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Remissvar betänkande Träning ger färdighet - Koncentrera 

vården för patientens bästa (SOU 2015:98) 

 

E-hälsomyndigheten har tagit del av SOU 2015:98 Träning ger färdighet - 

Koncentrera vården för patientens bästa (ert diarienummer S2015/07487/FS). E-

hälsomyndigheten ställer sig positiv till utredningen i sin helhet. Nedan följer några 

synpunkter som E-hälsomyndigheten vill framhålla gällande delar av utredningen. 

Kapitel 7.2 Styra med kunskap 

Utredningen beskriver det stora förändringsarbete av den statliga 

kunskapsstyrningen inom vård och omsorg som pågår. E-hälsomyndigheten delar 

uppfattningen att ”det är angeläget att nivåstruktureringen av den högspecialiserade 
vården dockar in och bidrar till de övriga centrala kunskapsstyrningsprocesserna.” I 
det sammanhanget har utredningen, i kapitel 14.2 Uppföljning av tillstånd för den 

nationella högspecialiserade vården, gjort bedömningen att ”verksamheternas 
resultat ska redovisas på en gemensam webbplats för den högspecialiserade vården 

som är tillgänglig för allmänheten.” E-hälsomyndigheten delar helt uppfattningen att 

resultat skall tillgängliggöras för både patienter, allmänhet, vårdens och omsorgens 

professioner samt myndigheter. Det är dock viktigt att resultat och kunskapsunderlag 

samlas ihop och tillgängliggörs systematiskt och strukturerat. Tillskapandet av 

webbplatser för enskilda delar av vård och omsorg kan vara befogat men vår 

uppfattning är, precis som utredningens, att kunskapsstyrningsprocesserna i största 

möjliga utsträckning skall samlas ihop och formerna för tillgängliggörande utvecklas 

för ökad tydlighet och behovsanpassning.  

Kapitel 16.4 Förenkla informationshanteringen inom hälso- och 
sjukvården 

E-hälsomyndigheten delar utredningens uppfattning att en förutsättning för att den 

föreslagna nivåstruktureringen av den högspecialiserade vården ska falla väl ut är en 

ändamålsenlig informationshantering inom hälso- och sjukvården. Informationen 

skall följa patienten, oberoende av huvudman eller vårdnivå. Så är inte fallet idag. E-
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hälsomyndigheten delar utredningens uppfattning att de två senaste utredningarna på 

området (Rätt information på rätt plats i rätt tid och Nästa fas i e–hälsoarbetet) 

innehåller förslag som utgör nödvändiga förutsättningar för att förenkla 

informationshanteringen. 

 

Utredningen framhåller också behovet att få till enhetliga standarder och tekniska 

krav nationellt. Man omnämner förslaget från utredningen Nästa fas i e-hälsoarbetet 

att inrätta en särskild samverkansnämnd för beslut om krav på interoperabilitet m.m. 

E-hälsomyndigheten har tidigare, bl.a. i remissvaret på den utredningen, också 

tydligt framhållit behovet av nationella krav på interoperabilitet för att åstadkomma 

en mer ändamålsenlig och säker informationshantering. Framtagandet av ett 

interoperabilitetsramverk ser E-hälsomyndigheten som ett första steg mot en sådan 

informationshantering. 

 

Beslut om denna remiss har fattats av generaldirektören Torsten Håkansta. I den 

slutliga handläggningen har utredaren Rickard Broddvall deltagit. Utredaren Jean-

Luc af Geijerstam har varit föredragande. 

 

 

Torsten Håkansta 

Generaldirektör 
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