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2012-09-20 31/12 Lillemor Fernström  

   

Socialdepartementet   

103 33 Stockholm 

Svenska Diabetesförbundets remissvar angående: 

 

Remissyttrande över slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU2012:33) och Ds 2012:21 

Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek 

 

Svenska Diabetesförbundet 

Svenska Diabetesförbundet företräder personer med sjukdomen diabetes. Denna patientgrupp är 

förhållandevis stor, man räknar med att det finns ca 350 000 personer med diabetes i Sverige. 

Eftersom diabetes är en kronisk sjukdom kommer personer med diabetes under sin livstid med 

sjukdomen att ha många vårdkontakter inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Sjukdomen kräver 

stora egna insatser av personen när det gäller egenvården. Därför är man beroende av att få aktuella 

kunskaper om sin sjukdom, rätt till hjälpmedel för att klara egenvården samt stöd från sjukvården.  

 

Sammanfattning 

Svenska Diabetesförbundet är i stort positiva till Statens vård och omsorgsutrednings förslag i 

slutbetänkandet ”Gör det enklare!”. Nationellt samarbete blir allt viktigare för att för att skapa en 

jämlik hälso- och sjukvård och omsorg inom diabetesvården. Svenska Diabetesförbundet är också 

angeläget om att patienters/brukares inflytande får ett större utrymme. Därför anser vi att 

funktionshinderperspektivet och patient/brukamedverkan måste säkerställas i de nya myndigheterna. 

Det är svårt att uttala sig om vilka konsekvenser förslagen kommer att innebära. Svenska 

Diabetesförbundet anser dock att det är positivt om staten får möjlighet att styra upp mot en jämlikare 

vård när det gäller rätten till hälso- och sjukvård och hjälpmedel samt omsorg. Vi ställer oss dock 

frågande till förslaget att Handisam och Statens Folkhälsoinstitut ska läggas ner. 

Svenska Diabetesförbundet har valt att besvara ”Gör det enklare!” och ”Ny myndighet för 

infrastrukturfrågor för vård och apotek” tillsammans eftersom frågorna går i varandra    
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Gör det enklare! SOU 2012:33 

Utredningen lyfter fram fyra områden där statens roll behöver förstärkas. Dessa är: 

- Bidra till sektorns utvecklingsarbete, genom stöd till framtagande, och spridning av kunskap, 

- Säkra kvaliteter i alla verksamheter, genom effektiv hantering av godkännanden, tillstånd, 

legitimationer och tillsyn, 

- Ansvara för samordning och nyckelfunktioner för sektorns infrastruktur för IT och 

kommunikation, 

- Styra strategiskt med utgångspunkt från hälso- och välfärdssektorns tillstånd och utmaningar. 

Utredningen är en gedigen översyn av de svenska vård- och omsorgsmyndigheterna och i 

slutbetänkandet föreslås att tio myndigheter ersätts av fyra nya myndigheter: 

 Kunskapsmyndigheten för hälsa vård och omsorg 

 Inspektionen för hälsa, vård och omsorg 

 Infra strukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg 

 Myndigheten för välfärdstrategi 

Dagens vård och omsorgssystem är ett komplext system med många olika intressenter, kulturer, 

traditioner och hierarkier. Systemet som utvecklats över lång tid, styrs genom flera olika processer och 

skeenden. Vissa uppgifter är inte renodlade utan flera myndigheter kan ha ansvar. Det har också varit 

starka professioner och organisationskulturer som påverkat systemet. Svenska Diabetesförbundets 

förhoppning är att en ny organisation ska bidra till att vården och omsorgen blir mer jämlik över 

landet. Det gäller också tillgänglighet till information och kunskap, tillgång till hjälpmedel och 

kommunikation. För våra medlemmar är det viktigt att man förstår strukturen och ansvarsfördelningen 

i den nya organisationen. Detta för att veta var man ska vända sig när det gäller rätten till kunskaper, 

utbildning och stöd i egenvårdsbehandlingen av sin sjukdom, men också för att kunna framföra 

klagomål eller påpeka allmänna brister inom hälso- och sjukvården och omsorgen.  

Svenska Diabetesförbundet anser att det är bra att man i uppdraget lyft fram betydelsen av 

medborgarperspektivet.  För att få med kunskaps- och funktionshinderperspektivet anser vi att det är 

angeläget att patienter/brukare tas med som en resurs i utvecklingen av de nya myndigheterna. 

De nya myndigheterna ska inleda sitt arbete redan 1 januari 2014, vilket är en kort tid för 

genomförandet.  Svenska Diabetesförbundet anser att det kommer krävas stora insatser när det gäller 

att sprida informationen om de nya myndigheterna till såväl samhället/ allmänheten som patienter/ 

brukare och sjukvårdpersonal.   

I utredningen har betydelsen av det förebyggande- och hälsofrämjande arbetet och 

funktionshinderfrågor lyfts fram som mycket betydelsefulla för de nya myndigheterna, varför Svenska 

Diabetesförbundet har svårt att förstå varför Handisam och Statens Folkhälsoinstitut ska läggas ner. 

Handisams uppdrag sträcker sig över betydligt fler områden än enbart vård och omsorg. Det handlar 
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om människor med funktionsnedsättning och mänskliga rättigheter. När det gäller Statens 

Folkhälsoinstituts uppdrag så innebär de ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Svenska 

Diabetesförbundet anser att det är viktigt att säkerställa former för hur Folkhälsoinstitutets uppdrag 

fortsättningsvis ska drivas, särskilt mot bakgrund av de alarmerande signaler som finns om att antalet 

människor med diabetes ökar. 

  

Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek, Ds 2012:21 

Eftersom vård- och omsorgssektorn är en informationssektor som ökar, är behovet av en väl fungerade 

informationsförsörjning mellan olika nivåer och aktörer nödvändig. Detta medför att behovet av 

effektivare och modernare IT-stöd blir avgörande för detta ändamål. Så även inom E-hälsoområdet. 

Svenska Diabetesförbundet stöder utredningens förslag om en ny myndighet för infrastrukturfrågor 

och att Apoteken Service AB ombildas till en myndighet. 

 

Svenska Diabetesförbundet har också lämnat ett gemensamt remissvar på ”Gör det enklare!” 

tillsammans med Handikappförbunden. 

 

Sundbyberg som ovan 

 

Fredrik Löndahl  Lillemor Fernström 

Fredrik Löndahl  Lillemor Fernström 

Förbundsordförande  Utredare Hälso- och sjukvårdsfrågor 


