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Yttrande över delbetänkandet "God och nära vård - en
primärvårdsreform" (SOU 2018:39)
Ks/2018:337 700
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2018-11-15 yttra sig över
delbetänkandet ”God och nära vård – En primärvårdsreform” (SOU 2018:39).
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2018-07-02
Socialnämndens beslut 2018-09-18 § 176 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2018-09-19 § 105 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Socialdepartementet över delbetänkandet ”God och nära vård
– En primärvårdsreform” (SOU 2018:39) överlämnas enligt
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-24
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Socialdepartementet över delbetänkandet ”God och nära vård
– En primärvårdsreform” (SOU 2018:39) överlämnas enligt
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
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2018-10-24

Socialdepartementet

Yttrande över delbetänkandet God och nära vård en
primärvårdsreform (SOU 2018:39)
-

Jönköpings kommun ställer sig positiv till förslagen i delbetänkandet. Kommunen
vill dock peka på ett antal iakttagna risker som berör kommunens hälso- och
sjukvård:
1. Mer fokus på primärvård kommunens resurser
Det är i utredningen ofta oklart vilken eller vilka huvudmän som avses när det
gäller primärvårdsbegreppet. Här finns behov av förtydliganden. Om det ska bli
en utveckling där ansvaret för hälso- och sjukvården i ökad omfattning ska vara på
primärvårdsnivå får inte den kommunala hälso- och sjukvården glömmas bort. Det
krävs en resursförskjutning från landsting till kommun, om kommunen ska ta ett
än större ansvar.
-

I det föreslagna tillägget i hälso- och sjukvårdsförordningen i vilket det förtydligas
vad som är primärvårdens grunduppdrag anges att både landstingets och
kommunernas primärvård ska tillhandahålla kompetenser och hälso- och
sjukvårdstjänster som av kvalitets- eller effektivitetsskäl inte kräver särskilda eller
tekniska resurser eller annan specialistkompetens. Här vill Jönköpings kommun
påpeka att det redan finns svårigheter att rekrytera rätt kompetens t.ex.
distriktssköterskor. Det krävs ett nationellt ansvarstagande för att öka tillgången
till specialistkompetenser för t.ex. sjuksköterskor, om kommunen ska leva upp till
det förtydligade grunduppdraget.
2. Ansvar för brådskande hälso- och sjukvård
Kommunen får, med detta förslag, ett tydligare ansvar även för det som anses vara
"brådskande hälso- och sjukvård". Jönköpings kommun vill påpeka att
möjligheten att uppfylla detta förutsätter direkt tillgång till och samordning med
läkare. Dessutom krävs det bland annat tillgång till rätt information om patienten
vilket betyder att huvudmännen måste ha tillgång till relevant journalinformation
för att kunna göra rätt bedömning vad gäller den fortsatta vården för respektive
patient.
I utredningstexten konstateras att "Några delar av primärvårdens uppdrag behöver
vara tillgängligt dygnet runt, veckans alla dagar, såsom vård av patienter som får
kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt eller i särskilt boende. För dessa behöver
tillgång till framför allt sjuksköterska och läkare i primärvården säkras både
kvällar, nätter och helger. Ansvarig sjuksköterska i kommunen behöver snabbt
kunna göra en bedömning och vid behov kunna komma i kontakt med en läkare
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per telefon. Om behov finns ska man också kunna få en läkarbedömning i boendet
helst inom två timmar". Jönköpings kommun anser att detta kan behöva regleras
tydligare. Dessutom ansvarar kommunens hälso- och sjukvård idag även för
patienter med stora sjukvårdsbehov, men som inte bor på särskilt boende. Behovet
att snabbt få en läkarbedömning finns även där.
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