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§ 47

Remissvar - God och nära vård - En reform för ett
hållbart hälso-sjukvårdsystem
Dnr 2020-000177

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom remiss 2020:19 God och nära vård – En reform för ett
hållbart hälso-sjukvårdsystem, samt
att översända yttrandet till Socialdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen fattade den 2 mars 2017 beslut om att utse en särskild utredare
med uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslagen i betänkande. Effektiv
vård (SOU 2016:2) stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i
arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv
hälso-sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen överlämnade i juni
2017 sitt första delbetänkande God och nära vård. En gemensam färdplan och
målbild (SOU 2017:53). Utifrån förslagen i delbetänkande fattade riksdagen i
slutet av maj 2018 beslut om propositionen 2017/18:83, Styrande principer
inom hälso-sjukvården och en förstärkt vårdgaranti. Utredningen överlämnade i
juni 2018 sitt andra delbetänkande God och nära vård. En primärvårdsreform
(SOU 2018:39). De förslagen bereds för närvarande i Regeringskansliet. En
proposition avseende en primärvårdsreform är aviserad av regeringen under
våren 2020. Utredningen lämnade i juni 2019 sitt tredje delbetänkande God och
nära vård. Vård i samverkan (SOU 2019:29). Det betänkandet innehöll i
enlighet med utredningens direktiv en rapport om arbetets inriktning och om hur
arbetet fortskred. Delbetänkandet innehöll en analys av och bakgrund till de
områden inom vilka utredningen i detta huvudbetänkande lämnar förslag.
Förslagen i detta betänkande, tillsammans med samtliga förslag i utredningens
tidigare betänkanden, bidrar till en reform i syfte att bidra till ett hälsosjukvårdssystem som är hållbart ur samtliga aspekter; socialt, miljömässigt och
ekonomiskt.
Betänkandets förslag bedöms därmed vara ett relevant steg på vägen i
utvecklingen av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- sjukvård, med
en stark och adekvat resurssatt primärvård som bas. Förslaget att förändra
begreppet hemsjukvård till hälso-sjukvård i hemmet tydliggör att den hälsosjukvård som utförs i hemmet är likställd övrig vård och att det enda som
särskiljer den är platsen den utförs på.
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Remissvar - God och nära vård
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom remiss 2020:19 God och nära vård – En reform för ett
hållbart hälso-sjukvårdsystem, samt
att översända yttrandet till Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärende
Regeringen fattade den 2 mars 2017 beslut om att utse en särskild utredare
med uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslagen i betänkande. Effektiv
vård (SOU 2016:2) stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i
arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv
hälso-sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen överlämnade i juni
2017 sitt första delbetänkande God och nära vård. En gemensam färdplan och
målbild (SOU 2017:53). Utifrån förslagen i delbetänkande fattade riksdagen i
slutet av maj 2018 beslut om propositionen 2017/18:83, Styrande principer
inom hälso-sjukvården och en förstärkt vårdgaranti. Utredningen överlämnade i
juni 2018 sitt andra delbetänkande God och nära vård. En primärvårdsreform
(SOU 2018:39). De förslagen bereds för närvarande i Regeringskansliet. En
proposition avseende en primärvårdsreform är aviserad av regeringen under
våren 2020. Utredningen lämnade i juni 2019 sitt tredje delbetänkande God och
nära vård. Vård i samverkan (SOU 2019:29). Det betänkandet innehöll i
enlighet med utredningens direktiv en rapport om arbetets inriktning och om hur
arbetet fortskred. Delbetänkandet innehöll en analys av och bakgrund till de
områden inom vilka utredningen i detta huvudbetänkande lämnar förslag.
Förslagen i detta betänkande, tillsammans med samtliga förslag i utredningens
tidigare betänkanden, bidrar till en reform i syfte att bidra till ett hälsosjukvårdssystem som är hållbart ur samtliga aspekter; socialt, miljömässigt och
ekonomiskt.
Betänkandets förslag bedöms därmed vara ett relevant steg på vägen i
utvecklingen av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- sjukvård, med
en stark och adekvat resurssatt primärvård som bas. Förslaget att förändra
begreppet hemsjukvård till hälso-sjukvård i hemmet tydliggör att den hälsosjukvård som utförs i hemmet är likställd övrig vård och att det enda som
särskiljer den är platsen den utförs på.
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