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Remissvar för SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan
Delbetänkande av Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
SBU framför nedan synpunkter på delbetänkandet från utredningen “Vägen till ökad
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan”, SOU 2021:59.

SBU:s synpunkter
SBU håller med om mycket i utredningens analys av de underliggande orsakerna till
den otillräckliga tillgången till vård idag och instämmer i flera av utredningens förslag.
SBU uppskattar särskilt att flera förslag har baserats på vetenskaplig kunskap,
systematisk informationsinsamling, kunskap om patienters situation, kontextuella
omständigheter samt erfarenheter och önskemål från både patienter och
verksamhetsföreträdare.
SBU finner det mycket positivt att utgångspunkten för utredningen har varit patienterna.
Målet med SBU:s verksamhet är att våra vetenskapliga kunskapsunderlag ska bidra till
bättre hälsa och omsorg, med den enskildes behov i centrum.
SBU är positiv till författningsförslaget att stärka patientens delaktighet i vården.
SBU ser positivt på författningsförslaget att kontinuiteten i vården ska öka. En nyligen
utkommen rapport från SBU visar att man kan uppnå hälsofördelar för patienterna med
en bättre kontinuitet (Kontinuitet i vården, SBU-rapport nr 329, 2021).
SBU instämmer i utredningens slutsats om vikten av att arbeta med förebyggande
åtgärder inom hälso- och sjukvården för att förbättra hälsan i befolkningen. SBU har i
flera rapporter belyst evidensläget för olika förebyggande insatser inom somatisk och
psykiatrisk verksamhet. (Se t ex SBU-rapporterna Att förebygga missbruk av alkohol,
droger och spel hos barn och unga, SBU-rapport nr 243, 2016, Förebyggande av
depression under graviditet och efter förlossning, SBU-rapport nr 2020_04, 2020,
Beteendeförändrande tekniker för att öka fysisk aktivitet vid fysisk
funktionsnedsättning, SBU-rapport nr 2020_05, 2020).
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SBU understryker vikten av samverkan mellan primärvård, sjukhusbaserad vård och
kommunal sjukvård. Att samverkan kan ge hälsovinster visas till exempel i SBUrapporterna Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för
äldre efter stroke, SBU-rapport nr 234, 2015 och Rehabilitering av äldre personer med
höftfrakturer – interdisciplinära team, SBU-rapport nr 235, 2015.
SBU instämmer i förslaget att utveckla 1177 Vårdguiden till en nationellt samordnad
hälso-och sjukvårdsrådgivning. Utredningen lyfter också behovet av att informationen
ska vara kvalitetssäkrad, enhetlig och snabb. SBU har redan idag kontakt med
redaktionen för 1177 Vårdguiden, ett samarbete som skulle kunna öka.
Utredningen har identifierat ett antal spår för uppföljning av åtgärderna att öka
tillgängligheten i vården. SBU instämmer i förslaget att samordna myndigheternas
datainsamlingar. Dels undviks dubbelarbete, dels kan insamlade data förutom att stödja
regionerna också underlätta myndigheternas eget uppföljningsarbete.
Det är positivt att utredningen på flera ställen poängterar vikten av utvärdering,
uppföljning och forskning när det gäller åtgärder för att förbättra tillgängligheten till
vården. Detta gäller till exempel forskning om digitala arbetssätt och verktyg, vars
betydelse för en mer tillgänglig vård framhålls medan evidens för effektivitet och
säkerhet i många fall saknas. SBU instämmer i att forskningen på detta område behöver
förstärkas (se också SBU-rapporten Välfärdsteknik – digitala verktyg som social
stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa, SBU-rapport 268,
2017).

______________________________________________________________________
Beslut i detta ärende har fattats 2021-11-03 av SBU:s generaldirektör
Susanna Axelsson. Medicinsk sakkunnig Sigurd Vitols har varit samrådande.

