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Yttrande över samrådsförslag RUFS 2050 regional utvecklings-
plan för Stockholmsregionen och ÖMS 2050-samverkan och pla-
nering i östra Mellansverige  

Ärendet  

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd och samverkan och planering i 
östra Mellansverige har gett Patientnämnden möjlighet att yttra sig över 
ovanstående dokument senast den 30 september 2016. Dokumenten och 
mer information finns på www.rufs.se.  

Förvaltningens synpunkter 

Patientnämndens förvaltning som tar emot klagomål på hälso- och sjukvår-
den har svårt att besvara samtliga frågor som ställs. Av de sex utmaningar 
för Stockholmsregionen som presenteras i RUFS 2050 är den gällande att 
möjliggör befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och 
invånarens hälsa som ligger närmast Patientnämndens arbetsområde. I viss 
mån hänger invånarnas hälsa ihop även med några av de andra utmaning-
arna som att öka tryggheten i regionen samtidigt som världen upplevs som 
osäker och då gällande att minska de inomregionala socioekonomiska skill-
naderna. Men även utmaningen gällande att minska klimatpåverkan och 
samtidigt möjliggöra ökad tillgänglighet och ekonomisk tillväxt har bäring 
på invånarnas hälsa samt att ha en fortsatt öppen region och samtidigt 
stärka inkluderingen. Här nedan ges således endast generella kommentarer 
på de båda dokumenten som har anknytning till medborgarnas hälsa. 

Hälso- och sjukvården i dag är ojämlik och det har visat sig i olika under-
sökningar att patienter får olika vård beroende på kön, utbildning, inkomst, 
bostadsort med mera. Eftersom de socioekonomiska skillnaderna i Stock-
holms län har ökat är det av särskild vikt som anges att den sociala inklude-
ringen stärks i hela Stockholmsregionen, men även i hela östra Mellansve-
rige. Det framförs att Sverige tillhör de länder där inkomstspridningen har 
ökat snabbast den senaste tiden. Socioekonomisk exkludering och segregat-
ion är ett betydande problem som även påverkar hälsan negativt hos invå-
narna i regionen. Det är därför positivt att de övergripande målen fram till 
2050 tar sikte på  

• En tillgänglig region med god livsmiljö,  
• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region,  
• En ledande tillväxt- och kunskapsregion  
• En resurseffektiv och resilient region. 
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Att se till att invånarna i Stockholmsregionen och östra Mellansverige har 
någonstans att bo, ett arbete och en känsla av tillhörighet kommer även att 
ha positiva effekter på invånarnas hälsa. Som anges kan även stadsplane-
ring bidra till en bättre hälsa genom att invånare har tillgång till grönska, 
bra promenadstråk och säkra cykelvägar och att barn har möjlighet att vis-
tas ute i friska luften. 

Vården ska enligt hälso- och sjukvårdslagen vara lätt tillgänglig. Det är där-
för av vikt när man planerar de åtta yttre regionala stadskärnorna i Stock-
holm att man även beaktar att planeringen av hälso- och sjukvården stäm-
mer överens med bildandet av de nya stadskärnorna. Hälso- och sjukvår-
dens kapacitet måste även anpassas till befolkningsökningen. 

Som anges i RUFS 2050 har regionen och dess medborgare mycket att 
vinna genom fortsatt digitalisering, såväl inom hälso- och sjukvården som 
på andra områden. Det är således viktigt som anförs att de offentliga aktö-
rerna utvecklar säkra digitala tjänster som bygger på regioninvånarnas be-
hov och möjligheter. Patientnämndens förvaltning har påbörjat planeringen 
av en digitaliseringsprocess som ska leda till att medborgarna lättare ska 
kunna komma i kontakt med förvaltningen digitalt samt ska skapa förut-
sättningar för att tillämpa digital teknik i arbetsprocesserna.  

Det framförs att samverkan mellan offentliga och privata aktörer är avgö-
rande för att nå framgång. I hälso- och sjukvården är det viktigt att samver-
kan fungerar mellan olika aktörer oavsett driftsform så att patienterna kan 
erhålla bästa möjliga hälso- och sjukvård. Samverkan behövs även för 
hälso- och sjukvårdens del i den storregionala samverkan i östra Mellansve-
rige.  

Det är positivt att de framtagna delmålen är konkreta och lätta att följa upp 
och att dessa ska följas upp årligen på olika sätt av landstinget. Vidare är det 
positivt att RUFS 2050 har samma inriktning som ett flertal nationella och 
internationella mål som till exempel de nationella folkhälsomålen. 

Förslag till beslut 

–  att anta yttrandet över Samrådsförslag RUFS 2050 regional utveckl-
ingsplan för Stockholmsregionen och ÖMS 2050-samverkan och plane-
ring i östra Mellansverige,  
 

– att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

Eva Ljung 

Förvaltningschef 

Bilaga: Kortversion av RUFS 2050 


