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Remiss - Betänkande, God och nära vård, en
primärvårdsreform, (SOU 2018:39)
Sammanfattning

Kommunen instämmer i utrednings förslag, men har vissa kompletterande
synpunkter. Insatser från den kommunala hälso- och sjukvården ska ingå i
de föreslagna patient-kontrakten och funktionen medicinsk ansvarig för
rehabilitering ska vara lagstadgad.
Bakgrund

God och Nära vård- en primärvårdsreform är ett delbetänkande utifrån
Effektiv vård (SOU 2016:2). Syftet är att genom en fördjupad analys av
förslagen stödja landsting, berörda myndigheter och organisationer i arbetet
med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv
hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Kommunen är inbjuden
remissinstans av socialdepartementet och har valt att svara på remissen.
Synpunkter
4.1.4 Särskilt om kontinuitet, Patient-kontrakt

Utredning föreslår att patient-kontrakt ska införas, som en sammanhållen
vårdplan över en patients samtliga vårdkontakter. Patient-kontrakten ska
fungera som ett sorts övergripande överenskommelse över patientens
samtliga vårdinsatser och vårdplaner, exempel min vårdplan inom
cancervården, rehabiliteringsplan eller samordnad individuell plan (SIP).
Kommunen instämmer i förslaget, men vill också föra fram att vårdplaner
inom den kommunala hälso- och sjukvården ska ingå i patient-kontrakt i
förekommande fall. Utredningen nämner vidare att det i rapporten från
piloten förs fram att det krävs en rensning av antalet vårdplaner som finns
idag för att det ska bli begripligt för patient och vårdgivare. Kommun delar
den bedömningen.
9.4.3 Hemsjukvård och hälso- och sjukvård i särskilt boende

Utredningen föreslår att kommuner bör överväga att inrätta funktionen
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Kommunen anser att det är
av stor vikt inför framtidens utmaningar om växande äldre befolkning och
minskade resurser och det finns resurser kring rehabilitering i kommunen
som både kan arbeta förebyggande och behandlande. Kommunen anser
därför att funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ska
finnas i alla kommuner och att det blir en lagstadgad funktion.
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