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Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28)
Statskontoret instämmer delvis i förslaget om att landstingen inte ska få
överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. I tidigare remissvar har Statskontoret framfört att
vård som i hög grad bedrivs i nära samarbete med forskning och utveckling
inte bör överlämnas till drift av annan huvudman. Skälen till detta är bland
annat att verksamheten ställer särskilda krav på planering och samordning. 1
Statskontoret är dock tveksamt till om förbudet ska omfatta all hälso- och
sjukvård som universitetssjukhusen bedriver. Vi anser också att analysen i
promemorian behöver kompletteras inför den fortsatta beredningen av
förslaget.
Landstingen ska kunna organisera vården resurseffektivt
I takt med att den medicinska och medicintekniska utvecklingen går framåt
kan universitetssjukhusens uppdrag och verksamhet komma att förändras.
Förändringarna kan medföra behov av organisatoriska förändringar. Ett
förbud som omfattar all hälso- och sjukvård vid universitetssjukhusen skulle
kunna försvåra för landstingen att organisera vården resurseffektivt. Statskontoret menar därför att förbudet främst bör omfatta högspecialiserad vård
samt hälso- och sjukvård som har en tydlig koppling till forskning och
utveckling.
Effekterna av ett förbud behöver analyseras närmare
Statskontoret anser att analysen av de förväntade effekterna av förbudet behöver utvecklas. Enligt promemorian kan förbudet innebära kvalitets- och
effektivitetsvinster i flera avseenden. Statskontoret efterlyser en närmare
analys av vilka dessa vinster är.
Konsekvenserna för näringsfriheten behöver analyseras
Statskontoret anser att analysen av konsekvenserna för näringsfriheten
behöver kompletteras. I promemorian finns det exempelvis inga uppgifter
om hur många privata företag eller landstingsägda bolag som skulle komma
att beröras av det förslagna förbudet.

1

Se Statskontorets remissvar över Vårda vården – samverkan, mångfald och rättvisa (SOU
2003:23) med dnr.2003/171-4 och Driftsformer för sjukhus (2006-12-04) med dnr.
2006/247-4.
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Förslagets retroaktiva verkan behöver motiveras
Statskontoret efterlyser en motivering till förlagets retroaktiva verkan, vilket
inte framgår av promemorian. Det behövs också en analys av vilka konsekvenser denna verkan kan få för landstingen och vården.

Ställföreträdande generaldirektör Johan Sørensson har beslutat i detta
ärende. Tf. utredningschef Annika Gustafsson och praktikant Martina
Bergström, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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