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Uppdrag att kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och
omsorg av patienter med postcovid
Regeringens beslut

Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av patienter med
kvarstående eller sena symptom till följd av genomgången covid-19-infektion, s.k. postcovid. Centralt är hur patienters olika behov tillvaratas.
Uppdraget ska särredovisa hur vård och omsorg erbjuds barn med postcovid
och om det sker på ett jämlikt sätt utifrån olika gruppers behov.
Myndigheten ska i den mån det är möjligt även beakta anhörigperspektivet.
Myndigheten ska belysa, och i den mån det är möjligt, överskådligt
visualisera kvaliteten i den vård och omsorg som erbjuds. Eventuella
regionala skillnader ska beaktas.
I uppdraget ingår också att kartlägga hur regionerna har implementerat
kunskapsstöd som har utvecklats inom andra uppdrag och pågående arbeten
av relevans.
Genomförandet av uppdraget ska ske i samverkan med Socialstyrelsen och
andra relevanta aktörer. Synpunkter ska inhämtas från nationella organisationer och huvudmän inom hälso- och sjukvården eller andra aktörer som
myndigheten bedömer som relevanta.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande
använda 1 000 000 kronor under 2021. Medlen ska belasta utgiftsområde 9
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Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och
sjukvård, anslagspost 40 Jämlik sjukvård.
Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.
Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har
utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid
samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.
Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 31 mars 2022 och slutredovisas senast den 3 oktober 2022.
Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Bakgrund

Vissa personer får kvarstående eller sena symptom till följd av genomgången
covid-19-infektion. För de flesta avtar symptomen gradvis, men en del får
komplexa symptom och behöver specialiserad vård. Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU) fick den 16 juli 2020 i uppdrag att
utvärdera det vetenskapliga stödet avseende vård, behandling och rehabilitering av postcovid-patienter med långvariga symptom (S2020/06019).
Av SBU:s rapport framgår att de upplevda symptom som rapporterats
främst har varit trötthet, andfåddhet, hosta, hjärtklappning och försämrat
luktsinne. Men även bröstsmärtor, muskel- och ledvärk, viktnedgång, magtarmbesvär, hudförändringar, en försämrad livskvalitet samt en allmänt
försämrad fysisk respektive psykisk hälsa har redovisats. Kliniska mått som
rapporterats har varit försämrad lungfunktion och förändringar i lungor,
hjärt- och kärlpåverkan som hjärtmuskelinflammation, förändringar i hjärnan
samt försämrat lukt- och smaksinne. Eftersom sjukdomen är ny kan det inte
uteslutas att det förekommer andra långvariga symptom som ännu inte har
rapporterats i vetenskapliga artiklar. När det gäller barn med postcovid är
kunskapsläget ännu begränsat.
Ärendet

Med utgångspunkt i att vård och omsorg ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig för alla i hela landet, ger regeringen Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdraget att kartlägga eventuella regionala skillnader i vården av
patienter med postcovid. Centralt är hur patienters olika behov tillvaratas.
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Barnens särskilda behov av vård och omsorg ska särredovisas.
Eftersom anhöriga ofta medverkar i vården av dessa patienter och ofta
möjliggör en snabbare återhämtning, är det angeläget att få med även detta
perspektiv. Myndigheten ska därför i den mån det är möjligt åskådliggöra
även anhörigperspektivet.
I uppdraget ingår också att kartlägga hur regionerna har implementerat
kunskapsstöd som har utvecklats inom andra uppdrag och pågående arbeten
av relevans.
I arbetet med uppdraget ska myndigheten beakta andra uppdrag och pågående arbeten av relevans, såsom uppdraget till Socialstyrelsen att utveckla
ett stöd för hälso- och sjukvården gällande patienter med långvariga
symptom efter genomgången covid-19 infektion (S2021/01100), uppdraget
till Socialstyrelsen att ta fram en processmodell för rehabiliteringsinsatser för
patienter med långvariga komplikationer efter covid-19 (S2020/06720), samt
uppdraget till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering att
löpande utvärdera och sprida kunskap om det vetenskapliga stödet avseende
långvariga effekter av sjukdomen covid-19 (S2021/02146).
Regeringen avser även avsätta medel för 2022.
På regeringens vägnar

Ardalan Shekarabi

Anna Tegnesjö
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