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Betänkande SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval - Tillgänglig
primärvård baserad på behov och kontinuitet
Sammanfattning
Sorsele kommuns motsätter sig utredningens förslag att undersöka vilken typ av
närvaro av hälso- och sjukvård som patienter och medborgare bosatta i
glesbyggda områden förväntar sig och värdesätter. Motiveringen är att ingen
sådan utredning behövs om regeringen menar allvar med en vård på lika villkor
till hela befolkningen.
Sorsele kommun instämmer i förslaget att det bör undersökas vad som krävs för
att vårdpersonal långsiktigt ska vilja arbeta i glesbygd.
Sorsele kommun konstaterar att utredningen i sin skrivning har ett fokus på
glesbygden som det avvikande och vill lämna följande remissvar.
Avsnitt 10.1.2
Sorsele kommun anser utredningen förenklar sina direktiv genom att i
digitaliseringens utveckling lyfta att det är i glesbygd som vårdcentraler kan
övervägas att stänga. Utredningen hade kunnat utgå från målsättningen i hälsooch sjukvårdslagen samt principen om vård efter behov på lika villkor till hela
befolkningen och utifrån det kommit med lösningar som överensstämmer med
givna direktiv.
Avsnitt 17.6.4
Sorsele kommuns motsätter sig utredningens förslag att undersöka vilken typ av
närvaro av hälso- och sjukvård som patienter och medborgare bosatta i
glesbyggda områden förväntar sig och värdesätter. Motiveringen är att ingen
sådan utredning behövs om regeringen menar allvar med en vård på lika villkor
till hela befolkningen oavsett bostadsort.
Utredningens förslag för att öka kunskapen med syfte att därefter skarpa förslag
som berör glesbygden riskerar att förstärka en urban norm, den att staden inte är
något särskilt, den är allmän. Staden är framgångsrik medan landsbygdens
fysiska miljö är speciell, hjälplös och i behov av stöd. Förslaget att ge uppdrag
att göra en kartläggning och analys av olika aktörers förväntningar vad gäller
vårdens närvaro i glesbygd visar utredningens inriktning när de tar upp
frågeställningarna: Räcker det med digital tillgänglighet? Vill de ha en fysisk
vårdcentral nära? Vill de ha fysisk närvaro men det räcker att den är mobil och
exempelvis kommer dit en gång i veckan?
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Okunskap kring landsbygdens situationer och villkor görs till ett problem och att
problemet behöver åtgärdas genom en analys. Det skapas alltså ett problem som
handlar om brist på kunskap där mer kunskap blir lösningen på problemet.
Landsbygden förtjänar mer än att hamna i en marginaliserad position med
minskade resurser och ett allt större ansvar hos medborgarna.
Digital tillgänglighet ska vara ett komplement som leder till förbättrad vård, inte
ställas som alternativ till en fysisk vårdcentral. Fysisk närvaro i form av en
vårdcentral ska vara en självklarhet likväl i glesbygd som i en stad.
Frågeställningen om glesbygden kan nöja sig med mobil närvaro en dag i veckan
är att ytterligare marginalisera glesbygden som det avvikande och speciella.
Hälsorum är ett exempel som bör vara ett komplement för hela befolkningen i
hela landet och inte utpekas som ett substitut till vårdcentraler i glesbygd.
Sorsele kommun vill särskilt framföra att medborgare och patienters
förväntningar bör naturligt anses vara lika över hela landet oavsett bostadsort.
Utredningen borde i sitt arbete övervägt vända på sina resonemang innan de lagt
fram förslag som ifrågasätter glesbygden och ställt sig frågan om deras
frågeställningar även går att ställa med staden som utgångspunkt.
Sorsele kommun hänvisar vidare till:
Regeringens förtydligande att ”en jämlik vård innebär att alla ska erbjudas vård
utifrån behov, på lika villkor och med gott bemötande oavsett… bostadsort…”
sidan 79, hänvisning till prop. 2017/18:1 utgiftsområde 9.
Slutligen instämmer Sorsele kommun i förslaget att det bör genomföras en
analys för vad som krävs för att vårdanställda ska vilja arbeta i glesbygd.
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