstående iatt
kommuneruppgiftsfördelning mellan Utvecklingenoch landsting. av

behandlingsmetoder, förändrade medteknik kommerochsynsätt ny
säkerhet aktualisera organsiationsförändringar vården ochinomatt nya

kunna genomföra önskvärda krävsFör förändringarattomsorgen.
ibland åtgärder på statlig nivå.
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exempelvill två på områden där medJag det motiveratnämna är
förändringar nationell nivå:på

hemsjukvårdenför i ordinärt boende hälftenliggerAnsvaret i av
och denlänen kommunerna i andra hälften landstingen. Social-på på

Ädelreformenutvärderingstyrelsen har flera fördelari sin redovisatav
kommunaltmed sammanhället för hemtjänst och hemsjuk-ett ansvar

förordade också tillvård. Styrelsen borde initiativregeringenatt ettta
före-sådant sammanhållet rättsliga förutsättningarTrots attansvar.

och landsting tillskapaligger för kommuner komma överens attatt om
hemvård harsammanhållen detta undantagsvisinte skett änen mer

Ädelrefonnens genomförande. tyderefter redovisade förhållandenaDe
ändamålsenligt beslutpå det ibland kan med nationellaatt omvara

mellan landstinguppgiftsfördelningen och kommun.
under redovisatUtredningen har avsnittet kommunal primärvård"

tillställtoch Landstingsforbundenden skrivelse Kommun- rege-som
möjligheter ochfor till samordnad ledningringen styr-öppnaatt nya

understrykaoch hälso- och sjukvård. villning socialtjänst Jag attav
ochenbart all hälso-denna framställan primärvård,inte rör utan

bedrivs landsting.sjukvård och socialtjänst kommuner ochsom av
kommuner och skall möjlighetFramställan landsting attattavser ges

det.ändra huvudmannaskapet sig emellan de fall dei är överens om
förutsättningar grund för hurlokala kunna läggas tillHärigenom skulle

mellan huvudmännen Framställanuppgiftsfördelningen ordnas. avser
sjukvård ochförbör skapas bedriva hälso- ochmöjligheteräven attatt

forhuvudmännen nämndsocialtjänst föri samt engemensamen
väl-verksamhet på uppdrag från den andre. Jaghuvudman drivaatt

skallfråga utredas i särskild ordning.komnar dennaatt nu

Miltonyttrande AndersSärskilt experternaav

och Karin Olsson

Översyn ansvarsområdensocialstyrelsensav

bådetill Socialstyrelsens dubbla rollerKommittén tveksamär som
rådgivandeoch myndighet och föreslårtillsynsmyndighet att orga-en

genomförs. dessa funktionerVinisationsöversyn tvärtom somser
samspelet imed varandra och det detförknippade justintimt är näraatt

myndighet verksamheten.kvaliteten isammanhållen garanterarsomen
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Socialstyrelsens rådgivningsfunktion har mycket lära deatt er-av
farenheter erhålls i tillsynsverksamheten. tillsynsverksamhetenIsom

allmännaföreskrifter och råd den praktiska verkligheten. Påprövas mot
motsvarande kräver framgångsrik tillsynsverksamhetsätt atten

tillgång till denpersonalen har generella kunskap och denära reso-
styrelsens föreskrifterligger i och rekommendationer.nemang som

framgångsrik verksamhetstillsyn innehåller alltid måttEn stortett av
strikt uppdelning ochrådgivning och stöd. för kontrollEn ansvaretav

bli konstladrådgivning tenderar och kan snabbt försämraatt
arbetet.personalens iengagemang

Socialstyrelsen enbart skulle ocksåOm bli rådgivande försvagas
tillförsäkramöjligheter alla likvärdig vårdmedborgareattstatens en
tack tillsynsansvaret sanktionsmöjlig-och minst ochInteomsorg. vare

huvudmännen socialstyrelsens rekommen-heterna föreskrifter ochtar
dationer på allvar.

Statlig kunskapsstyrning

främja utveck-möjligheter och hälso- och sjukvårdensStatens att styra
och utbildningsinsatser medicinskaling med informations- Denär stor.

ochutveckling vård-kunskapens snabba ständigt föröppnar nya
Sjukvården kimskaps-behandlingsmöjligheter. hög utsträckningiär

snabb tillstyrd. spridning bättre kunskapsunderlagGenom aven
beslutsfattare kan vården effektiviseras. meningsjukvårdens Enligt vår

sammanhållen för kunskaps-saknar dag hur dennai strategistaten en
viktigtspridning skall gå till. Ett inslag såedan strategii mäste varaen

föroch struktur fortbildning och kompe-skapa form personalensatt
detta område skulle statligttensutveckling. På störreett engagemang

tagitkunna viktig roll. Kommittén borde enligt vår mening haspela en
behandlardrasfasta de slutsatser i bilaga och justpå 6som sommer

kunskapsstyrning.roll vidstatens

yttrande sakkunningaSärskilt Ingridav

Petersson

betänkandet delsKommittén pekar på Socialstyrelsen hari att en
tillsynsroll. kommitténsnonnerande roll, dels skapar enligtDettaen

otydlighet dennalängden för verksamheterna.mening i Moten
kommittén verksamhetbakgrund föreslår Socialstyrelsens överatt ses

tillsynsverksamhetens dettamed syftet belysa organisation. Iatt
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kommitténs meningenligt prövasska ävensammanhang om
bildatillsynsverksamheter skaSocialstyrelsensochlänsstyrelsemas en

område.tillsyn hela vårdenspåbedrivermyndighet somny
lagardeföljerlita huvudmännenkunna påskaMedborganma att

vårdenochsjukvårdenreglerar hälso- och attbestämmelseroch som
statligaoch beprövad verksamhet. Denvetenskapmedenlighetiges

tilltilltroskaparoll dels förmycket viktighar här atttillsynen en
ochåsidosättspatientsäkerhetenförebyggadels för attatt omsystemet,

ocksåspelarförändringTillsynenoch krävadettapåtalaskerså en
behovochregelverketotydligheter iidentifieraförviktig roll att av

utbildning.ellerinformatioytterligare
mellansambandstarktenligt min meningsåledesfinns ettDet

regelverket inomoch förmedla ettutformadvs.norrneringen att
följs. Deregelverkettillsedvs.tillsynenoch attområde att

för denunderlagviktigttillsynsprocessenivinns är etterfarenheter som
ochuppföljnings-från olikaresultatenliksomnorrneringenfortsatta

påtillsynenvinnermotsvarande attPåutvärderingsaktiviteter. sättoch
hurochregelverketkännedomgodfinnsmyndighetendet inom om

såvälförhamyndighetinomtolkas. Genomdetta bör att ansvarsamma
gedigenutvärdering kanuppföljning ochochtillsynnorrnering ensom

förutsättningkunskpautvecklas. Dennaoch ärkunskap byggas enupp
producenterochvårdens finansiärermedborgarna,hosrespektför fåatt

vården.iverksammaoch de ärsom
tyckerjagsamband vilketbelysa dessaintevaltharKommittén att

ochnormeringmellanrelationenfrågansärskiltolyckligtär omsom
exempelvisområdenandraockså påbäringhartillsyn

tilltveksammigbakgrund ställer jagdennaMotsocialförsäkringen.
osäkerhetoch denkostnadermed deföreslagnaden somöversynen

upphov till.förväntasdenna kan att ge

Rehnqvistsakkunniga NinayttrandeSärskilt av

syftetmedverksamhetSocialstyrelsens överföreslårKommittén att ses
funktion.tillsynsverksamhetensbelysaatt

resurskrävandeför såoch motivenanalysenkonstaterarJag att enav
saknas.i settöversyn stort

användsstandardiseringsförfarandeocksåföreslårKommittén att ett
uppfattningendelarrekommendationerJagochreglertillalternativsom

metodanvänds ärStandardiseringskerförankring närden somatt som
Social-idagredanförankringsförfarande sker närsådantnödvändig. Ett
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styrelsen utarbetar nationella riktlinjer och andra rekommenda-t.ex.
tioner. Skäl införa ytterligare begrepp därför oklara.att ett är
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Kommittédirektiv

Kommittén ochS 1992:04 hälso-Tilläggsdirektiv till om
organisationsjukvårdens finansiering och

152Dir. 1994:
den december 1994.regeringssammanträde 22vidBeslut

Sammanfattning uppdraget1 av

organisationochfinansieringoch sjukvårdenshälso-Kommittén om
be-ochanalyseradelsnuvarande direktivenligt sina2000 skallHSU

delstillfram år 2000,sjukvårdens resursbehiov över-hälso- ochdöma
övergripandepå densjukvården bör finansierasochhur hälso-väga

ändrademedslutförasarbeteKommitténs buörsamhällsnivån. nu
direktiv.

dagensfrånskall utgåförslagöverväganden ochKommitténs
tillhandahål-ochfinansiäreroch kommunermed landstingsystem scom

sjukvård.ochhälso-lare av
skall bl.a.Kommittén överväga

hälso-iställningför stärka patientensvidtaskanåtgärder attsom-
sjukvården,och

särskiltoch2010fram till årresursbehowsjukvårdenshälso- och-
äldresdeförbetydelsedemografiska utvecklimgensbeakta den

sjukvård,ochhälso-behov av
ochsjukvårdenochhälso-statliga styrningen inomdenförformerna-

riktadeochgenerellamellanbörvilka avvägningar görassom
andra styrinstrument,finansiella ochstyrinstrumentfinansiella samt

organisationochformer för styrningdeerfarenheterna avnyaav-
sjukvårdshuvudmännen,tillämpassjukvårdenochhälso- som av

öppenvård,läkemedel iforkostnadsansvaret m.nn.-
högkostnadsskydd förnuvarandeinklusiveläkemedelsförmånen-

läkemedell,ochöppenvårdsjukvård i
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hur hälso- och sjukvårdens folkhälsoarbete skall definieras och-
därav följande och uppgiftsfördelning mellan landstingstat,ansvars-
och kommuner samt
ansvarsfördelningen mellan och sjukvårdshuvudmännen istaten-
fråga finansiering vårdforskning i vilka former stöd kansamtom av

till vårdforskningens utveckling.ges

2 Bakgrund

Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering och organisationom
HSU2000 skall enligt sina nuvarande direktiv Dir. 1992:30 dels
analyseraoch bedöma hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till år

dels2000, hur hälso- och sjukvårdenöverväga skall finansieras och
organiseras på den övergripande samhällsnivån. Kommitténs över-
väganden skall grundas på analys och värdering första handi treen av
finansierings- och organisationsmodeller; reformerad landstingsmodell,
primärvårdsstyrd vård och obligatorisk sjukvårdsförsälcring.

I uppdraget ingår också frågor patientavgifter ochrörsom
högkostnadsskydd kostnadsansvaret för läkemedel i öppenvård.samt

tillI kommittén SOU 1993:38 utvecklas ochexpertrapporten
analyseras de finansierings- och organisationsmodellema. Modellentre
med obligatorisk sjukvårdsförsäkring har därefter vidareutvecklats i
ytterligare SOU 1994:95.expertrapporten

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter entledigades på
begäran från kommittén i januari 1994. samband dettaI medegen

förlängdes kommitténs arbete i förhållande till direktiven attsom angav
arbetet skulle ha slutförts den l 1994.senast mars

Kommittén har under våren 1994 avlämnat följande expertrapporter:
Teknologi och vårdkonsumtion inom sluten somatisk korttidsvård
1981-2001 SOU 1994:86, allmänEn sjukvårdsförsälcring offentligi
regi SOU 1994:95 Sjukvårdsrefonner i andra länder SOUsamt
1994:115. harKommittén i samarbete med Spri publicerat rapporten
Svenska hälso- sjukvårdsreformeroch i internationellt perspektivett -
Rapport från hearing modeller för hälso- sjukvårds-ochtreen om
reform Spri 379. Spri har vidare på uppdrag kommitténrapport av
utarbetat Mått och för bättre resursutnyttjanderapporten isteg ett
vården Spri 374. I september 1994 avlämnade kommitténrapport
delbetänkandet Landstingens för kliniskt forsknings- och ut-ansvar
vecklingsarbete SOU 1994: 132.

Kommitténs uppdrag bör slutföras med ändrade direktiv.nu
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Uppdraget3

utgångspunkterAllmänna3.1

ochvälfärdenbetydelse förgrundläggandesjukvårdenochHälso- är av
ochfinansieradsolidarisktPrincipematrygghet.människors enom

generelladeninslag icentralaoch sjukvårdfördelad hälso- ärrättvist
tider. Detkärvaekonomiskthävdas ioch måstevälfärdspolitiken även

ochhälso-det finnsindividför varjesjälvklarhet attskall enenvara
vård ochfå densjuk skalloch denkvalitetgod ärsjukvård att somav

ekonomi.sinoberoendebehövereller honhan egenavomsorg
männi-sjukatilllederde inteså lågabör attPatientavgiftema attvara

harsjukvårdenochHälso-sjukvården.uppsökafrånavstårskor att
handi-ochohälsaförebyggabefolkningsinriktat attockså ett ansvar

sjukvårds-ochför hälso-förutsättningargrundläggandekapp. Dessa
denförankrade ioch starktparlamentariskt stödbrett ärharpolitiken ett

befolkningen.svenska
tilldirektivennuvarandedeifinansieringsalternativDe som anges

försäkrings-obligatoriskaellersocialavgifterskatter,2000HSU är
förriskoberoendebetalningsfönnåga ochefterpremier ut avtassom

betal-medochutesluts iförsäkringspremier attEgentligaenskilde.den
ochhälso-risk.oberoende Deskall ske expertrapporterningen omav

kommitténsfram påtagitsländer harandrasjukvårdsreformer i som
påvinnaha något attskulleSverigeför attbelägguppdrag inga attger

erfaren-internationellatyder deTvärtomskatteñnansieringen.överge
sjukvårdssystemenochhälso-skattefinansieradedepåheterna att

försäkringsñnan-deavseendefordelningspolitislct änibättrefungerar
skatte-vaktför slåstarkt motiv attsierade Detta är ett omsystemen.

finansieringen.
frångåförbärande motivframkommit några atthellerhar inteDet

självstyrelseorganlokalaregionala ochmedsvenskadet somsystemet
ochhälso-tillhandahållandetochfinansieringenföransvariga av
ochfinansieraförhar skapatslandstingoch attsjukvård. Kommuner
därochmänniskornaliggerverksamhetden närmasttillhandahålla som

Syftetsärskilt äroch delaktighet attpåverkan är stora.insyn,kraven på
jämlikhetochtill rättvisagrund bidrasolidaritetensochdemokratinspå

försärskiltinnebär utsattalevnadsvillkor. Det etti somgrupperansvar
någonorsakviktig rätt-handikappade. Enoch är attsjukagamla,barn,

indi-olikamellanfördelninggäller hälsansdetgivenintevisa närär
ochomfattandedetta kommerTillochvider att mergrupper.
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angelägna vårdbehov uppkommer, desto möjligheternasämre iärsom
regel för den enskilde på hand hävdaatt sina intressen.egen

Svenskarnas hälsa i internationelltär ett perspektiv mycket god även
det under finnsår tecken på ökade skillnader i hälsaom mellansenare

olika socioekonomiska Hälso- och sjukvården har haftgrupper. en
märkbar betydelse för den allmänna förbättringen hälsoläget hosav
befolkningen det i förstaäven hand välfärdsutvecklingenärom
generellt ligger bakom de förbättringarna folkhälsan.stora i Hälso-som
och sjukvårdens insatser leder till många lever längre och har bättreatt
funktionsfönnåga. Jämförelser s.k. åtgärdbar dödlighet, dvs. död påav
grund orsaker hälso- och sjukvården kunna påverka, visarav som anses

dödligheten oftast 30-50att är lägre i Sverige andraiprocent änca
europeiska länder. åtgärdbaraDen dödligheten i vårt land har dessutom
stadigt minskat under de två decennierna.senaste Studier vård-av
utnyttjandet i olika socioekonomiska visar på små skillnadergrupper

hänsyn till dödlighetnär ochtar sjuklighet. De börman personer som
ha behov vård, de långvarigtstörst sjuka, får vård andraänav mer

En från Socialstyrelsenrapport visar emellertid oroandegrupper.
tecken på ökande andel befolkningenatt ha behovsigen av som anser

vård inte söker tillsig sjukvården. Framför allt gäller detta i arbetar-av
Den svenska sjukvården emellertid fördeladär rättvist vidgmpper. en

internationell jämförelse.
Svensk hälso- och sjukvård hävdar sig således väl internationellt när

det gäller hög medicinsk kvalitet och rättvis fördelning vården efterav
behov. Utvecklingen under år visar dessutom det svenskaattsenare
hälso- och sjukvårdssystemet haft förmåga både hälso-stor att anpassa
och sjukvårdsutgiftema till den samhällsekonomiska utvecklingen och

effektivisera verksamheten.att Under period har kostnaderna isamma
vissa försäkringsfmansierade i andra länder ökat snabbaresystem än
den totala samhällsekonomin. Därtill kommer de administrativaatt
kostnaderna låga, vilket innebärär huvudsakligenatt resurserna
används till direkt hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvården har påtagliga samband med socialförsäk-
Ädelreformenringama och socialtjänsten. Genom har uppgiftsfördel-

ningen mellan kommuner och landsting inom vård och för-omsorg
ändrats. Omsorgerna utvecklingsstörda m.fl. flyttas frånöverom nu

Ävenlandsting till kommuner. inom stödet till människor med psykiska
störningar förändras uppgiftsfördelningen mellan kommuner och lands-
ting.

femPå i landet bedrivs försökorter med kommunalt föransvar
primärvården. För närvarande bedrivs försök med finansiell samord-
ning dels mellan försäkringskassa och hälso- och sjukvården, dels
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resultatetsocialtjänsten. Regeringenoch attbådadessamellan avanser
innanavvaktasbörförsökdessautvärderingamapågåendede av

huvudmannaskap.frågortill rörställning tas som
mycketDeutmaningar.införsjukvård stårochhälso-Svensk stora

möjligheterskaparmedicinska forskningen attblir fler. Dengamla nya
samtidigtäldre,den växandesärskilt isjukdomar,behandla gruppen
alltblivitharrestriktionemasamhällsekonomiskade mersom

ökaföråtgärderfortsattahöga krav på attställeruppenbara. Detta
gällerdetden politiskapå närliksomkostnadseffektiviteten processen

priori-grundläggandeförankring för defolkligåstadkommaatt
politiker,mellandialogockså påskärps öppenKraventeringarna. en

syfteisjukvårdenoch atthälso-arbetar ideochadministratörer som
Enligtbegränsadehushålla medochverksamhetenutveckla resurser.

kommunerochlandstingmeddagensskaparregeringen system som
förut-godasjukvårdenochtillhandahållare hälso-ochfinansiärer av

kostnads-ochkostnadskontrollsåvälpåkravtillgodsesättningar att
Regeringenkontroll.ochdemokratisk styrning, insyneffektivitet som

försjälvstyrelseorganregionalabehovfinnsdetsåledes att avanser
primärkom-fortsättningenisjukvården attsamtochhälso- även

ochhälso-delförhuvudmänbör avenvarasom numunerna
sjukvården.

ochutgångspunkterföljandeskall haarbetefortsattaKommitténs
inriktning.

dagensfrånutgåskalloch förslagövervägandenKommitténs
tillhanda-ochfinansiäreroch kommunerlandstingmedsystem som

förslagdedelskallsjukvård. Kommitténoch tahälso- omhållare avav
regionalpåindelningochuppbyggnadverksamhetensoffentligaden

sittiredovisakommer1992:06CRegionberedningen attnivå som
särskiltbörsammanhangetdetår 1995. Ibörjanslutbetänkande i av
nivåregionalpå ärindelningengeografiskadenuppmärksammas att
effektivvården,kvalitet ihögpåkravenutformad så enatt en

verksam-påverkamöjlighetmedborgarnasoch attresursanvändning
tillgodoses.demokratiskadenheten processengenom

medförenligtskallutgångspunkt ärsystemetattEn varaannan
ochhälso-enligtvårdenförplaneringsansvarsjukvårdshuvudmärmens

kostnads-sjukvårdensmöjligheteroch att styrasjukvårdslagen ge
för ersätt-har finansieringsansvaretdettaled iutveckling. Som ett

tillförtsoch sjukgymnaster överprivatpraktiserande läkaretillningama
sjukvårds-börår 1994. Ifrån nästa stegsjukvårdshuvudmännen ett
anslutningläkemedel. Iförkostnadsansvarsamlathuvudmännen ettges

förmåns-samladedetskäldetfinns göra översyntill detta att aven
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för läkemedel ochsystemet utfornmingenöver högkostnads-se av
skyddet.

kommunalaDen sektorn är grundläggande betydelse för välfärd,av
Samhällsekonomi och tillväxt. Staten har för sektornett till-attansvar
försälqas rimliga ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningar,
vilket bl.a. kan ske långsiktigtett stabilt bidrags- och utjäm-genom
ningssystem. Staten har vidare det övergripande för denansvaret
offentliga verksamheten och samhällsekonomin och måste ha instru-

till sitt förfogande förment kunnaatt med hänsyn tillstyra detta ansvar.
Patienten har under år fått starkare ställning i hälso- ochsenare en

sjukvården, bl.a. möjligheternaatt välja vårdgivare har ökat.attgenom
Steget till allmänt patientinflytandeett dock långt,är intemera ännu
minst frågai möjligheterna för patienten själv medverka i valom att av
behandlingsmetod då det medicinska beslutsfattandet erbjuder altema-
tiv. Patientens ställning bör stärkas, bl.a. dettai hänseende.

Sociala och ekonomiska villkor, arbetsmiljö och levnadsvanor har
avgörande betydelse för den framtida hälsoutvecklingen. Socialstyrel-

konstaterar i sin folkhälsorapportsenaste densen pågåendeatt sam-
hällsutvecklingen kan leda till ökade socioekonomiska skillnader i
hälsa. Statens politik påverkar hälsan på rad områden. Staten måsteen
därför ökat detta ett gällernär förutsättningar föratt godansvar ge en
hälsa. Hälso- och sjukvårdens kunskaper och erfarenheter har också

betydelse för det förebyggandestor arbetet. Dess roll på folkhälso-
området behöver förtydligas och förstärkas.

Svensk medicinsk forskning har länge haft internationellt setten
framskjuten position. Sverige har därmed lämnat väsentliga bidrag till
den medicinska utvecklingen. Det är vikt denna positionyttersta attav
kan bibehållas. förebygga,Att bota eller lindra sjukdom kräver emel-
lertid inte enbart medicinska kunskaper också kunskaper inomutan
omvårdnad, habilitering Ävenoch rehabilitering. vårdforslmingenom
ligger väl framme inom vissa områden vid internationell jämförelseen
så den inte på långtär lika utvecklad,när etablerad och accepterad som
den medicinska forskningen. Det finns därför skäl intensifieraatt
insatserna inom vårdforslcningen i övrigt främjaävensamt utveck-
lingen inom omvårdnadsoirarådet i syfte uppnå bästa möjligaatt
patientnytta till minsta möjliga kostnad.

3.2 Patientens ställning hälso-z och sjukvården

Ett centralt mål för reformsüävandena i den svenska hälso- och sjuk-
vården under år har varit stärka patientens ställning,att bl.a.senare
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inomökade möjligheter välja vårdgivareindividen attatt gegenom
sjuk-väljaliksomolika Specialistvårdprimärvård och atttypert.ex. av

Åtgärder vårdensökahar också förvidtagitsvård.hus vid sluten att
skall bl.a.utvecklingvårdgarantiåtagandena. Dennatillgänglighet, bl.a.

alltframförskett,värderingsförskjutningbakgrund denmot somavses
på in-kravgenerationer, ställerefterkrigstidensbland störresom

tidigarepåverka vadsin situationmöjligheterflytande och änatt som
aspektvälja viktigvårdgivareMöjlighetenvanligt.varit äratt aven
uppmärk-likaviktig hittillsväl så intepatientinflytandet. En men-

patientenpatientinflytandet förmöjligheternasammad aspekt på attär-
medicinska besluts-behandlingsmetod då detmedverka i valsjälv av

alternativ.erbjuderfattandet
vårdenökat iinformationambitionen godår harUnder att gesenare

detdelaktiga iökad utsträckning önskat blihar ioch patienterna
tillomvårdnaden. Stegetoch den dagligabeslutfattandet imedicinska

patientinflytande dock långt.allmänt är ännuett mera
förvidtaskanvilka åtgärder attbörKommittén överväga som

sig ibefinnerunderläge patienten naturligendetbrygga över som
förslagredovisabl.a.sjukvården. Kommittén skallochhälso-gentemot

balanseradmeddet möjligt nå patiententill förbättringar gör attsom
behand-valetoch medverka isjukdomeninformation att avom
åtgärdersärskildadet finns skäl vidtaling.Vidare bör övervägas attom
harbehandlingför vilka valet stortill patienterför stödatt avge

valetgälla utsättalivskvalitet. kanframtida Det attbetydelse för t.ex.
beprövadochvetenskapbehandlingar och därriskfylldasärskiltförsig

behovetbör särskiltprecisa Här systema-erfarenhet inte avsvar.ger
informationsspridningbilda förkan underlaguppföljningar,tiska som

börVidareoch uppmärksammas.effekter risker,till patienter om
tillkanbättreerfarenheter och taspatientenshurprövas resurseregna

ocksåKommittén bör övervägarehabiliteringen.ochvårdenivara
ochlagstiftningvidtaskanvilka åtgärder staten t.ex. genomavsom

stärkaförrespektive vårdgivarensjukvårdshuvudmämien atttillsyn,
ställning.patientens

resursbehovsjukvårdensochHälso-3.3

bedrivitlandstinghar kommuner och ettårenUnder de senaste
ieffektivitetenproduktiviteten ochökaarbete förframgångsrikt att

medborgarnasvidare förmåste drivasarbetetverksamheten. Det att
Detbästaskall tillgodoses påkunna sätt.ochvårdbehov omsorgav
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krävs kontinuerligt förändringsarbete förett hälso- ochatt anpassa
sjukvården till tider, förändrade behov och andra förutsättningar.nya

förDet närvarande utomordentligtär svårt bedöma möjligheternaatt
ytterligare öka produktiviteten och effektivitetenatt hälso- och sjuk-i

vården. Utvecklingen under de åren skall bl.a. bak-senaste motses
grund produktivitetsutvecklingen under 1970- och 1980-taletattav var
negativ. har således funnitsDet för betydande engångs-utrymme en
ökning produktiviteten. Det knappast realistisktär att anta attav pro-
duktiviteten kan öka i takt under återstoden 1990-talet utansamma av

får räkna med långsammare utveckling.man en
Till bilden hör också möjligheterna rationalisera verksam-att att

heten olika delarvarierar inom hälso- och sjukvården. Potentialenav
för fortsatta produktivitetsökningar torde mindre omvård-inomvara
nadsintensiva områden internmedicinsk korttidsvård, geriatrik ochsom
kommunal sjukvård inom kirurgi, där medicinska metoderän nya
möjliggör fortsatt utveckling kortare vårdtider och tillövergångmoten
dagkirurgi. Socialstyrelsen framhöll i till regeringenit.ex. rapporten
maj omfattningen1994 och takten i ytterligare rationaliseringaratt av
vid medicinklinikema den kommunala äldreomsorgen och sjuk-samt
vården måste den medicinska och omvårdnads-övervägasnoga om

kvaliteten skall kunnamässiga upprätthållas.
Kommittén skall den bakgrunden deanalysera och bedömamot

krav på framför allt den demografiska utvecklingen iresurser som
kombination med medicinteknisk utveckling kan komma ställa påatt
hälso- och sjukvården under perioden fram till år Tyngdpunkten2010.
bör ligga på bedömning resurskraven med hänsyn till utveck-atten av
lingen ökad andel äldre 80 år, den främst ställerövermot en grupp som
krav på samhällets vård och kommer fortgå underattomsorg,
överskådlig tid enligt SCB:s Kommittén detbör iprognoser. samman-
hanget särskilt beakta omvårdnads- arbetets betydelse för kvaliteten.
Vidare bör belysas hur samordningen mellan landstingens kom-och

hälso- och sjukvård kan förbättras och utvecklas hur desamtmunernas
brister i den medicinska kvaliteten finns i den kommunalasom
sjukvården kan åtgärdas. Därvid bör kommittén bl.a. del Social-ta av

Ädelreformen.styrelsens uppföljning av
börDet här framhållas betydelsenäven effektiva sjukvårds-av

insatser för begränsa sjukfrånvaron för yrkesverksamatt ipersoner
ålder, bl.a. för motverka ökade samhällsekonomiska kostnaderatt i
form sjukpenning och minskad produktion. Kommittén bör övervägaav
hur sådana sektorsövergripande samhällsekonomiska bedömningar kan
integreras i sjukvårdsplaneringen.
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detbeslutdevidare beaktaskallKommittén om
verk-kommunalskattefinansieradforsamhällsekonomiska utrymmet

fattar våren 1995.riksdagensamhet som

Statlig3.4 styrning

utvecklingen inomförförfogar överinstrument att styraDe statensom
lag-finansiella styrinstrument,första handisjukvårdenochhälso- är

vidareharStatentillståndsgivning, sanktionerstiftning, tillsyn, m.m.
utbild-delarbetydandeochforskningenför merpartenansvaret avav

för denutvärdering andra instrumentoch stat-Uppföljning ärningen.
dentillkomplementför ochstödoch kanliga styrningen ses som

styrningen.övriga
närvarande iförstyrinstrumentennämnda övervägsdeFlera av

regeringskansliet.
kommunsektomstatsbidrag och utjämning inomforBeredningen

kostnader ochUtjämningslutbetänkandeavlämnat sittnyligenhar av
betänkandet1994:144. Ioch landsting SOUintäkter i kommuner

för kom-statsbidrags- och utj ämningssystemtillförslaglämnas nyttett
för-bl.a.innebärföreslagnalandsting. Detoch systemet enmuner

skattefinansieradedetmöjligheter utrym-stärkning att styrastatensav
väsentligtalltifrånhänder sigSamtidigtkommunsektorn.för statenmet

sektornskommunaladenpåverka/styraförfinansiella instrument att
statsbidragen ieftersomverksamhetenutfornmingochprioriteringar av

det vissakan iberedningenEnligtgenerella.förutsättshuvudsak vara
styrandeidel bidragenanvända mindreskällägen finnas att aven

flexibilitet dettaifinnsutformats så detdärförharsyfte. Systemet att en
kommunalbådekan samtidigthänseende, dvs. systemet rymma

till viss statlig styrning.möjlighetochsjälvständighet
propositionbehandlas ikommertillsynFrågor attrör enm.m.som
regeringenoch sjukvårdenhälso-inomverksarnhetstillsyn somom

kommeri början år 1995. Därutöver attriksdagentilllämnaatt avavser
fungeraskallsjukvårdenochför hälso-särskilthar attstaten ett ansvar

och krig.kriseriäven
kravvilkasamlad bedömningbörKommittén göra somaven

inomstyrningenstatligaställa på denkommakanutvecklingen att
mellanböroch vilka avvägningarframtiden görassektorn i gene-som

andraochfinansiellafinansiella styrinstrumentriktaderella och samt
sjukvårdsvårds-ochde nationella hälso-tillrelationistyrinstrument

målen.politiska
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.Sjukvårdshuvudmännens3.5 ochstyrsystem organisation

Det svenska sjukvårdssystemet har landstingen och kommuner-genom
unik möjlighet parallellt olikaatt modeller ochprövana en systern,

något också framhålls dei nuvarande direktiven. Denna möjlighetsom
har i hög grad utnyttjats under de åren. Kommittén har studeratsenaste
erfarenheterna former för styrning och organisation både deniav nya
svenska hälso- och sjukvården och i antal OECD-länder. Flertaletett av
dessa reformer datumså bådeär i vårt land och andra ländersent iav

det svårt dra säkranågra slutsatseratt är resultatet. Därtill kommerom
det svårt vilka effekterär kanatt hänförasatt veta till de styr-som nya

eftersom sektorn undersystemen period högi grad påverkatssamma
Ädelrefor-både ekonomiska restriktioner och andra reformer, t.ex.av

och husläkarreformen.men
Kommittén bör den bakgrunden långtså möjligt samladmot göra en

bedömning erfarenheterna de former för styrning och organi-av av nya
sation tillämpas i den svenska hälso- och sjukvården. Jämförelsersom
bör därvid mellan landsting och kommunergöras tillämparsom nya
former för styrning och organisation och traditionellt huvudmän.styrda
Vidare bör kommittén i relevanta delar bedöma vilka lärdomar frågai

styrning och organisation kan dras reforrnarbetet stude-i deom som av
rade OECD-länderna.

3.6 Kostnadsansvaret för läkemedel vårdi öppen

Läkemedel ingår i den samlade hälso- och sjukvårdensom en resurs
och kan såväl komplement alternativ till andra sjukvårdandevara som
insatser. Detta starka samband mellan läkemedel och sjukvård ärannan

bärande motiv för sjukvårdshuvudmännenett samlat kost-att ettge
nadsansvar för läkemedel och hälso-övrig och sjukvård. Härigenom
torde skapa goda förutsättningar för läkemedelsbehandling ochattman
andra sjukvårdande insatser varandra på likvärdiga villkorvägs mot
och därmed till bättre avvägning mellan olika behandlingsformer.en
Därtill kommer läkemedelskostnadernas utvecklingatt skall kunnaom
dämpas, krävs ökat kostnadsmedvetande hos förskrivama.ett Här torde

bygger på sjukvårdshuvudmännenett system har det samladeattsom
kostnadsansvaret för läkemedel innebära bättre förutsättningar för att
åstadkomma detta jämfört med nuvarande sammanhangetI harsystem.
bl.a. läkemedelskommittéerna viktig funktion. Mot denna bakgrunden
skall kommittén i fortsattasitt arbete utreda och lämna förslag om en
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läkemedelsför-förkostnadsansvaretfrågafördelning iändrad om
månen.

utgångspunkt iha sinoch förslag skallövervägandenKommitténs
läkemedlenförkostnadsansvaretbörsjukvårdshuvudmännen övertaatt

Förändringensjukförsäkringen.den allmännafrånvårdendeni öppna
förbruk-läkemedel, dvs.förförmånssystemet ävenhelaomfattaskall

speciallivsmedel.ochningsartiklar
ekonomiskaför denformernavidarebörKommittén överväga reg-

överförandevidsjukvårdshuvudmännenoch ettmellanleringen staten
ekonomiskadetför fördelningenPrincipernakostnadsansvaret. avav

Strävanocksåsjukvårdshuvudmännen bör övervägas.mellanutrymmet
möjligtså långtför fördelningenkriterierfinnadärvidbör att somvara

kanmöjligenläkemedelsbehovfaktiskaskildatill dehänsyn somtar
huvudmännen.olikahos deföreligga

deniingårprodukterläkemedel och övrigadePrissättningen somav
ingårprövningen att ut-bör Iläkemedelsförsälcringen prövas.allmänna

Riksförsäkrings-mednuvarandeeffektervilka systemvärdera som
viktigtdetfinansiella hänsynhaft. Av ärprissättareansvarigverket som

vårdslutenoch ettläkemedel iförprissättningen öppenbedöma uratt
detförtalardock mycketfinns attDethelhetsperspektiv. avsom

läkemedeldeuppgift prissättastatligrättviseskäl bör att somenvara
börKommitténfortsättningen.isubventionering ävenomfattas av

specielladenbyggarationelltkandet attbeaktaockså att uppvara mer
medjämförtcentral nivå ettpåändamåletförkrävskompetens som

Kom-prissättning.ochprisförhandlingarfördecentraliserat system
ändamålsenligt ettdet statenattvidare ärmittén bör överväga geom

omfattasprodukterför övrigaprissättningför ävensamlat somansvar
åtgärdervilkaKommittén bör vidare övervägaförrnånssystemet.av

infly-läkemedelskommittéemasstärkaförvidtasbehövakan attsom
möjligheternauppmärksammassärskiltbörsammanhangettande. detI

medverka imöjlighetläkarnaprivatpraktiserande attdeerbjudaatt
Fråganrekommendationer.kommittéernasframmed omarbetet att ta

kostnader dessaoch deförskrivningarnauppföljningen genere-hur av
ochhälso-bedrivnaprivatoffentligtdensåväl iförbättraskan somrar

ocksåsjukvården bör övervägas.

högkostnadsslcyddetinklusiveLäkemedelsförmånen7

fönnåns-utformningenvidarebör översynKommittén göra aven av
statligtbörfortsättningsvisläkemedel,för även reg-varasystemet som

Merkostnadskommitténdenbör beaktassammanhangetdetlerat. I av
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genomförda bl.a. läkemedelsförmånen.översynen Utredningen läm-av
nade i sitt slutbetänkande SOU 1992: flera129 alternativa möjligheter
till förändringar förmånssystemet bör utgångs-Enövervägas.av som
punkt bör därvid förmånssystemet för läkemedel bör refor-attvara

för skapa enhetlighet ochstörre rättvisa mellan olika patient-attmeras
har betydande kostnader för sjukvård och läkemedel.grupper som

Kommittén bör redovisa huvudaltemativ debygger påett attsom nu
kostnads fria läkemedlen och förbrukningsartiklama prisnedsattagörs
och förs in högkostnadsskydd.i anslutning härtillI bör kommitténett

bedömning sådan förändring kan behöva komplet-göra en av om en
med åtgärdnågon inom socialförsälqingssystemet för demteras annan

har livslånga sjukdomstillstånd och betydande merkostnader. Medsom
hänsyn till det statsñnansiella läget krävs kommittén redovisaratt
förslag de offentligainte ökar utgifterna eller minskar statsin-som
komstema. Kommittén skall också uppmärksamma effektereventuella
på vårdens kvalitet förändrade förskrivningsmönster.av

vidareKommittén bör vilka förändringar högkostnads-pröva .av
skyddet sombehöver vidtas med hänsyn huvud-till det nämndaovan
alternativet kostnadsfriadär de läkemedlen och förbrukningsartiklama
förs in i med prisnedsättning. En utgångspunkt skallsystemet attvara
högkostnadsskyddet i fortsättningen statligt reglerat. Medäven är
hänsyn förslagtill kommitténs skall från sjukvårdshuvud-utgåatt att

har kostnadsansvarsamlat för läkemedel hälso-männen och övrigett
och sjukvård bör huvudmännen kunna besluta lägrerätt attges om en
nivå egenkostnadstaketpå inom högkostnadsskyddet den riks-än av
dagen beslutade högsta nivån.

Kommittén bör redovisa huvudaltemativ bygger påett attsom
patientavgiftema för öppenvårdsbesök, förskrivna läke-prisnedsatta
medel, förbrukningsartiklar och speciallivsmedel samlatinordas i ett
högkostnadsskydd. Vidare bör kansjukresomaövervägas ävenom
inordnas i detta högkostnadsskydd.

Högkostnadsskyddet kan utformas efter nuvarandedetmönster av
dvs. hel kostnadsfrihet egenavgiftema för denuppnåssystemet, att när

försäkrades sammanlagda kostnader överstiger bestämt beloppvisstett
inom tolvmånadersperiod. Alternativ bör in-övervägas ären som
förande flera högkostnadskyddet,nivåer i så visst.ex. att avtrap-av en

avgifterpning den enskildes sker egenavgiftemanär ettav passerar
visst belopp till efter vilken fullständig kostnadsfrihetgränsnyupp en
gäller.

Kommittén bör möjligheterna utforma därprövaäven att ett systern,
den enskildes kostnader sprids jämnare tolvmånadersperioden.över
Merkostnadskommittén berörde frågan införande periodiceratettom av
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90alternativtpå 30och medicin baseratsjukvårdhögkostnadsskydd för
med hänsynb1.a.sådantförslagdock ingetlämnadedagar. Den ettom

uppdrag.kommitténsutanförliggabedömdestill fråganatt
högkostnadsskyddetövervägandenvid sina taKommittén bör om

avgifter inom13Utredningen S 1993:förslagdetdel omsomav
år 1995.redovisa i börjanhandikappornrådet kommer att av

Folkhälsoarbetet3.8

folkhälsoansvarLandstingensibelyserSocialstyrelsen rapporten
konstaterasfolkhälsoornrådet. Bl.a. attinomrad brister199416 en

strategierövergripandefastlagda mål,håll saknarflerapålandstingen
verksam-samhällsmedicinskaför denhandlingsprogramkonkretaoch

finnsdetvidare b1.a.Styrelsenfolkhälsoarbetet. attochheten noterar
, kommunernaslandstingets,vaduppfattningen ärioklarheter om som

påtalar be-ochfolkhälsoområdetpåforskningensrespektive ansvar
aktörernasochsamhällssektoremasolikafastslå dehovet ansvarattav

debakgrundb1.a.skallKommitténtydligare motpå pro-sätt. avett -
uppgifts-analyseranämndai denredovisas rapportenblem ovansom -

detoch kommuner närlandstingmellanansvarsfördelningenoch stat,
aktörernaolikamellan desamverkanhurfolkhälsoarbetegäller samt

organisations-olikadebelysa hurkommitténbörVidareförbättras.kan
förut-påverkarutvecklarsjukvårdshuvudmännenoch styrsystem som

slutligenskall övervägaKommitténfolkhälsoarbetet.försättningarna
landstingensochkommunernaspreciserabehovfinnsdet attavom

sjukvårdslagen.ochhälso-ifolkhälsoansvar

utvecklingsarbeteochforsknings-Kliniskt3.9

delbetänkandeavlämnatframgått tidigare, etthar,2000HSU som
forsk-klinisktförlandstingenspreciserar1994:32SOU ansvarsom

Frågansjukvârdssektom.hälso- ochutvecklingsarbete inomochnings-
utveck-ochforsknings-för klinisktprimärkommunemas ansvarom

kom-framgårdelbetänkandet. Däremot attibehandlas intelingsarbete
behovfinnsdetarbete övervägafortsattamittén i sitt att enavomavser

för patientnäraprimärkommunemaspreciserarlagändring ansvarsom
huvudmändesjukvårdenhälso- och ärdelardeforskning inom somav

torde isammanhangdettaaktuellt iforskningsområde ärför. Det som
påinriktningmedforskningvårdforskning, dvs.handförsta vara

rehabilitering,habilitering,omvårdnad, m.m.
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Vårdforskningen deni svenska hälso- och sjukvården har nyligen
kartlagts på uppdrag Medicinska forskningsrådet MFR och Lands-av
tingsförbundet. Vidare har Statens beredning för utvärdering medi-av
cinsk metodik SBU nyligen behovgett ut rapport utvär-en om av
dering inom sjuksköterskans omrâde, bl.a. innehåller förslag tillsom
studier och utvärderingar inom omvårdnadsornrådet. de förstAv två
nämnda studierna framkommer bl.a. landstingen har spelat viktigatt en
roll för omvårdnadsforslcningens utveckling, bl.a. dominerandesom
forskningsfinansiärer inom området. Andra finansiärer forsknings-är
råden, främst Landstingsförbundet.MFR Genom beslut riks-samt av
dagen våren 1994 har ytterligare forskningsfinansiär tillkommit;en
Stiftelsen för vård- och allergiforskning tillförts kapital från desom
tidigare löntagarfondema.

finnsDet inga studier belyser hur kommunerna på sittsom ser
Ädelrefonnen.för vårdforslming efter gäller frågaDet iansvar samma

psykiskt långtidssjuka kommunerna får lagstadgatettom som ansvar
för fr.o.m. den januari1 1995.

Kommittén skall sitt fortsattai arbete bred belysningge en av
vårdforskningens läge, finansiering och svenskaorganisation i den
hälso- och sjukvården. De nämnda studierna torde begränsaovan

Ädel-behovet kartläggningar. Kommittén bör däremot belysaav egna
reformens och den psykiatrireformens konsekvenser försenaste ut-
vecklingen vårdforskningeninom och den kliniskamedicinska forsk-
ningen och därvid särskilt uppmärksamma primärkommunemas enga-

på området.gemang
vidareKommittén skall ansvarsfördelningen mellanöverväga staten

och sjukvårdshuvudmännen i fråga finansieringen vårdforskningom av
och vilka formeri stöd kan till vårdforskningens utveckling. detIges
sammanhanget bör beaktas bl.a. behovet forskning och utveck-attav
ling inom fårområdet starkare förankring i vård och vårdutbildningen
samtidigt dess samband med forskningövrig högskolaninomsom
stärks. Behovet regional och nationell samordning bör också över-av
vagas.

Övrigt3.10

För kommitténs arbete gäller kommittédirektiven kom-till samtliga
mittéer och särskilda utredare offentliga dir.åtagandenprövaattom
1994:23, beakta EG-aspekter i utredningsverksamheten dir.att
1988:43, redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50att

redovisa jämställdhetspolitiska konsekvensersamt dir. 124.att 1994:
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delbetänkan-skall redovisas etappvis formiarbeteUtredningens av
läkemedels-förfråga kostnadsansvaretbetänkande iden. förstaEtt om

högkostnadsskyddetför läkemedel ochfönnånssystemetfönnånen,
detsåskall bedrivasden 1995. Arbetet31 majskall redovisas attsenast

den 30 juni 1996.helhetslutfört i sin senastär

Socialdepartementet
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