
 

  

Diabetesförbundet, Box 5098, 121 16 Johanneshov, Telefon: 08-564 821 00, 
info@diabetes.se, www.diabetes.se 1/2 

 

Datum Vårt diarienummer Handläggare 
2022-01-28                                     5/2022 Flemming Kristensen                                  

Till 
Socialdepartementet, s.remissvar@regeringskansliet.se och s.fs@regeringskansliet.se.  

Svenska Diabetesförbundets synpunkter på: 

SOU 2021:71: Riksintressen i hälso- och sjukvården – 

stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur 

(dnr S2021/06163)  

Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes, oavsett ålder och typ av 

diabetes, samt dessa personers familjer och närstående som också påverkas av 

sjukdomen. Det beräknas finnas drygt 500 000 personer med diabetes i Sverige idag. 

Diabetesförbundet har med sin 78-åriga historia en bred erfarenhet av och kunskap om 

hur det är att leva med diabetes.1 

Diabetes är en kronisk sjukdom som personen lever med från insjuknandet och fortsatt 

under hela livet. Sjukdomen kräver kontinuerlig uppmärksamhet, kontroll samt löpande 

bedömning och analys av situationen genom avancerad egenvård. Samtidigt är risken 

stor att personer med diabetes över tid drabbas av komplikationer till följd av 

sjukdomen. Det är därför viktigt att vårdens olika professioner och olika administrativa 

enheter i största möjliga utsträckning samverkar om att erbjuda en individfokuserad 

behandling som ser till alla patientens behov av vård samtidigt.    

Inledning – helhetsperspektiv i hälso- och sjukvården generellt 
Nedan lämnar Diabetesförbundet mycket kortfattat våra synpunkter på de fyra 

förslagen i utredningen. Generellt bör det övervägas, om inte en rad av de utmaningarna 

som framkommer i analysen speglar att vården över en lång period har decentraliserats 

kraftfullt. Målet har bland annat varit att kostnadseffektivisera vården genom att mäta, 

budgetera och följa upp ekonomin utifrån stadigt mindre administrativa enheter. 

I det aktuella sammanhanget konstateras det att sjukhusinvesteringar på lokal och 

regional nivå riskerar att inte beakta de nationella intressen avseende befolkningens 

behov av och förväntningar på framtidens hälso- och sjukvård: ”I dagsläget finns inget 

svar på frågan om hur pågående sjukhusinvesteringar stödjer omställningen till nära 

vård och koncentrationen av högspecialiserad vård.”2      

På samma sätt finns det stor risk att personer med diabetes, som med en kronisk 

sjukdom har ett kontinuerligt behov vård under hela livet utifrån ett helhetsperspektiv, 

drabbas av att exempelvis den enskilda vårdcentralen enbart ser till sin egen budget. 

 

1 Läs gärna mer på: www.diabetes.se 
2 SOU 2021:71 (sid.17): Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar 
vårdinfrastruktur Tillgänglig: riksintressen-i-halso--och-sjukvarden-sou-2021_71.pdf (regeringen.se) 
[220119]   

http://www.diabetes.se/
https://www.regeringen.se/4a47a9/contentassets/1228dce1e5674e3b9308151cc56bb200/riksintressen-i-halso--och-sjukvarden-sou-2021_71.pdf
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Det blir för multisjuka patienter suboptimalt. Inte bara för den enskilda individen som 

riskerar att inte få adekvat behandling, men även ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom 

de stora kostnaderna för diabetes består av vård kopplad till komplikationer och 

följdsjukdomar. Marginella besparingar idag, kan leda till stora kostnader på sikt.   

Stärkt statlig styrning genom definierade riksintressen på hälso- och 
sjukvårdsområdet som ska beaktas vid regionala och kommunala 
beslut som påverkar vårdinfrastruktur 
Diabetesförbundet finner det befogat att regioner och kommuner i större utsträckning 

än fallet är idag beaktar riksintressen vid beslut som påverkar hälso- och sjukvårdens 

infrastruktur. När dessa riksintressen ska preciseras är det helt avgörande att 

patientperspektivet beaktas och att patientföreträdare involveras i beslutsprocesserna. 

Diabetesförbundet tillstyrker den delen av förslaget som syftar till att detta sker. 

Reglering av interregional samverkan i utveckling av standarder på 
vårdbyggnadsområdet 
Syftet med detta förslag är bland annat att på vårdbyggnadsområdet bidra till en bättre 

kunskapsöverföring mellan regioner, vilket Diabetesförbundet anser är positivt. Det är 

ett arbetssätt som generellt bör främjas inom hälso- och sjukvården, inte bara mellan 

olika regioner men även mellan olika vårdenheter inom samma region. 

Systematisk erfarenhetsuppbyggnad och en sammanhållen 
fastighetsstruktur genom ett statligt ägt bolag för vårdfastigheter, 
eventuellt med regionalt delägande. 
Diabetesförbundet anser att intentionerna bakom förslaget är centrala för en positiv 

utveckling av hälso- och sjukvården i hela landet framöver. Det är viktigt att säkerställa 

att villkoren mellan regionerna jämnas ut, och genom att ta ett statligt helhetsansvar för 

vårdfastigheter frigöra resurser så regionerna kan fokusera på vårdverksamheten.  

Ökat statligt stöd till forskning inom området vårdinfrastruktur 
Diabetesförbundet tillstyrker förslaget och anser att utredningen lyfter fram flera viktiga 

utmaningar som framtidens vårdinfrastruktur ska kunna hantera. Många av de 

processerna som utredningen konstaterar behöver utvecklas och beaktas avseende 

vårdinfrastrukturen är viktiga för personer med diabetes.3 Särskilt när det gäller den 

digitala infrastrukturen och användning av hälsodata finns det redan idag många 

allvarliga hinder för att det sker effektivt och på ett sätt som gynnar en personcentrerad 

vård. Motsatt är potentialen på dessa områden stor med avseende på att bidra till en 

bättre och säkrare vård, ökad tillgänglighet och stärkt patientautonomi i vården.   

Johanneshov som ovan 

 
Björn Ehlin,                                                   Flemming Kristensen, 
Förbundsordförande                                            Ansvarig utredning och påverkan  

 

3 Ibid, sid.19-22.  


