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Sammanfattning
En nationellt sammanhållen vårdinfrastruktur är en förutsättning för ett effektivt hälsooch sjukvårdssystem som har förmåga att svara mot befolkningens behov och
förväntningar, såväl under normala förhållanden som i krissituationer.
En förutsättning för att det som genomförs i regionerna svarar mot nationella behov är
att regionala planer och strategier för lokaler och fastigheter svarar mot nationella mål
och reformer.
Utredningen har inte funnit några beskrivningar om att det sker en systematisk
gemensam planering och prioritering mellan regioner, till exempel inom
samverkansregionerna.
Behovet av vårdinfrastruktur påverkas av nationella reformer, såsom nära vård och
koncentration av högspecialiserad vård. Utvecklingen med en större geografisk
rörlighet för patienter, inklusive mer vård i patientens hem, kräver en
sammanhängande vårdinfrastruktur, fysisk och digital, som stödjer hela vårdförloppet.
Utredningens kartläggning och analys, tillsammans med de fördjupade studier som
utredningen låtit göra, visar ett svagt eller obefintligt helhetsperspektiv mellan
nationella reformer och investeringar i vårdinfrastrukturen.
Dagens fragmentiserade digitala struktur skapar hinder för vårdens utveckling. Bristen
på gemensamma standarder för de digitala strukturer som byggts upp i regionerna
medför hinder för effektiv digital kommunikation.
Det är utredningens bedömning att långsiktigt hållbara regler som träffar kommunala
och regionala beslut, med en fungerande nationell kontrollmekanism, är en nödvändig
åtgärd för att lösa de problem som utredningen redovisar.
Enligt utredningen saknas det i dag en gemensam definition av sjukhus och olika typer
av sjukhus. Akutsjukhus kan till exempel ha olika betydelse såväl inom som mellan
regioner. Den medicinska och medicintekniska utvecklingen påverkar även behoven
av vårdbyggnader över tid. Reformer av typen god och nära vård samt en ökad
koncentration av högspecialiserad vård är exempel på skeenden som påverkar och
som bedöms påverka framtida lokalbehov. Mot denna bakgrund menar utredningen
att fokus behöver vidgas från sjukhusen till det vidare begreppet vårdbyggnader.
Utredningens bedömning är att detta innebär att analysen måste riktas mot
vårdinfrastrukturen och hur enskilda investeringar i såväl olika typer av vårdbyggnader
som teknik och olika val av tekniska lösningar bidrar till en sammanhållen
vårdinfrastruktur.

Det är utredningens bedömning att en nationellt sammanhållen vårdinfrastruktur är en
förutsättning för ett effektivt hälso- och sjukvårdssystem som har förmåga att svara
mot befolkningens behov under såväl normala förhållanden som i kris.
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