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Remiss - God och nära vård - En primärvårdsreform
(SOU 2018:39)
Sammanfattning
Grums kommun har utsetts som remissinstans för delbetänkandet God och
nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39). Grums kommun
instämmer i huvudsak med utredaren kring förslaget till ny
primärvårdsreform men lämnar några synpunkter kring definitionen av
begreppet primärvård, kontinuitet och digitalisering.
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 har nu utsetts som remissinstans för nästa delbetänkande
God och nära vård- En primärvårdsreform (SOU 2018:39). I detta
delbetänkande presenteras ett antal förslag för att tydliggöra primärvårdens
uppdrag och skapa förutsättningar för en stark primärvård som utgångspunkt
för ökad närhet till patienten.
Yttrande
Då denna utredning fokuserar på primärvårdsuppdraget instämmer i
huvudsak Grums kommun med utredaren kring utformningen men vill lämna
några synpunkter på delbetänkandet God och nära vård- En
primärvårdsreform (SOU 2018:39).
Grums kommun ställer sig positiv till delbetänkandets förslag om en
omstrukturering av hälso- och sjukvårdssystemet. 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.
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
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vårdkontakter är central för såväl vårdens kvalitet och patientens upplevelse
som medarbetarnas arbetsmiljö och effektiviteten i hälso- och sjukvården.
Grums kommun ställer sig positiv till att en fast vårdkontakt ska finnas i
både landstinget och kommunen för högsta kontinuitet och god samverkan
för patienten.
Definition av primärvård
Utredningen föreslår en ny definition av primärvård för att omstrukturera
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.
Utredningen har i sitt arbete fått ta del av många goda exempel. Dessa
framgångsfaktorer utgör ett komplement till utformning hur en organisation
kan organisera sin primärvård.
Det framkommer i utredningen att en förstärkning av primärvården är
nödvändig. Utredningens förslag syftar till en förstärkt och mer tillgänglig
primärvård, större kontinuitet och förbättrad tillgänglighet något som
förväntas bidra till en mer jämlik hälsa mellan olika befolkningsgrupper och
mellan olika delar av landet. Utredningens förslag bör bättre beskrivas, är
dessa kopplade till medicinskt kvalitet bör dessa kunna följas upp på ett
systematiskt sätt vilket idag enligt utredningen inte görs.
Delbetänkandet föreslår också en modernisering av primärvårdens uppdrag
genom förändringar i hälso- och sjukvårdslagen samt hälso- och
sjukvårdsförordningen. En stor utmaning för dagens primärvård är
tillgänglighet och kompetensförsörjning. Primärvården ska samordna och
koordinera patientens kontakter i de fall primärvården är involverad i
patientens vård. En nyckel till framgång är förebyggande insatser,
rehabiliterande åtgärder samt digitalisering.
Kontinuitet
Möjligheten till fast läkarkontakt i primärvården förtydligas i utredningen.
Grums kommun ställer sig positiv till fast läkarkontakt då detta ger
förbättrad kontinuitet för hemsjukvårdspatienten både inom särskilt boende
och i ordinärt boende och för kommunens personal.
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Förslag till beslut
Utbildning och omsorgsutskottet beslutar översända yttrande angående
Remiss God och nära vård- En primärvårdsreform (SOU 2018:39) till
Socialdepartementet.

Socialchef
Lotta Österlund-Jansson
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