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Remiss - God och nära vård - En reform för ett hållbart
hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
Sammanfattning
Grums kommun har utsetts som remissinstans för God och nära vård – En
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19). Grums
kommun instämmer i huvudsak med utredaren kring förslaget till ny
primärvårdsreform men lämnar några synpunkter kring kontinuitet och
tillgänglighet.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att utse en utredare med uppdrag att
utifrån en fördjupad analys av förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU
2016:2) stödja landsting, berörda myndigheter och organisationer i arbetet
med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälsooch sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen har valt namnet:
”Samordnad utveckling för god och nära vård”.
Utredningen överlämnade sitt första delbetänkande God och nära vård- En
gemensam färdplan och målbild i juni 2017. Grums kommun lämnade ett
yttrande kring detta delbetänkande under rubrikerna Samverkan mellan
huvudmännen- Nära vård, kontinuitet och Vårdgaranti.
Grums kommun utsågs som remissinstans för delbetänkande God och nära
vård- En primärvårdsreform (SOU 2018:39). I detta delbetänkande
presenterades ett antal förslag för att tydliggöra primärvårdens uppdrag och
skapa förutsättningar för en stark primärvård som utgångspunkt för ökad
närhet till patienten.
Grums kommun har utsetts som remissinstans för delgivande av synpunkter
på förslagen eller materialet i betänkandet gällande God och nära vård - En
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
Yttrande
Primärvården har en central roll i hälso- och sjukvårdssystemet och en stärkt
primärvård ger goda förutsättningar till en jämlik hälsa för hela
befolkningen. Omstruktureringen skulle innebära en tydligare inkludering av
den kommunala verksamheten.
Det är viktigt att tydliggöra strukturen för samverkan mellan den kommunala
hälso- och sjukvården och primärvård som bedrivs av regionerna eller på
uppdrag av regionerna.
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För att möta demografiska utmaningar i form av ökad multisjuklighet i takt
med åldrande befolkning, ofta med hög komplexitet samt att skapa en
samhällsekonomiskt effektiv hälso- och sjukvård, där resurser används på
bästa sätt, behövs ett nära samarbete mellan huvudmännen.
Kontinuitet
Delbetänkandet trycker på ökad kontinuitet, tillgänglighet och krav på fast
vårdkontakt och/eller fast läkarkontakt. Kontinuitet i relationen mellan
patienten och vårdens medarbetare samt mellan olika professioner och olika
vårdkontakter är central för såväl vårdens kvalitet och patientens upplevelse
som medarbetarnas arbetsmiljö och effektiviteten i hälso- och sjukvården.
Möjligheten till fast läkarkontakt i primärvården förtydligas i utredningen.
Fast läkarkontakt ger förbättrad kontinuitet för hemsjukvårdspatienten både
inom särskilt boende och i ordinärt boende och för kommunens personal.
Tillgänglighet
Utredningen föreslår en omstrukturering från akut sjukhus tung vård till nära
vård som nav. Vilket bland annat innebär att när kompetensen i
primärvården inte räcker till för att bedöma, behandla en viss patient eller
om viss utrustning av kostnadseffektiva skäl bör koncentreras utanför
primärvården ska patientens behov tillgodoses i den övriga vården. Detta
medför för hemsjukvårdens patienter att de garanteras både nära vård och
sjukhusvård när behovet uppstår vilket är bra.
Då primärvården är navet i vården och omsorgen är det viktigt att tydligt
inkludera den kommunala verksamheten för bästa omhändertagandet av
patienten och för att verka både personcentrerat och öka patientens
delaktighet i vården.
Det framkommer i utredningen att systemet med patientkontrakt ska
utvecklas samt att en samordnad individuell plan (SIP) kan inkluderas.
Utredningens förslag bör förtydligas gällande patientkontrakt och arbetet
med SIP.
Nära vård förutsätter att digitala lösningar används. Situationen med Covid19 har säkerligen påskyndat användandet av digitala lösningar men
ytterligare utvecklingspotential finns.
Tillgänglighet med mobila team behöver utvecklas.
Delbetänkandet ligger i linje med det förändringsarbete som påbörjats i
primärvården i Värmland utifrån principen om bästa effektiva
omhändertagandenivå.
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Förslag till beslut
Utbildning och omsorgsutskottet beslutar översända yttrande angående
Remiss God och nära vård 2020 En omställning av hälso- och sjukvården
med fokus på primärvården till Socialdepartementet.

Yttrande lämnas per e-post till s.registrator@regeringskansliet.se och
s.fs@regeringskansliet.se

Lotta Österlund-Jansson
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