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Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar DS 2016:28 Driftsformer för
universitetssjukhus, S2016/05390/FS
Promemorian innehåller förslag som innebär att landstingen inte
får överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett
universitetssjukhus eller vid en hälso- och sjukvårdsenhet som vid
något tillfälle efter den 1 juli 2007 organisatoriskt har tillhört ett
universitetssjukhus. Regeringen ges bemyndigande att meddela
föreskrifter om vilka sjukhus som anses som universitetssjukhus.
Vissa övergångsbestämmelser föreslås och lagändringarna föreslås
träda i kraft den 1 juli 2017.
Socialdepartementet har gett Region Jämtland Härjedalen möjlighet att
inkomma med ett remissvar till senast 25 november 2016.
Vid utarbetande av detta remissvar har samarbete skett med
Västerbottens läns landsting som är ansvariga för Norrlands
Universitetssjukhus.
Bakgrund

2016-12-07
RS/1491/2016
HANDLÄGGARE
Ingela Jönsson
Samordningskansliet
BESÖKSADRESS
Kyrkgatan 12
Östersund
POSTADRESS
Region Jämtland Härjedalen
Box 654
831 27 Östersund
TELEFON
063-15 30 00
E-POST
region@regionjh.se
WEBBPLATS
www.regionjh.se

”Varje landsting ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är
bosatta inom landstinget” men ”Ett landsting får sluta avtal med någon
annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för”. ”Målet
för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en god vård efter behov
och på lika villkor för hela befolkningen”. Det sista d.v.s. ”för hela
befolkningen” utgör en speciell utmaning för de delar av landet som är
glest befolkat, har stora transportavstånd och ett åldrande
befolkningsunderlag, vilket är de förhållande som råder i Norra
sjukvårdsregionen.
I begreppet ”god hälso- och sjukvård” inbegrips även den regionala
och nationella högspecialiserade vården. Denna vård genomförs bäst
om den organiseras inom rimliga avstånd från patienten, vilket
förutsätter att både kompetens och resurser håller en hög nivå, vilket
ställer speciella krav inom norra sjukvårdsregionen.
Remissförslag

I utredningens inledning sägs ”Vårdinrättningar har en nära koppling
till forskning, utbildning och utveckling, vilket innebär att de stödjer
och ger förutsättningar för en god vård. Det är viktigt att det säkerställs
att universitetssjukhusen bibehålls och hålls samman. Utvecklingen av
dessa enheter måste styras av vad som på lång sikt främjar det
allmännas bästa, d.v.s. patienter, samtliga landsting och riket som
helhet och inte vad som i ett kortare perspektiv framstår som mest
fördelaktigt för ett enskilt landsting eller annan vårdgivare. I
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regeringsförklaringen 2014 aviserade regeringen att lagstiftningen ska
ändras så att möjligheterna att sälja eller privatisera universitetssjukhus
förhindras.”
Synpunkter från Region Jämtland Härjedalen

Med de speciella förhållanden som råder inom norra
sjukvårdsregionen är det av yttersta vikt att det universitetssjukhus
som ska verka för regionens hälso- och sjukvård, tillsammans med
övriga sjukvårdsenheter inom regionen, har en driftsform som gynnar
sammanhållen vård och insyn och påverkan på beslut även över
huvudmannagränserna. Den samverkan inom regionen som är helt
nödvändig sker idag genom Norrlandstingens Regionförbund, d.v.s.
Norrlands sätt att hantera samverkansnämndsuppdraget.
När norra sjukvårdsregionen har mycket speciella förhållanden med
gles och åldrande befolkning och stora avstånd bedömer För Region
Jämtland Härjedalen att det är mycket viktigt att kunna försäkra sig om
att Norrlands universitetssjukhus har möjlighet att bibehålla en god
kvalitet av högspecialiserad sjukvård och via samverkan ge stöd för
utveckling också av vården på Östersunds sjukhus. Det är också
mycket viktigt att den forskning och undervisning som idag
framgångsrikt bedrivs vid universitetssjukhuset och övriga regionen
kan fortsätta genom god samverkan mellan stat (universiteten inom
regionen) och landstingen i norra sjukvårdsregionen. För Region
Jämtland Härjedalen har detta bland annat tydliggjorts genom den
regionaliserade läkarutbildningen i Norrland, som är mycket viktig för
kompetensförsörjningen.
Region Jämtland Härjedalen stödjer med anledning av detta förslag
från Socialdepartementet att lagstifta så att landsting inte ska kunna
sälja eller privatisera universitetssjukhus.
Det enda alternativ till dagens organisering som Region Jämtland
Härjedalen kan se är ett statligt sammanhållet ansvar för den
högspecialiserade vården i hela landet.
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Ann-Marie Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Björn Eriksson
Regiondirektör
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