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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Remissvar avseende slutbetänkandet 
Gör det enklare! (SOU 2012:33) – 
dnr S2012/3890/VS, 
DS 2012:20 Inspektionen för vård och 
omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för 
hälso- och sjukvård och socialtjänst – 
dnr S2012/4269/VS samt 
DS 2012:21 Ny myndighet för 
infrastrukturfrågor för vård och apotek – 
dnr S2012/4270/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle att yttra 

sig över ovan rubr promemorior. 

 

Förslag till beslut 
att godkänna bif yttrande som svar till Socialdepartementet. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

Mats Bojestig 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Förvaltningsnamn  

Avsändare Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Remiss avseende slutbetänkandet Gör det 
enklare! (SOU 2012:33) – dnr S2012/3890/VS, 
DS 2012:20 Inspektionen för vård och 
omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för 
hälso- och sjukvård och socialtjänst – 
dnr S2012/4269/VS samt 
DS 2012:21 Ny myndighet för 
infrastrukturfrågor för vård och apotek – 
dnr S2012/4270/FS 

Sammanfattning 
Landstinget i Jönköpings län ser statens vård- och omsorgsutredning som mycket 

angelägen. Vi delar bedömningen i slutbetänkandet att vård och omsorgssystemen 

måste fungera sammanhållet och effektivt. Kompetenser som idag är spridda i 

många myndigheter behöver utnyttjas effektivare och i bättre samverkan med 

landsting och regioner. Allt för att ge den bästa vård och omsorg till patienter och 

närstående. Behoven av förändring av statens stöd och styrning finns här och nu 

varför landstinget ser det som angeläget att förändringen genomförs i sin helhet 

och avger därför sitt remissvar som ett för de olika delarna även om tiden för 

handläggning varit mycket kort och inträffar under sommaren. En förändring av 

detta slag bör leda till en effektivisering som beskrivs i slutbetänkandet. 

Landstinget tillstyrker i huvudsak förslaget om att fyra nya myndigheter bildas där 

hälsa, funktionshindersområdet, sjukvård inklusive tandvård och läkemedel samt 

socialtjänsten integreras i myndigheternas ansvarsområden. 

Kunskapsmyndighet 
Landstinget tillstyrker förslagen i slutbetänkandet om att samla kunskapsstödet 

inom hälsa, vård och omsorg där landsting/kommuner som uppdragsgivare och 

finansiärer får ett större inflytande. Detta är mycket angeläget och bör därför inte 

skjutas på framtiden. 

 

Att erbjuda en jämlik vård i landet är mycket angeläget. Flera initiativ för att ta 

bort icke önskvärd variation har tagits t.ex. Nationell handlingsplan för cancer och 
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Förbättrad vård för de mest sjuka äldre. Alla områden är mycket beroende av bra 

kunskapsunderlag och uppföljningar. Sverige är ett litet land men med en ökad 

samverkan mellan myndigheter och kommuner, landsting och regioner kan detta 

vändas till en fördel. 

 

Enligt slutbetänkandet är statens bidrag i kunskapsstyrningen splittrad där ingen 

myndighet kan samordna i meningen att styra över någon annan. Gränssnitten 

mellan myndigheterna skapar dessutom problem och trögheter när det gäller att 

utbyta information, analysera samband och fatta strategiska beslut. Det finns flera 

exempel på överlappande områden i myndigheternas uppdrag som i sig skapar 

problem. Det är inte heller ovanligt att Landsting och regioner agerar inom samma 

områden utan att det skapas mervärde. 

 

För att förbättra samordning på området finns nationella nätverk där 

landsting/kommuner samverkar med berörda statliga myndigheter. Samverkan har 

till syfte att: 

 

1. Skapa struktur för samverkan 

2. Val av områden för nationella kunskapsunderlag 

3. Ta fram nationella kunskapsunderlag 

4. Arbetet med indikatorer för kunskapsstyrning 
a. med fokus på öppna jämförelser, arbetet sker i samverkan med 

nationella kvalitetsregister. 

5. Bättre implementering av nationella kunskapsunderlag 
a. bland annat genom kunskapsseminarier/utbildning, användning av 

kliniska beslutsstöd/förskrivarstöd och uppföljning/ utvärdering 

samt genom uppföljning visa på variationer i vårdutbud och kvalitet 

som behöver korrigeras av huvudmännen. 

b. regionala och lokala erfarenheter/goda exempel på implementering 

ska systematiskt spridas till andra huvudmän. 

 

En samlad myndighet skulle påtagligt underlätta detta mycket viktiga arbete. Det 

är angeläget att pågående utvecklingsarbete tas till vara vid genomförandet av 

förslagen i slutbetänkandet. 

 

Kunskapsstyrningen är ett område som behöver utvecklas tillsammans staten och 

kommuner/landsting. Denna myndighet skulle därför ha en något annorlunda 

inriktning eftersom den till stora delar är ett samverkansorgan. Den stora 

efterfrågan från invånarna av en likvärdigvård bör leda till att tillskapandet av 

denna nya myndighet påskyndas. Det föreslagna inrättandet av en ny 

tillsynsmyndighet gör att rollerna kan förbli tydliga. 

DS 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv 
tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst 
Landstinget i Jönköpings län tillstyrker inrättandet av en ny effektiv 

tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst, men anser att det är 
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angeläget att förslagen i slutbetänkandet genomförs i sin helhet så att tillstånd och 

tillsyn inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och folkhälsa samordnas. 

Landstinget ser positivt på ambitionen att myndigheten organiseras så att det 

underlättar för medborgarna att hitta rätt när de vill framföra klagomål och brister. 

Förändringen av antalet utförare har lett till nya roller för 

landstingen/kommunerna som uppdragsgivare. Detta behöver lyftas fram på ett 

tydligare sätt och att samarbetsformer behöver utvecklas så att myndighetens 

arbete samspelar med uppdragsgivarnas ansvar för att tjänsterna når upp till 

beställd kvalitetsnivå. Utveckling av nya arbetsformer är generellt en 

framgångsfaktor för en ny tillsynsmyndighet. För områden där 

landsting/kommuner inte har ett ansvar som finansiär och/eller uppdragsgivare 

exempelvis vuxentandvården och verksamhet som bedrivs enligt den s.k. 

nationella taxan är det av särskild vikt att det sker regelbunden tillsyn. 

 

Det är viktigt att den statliga tillsynen fokusera på de ledningssystem som varje 

vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst är skyldiga att ha i sina respektive 

verksamheter istället för strukturmått, exempelvis bemanningskrav. Genom att 

fokusera på ledningssystem och egenkontroll betonas vikten av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Med en fungerande egenkontroll kan verksamheterna själva vidta 

nödvändiga förbättringar. När staten styr på en alltför detaljerad nivå finns risk för 

att tjänsterna blir mindre differentierade och inte tillgodoser individuella 

behov/preferenser. 

 

Landstinget delar slutbetänkandets överväganden om att tillsynen kräver 

integritet, tydlighet och likabehandling gentemot tillsynsobjektet och att det 

därmed är lämpligt att särskilja arbetet med att ta fram föreskrifter från 

tillsynsuppdraget. Det är däremot angeläget att en tillsynsmyndighet kan ge råd 

och vägledning för de regler som gäller samt återkopplar resultatet snabbt, vilket 

inte är fallet idag. Myndigheternas föreskrifter bör endast förtydliga 

lagstiftningens krav. Det är också angeläget att samordna och anpassa dessa så att 

det blir möjligt att leva upp till lagstiftningens intentioner. Myndigheterna bör 

därför endast undantagsvis ges rena normgivningsbemyndiganden. 

DS 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och 
apotek 
Landstinget i Jönköpings län tillstyrker förslaget att bilda en ny myndighet. Det är 

mycket angeläget att få en ökad nationell samordning och samverkan. Det är 

viktigt att man under arbetet har ett nära samarbete med landsting och regioner via 

Center för ehälsa för att ta tillvara det arbete som utförs och för att klargöra 

ansvarsgränser och arbetsfördelning. 

Långsiktig fokuserad statlig styrning 
Landstinget ställer sig bakom slutbetänkandets förslag om att inrätta en myndighet 

för välfärdsstrategi som ansvarar för att ta fram underlag för strategisk styrning 

med utgångspunkt från hälso-och sjukvårdssektorns tillstånd och utmaningar. 

Landstinget delar slutbetänkandets uppfattning att det saknas en överblick över 
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sektorn som helhet. Det finns många olika bilder som kommer ifrån de olika 

myndigheterna. 

 

Kommuner, landsting och regioner ansvarar för att tillgodose merparten av 

medborgarnas behov av vård och omsorg och för att skapa attraktiva, trygga och 

hållbara livsmiljöer. Verksamheterna utförs inom ramen för de nationella mål som 

riksdagen har satt upp samt lagstiftning på området. Samtidigt är det av stor vikt 

att det finns utrymme för kommunerna och landstingen att själva välja formerna 

för att nå dessa mål och genom egna initiativ förbättra medborgarnas 

förutsättningar för ett gott liv. Regeringen kan förutom, styrning via lagstiftning 

och föreskrifter också välja att påverka politikens genomförande genom 

kunskapsstyrning, riktade bidrag, nationella strategier eller överenskommelser 

med kommuner, landsting och regioner. 

 

En myndighet som får i uppgift att följa och utvärdera sektorn på en övergripande 

nivå kan bidra till att stödja såväl regering som uppdragsgivare/finansiärer utifrån 

sina ansvarsområden. 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN 

 

 

 

Håkan Jansson 

Landstingsstyrelsens ordförande 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

 































































 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 97-106 

Tid: 2012-08-14, kl 09:00-11:20 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 105 

Dnr 

LJ2012 

/817, 

/818, 

/819  

Betänkandet – Gör det enklare – SOU 2012:33 

DS 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny 

effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och 

socialtjänst 

DS 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård 

och apotek 

Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade 

promemorior.  

 

Vid ärendets behandling meddelar Socialdemokraterna att de 

återkommer med förslag i ärendet vid landstingsstyrelsens 

sammanträde den 21 augusti.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.   

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 




