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Remissvar – SOU 2021:71 Riksintressen i hälso- och 
sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar 
vårdinfrastruktur 

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit del av SOU 2021:71 Riksintressen i hälso- och 
sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur.  

Sveriges Arbetsterapeuter organiserar den absoluta majoriteten arbetsterapeuter i 
yrkesverksam ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeutens yrkesmässiga 
och fackliga intressen. Med en hög representativitet kan vi som organisation föra 
arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt. 

Utredningens föreslår bland annat att staten ska definiera riksintressen på hälso- och 
sjukvårdsområdet, som ska beaktas vid regionala och kommunala beslut om vård-
infrastruktur. Utredningen föreslår också ett statligt ägt bolag för vårdfastigheter som 
ska ge en systematisk erfarenhetsuppbyggnad och en sammanhållen fastighets-
struktur.  

Inledningsvis vill vi invända mot att Sveriges Arbetsterapeuter inte är egen 
remissinstans för utredningen. Arbetsterapeuter utför avgörande arbetsuppgifter i 
den svenska hälso- och sjukvården, och har utifrån det väsentliga synpunkter att 
bidra med i minst lika hög utsträckning som exempelvis logopeder eller naprapater.  

Sveriges Arbetsterapeuter ser generellt ett behov av en stärkt statlig styrning av hälso- 
och sjukvården och välkomnar därför i huvudsak förslagen.  

Stärkt statlig styrning genom definierade riksintressen på hälso- och sjukvårdsområdet som ska 
beaktas vid regionala och kommunala beslut som påverkar vårdinfrastruktur. 

Sveriges Arbetsterapeuter tillstyrker förslaget, men vill betona vikten av att både 
regioner och kommuner omfattas. Allt för ofta glöms det bort att en betydande del 
av den svenska hälso- och sjukvården bedrivs i kommunerna. 

Som arbetsterapeuter upplever vi ett behov av centralisering av bland annat delar av 
rehabiliteringen. Rehabilitering sker idag i ökande omfattning i eller omkring 
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hemmet, vilket innebär att den rehabilitering som sker inneliggande i större 
utsträckning behöver kunna ta emot personer med större vårdbehov, där närhet till 
akut/specialistsjukvård är nödvändig. Det är en fördel att dessa verksamheter 
planeras att ligga nära varandra. Detta skulle också kunna leda till att personer 
tidigare skulle kunna flytta vidare till nästa vårdnivå för lättare rehabilitering, och 
därmed frigöra mer vårdkrävande platser. 

Ett helhetsperspektiv på vårdinfrastruktur enligt förslaget kommer förhoppningsvis 
att medföra en sammanhängande digital infrastruktur som stödjer arbetsterapeutens 
insatser genom hela rehabiliteringen. Arbetsterapeuter behöver i likhet med övriga 
vårdprofessioner enhetliga digitala lösningar för att kunna samverka, från den 
specialiserade vården till den Nära vården.  

Rekrytering och kompetensförsörjning – även inom den kommunala vården – är 
också en angelägenhet för hela riket. Vi uppskattar att verksamhetsförlagd utbildning 
specifikt omnämns som ett viktigt riksintresse. Inom arbetsterapin finns idag 
verksamheter som skulle kunna ta emot fler studenter, men där fysiska miljön är den 
mest hindrande faktorn, ex datorplats.  

Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv kan även testmiljöer för utprovning av avancerad 
teknik i hemmet/boendet och för hjälpmedel och digitalt stödd teknik vara ett 
riksintresse att beakta. Sådana miljöer har inte varje region och kommun möjlighet 
att ta fram själva. 

Det är viktigt att företrädare för patienter och professioner finns med i bedömningen 
av riksintressen. Vi vill här särskilt påminna om att även kompetenser inom 
rehabilitering och arbetsterapi är viktiga i sammanhanget. 

Reglering av interregional samverkan i utveckling av standarder på vårdbyggnadsområdet. 

Sveriges Arbetsterapeuter ser det som positivt att kunskapsöverföring och 
erfarenhetsutbyte mellan regionerna utvecklas och förstärks. Nationell enhetlighet 
främjar samverkan. Digitalt samarbete är exempelvis svårt för arbetsterapeuter 
eftersom vi har så olika tillgång till digitala verktyg.  

Systematisk erfarenhetsuppbyggnad och en sammanhållen fastighetsstruktur genom ett statligt ägt 
bolag för vårdfastigheter, eventuellt med regionalt delägande. 

Vi välkomnar förslaget, som vi ser bland annat skulle ge förbättrade möjligheter för 
omställningen till en jämlik God och Nära vård. Om lokaler i framtiden samordnas 
torde samverkan mellan insatser utförda av arbetsterapeuter anställda av region och 
kommun underlättas. Lokaler kan då nyttjas av arbetsterapeuter oavsett arbetsgivare. 

Återigen vill vi betona vikten av att kommunerna involveras i 
erfarenhetsuppbyggnaden.  
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Ökat statligt stöd till forskning inom området vårdinfrastruktur. 

Sveriges Arbetsterapeuter välkomnar förslaget om ökat statligt stöd till forskning 
inom området. Vi vill särskilt framhålla arbetsterapi som ett i sammanhanget viktigt 
forskningsområde, dvs forskning kring människan i miljö och vad som är viktigt för 
att vårdens miljö ska vara ändamålsenlig, inte bara för vården utan även för personen 
som får insatser. Det finns i dag ett stort antal disputerade arbetsterapeuter som 
välkomnar möjligt ökat stöd för forskningsmedel.  

 
Ida Kåhlin 
Förbundsordförande 
Sveriges Arbetsterapeuter 


