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Sammanfattning
Danderyds kommun instämmer i stort med utredningens förslag till
fördjupad färdplan och målbild för omstrukturering av hälso- och
sjukvårdsystemet. Vi ser det också som positivt att primärvårdens
grunduppdrag förtydligas och regleras i en förordning.
Vi anser dock att tilläggsdirektivets uppdrag (S 2017:01 om att utreda
samverkan och gränsdragning mellan primärvård och kommunal hälso- och
sjukvård inte är tillräckligt. Inom kommunernas primärvård finns en stor
målgrupp med de mest sjuka äldre. För att en modern och effektiv hälso-och
sjukvård med omstrukturering från sjukhustung vård till primärvård ska
uppnås måste regeringen beakta att även kommunen som huvudman för
primärvård inkluderas och synliggöras i större utsträckning. En förstärkning
även av kommunernas primärvård är nödvändig. Det kan till exempel gälla
inom områden som resursfördelning, bemanning, utbildning, kompetenser,
kunskapsstyrning och digitalisering.
Vidare bör begreppet kommunal hälso- och sjukvård inte särskiljas i
sammanhang där primärvård tas upp. I de fall sammanhanget avser enskild
huvudman, kommun, landsting eller region, bör det dock framgå.
Bakgrund
Punkt 8.1.1 Fördjupad målbild och färdplan: från akutsjukhus till nära vård
Här framgår av utredningens förslag att ”primärvården är navet i vården och
omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på och utanför
sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med
socialtjänsten”.
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Formuleringen är olycklig och kan uppfattas som förvirrande eftersom
kommunal hälso- och sjukvård lyder under primärvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen och Sveriges kommuner redan idag utför en fjärdedel av
svensk sjukvård på primärvårdsnivå.
Kommunal hälso- och sjukvård bör tas bort ur meningen eftersom
kommunen ingår i den föreslagna första linjens hälso- och sjukvård och bör
därmed innefattas i ”primärvården är navet i vården”. Det bör i ersättas med
”landstingsdriven och kommunalt driven primärvård är navet i vården och
omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på och utanför
sjukhusen och med socialtjänsten”.
Detta anser vi ligga i linje med utredningens avsikter att tydliggöra
primärvårdens uppdrag.

