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Landstingsstyrelsen

Yttrande över remiss: Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården, S2009/9762/HS
Ärendet
Stockholms läns landsting har beretts tillfälle att yttra sig över
S2009/9762/HS: Institut för uppföljning och utvärdering inom hälso- och
sjukvård och socialtjänst. Förslag till uppdrag och plattform.
Ärendet har beretts i samråd med hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning. Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar eget yttrande.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att överlämna yttrande till socialdepartementet i enlighet med
landstingsdirektörens förslag
att omedelbart justera beslutet.
Förvaltningens synpunkter
Landstinget stödjer arbetsgruppens förslag vad avser inrättade av en statlig
myndighet som ska utgöra en oberoende granskningsfunktion för att följa
upp, utvärdera och redovisa förhållanden inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Vi ser främst fördelar i det att man kan skapa en nationell
överblick av hälso- och sjukvård och socialtjänst med analyser och
utvärderingar som är fristående från andra myndigheter och aktörer som
också har uppgifter inom tillsyn, normering eller genom egna
intressebevakande perspektiv.
Vi delar uppfattningen om att de fyra verksamhetsgrenar som initialt ska
utgöra myndighetens uppgifter är viktiga områden. Vad avser uppgiften att
föra samman ansvaret för konsumentinformationen och kommunikationen
med patienterna, till institutet, anser vi att de erfarenheter kring nationell
samordning men också lokala anpassning som skett genom landstingen
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måste tillvaratas. Det är enligt vår uppfattning inte givet att alla delar av en
sådan information kunskapsmässigt bäst formuleras från en nationell nivå.
Den utveckling som föreslås av institutets verksamhet genom det som
beskrivs som det andra steget i myndighetens etablering och som
inkluderar all registerverksamhet behöver övervägas ytterligare. Vi menar
att registren visserligen bör få en enhetlighet och tydliga ägarformer, men
observerar att arbetsgruppen själv liksom vi anser att ett överförande bör
ske först när en nationell översyn av registerverksamhet skett. En sådan
översyn kan komma att presentera skäl för alternativa handlingsvägar.
Vad gäller överförande av registren vid Epidemiologiskt Centrum tar
förslaget inte hänsyn till att EpC sedan årsskiftet 2009/2010 upphört och
att uppgifterna inkluderats i Socialstyrelsens avdelning statistik och
utvärdering.
Landstinget ställer sig avvaktande inför det som diskuteras för institutet
när arbetsgruppen resonerar om gränssnitten gentemot SKL och
huvudmännen. Vi ser det inte som en alldeles självklar roll för en statlig
myndighet att exempelvis svara för kompetensstöd till personal i ett enskilt
landsting eller att ”utgöra en motor i arbetet att ensa IT-satsningar, med
elektronisk rapportering direkt ur journaler”. I det senare fallet finns redan
ett omfattande samarbete mellan huvudmännen och staten. Landstingen
själva organiserar utöver det en gemensam nationell utveckling vad avser
informationsförsörjningen genom olika gemensamt framtagna verktyg och
hjälpmedel.
Landstinget delar i princip arbetsgruppens resonemang kring vikten av
oberoende från huvudmän och producenter när analyser kring hälso- och
sjukvård ska ske. Det hindrar oss inte från att påpeka att det i huvudsak är
huvudmännen som påskyndat nationella jämförelser kring sjukvårdens
resultat. I takt med ökat intresse kring rapportering som ska kunna stödja
patientens position har andra aktörer tillkommit. Det är av betydelse att det
ges utrymme för en fortsatt utveckling som bygger på skilda perspektiv och
olika intressenters initiativ då vi ännu befinner oss långt från att ha hittat
de bästa formerna för rapportering till patienter och medborgare.
Etableringen av myndigheten och tillfredställande av dess behov av olika
data, måste enligt vår åsikt gå till på ett sådant sätt att hälso- och
sjukvårdens verksamheter inte utsätts för krav om utökad rapportering,
utan att fördelarna för patienter och medborgare är uppenbara.
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Arbetsgruppen lämnar inga förslag kring reglering av institutets formella
befogenheter i relation till andra myndigheter eller till landstingen. Vad vi
förstår måste en relativt omfattande översyn göras av nuvarande lagar och
förordningar i anslutning till myndighetens etablering för att det ska bli
tydlighet kring roller, ansvar och befogenheter. Vi utgår från att den
uppgiften ingår i det arbete som ska göras av organisationskommittén, och
kan därför inte bedöma alla de konsekvenser som uppstår.

Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.

Mona Boström
Landstingsdirektör
Toivo Heinsoo
Direktör Utveckling & styrning
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