HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSNÄMNDEN
2012-08-28 p 9
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-08-10

Handläggare:
Gunnel Blomgren
Magnus Thyberg

Yttrande över remiss från Socialdepartementet - Ny
myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek
(DS 2012:21)
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting har ombetts att komma med synpunkter på DS
2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek.
Myndigheten ska tillsammans med övriga aktörer förvalta och utveckla
vård- och omsorgssektorns IT- och kommunikationslösningar.
Infrastrukturmyndigheten föreslås också helt ta över Apotekens Service
uppgifter. Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden
ska yttra sig över remissen.
Myndigheten föreslås få namnet Myndigheten för apoteks- och
vårdinfrastruktur (Inframed), vara lokaliserad till Stockholm och ledas av
en styrelse. Myndighetens verksamhet bedöms i huvudsak finansieras med
avgifter, men en mindre del av verksamheten bör finansernas med anslag.
Det är den verksamhet som idag sköts av Apotekens Service och det IT-stöd
som berör läkemedelsmarknaden som ska finansieras genom avgifter.
Myndigheten föreslås använda sig av de administrativa tjänster som Statens
Servicecenter erbjuder.
Förslaget skiljer sig från det förslag som Statens vård- och
omsorgsutredning presenterar i sitt betänkande ”Gör det enklare” (SOU
2012:33). Förslaget tar mer sin utgångspunkt i en ombildning av Apotekens
Service AB och verksamheten för myndigheten är följaktligen mer
avgränsad jämfört med Vård- och omsorgsutredningens förslag.
Uppdraget omfattar bland annat standarder och regelverk i samarbete med
Kunskapsmyndigheten, infrastruktur för datahantering,
databasinfrastruktur för forskning och analys, webbportal för
vårdmyndigheterna och övriga kommunikationskanaler, förvalta nationella
informationsmängder och att tillgängliggöra dessa för externa intressenter.
Dessa verksamheter sköts idag till stor del av Apoteket Service AB.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-08-10
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Socialdepartementet överlämna förvaltningens förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Stockholms läns landsting ställer sig i huvudsak positivt till de föreslagna
förändringarna, särskilt som de är ett svar på utredningens huvuduppdrag
hur staten, genom sina myndigheter, ska verka för ett långsiktigt hållbart
vård- och omsorgssystem med fokus på hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser i syfte att främja hälsa och minska ohälsa
och framtida vårdbehov samt att åstadkomma en jämlik vård och omsorg i
hela landet.
Stockholms läns landsting stödjer ombildningen av Apotekens service AB
till en myndighet, vilket tidigare på pekades i remissvaret inför bildandet av
bolaget (HSN 0801-0137).
Stockholms läns landsting vill särskilt påpeka vikten av att myndigheten
särskilt stödjer hälso- och sjukvården i arbetet med att utveckla och förvalta
IT-lösningar inom sektorn. Stora delar av den nationella samordningen
sker i dag frivilligt men staten behöver förstärka sin förmåga att bidra och
styra när så behövs. Detta både för att skapa sammanhängande system och
för att hindra att kostnaderna blir större än nödvändigt. I detta
sammanhang är det också viktigt att den nya myndighetens roll blir att
stödja vårdens aktörer och inte bygger upp lösningar och funktioner som
direkt riktar sig mot medborgare och patienter utan att detta är
landstingens ansvar. Detta för att kommunikationen mot medborgarna och
patienterna ska bli så tydlig som möjlig.
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