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Remiss från Socialdepartementet - Vägen till 
ökad tillgänglighet - delaktighet, tidiga 
insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

Yttrande över slutbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser 
och inom lagens ram (SOU 2022:22), i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet.  

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har 2022-06-09 erhållit Socialdepartementets remiss, slutbetänkandet 
Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 
2022:22). Yttrandet ska Socialdepartementet tillhanda senast 2022-09-30. 

Utredningen föreslår bland annat en utökad vårdgaranti som täcker fler delar av 
vårdkedjan och omfattar fler patientgrupper. Patienten ska ges bättre förutsättningar till 
delaktighet i sin vård samt fler satsningar på forskning och kompetensförsörjning bedöms 
nödvändiga. 

Gällande barn och ungas hälsa lämnar utredningen bedömningar i syfte att genom ökad 
samverkan på alla nivåer, skapa förutsättningar för att tidigare upptäcka barn och unga 
med psykisk ohälsa, erbjuda stegvisa samordnade insatser och öka tillgängligheten till 
både primärvård och specialiserad vård. 

I slutbetänkandet görs också överväganden avseende intygshanteringen i hälso- och 
sjukvården.  

Stadsledningskontoret tillstyrker utredningens förslag, med beaktande av några 
synpunkter. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Regleringen av vårdgarantin omfattar inte kommunerna, och får därmed inga direkta 
effekter för den hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunerna. Däremot omfattar 
vårdgarantin de läkarbesök som görs på särskilda boenden och som hembesök, eftersom 
det då är regionens läkare som utför vården. Personer som har kommunal hälso- och 
sjukvård som är i behov av läkare kan i många fall tänkas ha besvär som kan relateras till 
tidigare kända hälsoproblem. Förslaget om en utökad vårdgaranti innebär att garantin om 
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en medicinsk bedömning i primärvården även omfattar sådana situationer. Fler 
läkarbesök hos personer som har kommunal hälso- och sjukvård kan således förväntas 
omfattas av den föreslagna vårdgarantin. Om personen bedöms vara i behov av fortsatt 
undersökning eller behandling inom den regionala vården omfattas hen av vårdgarantin. 
Kommunerna kan påverkas positivt om de föreslagna förändringarna medför att patienter 
som också har kommunal hälso- och sjukvård eller kommunal omsorg får sin regionala 
vård snabbare. 

Utredningens förslag om att lämna informationen samlat och digitalt innebär att en ny 
obligatorisk uppgift införas, vilket innebär att finansieringsprincipen ska tillämpas. Det är 
i dag frivilligt att tillhandahålla informationen på det sätt som utredningen föreslår men 
förslaget innebär att det skulle bli obligatoriskt att lämna informationen samlat och 
digitalt. Utredningens bedömning är att regioners och kommuners initiala 
uppstartskostnader för att skapa förutsättningar för att kunna uppfylla framför allt 
kommer att handla om kostnader för att utveckla tekniska lösningar Förutom 
uppstartskostnader kommer även driftskostnader för förvaltning att uppstå.  

Det föreslås vara möjligt att få ett statligt ekonomiskt stöd för att i vårdverksamheterna 
utveckla nya konsultativa arbetssätt mellan primärvården och den specialiserade vården.  

Ett förändrat arbetssätt där skolhuvudmännen och elevhälsan samverkar med primärvård 
och BUP inom En väg in kan på sikt innebära ökade kostnader för kommunerna. Dock 
menar utredningen att den eventuella ytterligare kostnaden som kan uppkomma med de 
nya arbetssätten för samverkan bör vägas upp av de fördelar som samverkan syftar till att 
föra med sig. För att delta i arbetet med att utveckla arbetsformerna föreslår utredningen 
att staten avsätter medel som regionerna och skolhuvudmännen kan ansöka om att få ta 
del av. 

Om kommunen kan ta del av digitala adekvata intyg skulle det kunna leda till kortare 
handläggningstid och minskad risk för felbedömningar. Detta skulle ses som en 
effektivisering av personella resurser samt i förlängningen leda till en förbättring för 
enskilda brukare att ta del av rätt insatser tidigare. Om intygen däremot inte uppfyller 
kommunens krav kan effekten bli den motsatta. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Utredningen bedömer att förslagen och bedömningarna skulle kunna ha en marginell 
effekt på miljö och klimat. Om förslagen om en utökad vårdgaranti innebär att fler 
patienter blir hjälpta till andra vårdgivare, och de vårdgivarna är belägna längre bort från 
patientens bostadsort, kan förslagen komma att innebära ökat resande.  

Bedömning ur social dimension 
En stärkt sammanhållen vårdkedja och en tydligare ingång till hälso- och sjukvården kan 
öka den socioekonomiska jämlikheten och jämställdheten i vården då det kan leda till 
ökade förutsättningar för att alla individer får tillgång till likvärdig vård. 

För barn och unga har det stor betydelse att samverkan mellan skolhuvudmännen, 
socialtjänsten och regionerna fungerar väl och att det finns möjlighet att vid behov snabbt 
få ta del av utredning eller behandling. De insatser som i utredningen bedöms angelägna 
gällande barn och ungas psykiska hälsa bedömer stadsledningskontoret kunna bidra en 
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förbättrad samverkan mellan huvudmännen och bidra till en positiv utveckling för de barn 
och unga som berörs. 

Bilagor 
1. Sammanfattning SOU 2022:22 
2. Förslag till Göteborgs Stads yttrande till Socialdepartementet 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har 2022-06-09 erhållit Socialdepartementets remiss, slutbetänkandet 
Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 
2022:22). Yttrandet ska Socialdepartementet tillhanda senast 2022-09-30. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendets beredning 
Stadsledningskontoret har som underlag till Göteborgs Stads remissvar inhämtat 
synpunkter från äldre samt vård och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för 
funktionsstöd, socialförvaltningarna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen, 
grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen. 

Utredningen Delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 
Regeringen beslutade 2020-08-13 att tillsätta en kommitté i form av en delegation med 
uppdrag att verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården med särskilt fokus på att 
korta väntetiderna i vården. Utredningen tog namnet Delegation för ökad tillgänglighet i 
hälso- och sjukvården.  

Ett delbetänkande har lämnats, vägen för ökad tillgänglighet, strategisk och i samverkan 
(SOU 2021:59). Denna utredning innehöll bland annat förslag på regionala 
handlingsplaner för ökad tillgänglighet, effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider, 
lagförslag för en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning samt förslag på 
vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet.  

Äldre vård- och omsorgsnämnden besvarade remissen för Göteborgs Stad. I beslut 2021-
10-26 § 261 tillstyrktes betänkandet i sin helhet med beaktande av förvaltningens 
synpunkter enligt nedan: 

• Tillgängligheten till regionens primärvård för patienter som har kommunal hälso- 
och sjukvård behöver stärkas. 

• Vårdgarantin gäller inte för återbesök. Patienter i den kommunala hälso- och 
sjukvården har ofta komplexa hälsoproblem. För dessa patienter kan 
hälsotillståndet förändras snabbt och nya hälsoproblem uppstå, därmed borde 
återbesök omfattas av vårdgarantin. 

• Nämnden saknade beskrivning i SOU:n om hur målgruppen patienter med 
kommunal hälso- och sjukvård kan ta del av vårdgarantin. 

• Läkarmedverkan regleras genom avtal mellan varje enskild vårdcentral och 
kommunen vilket innebär att patienter i den kommunala hälso- och sjukvården 
inte har samma tillgänglighet till läkare från regionens primärvård. När 
vårdcentralerna inte möter upp får det konsekvenser för patienterna, den 
kommunala hälso- och sjukvården och till slut specialistvården. 

• Nämnden betonar att det är viktigt att läkarbesök i den kommunala hälso- och 
sjukvården ingår i prestationsersättningen inom ramen för vårdgarantin för att 
undvika risken för ytterligare undanträngningseffekt för dessa besök. Vidare är 
nämnden positiv till om återbesök inkluderas i vårdgarantin 2023 och vill då se 
en anvisning för hembesök av läkare i den kommunala hälso- och sjukvården. 

• Nämndens bedömning är att patienter inom kommunal hälso- och sjukvård 
behöver prioriteras högre och inte enbart utifrån regionala satsningar inom ramen 
för omställningen till en nära vård. 
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• Vidare poängterar nämnden vikten av att synliggöra kommunen som vårdgivare 
och målgruppen patienter i den kommunala hälso- och sjukvården i statliga 
utredningar som omfattar primärvården. 

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram 
(SOU 2022:22). 
Slutbetänkandets sammanfattning bifogas stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, se 
bilaga 1.Sammanfattningsvis innehåller slutbetänkandet följande: 

Vårdgaranti  
Utredningens förslag innebär en vårdgaranti som täcker fler delar av vårdkedjan och som 
är mer relevant för fler patientgrupper, exempelvis patienter med kroniska sjukdomar. 
Bland annat föreslås att vårdgarantin utvidgas så att den omfattar alla medicinska 
bedömningar i primärvården. I dag gäller vårdgarantin endast nya besvär eller oväntade 
eller kraftiga förändringar av tidigare kända hälsoproblem, vilket riskerar att missgynna 
patienter med långvariga eller kroniska sjukdomar. 

Utredningen föreslår också justering av en tidsgräns som anges i vårdgarantin för 
primärvården. Tidsgränsen för medicinsk bedömning föreslås förlängs från tre dagar till 
sju dagar. Därtill föreslås att undersökningar och behandlingar ska omfattas av 
vårdgarantin och ges inom 60 respektive 90 dagar. Regionens ansvar att erbjuda 
vårdgaranti föreslås även utökas så att utomlänspatienter som listat sig hos en vårdcentral 
i regionen omfattas av vårdgarantin inom primärvården. 

För specialiserad vård föreslår utredningen att tidsgränsen för medicinsk bedömning 
skärps från dagens 90 dagar till 60 dagar. Vidare föreslås att undersökningar ska omfattas 
av vårdgarantin och ges inom 60 dagar. 

Utredningen föreslår även att regionerna inom 14 dagar ska informera patienten om när 
viss vård ska ges. Detta förslag gäller såväl primärvård som specialiserad vård. 

Patienten ska ges bättre förutsättningar till delaktighet i sin vård 
För att främja patientens förutsättningar att kunna vara delaktig i sin vård föreslår 
utredningen flera nya bestämmelser i patientlagen. Bland annat föreslås en ny 
bestämmelse i patientlagen som innebär krav på att patienten ska informeras om vem som 
är patientens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har utsetts. Utredningen 
föreslår även att patienten ska få information samlat och digitalt och att tidpunkten för 
vården så långt som möjligt ska väljas i samråd med patienten. 

Fler satsningar på forskning och kompetensförsörjning 
Utredningen lämnar även bedömningar på områdena kompetensförsörjning, utbildning, 
forskning och utveckling för att stödja utvecklingen mot en mer nära och tillgänglig vård. 
Bland annat menar utredningen att staten bör stödja universitet att i samverkan med 
regioner utveckla och etablera regionaliserad läkarutbildning samt ge ett permanent stöd 
till de som infört regionaliserad läkarutbildning. Den menar också att regeringen bör 
tillsätta ett tioårigt Nationellt samverkansprogram för forskning och utveckling för nära 
vård vid Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och ett tioårigt Nationellt 
program för primärvårdsforskning med fokus på allmänmedicin vid Vetenskapsrådet. 

Barn och ungas psykiska hälsa 
I den del som avser barn och ungas psykiska hälsa lämnar utredningen bedömningar vilka 
syftar till att genom ökad samverkan på alla nivåer skapa förutsättningar för att tidigare 
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upptäcka barn och unga med psykisk ohälsa, erbjuda stegvisa samordnade insatser och 
öka tillgängligheten till både primärvård och specialiserad vård.  

Utredningen framhåller att regeringen bör tillse att en konkret och långsiktig strategi för 
barn och ungas psykiska hälsa tas fram och att den nationella 
kunskapsstyrningsorganisationen bör ta fram nationella kunskapsstöd för hela vårdkedjan 
för barn och ungas psykiska hälsa samt nationella kunskapsstöd som utgår från 
symtomkomplex. Insatserna för barn och unga bör vara stegvisa men sammanhängande. 
Vid framtagandet av de nationella kunskapsstöden bör alla vårdnivåer vara 
representerade, vilket bör gälla även annan nationell samverkan kring barn och ungas 
psykiska hälsa. Regeringen bör stödja arbetet med de nationella kunskapsstöden med 
riktade ekonomiska medel.  

Dessutom menar utredningen att varje region bör erbjuda en gemensam väg in för barn 
och unga som upplever psykisk ohälsa. I En väg in bör primärvården och BUP ingå och 
gemensam triagering bör ske. Samverkan med elevhälsan bör eftersträvas och regeringen 
bör rikta ekonomiska medel i syfte att stödja regionerna och huvudmännen för skolan att 
ta fram nya och hållbara arbetssätt som ska underlätta samverkan mellan elevhälsan, 
primärvården och BUP kopplat till arbetet med En väg in. 

Den nationella målsättningen om 30 dagar till första bedömning och ytterligare 30 dagar 
till fördjupad utredning eller behandling inom BUP bedöms i nuläget behöva kvarstå 

Överväganden avseende intygshanteringen i hälso- och sjukvården  
Utredningen bedömer att Regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att följa upp 
det utvecklingsarbete som har gjorts av statliga myndigheter i fråga om intygshantering. 
Myndigheten bör även få i uppdrag att ta fram en handlingsplan över de statliga insatser 
som krävs för att åstadkomma en mer effektiv och sammanhållen intygshantering inom 
hälso- och sjukvården. 

Synpunkter från underremitterade förvaltningar  
Stadsledningskontoret har efterfrågat förvaltningarna synpunkter utifrån nedanstående 
uppdelning: 

1. Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen för besvarande ur ett 
helhetsperspektiv (exklusive kap. 7), med ett fokus på effekter och konsekvenser 
för Nära vård. 

2. Förvaltningen för funktionsstöd med fokus på intygshanteringen i hälso- och 
sjukvården. 

3. Socialförvaltningarna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen med fokus på 
kapitel 7 Barn och Ungas psykiska hälsa.  

4. Grundskoleförvaltningen och Utbildningsförvaltningen med fokus på kapitel 7 
Barn och Ungas psykiska hälsa, utifrån elevhälsans perspektiv.  

Samtliga förvaltningar tillstyrker utredningens bedömningar och förslag men lämnar 
vissa synpunkter. Stadsledningskontoret delar förvaltningarnas bedömningar.  
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Stadsledningskontorets bedömning 
Samlad bedömning 
Stadsledningskontoret tillstyrker utredningens förslag, med beaktande av nedan 
synpunkter. 

Kap. 4 En förstärkt vårdgaranti 
Stadsledningskontoret anser att det är ett viktigt principbeslut att slutbetänkandet föreslår 
att vårdgarantin även ska omfatta tidigare känt hälsoproblem och tillstyrker förslaget i 
kap. 4.4.2. Detta gör att patienter i den kommunala primärvården har samma rättigheter 
till att ställa krav på vården som den övriga befolkningen som är i behov av regionens 
vård. Stadsledningskontoret kan konstatera att synpunkterna som lämnades i SOU 
2021:59 av äldre samt vård- och omsorgsnämnden är beaktade. 

Kap 5. En nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården 

Kap. 5.5.1 innehåller två förslag 
En ny bestämmelse i patientlagen föreslås vilken innebär ett krav på att patienten ska 
informeras om vem som är patientens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana 
har utsetts. Det föreslås även införas en ny bestämmelse om att patienten ska få 
information om kontaktuppgifter till patientens fasta vårdkontakt, fasta läkarkontakt och 
vårdenheter. 

En ny bestämmelse i patientlagen föreslås vilken anger att patienten ska få information 
samlat och digitalt i den mån det är relevant för patienten att få information på det sättet. 

Stadsledningskontoret tillstyrker förslagen och anser att förslagen bidrar till att stärka 
patientens delaktighet i vården. Det är dessutom en viktig förflyttning i omställningen till 
en nära vård. Vidare bedömer stadsledningskontoret att bestämmelsen bör införas efter en 
förberedelseperiod. Detta så att kommunerna och regionen inom länet tillsammans har 
möjlighet att inventera och utveckla de tekniska lösningarna som behövs för ändamålet. 

Kap. 5.5.2 förslag om att patienter i den kommunala primärvården så långt det är 
möjligt ska kunna välja tidpunkt för vården 
Stadsledningskontoret tillstyrker förslaget. Även detta förslag bedöms stärka patientens 
delaktighet. Förslaget kan ha betydelse för att både kommunens och regionens primärvård 
tillsammans med patienten kan bestämma tid för gemensamt hembesök utifrån patientens 
önskemål. Förslaget skulle stärka patientens ställning i vården då tid för gemensamt 
hembesök av sjuksköterska och läkare idag många gånger styrs av lokala avtal och 
tillgänglighet till läkare i regionens öppenvård.  

Kap 6. God och nära vård med forskning, utbildning och utveckling 

6.2.16 Utredningens bedömningar gällande god och nära vård med forskning, 
utbildning och utveckling  
Stadsledningskontoret ställer sig bakom utredningens bedömningar. Forskning i både den 
regionala och kommunala primärvården behöver stärkas för att kunna möta patienternas 
behov i den nära vården. 
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Kap. 7 Barn och ungas psykiska hälsa 

7.9.2 Nationell strategi för barn och ungas psykiska hälsa 
Stadsledningskontoret ställer sig positiv till förslaget om en konkret och långsiktig 
strategi för barn och ungas psykiska hälsa. Det är viktigt att samtliga aktörer som arbetar 
med barns psykiska hälsa omfattas. Socialtjänsten är en viktig samverkanspart och bör 
inkluderas som en del av strategin. Vård, skola, fritid och socialtjänst måste alla bidra till 
barn och ungas psykiska välmående.  

I en nationell strategi bör det också framgå på vilka sätt primärvård och BUP ska stödja 
skolhuvudmännen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 

7.9.3 Nationella kunskapsstöd för hela vårdkedjan samt kunskapsstöd utgående från 
symtomkomplex 
Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning och anser att förslaget bidrar till att 
ge ökade förutsättningar för mer likvärdiga insatser och helhetssyn samt ökad förståelse 
och samsyn. 

7.9.4 En gemensam väg in för barn och unga som upplever psykisk ohälsa 
Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning. Förslaget bedöms öka 
tillgängligheten för den enskilde som i större utsträckning kommer kunna hänvisas till rätt 
vårdnivå redan vid ett första besök. 

Stadsledningskontoret vill påtala vikten av att socialtjänsten blir del av En väg in. 
Socialtjänsten möter många barn och unga med psykisk ohälsa och samverkan med 
skolan, elevhälsan och regionen är av stor vikt för socialtjänstens arbete. 

För att En väg in ska fungera på avsett sätt ser stadsledningskontoret att det finns behov 
av att tydliggöra respektive aktörs uppdrag. I utredningen lyfts att det finns en otydlighet 
och oenighet vad det gäller skolans åtagande och insatser. Vidare menar 
stadsledningskontoret att det också finns en otydlighet och oenighet vad gäller 
socialtjänstens ansvar i förhållande till andra verksamheter. I samband med att formerna 
för samverkan ses över måste därför även rollerna tydliggöras. 

Stadsledningskontoret ställer sig positiv till utredningens förslag att rikta ekonomiska 
medel i syfte att stödja regionerna och huvudmännen för skolan att ta fram nya och 
hållbara arbetssätt som ska underlätta samverkan. Resurserna behöver omfatta 
socialtjänstens medverkan och vara varaktiga över tid. 

7.9.5 Målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP bör i nuläget kvarstå 
Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning om att 30 dagar till första 
bedömning och ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom BUP i 
nuläget ska kvarstå. 

Kap. 9.1 Överväganden avseende intygshanteringen i hälso- och sjukvården 
Stadsledningskontoret ser positivt på ett fortsatt nationellt arbete för en mer effektiv och 
sammanhållen intygshantering. 

Göteborgs Stad använder, precis som andra kommuner, intyg från hälso- och sjukvården i 
myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen och lag om stöd till vissa funktionshindrade 
och vill betona några viktiga perspektiv i detta hänseende. 
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En inkludering av kommuner i samverkansformer för standardiseringar och enhetlig 
hantering av intyg skulle kunna ge synergieffekter i form av minskad handläggningstid, 
bättre beslutsunderlag och att färre vårdkontakter behövs. Något som bör gynna såväl 
kommun och region som den enskilde individen. 

Utredning innehåller flera beskrivningar och möjliga åtgärder till effektivisering av intyg 
från hälso- och sjukvården. Stadsledningskontoret är positiv till ett förenklat 
intygsskrivande där samtliga mottagande parters behov tillgodoses inom samma intyg och 
att befintlig information i ärendet återanvänds. Vidare är det positivt att intygen 
tillhandahålls digitalt. Stadsledningskontoret ser att den nya lagen om sammanhållen 
dokumentation för vård- och omsorgsgivare som träder i kraft den 1 januari 2023 kan 
bidra i detta. Statliga ekonomiska incitament kan påskynda kommuners och regioners 
förmåga att fortare nyttja denna möjlighet på ett säkert och effektivt sätt i samverkan med 
IT-leverantörer. 

Det vore en kvalitetshöjning och effektivisering för myndighetsutövningen om de 
läkarintyg som är aktuella inom verksamhetsområdet utfärdas enligt internationell 
klassifikation så som ICF, då klassifikationen används som en strukturerad del av 
arbetssättet IBIC, individens behov i centrum. 

Övriga synpunkter 
Stadsledningskontoret vill i sammanhanget påtala att det vore önskvärt att utredningen 
hade kommit med förslag som direkt stärker tillgänglighet till läkare i den regionala 
vården för gruppen mest sköra äldre. Detta bedöms vara en av grundförutsättningarna för 
att lyckas med omställningen till en god och nära vård.  

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Sammanfattning 

Bristande tillgänglighet med långa väntetider har varit ett långvarigt 
problem i svensk hälso- och sjukvård. Trots stor debatt och många 
insatser från såväl staten som regionerna för att komma till rätta med 
väntetiderna, och trots att de flesta är överens om att tillgängligheten 
behöver förbättras, kvarstår problemet. Avsevärda ekonomiska medel 
genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) och införandet av en lagstadgad vårdgaranti, har 
inte lyckats vända utvecklingen. Det förefaller ha utvecklats en syn 
på vårdgarantins gränser som målsättningar att ta sikte på, snarare än 
de yttersta gränser inom vilka medicinska prioriteringar ska ske.  

I augusti 2020 tillsatte regeringen denna utredning – Delegationen 
för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. I juni 2021 lämnade 
utredningen delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, 
strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). Där avrapporterades en 
del av utredningens uppdrag, såsom att utreda och lämna förslag på 
en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning och att vidareutveckla 
överenskommelsen om kömiljarden. För nära och tillgänglig vård och 
arbetet med att stödja regionala handlingsplaner lämnades en del-
rapport i det betänkandet. Uppdraget kring effektivt resursutnytt-
jande har fortsatt genom ett tilläggsdirektiv som utredningen erhöll 
i november 2021. Flera av utredningens förslag i delbetänkandet har 
regeringen tagit vidare, som utredning av ett vårdsökssystem, stöd 
och ekonomiska medel för produktions- och kapacitetsplanering och 
utredningens förslag kring stärkt statlig uppföljning av regionernas 
resultat med dialog med varje region.  

I detta betänkande redogör utredningen för förslag och bedöm-
ningar när det gäller uppdragen att utreda för- och nackdelar med en 
utökad vårdgaranti och att stödja regionernas och kommunernas 
arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. Utredningen 
redogörför arbetet med att stödja regionerna i genomförandet av de 
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regionala handlingsplanerna. Utredningen lämnar också bedömningar 
om det fortsatta arbetet med barn och ungas psykiska hälsa och intygs-
hantering i hälso- och sjukvården.  

Med förslag avser utredningen förslag till författningsändringar. 
Med bedömningar avser utredningen ställningstaganden i övrigt. 

Väntetiderna – en utmaning som förvärrats 

Varför väntetider? 

Varför har Sverige haft väntetidsproblem och köer sedan 1960-talet 
och varför försämras läget trots stora ekonomiska satsningar, överens-
kommelser mellan staten och SKR och en lagstadgad vårdgaranti? 
Utredningen har tyvärr inte funnit några analyser som ger tydliga svar 
men en del underlag om vad som kan medföra väntetider. Sverige har 
i internationell jämförelse få vårdplatser med hög beläggningsgrad och 
få intensivvårdsplatser. Befolkningstillväxten, förändrad befolknings-
sammansättning, medicinsk utveckling med teknologiska genombrott 
och indikationsförändringar gör att behovet av vård ökar. Brist på 
viss kompetens kan påverka så att väntetider uppstår eller förvärras. 
Arbetssätten och organisationen av vården kan medföra ineffektiv 
vård med låg produktion och därmed väntetider. 

Sedan utredningen lämnade sitt delbetänkande i juni 2021 har vänte-
tiderna generellt fortsatt vara långa och det finns omfattande brister 
i vårdgarantins efterlevnad. Under hösten 2021 ökade förvisso an-
delen patienter som fått en medicinsk bedömning inom tre dagar i 
primärvården något, från 81 procent i september 2021 till 85 procent 
i januari 2022, men det finns stora skillnader mellan regionerna. 

Antalet som väntar på första besök ökar 

Andelen patienter som väntat högst 90 dagar på första besök i den 
specialiserade vården är väsentligen oförändrad jämfört med början av 
2021. I februari 2022 var siffran för andelen som väntat högst 90 dagar 
68 procent, i februari 2021 var den 69 procent, se figur 1.  

Det totala antalet personer som väntade på ett första besök ökade dock 
under året 2021. Den 31 december 2021 var det drygt 456 000 patien-
ter, varav 28 procent eller drygt 127 000 hade väntat mer än 90 dagar. 



SOU 2022:22 Sammanfattning 

23 

I december 2021 hade omkring 4 600 patienter väntat mer än två år. 
Det bör observeras att patienter med patientvald och medicinskt orsakad 
väntan inte ingår i dessa siffror. I december 2021 var de 34 000 personer.  

Figur 1 Andel patienter som väntat högst 90 dagar på första besök 
inom den specialiserade vården 

Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad, 
2012–2022. Observera att y-axeln inte startar vid 0 

 
* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat 
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 
och 2022 inte är fullt jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av 
första besöken inom specialiserad vård på sikt.  
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. 

 
 

De som väntat längre än 90 dagar minskade något under slutet av 
2021 vilket bedöms vara till följd av prestationsersättning under hösten 
till regionerna enligt överenskommelse mellan staten och SKR. Där-
emot ökade det totala antalet väntande under samma period med 
10 700 patienter. Långväntarnas andel minskade men det grundläg-
gande problemet med att inflödet är större än utflödet påverkades 
inte och kvarstår. 
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Något fler får sin operation eller annan åtgärd i tid 

Andelen patienter som fått sin planerade operation eller annan åtgärd 
inom vårdgarantins tidsgräns på 90 dagar har sjunkit årligen sedan 2012, 
se figur 2. I februari 2022 var andelen som väntat högst 90 dagar 57 pro-
cent, vilket var en förbättring jämfört februari 2021, då andelen var 
52 procent, men fortfarande en betydligt lägre nivå än 2019.  

Figur 2 Andel patienter som väntat högst 90 dagar på operation 
eller annan åtgärd inom den specialiserade vården 

Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad, 
2012–2022. Observera att y-axeln inte startar vid 0 

 
* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat 
att fler vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 och 2022 inte är fullt 
jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av åtgärder inom 
specialiserad vård på sikt.  
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. 

 
 

Det totala antalet väntande på operation eller annan åtgärd ökade 
under 2021. Den 31 december 2021 fanns det drygt 162 000 patienter 
på väntelistorna, varav 40 procent eller nära 66 000 personer hade vän-
tat mer än 90 dagar. I december 2021 hade omkring 4 700 patienter 
väntat mer än två år.  
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Patienter med patientvald och medicinskt orsakad väntan ingår 
inte i dessa siffror. I december 2021 var de omkring 21 000 personer.  

Under de tre månader hösten 2021 som prestationsersättning ut-
gick till regionerna minskade antalet som väntat på en operation eller 
annan åtgärd 180 dagar eller mer med omkring 8 000 personer, eller 
16 procent, för riket som helhet. Även antalet som hade väntat 91–
180 dagar minskade, med omkring 14 900 personer eller 44 procent. 
Samtidigt är det tydligt att antalet som hade väntat 0–90 dagar ökade, 
och under perioden ökade det totala antalet väntande lite grann (om-
kring 900 personer, motsvarande 1 procent). Liksom för första be-
sök verkar alltså prestationsersättningen ha haft en viss effekt på så 
sätt att antalet långväntare minskade, men det handlade främst om en 
omfördelning inom väntelistan. 

Produktionen är för låg 

Sammanfattningsvis fortsätter det totala antalet väntande i speciali-
serad vård att öka. Enligt utredningens beräkningar med underlag 
för 2021 skulle produktionen ha behövt vara 5 procent högre när det 
gäller första besök, och 3,5 procent högre när det gäller operation 
eller annan åtgärd, för att uppnå balans mellan inflöde och utflöde. 
Produktionen behöver öka för att inflöde och utflöde ska vara i 
balans.  

En utökad vårdgaranti 

Utredningen har haft i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en 
utökad vårdgaranti. I uppdraget har ingått att, om det bedöms lämp-
ligt, lämna förslag på hur vårdgarantin kan vidareutvecklas med sär-
skild hänsyn till det pågående arbetet med att utveckla de standardi-
serade vårdförloppen inom cancerområdet och de personcentrerade 
och sammanhållna vårdförloppen inom andra sjukdomsområden. 
Det har även ingått att bedöma om den befintliga målsättningen om 
30 dagar till första bedömning och ytterligare 30 dagar till fördjupad 
utredning eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
bör kvarstå och i så fall regleras som en del av en differentierad vård-
garanti. Dessutom har det ingått att lämna nödvändiga författnings-
förslag kring dessa frågor.  
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Utredningen fick genom ett tilläggsdirektiv även i uppdrag att arbeta 
vidare med och lämna nödvändiga författningsförslag kring vissa av 
de bedömningar som gjordes i delbetänkandet Vägen till ökad tillgäng-
lighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). De gällde 
bland annat att regionen bör agera i god tid för att hjälpa patienten 
till en annan vårdgivare när det är nödvändigt, att regionen bör er-
bjuda patienten tid för vården inom rimlig tid och att patienten be-
höver ges utökad information om vårdgarantin. 

Vårdgaranti behövs och reglerar yttersta tidsgränser  

Utredningens utgångspunkt har varit att det även fortsättningsvis 
ska finnas en vårdgaranti. Det är tydligt att dagens vårdgaranti inte 
efterlevs, och en naturlig fråga är därför om vårdgarantin gör någon 
som helst nytta. Att vårdgarantin inte efterlevs och att det är svårt 
att säga vilken effekt som vårdgarantin har haft på väntetiderna är ett 
problem, men utredningen ser trots detta att det finns fördelar med 
att ha en lagreglerad vårdgaranti.  

Tidsgränserna i vårdgarantin utgör konkreta gränser som tydlig-
gör för patienten när hen senast ska få vård, vilket främjar patientens 
rättsliga ställning. Vårdgarantin ger även regionerna ramar för hur 
hälso- och sjukvården behöver dimensioneras och resurssättas och 
förutsättningarna för regional likvärdighet ökar med en tydlig tids-
gräns för när vård senast ska ges. Utredningen kan därutöver konsta-
tera att vårdgarantin har ett signalvärde för hälso- och sjukvården 
och patienterna. 

Vårdgarantin reglerar i dag inom vilka yttersta tidsgränser den en-
skilde ska erbjudas vård. Vårdgarantin reglerar inte om vård alls ska 
ges, vilken vård som ska ges eller kvaliteten på vården som ska ges. 
Utredningen har stått fast vid detta syfte. Prioriteringar utifrån medi-
cinska behov ska göras inom tidsgränserna.  

Mer relevant för fler patientgrupper och förslag  
för att tidsgränserna ska hållas 

Med de utgångspunkter som beskrivs ovan menar utredningen att 
vårdgarantin bör vara så ändamålsenligt utformad som möjligt. Det 
har framförts att det är en nackdel att vårdgarantin i dag inte täcker 
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hela vårdkedjan och att den är mindre relevant för personer med 
kronisk sjukdom och för multisjuka personer. Det har också fram-
förts att tidsgränserna inte utgår från medicinska behov och att garan-
tin riskerar att leda till undanträngning.  

Utredningen har strävat efter att förstärka fördelarna med dagens 
vårdgaranti samt adressera flera av dess nackdelar och riskerna med 
den. Därigenom är syftet att stärka patientens ställning. Utredningens 
förslag innebär en vårdgaranti som täcker fler delar av vårdkedjan och 
som är mer relevant för fler patientgrupper, exempelvis för patienter 
med kroniska sjukdomar.  

Förslagen syftar också till att säkerställa att regionen ser till att 
patienten faktiskt får sin vård inom vårdgarantins yttersta tidsgränser. 
Detta bland annat genom ett förslag om att tydliggöra att regionen 
ska se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare inom vård-
garantins tidsgränser. Även ett förslag om att vårdgarantin ska om-
fatta information inom 14 dagar om tidpunkten för viss vård bidrar 
till det syftet, genom att förslaget stimulerar en längre framförhåll-
ning i vårdens planering och schemaläggning. 

En utökad vårdgaranti i sig är inte tillräckligt  
för att säkra kortare väntetider 

För att förslagen om en utökad vårdgaranti ska få praktiskt genom-
slag och efterlevas behöver regionerna och staten genomföra ett in-
tensivt arbete innan ikraftträdandet. Regionerna behöver bland annat 
arbeta med produktions- och kapacitetsplanering, långsiktig planering 
och schemaläggning samt sluta avtal med och nyttja alternativa vård-
givare. Rutiner för registrering och uppföljning behöver utvecklas 
och komma på plats. Staten behöver se till att det finns en adekvat till-
syn och en utvecklad ändamålsenlig uppföljning. Omställningen till 
en nära vård behöver gå framåt. Slutligen är det viktigt med informa-
tion kring vårdgarantins regler både för allmänheten och vårdens 
medarbetare. 
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Förslag 

Utredningen lämnar följande förslag när det gäller vårdgarantin: 

• En medicinsk bedömning inom primärvården ska omfattas av vård-
garantin oavsett om besväret som den enskilde söker kontakt med 
primärvården för har samband med tidigare känt hälsoproblem 
eller inte. 

• Medicinska bedömningar av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom den specialiserade vården ska omfattas 
av vårdgarantin, i stället för besök inom den specialiserade vården.  

• Inom såväl primärvården som den specialiserade vården ska under-
sökningar omfattas av vårdgarantin. 

• Behandlingar inom primärvården ska omfattas av vårdgarantin. 
Behandlingar inom den specialiserade vården omfattas av vård-
garantin redan i dag. 

• På samma sätt som när det gäller primärvården ska termen be-
handling användas i vårdgarantin när det gäller den specialiserade 
vården. 

• Vårdgarantin ska omfatta information om tidpunkten för viss vård. 

• Regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti ska utökas på så sätt att 
även utomlänspatienter som listat sig hos en vårdcentral i regio-
nen omfattas av vårdgarantin inom primärvården. 

• Bestämmelsen om att regionen ska se till att patienten får vård 
hos en annan vårdgivare ska tydliggöras och utökas.  

• Förändringar ska göras i fråga om startpunkten för beräkningen 
av vissa tidsgränser i vårdgarantin.  

• Vissa av tidsgränserna i vårdgarantin ska ändras. Den enskilde ska, 
förutom kontakt med en vårdgivare inom primärvården samma 
dag, få 

– en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom primärvården inom sju dagar, 

– en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom den specialiserade vården inom 
60 dagar, 
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– en undersökning inom primärvården respektive den speciali-
serade vården inom 60 dagar,  

– en behandling inom primärvården respektive den specialiserade 
vården inom 90 dagar, och 

– information om tidpunkten för viss vård inom 14 dagar.  

• Regleringen om bedömningen av vårdgarantins uppfyllnad, exem-
pelvis om medicinskt orsakad väntan och patientvald väntan, ska 
ändras på olika sätt. 

• Vissa förändringar ska göras i patientlagen så att det som där sägs 
om vårdgarantins innehåll motsvarar vad som föreslås sägas om 
vårdgarantins innehåll i hälso- och sjukvårdslagen.  

Bedömningar 

Utredningen lämnar följande bedömningar när det gäller vårdgarantin: 

• Återbesök i form av planerade uppföljningar bör inte omfattas av 
vårdgarantin. 

• Det bör inte införas författningsreglerade differentierade vård-
garantier. 

• Innehållet i de standardiserade vårdförloppen inom cancer och de 
personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen inom andra sjuk-
domsområden bör inte regleras inom ramen för en vårdgaranti. Så-
dana vårdförlopp bör i stället ses som komplement till vårdgarantin. 

• Målsättningen om 30 dagar till första bedömning och ytterligare 
30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom BUP bör 
inte lagstadgas som en del av en differentierad vårdgaranti. 

• Flera regioner behöver ta ett större ansvar för att se till att patien-
ten får vård hos en annan vårdgivare när det krävs. Detta är regio-
nernas ansvar och patienten ska inte behöva ta initiativet till att 
det sker.  

• Flera regioner bör stärka sitt arbete med att se till att patienten 
får information om vad som gäller i fråga om vårdgarantin och 
valfrihet.  
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En nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården 

Utredningen har haft i uppdrag att följa arbetet i regioner och kom-
muner vad gäller utvecklingen av en mer nära vård, med fokus på 
primärvården, att föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insat-
ser för hur regeringen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja 
utvecklingen av den nära vården, och att lämna nödvändiga författ-
ningsförslag. Därutöver har utredningen haft i uppdrag att arbeta vidare 
med och lämna nödvändiga författningsförslag kring vissa av bedöm-
ningarna som gjordes i utredningens delbetänkande Vägen till ökad 
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). 
En sådan bedömning handlade om att patienten bör erbjudas att vara 
delaktig i tidsbokning för vård. 

Delaktighet och samverkan för nära vård 

Det framkommer två delvis olika bilder av arbetet med omställningen 
till nära vård. Den ena bilden är att arbetet pågår på bred front. Det 
finns målbilder som är framtagna tillsammans av region och kom-
muner i en majoritet av länen. Projekt och pilottester pågår och star-
tas upp för att exempelvis testa nya arbetssätt som går i riktningen 
mot en mer nära och tillgänglig primärvård. Den andra bilden är att 
primärvårdens kärnverksamhet ännu inte märkt av omställningsarbe-
tet eller de statligt avsatta ekonomiska medlen för att göra primär-
vården till navet i svensk hälso- och sjukvård. Bristen på specialister 
i allmänmedicin är tydlig och medarbetarna i primärvårdens verk-
samheter märker inte av omställningen eller att primärvården på något 
sätt stärkts av det omställningsarbete som gjorts. Enligt uppföljnings- 
och utvärderingsrapporter från Socialstyrelsen och Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys kan det inte påvisas att någon faktisk om-
ställning har skett i vårdens kärnverksamheter. Myndigheterna har 
inte heller kunnat fastställa om eller hur de tillförda statliga medlen 
från överenskommelserna kommit primärvården till nytta. 

Utredningen menar att patienten behöver ges bättre förutsätt-
ningar till att vara delaktig i sin vård för att nå målet med omställ-
ningen till en mer nära och tillgänglig primärvård. Därför lämnar ut-
redningen förslag om ett utökat informationskrav som innebär ett 
förtydligande av att patienten ska få information även om sina fasta 
kontakter i vården och kontaktuppgifterna till dessa och sina vård-
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enheter. Dessutom lämnar utredningen förslag om att patienten ska 
få information samlat och digitalt i den mån det är relevant för patien-
ten att få information på det sättet. Utredningen lämnar även förslag 
om att tidpunkten för vården så långt som möjligt ska väljas i samråd 
med patienten.  

Utredningen menar att omställningen inte är en fråga för enbart 
primärvården, utan alla delar av vården behöver inkluderas i om-
ställningsarbetet för att bedriva en effektiv vård med hög kvalitet och 
patientsäkerhet. God samverkan och högt förtroende mellan primär-
vården och den specialiserade vården är av vikt för att omställningen 
ska lyckas. Stora vinster finns att göra i såväl tillgänglighet som del-
aktighet och kontinuitet när samverkan mellan primärvård och specia-
liserad vård sker. Arbetssätt för att utveckla samverkan mellan vård-
nivåer behöver intensifieras och utgå från patienternas behov och 
vårdens kärnverksamhet. Utredningen menar att statliga medel bör 
riktas till vårdens kärnverksamheter i syfte att stimulera uppstart och 
implementering av nya konsultativa arbetssätt som stärker primär-
vårdens tillgänglighet och kontinuitet. 

Forskning, utbildning och utveckling för god 
och evidensbaserad nära vård 

Utredningen anser att kombinationen forskning, utbildning och ut-
veckling i primärvården kan bidra till en effektiv och långsiktigt håll-
bar hälso- och sjukvård, och är särskilt angeläget eftersom primär-
vården ska vara basen och navet i hälso- och sjukvården.  

Utredningen har konstaterat att utmaningarna med kompetens-
försörjning i primärvården är särskilt uttalade i glesbygd och orter 
långt från universitetssjukhusen. Bristerna är särskilt stora avseende 
specialister i allmänmedicin. För att nå målen om en god och nära vård 
behövs därför ett långsiktigt arbete för tryggad kompetensförsörj-
ning inom primärvården i hela landet. 

Utredningen menar att kompetensförsörjningen kan förbättras 
och ges mer jämlika förutsättningar över landet med regionalisering 
av läkarutbildningen där en del av studenterna tillbringar sina sista tre 
studieår på en annan studieort än universitetets huvudort. Det finns 
positiva erfarenheter för kompetensförsörjningen av regionaliserad 
läkarutbildning att ta tillvara. För att stärka kompetensförsörjningen 
i den kommunala hälso- och sjukvården menar utredningen att det 
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behövs ökad samverkan mellan lärosätena och kommunerna om 
vårdutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) – endast 
26 procent av kommunerna har avtal med något lärosäte för VFU.  

Många delar bilden av behovet att stärka forskningen i primär-
vården. Insatser har vidtagits, såsom att forskning tydligare ingår i 
primärvårdens uppdrag och tillfälliga medel finns avsatta för forsk-
ning i primärvården. Primärvårdsforskningen i dag är svag och utred-
ningen menar att den måste stärkas ytterligare med långsiktiga insat-
ser. Utredningen menar också att kunskapsutvecklingen i primär-
vården måste stärkas om primärvården ska vara basen och navet i 
hälso- och sjukvården. Därför menar utredningen att det krävs stöd 
för att skapa en stark forskningskultur och goda miljöer för forskning, 
utbildning och utveckling i primärvården. En kritisk massa av forskare 
behövs och fler universitetssjukvårdsenheter i primärvården behöver 
komma till stånd. Staten, regioner, kommuner och lärosäten behöver 
bidra till att skapa en god forskningskultur och därmed fortsatt kun-
skapsutveckling inom primärvården. Det är basen för en jämlik primär-
vård där varje patientmöte baseras på god och evidensbaserad nära 
vård. 

Förslag 

Utredningen lämnar följande förslag i syfte att stödja utvecklingen 
mot en mer nära och tillgänglig vård, med fokus på primärvården: 

• Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som innebär krav 
på att patienten ska informeras om vem som är patientens fasta 
vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har utsetts. 

• Det ska även införas en ny bestämmelse om att patienten ska få 
information om kontaktuppgifter till patientens fasta vårdkon-
takt, fasta läkarkontakt och vårdenheter. 

• Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som anger att 
patienten ska få information samlat och digitalt i den mån det är 
relevant för patienten att få information på det sättet. 

• Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som anger att 
tidpunkten för vården så långt som möjligt ska väljas i samråd med 
patienten.  
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Bedömningar 

Utredningen lämnar följande bedömningar i syfte att stödja delak-
tighet och samverkan mot en mer nära och tillgänglig vård, med fokus 
på primärvården: 

• Regioner och kommuner behöver, i de ekonomiska planerna, tyd-
liggöra för vårdens medarbetare att och hur resurser prioriteras till 
primärvårdens kärnverksamheter. Syftet är att säkerställa en stärkt 
primärvård och vårdens medarbetares engagemang i det lokala om-
ställningsarbetet.  

• Regeringen bör rikta ekonomiska medel som ett stöd till det lokala 
omställningsarbetet i syfte att stimulera uppstart och implemen-
tering av nya konsultativa arbetssätt, exempelvis digital specialist-
konsult, som stärker primärvårdens tillgänglighet och kontinuitet. 
Arbetet bör göras i samverkan mellan primärvård och specialiserad 
vård och målet ska vara förändrade arbetssätt som är långsiktigt 
hållbara och tjänar vårdens kärnverksamhet. 

• Regioner och kommuner behöver avsätta resurser för uppfölj-
ning och utvärdering av lokalt utvecklingsarbete och projekt som 
genomförs inom ramen för omställningsarbetet. Syftet är att kunna 
motivera ändamålsenlig spridning och implementering utifrån upp-
nådda resultat. 

• Socialstyrelsen bör få i uppdrag att fortsätta genomförandet av 
myndighetens framtagna strategiska plan för myndighetens arbete 
med att följa och stödja omställningen för åren 2023–2027. I upp-
draget bör det ingå utveckling och plan för fortsatt förvaltning av 
påbörjat indikatorsarbete, för att på nationell nivå kunna fortsätta 
följa hur omställningen påverkar hälso- och sjukvården även efter 
2027. 

• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bör få i uppdrag att 
fortsätta utvärdera omställningen för åren 2025–2027. I uppdraget 
bör det specifikt ingå utvärdering av olika mått för kontinuitet 
inom hälso- och sjukvården samt även att utvärdera genomslaget 
av framtaget stödmaterial för fast läkarkontakt. 

Utredningen lämnar följande bedömningar inom områdena forskning, 
utbildning och utveckling med syfte att stödja en bättre kompetens-
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försörjning och kunskapsutveckling i en god och evidensbaserad 
nära vård: 

• Utredningen stöder förslaget i delbetänkandet God och nära vård 
– En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) 
om att utbildning ska ingå i primärvårdens grunduppdrag. 

• De universitet som saknar regionaliserad läkarutbildning i sjuk-
vårdsregionen bör i samverkan med regionerna utreda regionali-
sering av läkarutbildningen i sin sjukvårdsregion. 

• Staten bör stödja universitet och regioner i utvecklingen och etabler-
ingen av regionaliserad läkarutbildning samt ge ett permanent stöd 
till de som infört regionaliserad läkarutbildning. 

• Lärosäten och kommuner bör öka samverkan om verksamhets-
förlagd utbildning genom fler VFU-avtal för de legitimationsyrken 
som förekommer i kommunal hälso- och sjukvård. 

• Regeringen bör tillsätta ett 10-årigt Nationellt samverkansprogram 
för forskning och utveckling för nära vård, vid Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 

• Regeringen bör tillsätta ett 10-årigt Nationellt program för primär-
vårdsforskning med fokus på allmänmedicin, vid Vetenskapsrådet 
(VR). 

• Regeringen bör ge Forte respektive VR i uppdrag att förbereda 
för programmen, analysera forskningsbehov och ta fram strate-
giska forskningsagendor i samverkan med berörda aktörer året 
innan medel utlyses. 

• Regioner och kommuner bör stärka strukturerna för forskning och 
utveckling och stärka forskningsmiljön. De bör öka samverkan med 
lärosäten samt med varandra i dessa frågor. 

• Regionala samverkansorgan för ALF-avtalet och regioner i sjukvårds-
regionen bör tillsammans utveckla förutsättningar för forskning, 
utbildning och utvecklingsarbete i syfte att möjliggöra universitets-
sjukvårdsenheter i respektive region, särskilt inom primärvården.  

• Staten bör stödja utvecklingen av universitetssjukvårdsenheter 
inom primärvården i fler regioner. 
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• Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till 
en långsiktigt hållbar struktur för forskning, utbildning och ut-
veckling i kommunal hälso- och sjukvård, inklusive former för 
återkommande nationell uppföljning och utvärdering.  

Barn och ungas psykiska hälsa 

För barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) finns det en målsättning 
om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och ungdomar inte 
ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt 
ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller behandling. Mål-
sättningen inom BUP är inte lagstadgad utan formulerad i överens-
kommelser mellan staten och SKR. Utredningen har haft i uppdrag 
att bedöma om målsättningen bör kvarstå och i så fall regleras som 
en del av en differentierad vårdgaranti, och lämna nödvändiga författ-
ningsförslag. 

Efterfrågan på vård ökar 

Trots att en målsättning om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 
funnits genom överenskommelse i cirka tio år finns i dag betydande 
väntetider till BUP och det är få regioner som uppfyller målsätt-
ningen om en förstärkt vårdgaranti. Det finns dock både brister och 
förändringar i rapporteringen och uppföljningen av väntetidsstati-
stiken genom åren, vilket försvårar möjligheterna att dra långtgående 
slutsatser om utvecklingen över tid. Samtidigt kan utredningen kon-
statera att efterfrågan på vård bland barn och unga inom området 
psykisk ohälsa har ökat under samma tidsperiod. Vad som ligger bakom 
den ökade upplevda psykiska ohälsan hos barn och unga är inte fast-
ställt. Troligast är det en kombination av förutsättningar och föränd-
ringar i samhället. Sammantaget menar utredningen att det är svårt att 
dra slutsatser om vilka effekter målsättningen om en förstärkt vård-
garanti inom BUP och övriga statliga insatser inom området haft på 
väntetider för barn och unga med psykisk ohälsa. Utredningen kan 
dock konstatera att det finns mycket kvar att göra inom området för 
att förbättra tillgängligheten och minska väntetiderna. 
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Tidiga insatser och samverkan 

Utredningen bedömer att ett bredare angreppssätt behövs för hela 
området psykisk hälsa för barn och unga, där tidig upptäckt av psykisk 
ohälsa och tidigt omhändertagande tillsammans med en välfungerande 
samverkan mellan vårdnivåer är de viktigaste åtgärderna för att främja 
barn och ungas psykiska hälsa. Med tidiga och stegvisa insatser kan 
barn och unga med lätta och medelsvåra symtom få snabbare tillgång 
till stöd efter behov, samtidigt som risken för förvärrade besvär och 
därmed behov av specialiserad vård minskar. Detta kan i förläng-
ningen leda till bättre tillgänglighet till specialiserad vård inom BUP 
för barn och unga med mer omfattande besvär, samtidigt som BUP 
kan utveckla sin konsultativa roll för den tidiga vården. Vidare be-
dömer utredningen att målsättningen om en förstärkt vårdgaranti 
inom BUP inte bör lagregleras men kvarstå som målsättning.  

Bedömningar 

Utredningen lämnar följande bedömningar i syfte att genom ökad 
samverkan på alla nivåer skapa förutsättningar för att tidigare upp-
täcka barn och unga med psykisk ohälsa, erbjuda stegvisa samordnade 
insatser och öka tillgängligheten till både primärvård och specialise-
rad vård: 

• Regeringen bör tillse att en konkret och långsiktig strategi för barn 
och ungas psykiska hälsa tas fram. 

• Den nationella kunskapsstyrningsorganisationen bör ta fram natio-
nella kunskapsstöd för hela vårdkedjan för barn och ungas psykiska 
hälsa samt nationella kunskapsstöd som utgår från symtom-
komplex. Insatserna för barn och unga bör vara stegvisa men sam-
manhängande. Vid framtagandet av de nationella kunskapsstöden 
bör alla vårdnivåer vara representerade, vilket bör gälla även annan 
nationell samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa. Reger-
ingen bör stödja arbetet med de nationella kunskapsstöden med 
riktade ekonomiska medel. 

• Varje region bör erbjuda en gemensam väg in för barn och unga 
som upplever psykisk ohälsa. I En väg in bör primärvården och 
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BUP ingå och gemensam triagering bör ske. Samverkan med elev-
hälsan bör eftersträvas.  

• Regeringen bör rikta ekonomiska medel i syfte att stödja regio-
nerna och huvudmännen för skolan att ta fram nya och hållbara 
arbetssätt som ska underlätta samverkan mellan elevhälsan, primär-
vården och BUP kopplat till arbetet med En väg in. 

• Den nationella målsättningen om 30 dagar till första bedömning 
och ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling 
inom BUP bör i nuläget kvarstå.  

Regionala handlingsplaner 

Utredningen har haft i uppdrag att stödja regionernas arbete med 
regionala handlingsplaner. I delbetänkandet Vägen till en ökad tillgäng-
lighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59) beskrev 
utredningen det stödjande arbete utredningen utfört i samverkan med 
regionernas utsedda kontaktpersoner: dialogen kring nulägesrappor-
ter 2019, dialogen under framtagandet av regional handlingsplan 2021 
samt spridning av goda exempel på väl genomfört tillgänglighetsarbete. 
Utredningens analys av de regionala handlingsplanerna återkoppla-
des till varje region i juni 2021. 

I delbetänkandet lämnades flera bedömningar kring behovet av 
långsiktigt strategiskt arbete i samverkan mellan staten och regio-
nerna. Det handlade om att ha ett årshjul med årliga regionala hand-
lingsplaner med mätbara och tidsatta mål och årliga uppföljningar. 
Utredningen föreslog en kommitté för uppföljning och dialog med 
varje region kring regionens tillgänglighetsläge och resultat i förhål-
lande till den regionala handlingsplanens mål.  

Staten har i en överenskommelse med SKR för 2022 beslutat om 
fortsatt arbete med regionala handlingsplaner. Regeringen har givit 
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med uppfölj-
ning och dialog med regionerna. Socialstyrelsen ska med start 2023 
genomföra dialoger med varje region. 

Utredningen har efter delbetänkandet haft uppdraget att fortsatt 
stödja regionerna i deras arbete att genomföra åtgärderna i handlings-
planerna och om det finns behov föreslå andra åtgärder som bedöms 
nödvändiga för att förbättra tillgängligheten. 
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Fortsatt stödjande arbete 

Utredningen har efter delbetänkandet fortsatt det stödjande arbetet 
gentemot regionernas kontaktpersoner. Det handlar om information 
och dialog kring långväntare, redovisning av delbetänkandet, möte med 
goda exempel på väl genomfört tillgänglighetsarbete, presentation av 
internationell jämförelse, dialog om utvecklingen av vårdgarantin och 
sammanfattande redovisning av nulägesrapporternas innehåll. Utred-
ningen har också kontinuerligt informerat kontaktpersonerna om 
regeringsbeslut med mera som rört tillgänglighet. På grund av fort-
satt covid-19-pandemi har arbetet liksom tidigare skett digitalt med 
undantag för ett fysiskt regionbesök. 

Utredningen lägger i detta betänkande inga bedömningar eller för-
slag i fråga om regionernas handlingsplaner utan menar att de be-
dömningar och förslag som lagts i delbetänkandet är grundläggande 
för vägen framåt mot kortare väntetider. Utredningen bedömer att 
uthållighet i arbetet med regionala handlingsplaner och en vässad upp-
följning från statens sida efterföljt av årlig dialog med varje region 
kring utvecklingen av tillgänglighet är en viktig komponent i att 
komma till rätta med väntetider och köer. 

Andra överväganden 

Utredningen har gjort vissa övergripande överväganden inom tre 
områden som har beröringspunkter med frågan om tillgänglig vård. 
De områden som berörs är  

– hanteringen av intyg i hälso- och sjukvården,  

– uppföljningen av patienter med adhd i behov av narkotikaklas-
sade läkemedel, samt  

– valfrihet inom den slutna vården.  

Gällande hanteringen av intyg i hälso- och sjukvården lämnar utred-
ningen en bedömning. 
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Överväganden avseende intygshanteringen  
i hälso- och sjukvården 

Intygsskrivning är ett område som ofta lyfts av läkarkåren som onö-
digt tidskrävande. I dag utfärdas över 200 olika typer av intyg inom 
hälso- och sjukvården. Beräkningar visar att hälso- och sjukvårdens 
medarbetare lägger ner tre miljoner arbetstimmar varje år på intygs-
hantering till en uppskattad kostnad om drygt 2 miljarder kronor. 
Under många år har såväl myndigheter som SKR och Inera arbetat 
för att utveckla intygshanteringen, men den uppfattas fortfarande 
inom vården som omfattande. Det kan finnas utvecklingspotential 
när det gäller samordning och effektivisering av intygsarbetet på natio-
nell nivå.  

Utredningen menar att för att få en effektiv och tillgänglig vård 
är det viktigt att minimera det intygsskrivande arbetet och den admi-
nistration som intygsutfärdande innebär för vården.  

Bedömning 

Regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att följa upp det 
utvecklingsarbete som har gjorts av statliga myndigheter i fråga om 
intygshantering. Det bör ingå i uppdraget att följa upp resultatet av 
det arbete som SKR och Inera har bedrivit på området med stöd av 
statliga medel. Myndigheten bör även få i uppdrag att ta fram en hand-
lingsplan över de statliga insatser som krävs för att åstadkomma en 
mer effektiv och sammanhållen intygshantering inom hälso- och sjuk-
vården. 

Överväganden avseende uppföljning av patienter med adhd 
i behov av narkotikaklassade läkemedel 

Utredningen har med relevanta parter diskuterat frågan om allmän-
läkare inom primärvården skulle kunna ta över uppföljning och för-
skrivning av läkemedel till patienter med adhd som har en välinställd 
och fungerande behandling. Detta skulle i så fall kräva en förändring 
i begränsningen av förskrivning av narkotikaklassade läkemedel.  

Utredningen konstaterar att det i dagsläget saknas kapacitet främst 
i form av allmänläkare men även kompetens i primärvården för att 
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klara av att ta ansvar för och ge en god vård till patientgruppen. Fokus 
för primärvårdens arbete med adhd bör för närvarande vara det åter-
stående arbetet i implementeringen av vård- och insatsprogrammet 
för adhd. 

Utredningen anser därmed inte att det finns skäl att ytterligare 
utreda frågan om ändringar i rätten till förskrivning av narkotika-
klassade läkemedel för adhd-behandling. Utredningen ser dock att 
detta kan vara aktuellt på lång sikt som en del i den nära vårdens 
utveckling. Innan en sådan förändring av förskrivningsrätten och för-
skjutning av vården mellan vårdnivåer görs behöver dock frågan ut-
redas vidare för att väga fördelar mot nackdelar, däribland risken för 
ökad missbruksproblematik. 

Överväganden avseende valfrihet i sluten vård 

Utredningen har övervägt om valfrihet även bör gälla för sluten vård 
som ett sätt att stärka patientens ställning och därmed åstadkomma 
ökad tillgänglighet. Sedan 2015 finns en lagstadgad möjlighet för en 
patient som omfattas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård att 
inom eller utom denna region välja utförare av offentligt finansierad 
öppen vård. Motiv som angavs för att inte införa valfrihet i sluten 
vård då lagen tillkom var att den slutna vården är dyrare än den öppna 
vården, platserna är begränsade och vårdepisoderna är längre. Sluten-
vårdens höga specialiseringsgrad angavs medföra att det finns större 
anledning för regionerna att vilja behålla kontrollen över resurser och 
kompetens för att kunna skapa långsiktiga planeringsförutsättningar.  

Utredningen har översiktligt undersökt om det skett några föränd-
ringar avseende de motiv som angavs då valfrihet infördes i öppen men 
inte i sluten vård. Utredningen har konstaterat att de motiv som då 
angavs för att inte lagstadga valfrihet i sluten vård fortfarande kvarstår.  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har efter analyser av 
registerdata dragit slutsatsen att möjligheten att välja vårdgivare inom 
öppen vård inte märkbart har påverkat de fysiska patientflödena mellan 
regioner över tid.  

Utredningen har frågat SKR och några regioner om kostnader för 
utomlänsvård till följd av valfrihet av vård i andra regioner. Det har 
visat sig svårt att få fram preciserade kostnader för utomlänsvård re-
laterat till valfrihet på grund av att de inte följs upp. Utredningen har 
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därmed dragit slutsatsen att kostnaderna bedömts som obetydliga av 
regionerna. 

Utredningen har också konstaterat att regionerna redan i dag kan 
erbjuda valfrihet i sluten vård och att det även rekommenderas i 
Riksavtalet för sluten vård.  

Utredningens slutsats är att valfrihet i sluten vård skulle kunna 
stärka patientens ställning och till viss del öka tillgängligheten i vår-
den, men utredningen anser att mycket talar emot att denna utred-
ning skulle utreda frågan ytterligare och lämna ett sådant förslag. Ut-
redningen menar att en större effekt på väntetider kan uppnås med 
andra insatser såsom effektivisering i regionernas vårdgarantiremit-
tering och produktions- och kapacitetsplanering. 

Utredningen menar också att utredningens förslag i delbetänkandet 
Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig och i samverkan (SOU 2021:59) 
tillsammans med förslagen i detta betänkande avseende förändringarna 
i vårdgarantin är mer effektivt för tillgänglighet än valfrihet i sluten-
vård. Utredningen menar att om regionen ser till att patienten får vård 
inom vårdgarantins tidsgränser hos patientens vårdgivare eller annan 
vårdgivare skulle det påverka tillgängligheten mer än om det infördes 
en valfrihet i den slutna vården. En valfrihet gällande sluten vård skulle 
därmed i praktiken komma att handla om de patienter som i dag får 
vård inom vårdgarantins gränser. Det skulle därmed bli mer av en ren 
valfrihetsfråga än en fråga om att korta väntetider i vården. 

Vägen till ökad tillgänglighet 

Utredningen har i delbetänkandet och i detta betänkande lämnat en 
rad förslag och bedömningar som på olika sätt syftar till att bidra till 
att vända väntetidsutvecklingen. Grundläggande är en ökad samverkan 
mellan staten och regionerna, att patientens ställning stärks samt att 
möjligheterna till att vara delaktig i sin egen vård förbättras. Staten 
och regionerna behöver tillsammans göra vårdens tillgänglighet till 
prioritet ett. Det som sammantaget behöver ske är särskilt följande: 

• Arbetssätt behöver etableras som omfattar erfarenheterna av pan-
demiarbetet med medarbetarnas engagemang och satsning på kärn-
verksamhet. 
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• De regionala handlingsplanerna med kort- och långsiktiga mål 
behöver behållas och utvecklas. 

• Arbetet med produktions- och kapacitetsplanering i syfte att nå 
balans mellan in- och utflöde av patienter behöver intensifieras. 
Planering och schemaläggning behöver ske med god framför-
hållning. 

• Staten, regioner och kommuner måste driva omställningen till 
nära vård i mål och satsa på långsiktiga insatser för att stärka 
primärvården. 

• Den statliga uppföljningen behöver vässas och uppföljning med 
varje region ske årligen med dialog vid platsbesök. 

• Såväl staten som regionerna bör fortsättningsvis agera utifrån att 
den lagstadgade vårdgarantin handlar om yttersta tidsgränser och 
inte målsättningar. 

• Adekvat tillsyn för att kontrollera efterlevnaden av vårdgarantin 
måste komma till stånd. 

• Kännedomen om vårdgarantin och patientens valmöjligheter måste 
förbättras.  
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     Bilaga 2 

Till Socialdepartementet 
 s.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till  s.fs@regeringskansliet.se. 
Diarienummer S2022/02635 

 

Göteborgs Stads remissyttrande – Vägen till ökad 
tillgänglighet, tidiga insatser och inom lagens ram  
(SOU 2022:22) 
Samlad bedömning 
Göteborgs Stad tillstyrker utredningens förslag, med beaktande av nedan synpunkter. 

Kap. 4 En förstärkt vårdgaranti 
Göteborgs Stad anser att det är ett viktigt principbeslut att slutbetänkandet föreslår att 
vårdgarantin även ska omfatta tidigare känt hälsoproblem och tillstyrker förslaget i kap. 
4.4.2. Detta gör att patienter i den kommunala primärvården har samma rättigheter till att 
ställa krav på vården som den övriga befolkningen som är i behov av regionens vård.  

Kap 5. En nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården 

Kap. 5.5.1  
En ny bestämmelse i patientlagen föreslås vilken innebär ett krav på att patienten ska 
informeras om vem som är patientens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana 
har utsetts. Det föreslås även införas en ny bestämmelse om att patienten ska få 
information om kontaktuppgifter till patientens fasta vårdkontakt, fasta läkarkontakt och 
vårdenheter. 

En ny bestämmelse i patientlagen föreslås vilken anger att patienten ska få information 
samlat och digitalt i den mån det är relevant för patienten att få information på det sättet. 

Göteborgs Stad tillstyrker förslagen och anser att förslagen bidrar till att stärka patientens 
delaktighet i vården. Det är dessutom en viktig förflyttning i omställningen till en nära 
vård. Vidare bedömer Göteborgs Stad att bestämmelsen bör införas efter en 
förberedelseperiod. Detta så att kommunerna och regionen inom länet tillsammans har 
möjlighet att inventera och utveckla de tekniska lösningarna som behövs för ändamålet. 

Kap. 5.5.2 förslag om att patienter i den kommunala primärvården så långt det är 
möjligt ska kunna välja tidpunkt för vården 
Göteborgs Stad tillstyrker förslaget. Även detta förslag bedöms stärka patientens 
delaktighet. Förslaget kan ha betydelse för att både kommunens och regionens primärvård 
tillsammans med patienten kan bestämma tid för gemensamt hembesök utifrån patientens 
önskemål. Förslaget skulle stärka patientens ställning i vården då tid för gemensamt 
hembesök av sjuksköterska och läkare idag många gånger styrs av lokala avtal och 
tillgänglighet till läkare i regionens öppenvård.  

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.seoch
mailto:s.fs@regeringskansliet.se
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Kap 6. God och nära vård med forskning, utbildning och utveckling 

6.2.16 Utredningens bedömningar gällande god och nära vård med forskning, 
utbildning och utveckling  
Göteborgs Stad ställer sig bakom utredningens bedömningar. Forskning i både den 
regionala och kommunala primärvården behöver stärkas för att kunna möta patienternas 
behov i den nära vården. 

Kap. 7 Barn och ungas psykiska hälsa 

7.9.2 Nationell strategi för barn och ungas psykiska hälsa 
Göteborgs Stad ställer sig positiv till förslaget om en konkret och långsiktig strategi för 
barn och ungas psykiska hälsa. Det är viktigt att samtliga aktörer som arbetar med barns 
psykiska hälsa omfattas. Socialtjänsten är en viktig samverkanspart och bör inkluderas 
som en del av strategin. Vård, skola, fritid och socialtjänst måste alla bidra till barn och 
ungas psykiska välmående.  

I en nationell strategi bör det också framgå på vilka sätt primärvård och BUP ska stödja 
skolhuvudmännen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 

7.9.3 Nationella kunskapsstöd för hela vårdkedjan samt kunskapsstöd utgående från 
symtomkomplex 
Göteborgs Stad delar utredningens bedömning och anser att förslaget bidrar till att ge 
ökade förutsättningar för mer likvärdiga insatser och helhetssyn samt ökad förståelse och 
samsyn. 

7.9.4 En gemensam väg in för barn och unga som upplever psykisk ohälsa 
Göteborgs Stad delar utredningens bedömning. Förslaget bedöms öka tillgängligheten för 
den enskilde som i större utsträckning kommer kunna hänvisas till rätt vårdnivå redan vid 
ett första besök. 

Göteborgs Stad vill påtala vikten av att socialtjänsten blir del av En väg in. Socialtjänsten 
möter många barn och unga med psykisk ohälsa och samverkan med skolan, elevhälsan 
och regionen är av stor vikt för socialtjänstens arbete. 

För att En väg in ska fungera på avsett sätt ser Göteborgs Stad att det finns behov av att 
tydliggöra respektive aktörs uppdrag. I utredningen lyfts att det finns en otydlighet och 
oenighet vad det gäller skolans åtagande och insatser. Vidare menar Göteborgs Stad att 
det också finns en otydlighet och oenighet vad gäller socialtjänstens ansvar i förhållande 
till andra verksamheter. I samband med att formerna för samverkan ses över måste därför 
även rollerna tydliggöras. 

Göteborgs Stad ställer sig positiv till utredningens förslag att rikta ekonomiska medel i 
syfte att stödja regionerna och huvudmännen för skolan att ta fram nya och hållbara 
arbetssätt som ska underlätta samverkan. Resurserna behöver omfatta socialtjänstens 
medverkan och vara varaktiga över tid. 

7.9.5 Målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP bör i nuläget kvarstå 
Göteborgs Stad delar utredningens bedömning om att 30 dagar till första bedömning och 
ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom BUP i nuläget ska 
kvarstå. 
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Kap. 9.1 Överväganden avseende intygshanteringen i hälso- och sjukvården 
Göteborgs Stad ser positivt på ett fortsatt nationellt arbete för en mer effektiv och 
sammanhållen intygshantering. 

Göteborgs Stad använder, precis som andra kommuner, intyg från hälso- och sjukvården i 
myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen och lag om stöd till vissa funktionshindrade 
och vill betona några viktiga perspektiv i detta hänseende. 

En inkludering av kommuner i samverkansformer för standardiseringar och enhetlig 
hantering av intyg skulle kunna ge synergieffekter i form av minskad handläggningstid, 
bättre beslutsunderlag och att färre vårdkontakter behövs. Något som bör gynna såväl 
kommun och region som den enskilde individen. 

Utredning innehåller flera beskrivningar och möjliga åtgärder till effektivisering av intyg 
från hälso- och sjukvården. Göteborgs Stad är positiv till ett förenklat intygsskrivande där 
samtliga mottagande parters behov tillgodoses inom samma intyg och att befintlig 
information i ärendet återanvänds. Vidare är det positivt att intygen tillhandahålls digitalt. 
Göteborgs Stad ser att den nya lagen om sammanhållen dokumentation för vård- och 
omsorgsgivare som träder i kraft den 1 januari 2023 kan bidra i detta. Statliga 
ekonomiska incitament kan påskynda kommuners och regioners förmåga att fortare nyttja 
denna möjlighet på ett säkert och effektivt sätt i samverkan med IT-leverantörer. 

Det vore en kvalitetshöjning och effektivisering för myndighetsutövningen om de 
läkarintyg som är aktuella inom verksamhetsområdet utfärdas enligt internationell 
klassifikation så som ICF, då klassifikationen används som en strukturerad del av 
arbetssättet IBIC, individens behov i centrum. 

Övriga synpunkter 
Göteborgs Stad vill i sammanhanget påtala att det vore önskvärt att utredningen hade 
kommit med förslag som direkt stärker tillgänglighet till läkare i den regionala vården för 
gruppen mest sköra äldre. Detta bedöms vara en av grundförutsättningarna för att lyckas 
med omställningen till en god och nära vård.  
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