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Remissvar för slutbetänkande Vägen till ökad tillgänglighet –
delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram
Remissvar från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) för
slutbetänkande av Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.
SBU har i ett tidigare remissvar framfört relativt detaljerade synpunkter på
delbetänkandet “Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan”,
(SOU 2021:59). Delbetänkandet var till stora delar fokuserat på förslag till åtgärder för
att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård.
SBU framför nedan synpunkter på remiss av slutbetänkandet “Vägen till ökad
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan” (SOU 2022:22).
Utredningen föreslår olika åtgärder när vårdgarantin ska gälla för öppen vård,
specialiserad vård och vilka tidsgränser som ska gälla för vårdgarantin. SBU lämnar här
inga synpunkter, då frågorna ligger utanför myndighetens ansvarsområden. Detsamma
gäller för förslagen om kompletterande åtgärder för att ytterligare förbättra
tillgängligheten till vård och satsning på primärvård.
Slutbetänkandet föreslår också flera åtgärder för att främja utvecklingen mot en mer
nära och tillgänglig vård, med fokus på primärvården. Förslagen att patienten blir bättre
informerad om fasta vårdkontakter och att tidpunkten för vård i ska väljas i samråd med
patienten är bra.
Med anledning av att utredningen efterlyser fler nationella kunskapsstöd för hela
vårdkedjan för barn och ungas psykiska hälsa och att kunskapsstöd som utgår från
symtomkomplex bör tas fram, vill SBU framföra att sådana kunskapsunderlag kan tas
fram av myndigheten. Exempel på publicerade eller pågående kunskapsunderlag från
SBU om barns och ungas psykiska hälsa är ”Program för att förebygga suicid och
suicidförsök hos barn” publicerad 21-11-19, ”Inventering av vetenskapliga
kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020 – insatser för att utreda, diagnostisera,
förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska
åtgärder” (insatser vid barnets utveckling ingår) publicerad 21-11-22 och pågående
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kartläggning ”Behandling av barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa. Första
linjen”.
Förslaget om stöd för regionaliserad läkarutbildning är bra men det bör vara begränsad
så att huvuddelen av utbildningen fortfarande sker vid universitetsorterna.
I både delbetänkandet och slutbetänkandet betonas att primärvården ska göras mer
tillgänglig, att patienten ska vara i fokus och göra välinformerade val vilket mycket
bygger på att man på ett enkelt och klart sätt kan informera patienten om storleken på
den förväntade effekten, vilket inte alltid är så klart kommunicerat till patienterna. SBU
och de regionala HTA-enheterna kan här stödja och utbilda vårdgivarna om
effektvärdering.

Beslut i detta ärende har fattats 2022-09-29 av SBU:s generaldirektör Britta Björkholm.
Medicinsk sakkunnig Sigurd Vitols har varit föredragande och samrådande har varit
avdelningschef Jonas Bergström.

