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Yttrande över Strukturförändring och investering i hälso- och 
sjukvården lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15) 

 

Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet ”Yttrande över 

Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården lärdomar från exemplet NKS” 

(SOU 2020:15) 

 

  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ger betänkandet en utmärkt och användbar översikt över 

hälso- och sjukvårdens uppdrag, gällande rätt, aktuella utmaningar och 

aktörer i hälso- och sjukvård.  

 

Därtill beskrivs överskådligt omständigheter kring stora investeringar samt 

olika entreprenad- och samverkansformer. 

 

Exemplet NKS visar komplexiteten vid stora fastighetsinvesteringar och 

risken med samtidig verksamhetsförändring, styrmodellsskifte och 

organisationsförändring. Många lärdomar från detta exempel är giltiga även i 

andra Regioner och övergripande nationellt. 

Kommentarer till rekommendationerna 

 

• 9.8.1 

Region Östergötland instämmer i behovet att nationellt utreda och 

säkra förutsättningar för utbildning och forskning vid större 

strukturförändringar och investeringar inom hälso- och sjukvården 

• 9.8.2 

Region Östergötland instämmer med följande kommentarer.  

Den statliga tillsynen av hälso- och sjukvården skulle kunna spela en 

viktig och förebyggande roll inför strukturförändringar och 

investeringar. Ökad utredningsverksamhet från Statens 

haverikommission skulle kunna tillföra ett kompletterande arbetssätt 

och perspektiv men man behöver säkerställa att de olika 

tillsynsmyndigheterna inte ger divergerande budskap till hälso- och 

sjukvården. 
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• 9.8.3 

Region Östergötland instämmer med rekommendationen kring 

styrning och kontroll vid större strukturförändringar och investeringar 

• 9.8.4 

Region Östergötland instämmer i att konsekvensanalys är nödvändig 

inför beslut om nya styrmodeller och/eller organisationsförändringar. 

Komplexiteten i verksamheter med vård, forskning och utbildning 

kräver noggrann analys inför förändring. Styr- och 

organisationsmodeller som införs bör vara evidensbaserade. 

 

 

Enligt delegation för Region Östergötland 

  

  

 

 

Stefan Franzén   

Medicinsk direktör 
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