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Yttrande remiss God och nära vård. En reform för
hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
Region Halland har beretts möjlighet att lämna synpunkter på huvudbetänkandet ”God och
nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (2020:19).
Yttrande
Region Halland är i väsentliga delar positiv till förslagen i huvudbetänkandet men uppfattar
inte att förslagen möter utmaningarna i framtidens hälso- och sjukvårdssystem för att
kunna stödja och genomföra en förändring. I följande vill Region Halland kommentera
huvudbetänkandet.
Samverkansstruktur för hälso- och sjukvården
Region Halland anser att samverkan är en viktig del för att nå god och nära vård.
Kommuner och regioner föreslås åläggas att upprätta en gemensam plan för hälso och
sjukvård på den gemensamma vårdnivån primärvård i länet. Utredningen skriver att den
inte avser i detalj att beskriva den gemensamma planens innehåll utan att det ska säkerställa
en gemensam långsiktig planering för det gemensamma åtagandet primärvård. Planen
omfattar strategiska frågor så som t.ex. lokalfrågor, kompetensförsörjning, utbudspunkter.
Region Halland ställer sig frågande till hur frågor kring samverkan kan lösas vid oenighet
och tvist då det är ett otydligt vem som har beslutsmandat utifrån det kommunala
självstyret.
En god munhälsa är central i en god och nära vård och Region Halland saknar beskrivning
om tandvårdens roll i samverkansstrukturen mellan de kommunala och regionala
verksamheterna.
Patientens stöd för en sammanhållen vård
Beskrivning av tandvårdens roll avseende patientens patientkontrakt och individuella plan
fattas i huvudbetänkandets lagförslag vilket Region Halland anser är en brist.
I utredningen beskrivs att innehållet i s.k. patientkontrakt i sig inte är ett nytt ansvar, men
genom det s.k. patientkontraktet placeras individuell plan och fast vårdkontakt iett
sammanhang som blir begripligt för patienten. Region Halland är positivt inställd till att
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patienten har tillgång till samlad information men ställer sig tveksamma till att ytterligare ett
begrepp införs. Risken är att begreppet patientkontrakt leder till en otydlighet för patienten
kring vad som kan förväntas istället för den begriplighet som eftersträvas.
Lagförslaget om patientkontrakt har tekniska och juridiska utmaningar som först behöver
åtgärdas annars blir det en ökad administrativ börda för verksamheten.
Den fasta vårdkontakten är central inom begreppet patientkontrakt. Region Halland anser
att det blir en otydlighet för patienter så väl som personal vilken fast vårdkontakt som har
huvudansvar när det finns flera fasta vårdkontakter och individuella planer.
Verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarersättning (LOL) eller lagen om
ersättning för fysioterapi (LOF)
Utredningen beskriver väl problematiken kring LOL och LOF och Region Halland
instämmer i att lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi ska
avvecklas genom lag om upphävande av LOL och LOF.
Region Halland avstyrker att det tidigare framtagna förslaget Ds 2018:31 och som ligger i
regeringskansliet skulle kunna vara en möjlig ersättning till nuvarande taxe-system.
Förslaget innehåller inte någon genomgripande förändring av taxe-systemet utan endast en
mindre utveckling av dagens system.
Region Halland avstyrker utredningens förslag om att regioner ska införa obligatoriska
valfrihetssystem inom psykiatri och fysioterapi. Region Halland anser att alternativet med
obligatoriskt valfrihetssystem innebär en väsentlig inskränkning i det kommunala
självstyret.
Region Halland avstyrker även utredningens förslag om ett nytt statligt system för glesbygd
som ett komplement till det övergripande hälso-och sjukvårdssystemet. Men Region
Halland kan acceptera alternativet i en utvecklad form då det kommer att påverka det
kommunala självstyret i lägre grad än att ha kvar det nuvarande taxesystemet.
Sammanfattningsvis anser Region Halland att det är mycket viktigt att avveckla
taxesystemet då det är viktigare att värna om regioners möjlighet till styrning än enskilda
näringsidkares möjlighet till utövning av verksamhet i ett förlegat system.
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