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Svar på remiss från Socialdepartementet- Digifysiskt vårdval Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU
2019:42)
Region Dalarna har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Sammanfattning
Utredningen lämnar både lagförslag och rekommendationer för några av
områdena, medan endast rekommendationer ges på ett antal områden.
Region Dalarna är överlag positiva till de förslag som ges i slutbetänkandet.
Region Dalarna stödjer utredningens slutsatser kring behovet av
omställning till en mer resursstark God och nära vård, personcentrerad vård
med bättre kontinuitet vid vårdkontakten och utveckling av den digitala
vården.
För detta krävs det finansieringsmodeller som harmoniserar över landet.
Debitering mellan regioner för olika typer av kommunikation bör utredas
vidare. Befintliga statsbidrag leder till punktinsatser snarare än till långsiktig
utveckling av hälso- och sjukvården.
Flera av förslagen påverkar det kommunala självstyret vilket bör tas i
beaktande liksom konsekvenser av förslag till ändrade patientavgifter och
utomlänsersättningar.
Utredningen rekommenderar regionerna att ta initiativ till en grundläggande
översyn av riksavtalet. Region Dalarna stödjer detta utifrån turistnäringen
med utomlänspatienter, som är säsongbetonad framför allt i Älvdalen och
Sälen/Malungs kommun.
Region Dalarna tillstyrker särskilt följande förslag:
- Stärkandet av God och nära vård och en bred satsning på
personcentrerad vård.
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- Nationell listningstjänst. lnera har tilldelats medel för att bygga tjänsten.
- Vårdgaranti där patienten är listad.
- Listningstak är komplicerat med tanke på glesbygd i en region.
- Differentierad avgift mellan listad och ickelistad. För att möta de större
turistströmmarna under perioder krävs inom Region Dalarna att kunna
erbjuda ett akut omhändertagande och en förstärkt akutvård i
glesbygdskommuner. Den delen täcks inte upp av den ersättning som
finansieras med kapiteringsersättning.
- Nationell policy för marknadsföring - nationell överenskommelse finns.
- översyn av riksavtal för utomlänsvård och reglering behövs eftersom
dessa kostnader ökar i och med de digitala aktörerna. Region Dalarna har
en egen app för digitalt vårdmöte men måste i nuläget betala betydande
kostnader till externa aktörer. För att begränsa debitering av exempel
asynkronts chatt och video bör inte digitala besök debiteras mellan
regionerna.
- Rekommendationen att regionerna gemensamt och tillsammans med
staten utreder den framtida utformningen och funktionen för 1177.
- Åtgärder för minskat beroende av inhyrd personal.
- Nationella ersättningsprinciper för primärvård. Den årliga uppräkningen av
ersättningen bör följa och förstärkas i och med förskjutningen till God och
nära vård.
- Nationella register för utförare.
Region Dalarna avstyrker följande förslag:
- "Det långsiktiga målet bör vara en avgiftsfri primärvård och
försöksverksamheter bör inrättas och utvärderas".
- "Primärvården bör på sikt bli avgiftsfri när det gäller besök och kontakt
med den utförare där patienten är listad".
- Att omlistning begränsas till två gånger per år.

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

