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Yttrande över God och nära vård – En
primärvårdsreform, SOU 2018:39
Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara
delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar
följande yttrande.

Sammanfattning
Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit del av följande förslag i
yttrandet God och nära vård: Fördjupad målbild och färdplan (8.1.1),
Tillgängligheten i primärvården (9.2.3), Primärvårdens stödjande uppdrag
(9.2.4), Primärvårdens samordnade roll (9.2.5) samt utredningens bedömning
om digitalisering (9.4.6). MFD tillstyrker samtliga förslag och bedömningar
och menar att förslagen kan stärka möjligheten för personer med
funktionsnedsättning att få den primärvård de är behov av. MFD lämnar ett
antal synpunkter på förslagen nedan. Övriga förslag i yttrandet ligger utanför
MFD:s verksamhetsområden och ingår därför inte i myndighetens yttrande.

Myndighetens synpunkter
MFD ser positivt på yttrandets återkommande skrivningar om delaktighet,
tillgänglighet och att vården måste utgå från individernas behov. Yttrandet
lyfter även fram att patienter ska ses som resurser i utvecklingen av
primärvården och som fullvärdiga medlemmar i vårdteamet. MFD menar att
det är genom att säkerställa alla dessa delar, som vården kan tillgodose alla
människors olika behov, oavsett funktionsförmåga, och på så sätt uppnå
målen om en jämlik vård. För att förslagen om delaktighet och tillgänglighet
ska kunna realiseras, är det centralt att säkerställa att alla människor har
tillgång till de verktyg de behöver för samskapande med/i vården, men också
för att de ska kunna fatta egna beslut och göra egna val, och leva så
självständigt som möjligt.
MFD instämmer i att den digitala tekniken ska utnyttjas som en möjliggörare
för att uppnå en högre delaktighet, tillgänglighet och kvalité i vården. MFD
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vill dock lyfta fram vikten av att patienter, anhöriga och
funktionshindersorganisationer finns med i arbetet redan från början i
utvecklingen och i implementeringen av digitala tjänster.
MFD vill slutligen lyfta fram vikten av att målområden så som delaktighet
och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i ett fortsatt arbete
med att utveckla den svenska primärvården förtydligas i vad de innebär
praktiskt för verksamheterna. Detta för att verksamheterna ska kunna veta hur
de ska arbeta och kunna säkerställa att delaktighet och tillgänglighet
förbättras.

Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman
Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Elisabeth
Lagerkrans (föredragande) deltagit.
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