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E-hälsomyndighetens yttrande över SOU 2019:42 
Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård 
baserad på behov och kontinuitet 
(S2019/04058/FS) 
E-hälsomyndigheten har tagit del av SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval – 
Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet. 
Utredningens målbild och framtidsscenario är att skapa en digifysisk vård där 
primärvård erbjuds både digitalt och fysiskt. Myndigheten stödjer denna 
utveckling och har inget att invända mot utredningens lagda förslag. 
Myndigheten önskar ge följande inspel i den fortsatta processen med 
förslagen. 

Avsnitt 17.1.3 Listningstjänst för vårdval som del i en 
nationell portal 
Utredningen föreslår att en nationell listningstjänst för offentligt finansierad 
verksamhet skapas. Myndigheten vill påtala att för att skapa jämlikhet är det 
av vikt att innehållet i en sådan tjänst och den information som ges i och med 
vårdvalet är lika över hela landet och att det sker på ett säkert och 
standardiserat sätt. Myndigheten anser därför att en sådan tjänst bör tas 
fram nationellt och inte regionalt.  

Utredningen föreslår vidare att Socialstyrelsen får meddela närmare 
föreskrifter om drift och administration av listningstjänsten. Ett alternativ till 
detta som vi vill lyfta fram, är möjligheten att i stället uppdra åt 
E-hälsomyndigheten att meddela föreskrifter i dessa typer av ärenden, 
eftersom de direkt rör digitalisering inom hälso- och sjukvård. 

I enlighet med myndighetens instruktion kan E-hälsomyndigheten i dag på 
regionens uppdrag föra register över koder avseende geografisk indelning av 
regioners hälso- och sjukvårdsverksamhet (områdeskoder), vilka används 
inom läkemedelsstatistikområdet. Skapas en nationell listningstjänst enligt 
utredningens förslag ser myndigheten inte att nuvarande tjänst för 
områdeskoder behövs. Listningstjänsten skulle kunna fylla samma funktion 
om den utformas rätt.  

Utredningen föreslår också att landstingen blir ansvariga att tillhandahålla 
information om listningstjänsten. Myndigheten vill här påpeka vikten av att 
patienten ska kunna göra ett väl informerat val för listning även om hen inte 
är användare av internet eller av elektronisk identifiering. Då en icke 
försumbar andel av befolkningen befinner sig i så kallat digitalt utanförskap 
är det av stor betydelse att insatser görs för att alla medborgare ska ges 
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möjlighet att vara delaktiga i allt från vårdval och listning till att ta del av sina 
journaler och digitala behandlingsstöd. 

 

Avsnitt 17.7 Övriga förslag  
I E-hälsomyndighetens årsrapport 2019 var en återkommande synpunkt från 
många parter (kommuner, regioner, myndigheter, branschorganisationer, 
brukar- och patientorganisationer) att det önskas en tydligare nationell 
styrning inom e-hälsoområdet. E-hälsomyndigheten delar utredningens syn 
att det skulle behöva utredas huruvida det är mer ändamålsenligt att staten 
tar över ansvaret för IT-infrastrukturen inom hälso- och sjukvården som inom 
omsorg och socialtjänst” 

 

I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. Malin Amnefelt har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Maria 
Jacobsson, enhetschef Michel Silvestri, utredare Petra Griekspoor Berglund, 
farmaceutisk utredare Kristine Thorell och avdelningschef Annemieke 
Ålenius deltagit.  

 

 

 

Janna Valik      

Generaldirektör         
      Malin Amnefelt  

Senior rådgivare/expert 
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