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Yttrande över remiss - Strukturförändring och 

investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från 

exemplet NKS (SOU 2020:15) 

  

Region Sörmland har erbjudits att yttra sig över remissen "Strukturförändring 

och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS" 

(SOU 2020:15). 

 

Regeringen beslutade att utreda former för besluts- och 

genomförandeprocesser i samband med upphandlingar och investeringar 

mellan offentliga förvaltningar och privata aktörer. Syftet med utredningen 

har varit att säkerställa användandet av process- och organisationsstöd samt 

verifiera vilka kontroller som genomförts för att kunna analysera 

konsekvenserna för patientsäkerheten och vårdprofessionernas 

förutsättningar.  

 

Utredningen har rekommenderat fyra områden att undersöka och granska vid 

upphandlingar och investeringar:  

 

• Utreda hur förutsättningarna för utbildning och forskning kan 

säkerställas vid strukturförändringar inom hälso- och sjukvård 

• Utveckla tillsynen inom hälso- och sjukvården 

• Säkerställa långsiktighet och helhetssyn vid större 

strukturförändringar och investeringar 

• Genomföra konsekvensanalyser vid införandet av nya styrmodeller 

och organisationsförändringar. 

 

Region Sörmland håller med om vikten av strukturerade upphandlingar och 

att företrädare från olika nivåer och professioner i organisationen samt 

patienter tidigt medverkar i konsekvensanalyserna. Region Sörmland 

tillstyrker utredningens rekommendationer i syfte att stärka förutsättningarna 

för att lärdomar från exemplet NKS ska omhändertas på bästa sätt. I detta har 

revisionen en central roll att fylla. 

 

Region Sörmland vill även framhålla värdet av uppföljning och kontroll av 

svensk hälso- och sjukvård och förordar att det bäst sker genom att utveckla 

och förstärka IVO:s roll och avstyrker förslaget om att överväga att ge Statens 

Haverikommission ett vidgat uppdrag. 
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