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Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beretts möjlighet att yttra
sig över Ds 2016:28 Driftsformer för universitetssjukhus och vill
uppmärksamma följande.
På sidan 27 framgår att förslaget "förhindrar även att ett landsting i
framtiden flyttar verksamhet vid ett universitetssjukhus till ett annat
sjukhus eller till någon annan hälso- och sjukvårdsenhet och därefter
överlämnar verksamheten till t.ex. en privat aktör. Till universitets
sjukhusen kan organisatoriskt höra såväl enheter inom själva
sjukhusbyggnaderna som verksamhet som ett universitetssjukhus
ansvarar för men som bedrivs vid exempelvis ett annat sjukhus eller i
form av en lokal enhet inom primärvården, t.ex. ett laboratorium."
En stor del av den vård som idag bedrivs på universitetssjukhusen
utgörs inte av högspecialiserad vård så som den definieras i
promemorian. Universitetssjukhusens vård ges inte i huvudsak till ett
fåtal patienter som har speciellt svårbemästrade problem vilka kräver
samverkan mellan ett antal högt utbildade specialister och/eller som
kräver särskild utrustning som är dyrbar eller kräver särskild kompetens
för att sköta. Den vård som ges vid universitetssjukhusen utgörs till stor
del av vård som även kan ges vid länssjukhus.
Vad som anses utgöra högspecialiserad vård har förändrats och
kommer även fortsättningsvis att förändras över tid. Den vård som idag
ges av sjuksköterskor, och ibland även icke-legitimerad personal, i
kommunerna, bl.a. vård i respirator, utgjorde för inte så länge sedan
högspecialiserad vård och krävde att patienten vårdades inneliggande
på sjukhus. Förslaget synes innebära att ingen del av den vård som idag
ges vid universitetssjukhusen kan överföras till annan vårdform på sätt
som hittills skett.
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I SOU 2016:2 Effektiv vård föreslås en omfattande strukturreform där
primärvården skulle bli den verkliga basen och första linjen i den
svenska hälso- och sjukvården. Utredningen föreslår att primärvården
bland annat ska ansvara för behandling och rehabilitering för de allra
flesta vårdbehov och för akut hälso- och sjukvård som inte kräver vård
på sjukhus. En del av den vård som idag bedrivs vid universitets
sjukhusen är troligen sådan att den skulle kunna överföras till
primärvården, om utredningens förslag genomförs. Med nuvarande
förslag till utformning av bestämmelsen i denna promemoria torde detta
dock inte vara möjligt.
IVO vill också framföra att forskning och kunskapsutveckling pågår
även inom andra delar av ett landstings/regions verksamhet, t.ex. inom
primärvården, och inte enbart på universitetsjukhusen.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Gunilla Hult
Backlund. I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Patric
Winther och Thomas Mehralizade deltagit. Avdelningsjuristen Ana
Cica Tiedermann har varit föredragande.
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