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Svar på remiss från Socialdepartementet med förslag
till ändrade former för Smittskyddsinstitutets (SMI)
laborativa verksamhet
Ärendebeskrivning
Remissen innehåller ett förslag till ändrade former för
Smittskyddsinstitutets (SMI) laborativa verksamhet samt ett förslag till
utveckling av ett laboratorienätverk i syfte att nå ökad effektivitet och
minskad sårbarhet för smittskydd och mikrobiologi i Sverige. Nätverket
föreslås innefatta sjukvårdshuvudmännens mikrobiologiska laboratorier,
kommersiella laboratorier samt myndighetslaboratorier.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-04-04
Sammanfattning av uppdraget
(rapporten kan laddas ner från www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

överlämna förvaltningens förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Remissen innehåller ett förslag till ändrade former för
Smittskyddsinstitutets (SMI) laborativa verksamhet samt ett förslag till
utveckling av ett laboratorienätverk i syfte att nå ökad effektivitet och
minskad sårbarhet för smittskydd och mikrobiologi i Sverige. Nätverket
föreslås innefatta sjukvårdshuvudmännens mikrobiologiska laboratorier,
kommersiella laboratorier samt myndighetslaboratorier.
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Det finns en lång tradition vad gäller ansvaret för mikrobiologiska
laboratorieanalyser i Sverige, där huvudprincipen har varit att staten
ansvarat för analyser som utförts för nationell övervakning och
sjukvårdshuvudmännen för analyser som behövts för den operativa
handläggningen inom hälso- och sjukvården inklusive undersökningar
enligt smittskyddslagen.
Smittskyddsinstitutet (SMI) gör bedömningen att myndigheten utöver
detta:
• bör ansvara för att hälso- och sjukvården har tillgång till de
analyser, som behövs för landets smittskydd genom en egen
laboratorieverksamhet eller genom samarbete med externa
laboratorier mot full kostnadstäckning. Dessa analyser inbegriper
sådana som huvudmännens laboratorier inte själva hanterar,
subtypningar och så kallad fåtalsdiagnostik, men även analyser
avseende högpatogena smittämnen och andra smittämnen som i en
krissituation kan påverka samhällsfunktionerna.
•

ska ansvara för nationell övervakning av smittsamma sjukdomar
och av befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. Detta
förutsätter att sjukvårdshuvudmännen levererar nödvändiga
laboratorieresultat, och i vissa fall prov, till SMI för analys och
sammanställning. SMI bedömer att det utöver smittskyddslagens
regler härvidlag kan krävas ytterligare samverkan alternativt
normering. En sådan samverkan kan innebära att metoder
harmoniseras så att resultat från olika laboratorier kan
sammanställas för nationell analys.

I remissen föreslås därför att:
• ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige
successivt inrättas genom att SMI bemyndigas träffa avtal om detta
med sjukvårdshuvudmännen
•

SMI bemyndigas träffa avtal med sjukvårdshuvudmännen om
samverkan för harmonisering av molekylära typningsmetoder samt
för insamling av prov eller av data från genomförda analyser

•

SMI får i uppdrag att tillhandahålla ett koordinerande centrum för
det laborativa nätverket

•

ett råd med beslutsmandat för nätverket inrättas med
representanter för de aktörer i stat, landsting och kommun som har
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ansvar för de verksamheter som ingår i nätverket
•

en referensgrupp till nätverket inrättas med representanter för
nätverkets uppdragsgivare

•

SMI tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA),
Livsmedelsverket (SLV) och Totalförsvarets Forskningsinstitut
(FOI) uppdras att fortsätta vidareutveckla myndighetssamverkan
för krisberedskap samt med dessa myndigheter och
sjukvårdshuvudmännen etablera ett nätverk för beredskap och
utbrottshantering

•

SMI:s instruktion ändras i enlighet med dessa förslag.

Yttrande
Förvaltningen konstaterar att
• remissen pekar på ett mycket angeläget problemområde.
Mikrobiologisk diagnostik är huvudsakligen en
sjukvårdsangelägenhet, men också en angelägenhet för smittskydd,
livsmedelssäkerhet, med flera samhällsfunktioner. Mikrobiologisk
diagnostik för sjukvårdens behov är, som utredningen beskriver,
intimt förknippad med smittskyddsarbetets behov av mikrobiell
diagnostik och typning för smittspårning och vi instämmer i
utredningens slutsats att frågorna inte kan hanteras separat
•

rapporten är väl genomarbetad och de förslag som ges är i huvudsak
väl grundade. En avgörande fråga som dock inte berörs är på vilka
villkor och enligt vilka principer man ska få sjukvårdslaboratorierna
att ta över diagnostik från SMI. Genomförandeplanen är mycket
kortfattad och utgår ifrån att ”sjukvårdshuvudmännen” kan agera
gemensamt, vilket är långt ifrån självklart, speciellt som de
ekonomiska villkoren är oklara. Det är också viktigt att påpeka att
hälso- och sjukvården inte kommer att klara av att med full täckning
bestrida kostnaderna för analyser som huvudmännens laboratorier
inte själva hanterar. Detta gäller speciellt subtypningar, så kallad
fåtalsdiagnostik och analyser avseende högpatogena smittämnen.
Staten bör därför tillskjuta medel för att säkra tillgången till sådana
analyser.
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•

beslutsordningen i förslaget till det operativa laboratorienätverket
otydlig. Det är mycket som ska ske i "samråd" och det skapar en
osäkerhet hur en struktur ska kunna skapas som alla kan enas om,
och fatta adekvata beslut om, inom rimlig tid. SMI bör här ta ansvar
för den nationella samordningen av mikrobiologisk diagnostik, samt
även tillhandahålla lätt tillgänglig, tydlig och uppdaterad
information om vart sjukvården hänvisas för olika diagnoser och
analyser.
För en väl fungerande diagnostisk laboratorieverksamhet i Sverige
krävs också att vissa laboratorier tar på sig ansvaret för
omvärldsbevakning, utveckling och kunskapsstöd som andra
laboratorier kan ta del av. Det skulle spara resurser att fördela detta
ansvar systematiskt inom landet och även förlita sig mer på
laboratorier utomlands. Samtidigt krävs ett system för att ersätta
laboratorierna för sådana uppdrag

•

det är idag inte ovanligt att sjukvårdshuvudmännen upphandlar
laboratorieverksamhet från privata aktörer och det är angeläget ur
ett konkurrens- och upphandlingsperspektiv att landstingen har
möjlighet att behålla denna valfrihet. Det är också oklart hur dessa
privata aktörer ska kunna passa in i det föreslagna nätverksarbetet

•

termen ”referenslaboratorium” används på ett oklart sätt. Med
ECDCs (European Center for Disease Prevention and Control)
ambitiösa definition kommer vi för flertalet agens inte att ha några
referenslaboratorier alls i Sverige. Behovet av fåtalsdiagnostik ska
inte blandas ihop med det mer omfattande begreppet
referenslaboratorium. Detta område behöver förtydligas

•

skillnaden mellan ”centrum”, ”råd” och ”referensgrupp” är oklar.
Varför behövs alla dessa tre grupperingar?

•

en annan oklarhet gäller EQUALIS roll i laboratorienätverket.
EQUALIS, som ägs av SKL och professionen, uppfyller redan idag
en del av det föreslagna centrumets uppgifter vad gäller metodval

•

genomförandet av den viktiga tredje delen av förslaget; ”Ett
laboratorienätverk för övervakning och kunskapsuppbyggnad”
ligger enligt förslaget helt på SMI. Det är korrekt att ansvaret ska
ligga på SMI, men det är samtidigt mycket viktigt att definitionen av
vilka smittämnen/analyser som ska ingå i denna del sker i samråd
med smittskyddsläkarna och landstingen. Ansvars- och
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finansieringsfrågan riskerar annars bli oklar eftersom mycket
mikrobiologisk diagnostik görs av flera skäl samtidigt, såväl i
sjukvårdssyfte som i en del av regionalt eller nationellt
smittskyddsarbete
•

Vad gäller insamling av patientprov för epidemiologiska ändamål
bör samverkan med SKL’s Nationella biobanksråd lyftas fram, där
man redan tagit fram riktlinjer för nationell svensk biobanking
tillsammans med Vetenskapsrådet och BBMRI

Ekonomiska konsekvenser
Förslagen i remissen är inte tillräckligt konkreta för att kunna bedöma
eventuella ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Nej, alla laboratorier som deltar i det planerade nätverket måste ha samma
höga kvalitetskrav.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Nej
Miljökonsekvenser
Det finns en viss risk att prover i ett framtida nätverk kommer att behöva
transporteras över landet för att bli analyserade, i något ökad utsträckning
än vad som sker redan idag.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Åke Örtqvist
Smittskyddsläkare
Avdelningschef
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