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Region Hallands remissvar avseende Vägen till ökad
tillgänglighet - långsiktigt, strategiskt och i samverkan
Dnr: S2021/05439
Region Halland har getts möjlighet att lämna synpunkter på remiss SOU 2021:59 och
instämmer i stort i utredningens förslag men önskar att lämna följande synpunkter.
Region Hallands synpunkter
• Regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet
Region Halland instämmer i att regionala handlingsplaner är ett bra verktyg för regionernas
arbete med ökad tillgänglighet. Region Halland anser att handlingsplanerna behöver
omfatta en längre period då det är svårt att arbeta långsiktigt med ett-åriga handlingsplaner.
Insatser för att öka tillgängligheten sträcker sig ofta över en längre tidsperiod än ett år och
det blir svårt att utvärdera effekterna. Fokus på tillgänglighetsarbete behöver även ske som
en integrerad del av ordinarie verksamhetsutveckling, verksamhetsplanering och
uppföljning.
Region Halland bedömer att förslaget om att en utsedd kommitté ska göra regelbundna
och återkommande uppföljningar av regionernas handlingsplaner inte är ändamålsenligt.
Idag finns etablerade nätverk och system, nationellt och regionalt, som stöd till arbetet med
att öka tillgängligheten inom hälso- och sjukvård till exempel SKR och Socialstyrelsen.
Genom att tillsätta en kommitté skapas parallella system. I stället bör befintliga nätverk och
system stärkas för att ge drivkraft i det nationella och det regionala tillgänglighetsarbetet.

• Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information om patienters valmöjligheter
Region Halland anser att förslaget om att utveckla ett nationellt vårdsöksystem behöver
utredas vidare. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje region utforma vården utifrån de
behov som finns i den egna regionen. Genom att skapa ett nationellt vårdsöksystem som
stöd för att få överblick av ledig kapacitet ser Region Halland en risk att regioner förlitar sig
på att vårdkapacitet finns utanför den egna regionen. Region Halland vill dock poängtera
vikten av att både offentliga och privata vårdgivare ingår i ett sådant system för att det ska
ge en korrekt bild av det totala vårdutbudet. Region Halland önskar kommentera att det
idag inte finns några standarder för att mäta kapacitet. Utan standarder är möjligheten
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starkt begränsad att beskriva ledig kapacitet på ett enhetligt sätt som går att jämföra mellan
vårdgivare. I ett nationellt vårdsöksystement kan det vara svårt att upprätthålla aktuell
information om ledig kapacitet då till exempel operationskapacitet omdistribueras beroende
på det behov som är störst för stunden.

•

Nationell samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

Det är Region Hallands bedömning att utredningen inte till fullo har inhämtat kunskapen
om utvecklingen av första linjens digitala vård. Det gör att utredningen endast kan
problematisera över att regionerna inte tycker lika i frågan men inte varför det är så. Region
Halland anser att det inte går att dra några slutsatser av delbetänkandet utan att en bredare
bild måste inhämtas inför ett slutbetänkande.
Vidare har utredningen på samma sätt fört dialog direkt med den verksamhet som utför
sjukvårdsrådgivning i regionerna, vilket ger ett för smalt perspektiv. Region Halland anser
att utredningen behöver ha en bredare ansats om utredningen ska kunna föreslå hur
regionernas sjukvårdsrådgivning ska utformas i framtiden.
Region Halland gör bedömningen att det i dagsläget är för tidigt att lägga ett nationellt
uppdrag som innefattar digitala ingångar. Dessa måste utvecklas för att möta behoven i
nära vård och regional verksamhetsutveckling. Förutsättningar måste skapas för att de
regionala digitala plattformarna ska kunna kommunicera och vara nåbara genom 1177.se så
att invånaren upplever att det blir en helhet. På detta sätt kan det regionala nära
vårdutbudet lyftas till en nationell nivå.
Den nationella infrastrukturen är vital för att lyckas med eHälsa 2025 och andra digitala
satsningar. Region Halland anser att det behöver finnas en nationell partner som kan ta
ansvar för den nationella infrastrukturen, dvs bakomliggande teknik, regelverk och
informatik. Denna roll delas idag av flera myndigheter och Inera. Utredningen föreslår att
regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att lämna förslag på hur en nationell digital
infrastruktur inom hälso- och sjukvården kan utformas och regleras. Region Halland
välkomnar en sådan utredning och att det skapas förutsättningar för regionernas deltagande
i arbetet.
•

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

Region Halland anser att prestationskrav kan bidra till kortare väntetider men att
prestationskraven måste utformas på ett sådant sätt att de uppnår den önskade effekten
och inte skapar undanträngningseffekter.

Regionstyrelsen
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