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Svensk sjukvård i omstöpning - statliga 
ambitioner och regionala utmaningar

• Nära vård vs. Nationell högspecialiserad vård 
• Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 1/1 

2018 
• Behovsstyrd vårdgaranti 1/1 2019 
• Ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården 1/7 2018 
• Standardiserade vårdförlopp 
• Ny kunskapsstyrningsmodell 
• Digitalisering 
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Befolkningsförändring  
20–64 år 2017–2030

Befolkningsförändring      
80 år och äldre 2017–2030

Örebro län 
+ 60% 

15 590 invånare 2017 
24 870 invånare 2030 



Läget i regionerna?
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Kommunernas beredskap för detta?
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• Behoven i äldreomsorgen kommer att öka. 
• Andelen i arbetsför ålder kommer minska. 
• Cirka en fjärdedel av all hälso- och sjukvård utförs i 

kommunerna. Den andelen kommer öka. 
• Behoven kommer öka mycket mer än skatteintäkterna. 
• Merparterna av kommunerna i Örebro har ingen organisation, 

utöver kommunchef och socialchef, som arbetar med de 
långsiktiga utvecklingsfrågorna.



Regionernas beredskap för detta?
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• Behoven i den somatiska och psykiatriska vården kommer att öka. 
• Andelen i arbetsför ålder kommer minska. 
• Behoven kommer öka mycket mer än skatteintäkterna. 
• Dramatisk utveckling av kostnaderna för digitala vård via externa aktörer. 
• Kompetensbrist 

- läkare
- sjuksköterskor
- biomedicinska analytiker
- undersköterskor

• Beroende av hyrpersonal 
• I väntan på...

- ny nationell högspecialiserad vård
- nationella initiativ kring omställning för nära vård
- fördelningen av statsbidrag



Vad behövs ur nationellt perspektiv?
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• Statsbidrag som möter de strukturella förändringsbehoven på 
kommunal och regional nivå  

• Utbildning efter behov - både kommunala behov och 
regionala behov 

• Effektiv digitaliseringsprocess 
• Reglering för vård efter behov
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                               Utvecklingskraft!


