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Sändlista: PP administration, ppadministration@slf.se 

 

Remissvar: Remiss Gem 2020/0059 

Tack för remissen!  

 

Vi i SYLF förstår behovet av högspecialiserad sjukvård och varför detta behövs för att utveckla svensk 

erfarenhet av sjukdomar som här ses som antingen ovanliga eller där man saknar kompetens om dem. 

En viktig aspekt av att införa högspecialiserad sjukvård inom en region eller ett sjukvårdsområde är att 

den akuta vården kan behöva dirigeras bort till närliggande regionala sjukhus eller lasarett för att patien-

terna ändå ska få tillgång till akut vård i samma (eller mer) utsträckning. Stänger man ned vårdplatser för 

att matcha behovet på ett högspecialiserat sjukhus, får man kompensera med tillägg av vårdplatser på 

kringliggande sjukhus som får uppdrag att bedriva mer akut vård. Vi har inte råd att stänga ned vårdplat-

ser i Sverige överhuvudtaget och måste därför ha en åtminstone regional (nu när vi inte har en nationell) 

koll över hur de dimensioneras.  

 

Ovanstående argument gäller även utbildning och fortbildning. Man måste kunna ta emot utbildningslä-

kare eller specialistläkare för upplärning inom de specialiteterna som remisserna avser. En viktig anled-

ning till att bedriva högspecialiserad sjukvård är just utbildning, - forsknings- och fortbildningsmöjlighet-

erna. ST-Läkare i dessa specialiteter och vid rätt tillfälle i sin tjänstgöring måste kunna få rotera på dessa 

centra för att få både praktisk och klinisk erfarenhet. Utgår däremot ST:n från ett högspecialiserat cent-

rum, bör man möjliggöra för att utbildningsläkaren får rotera på kringliggande sjukhus för att täcka upp de 

delmålen som behövs för att bli specialist. Logistiska hinder ska vara analyserade och lösta för så smidig 

rotation som möjligt för utbildningsläkare. Handledning och egen inläsningstid ska schemaläggas och pla-

neras och beredas för inför randningen. Möjligheten till klinisk instruktion ska identifieras och ges till ut-

bildningsläkaren i den utsträckning den behöver. Ett smidigt utbyte på det här sättet möjliggör bättre nytt-

jande av högspecialiserad vård samtidigt som det utvecklar svensk sjukvård. 

 

 

 

 

SYLF:s styrelse 

 

 

 

 

mailto:kansli@sylf.se
http://www.sylf.se/

