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Yttrande remiss Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård
baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)
Region Halland har beretts möjlighet att lämna synpunkter på slutbetänkandet
”Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet” (SOU
2019:42).

Yttrande
Region Halland är i väsentliga delar positiv till förslagen i slutbetänkandet. I följande
vill Region Halland kommentera slutbetänkandet.
Reform av vårdvalet i primärvård
Det är oklart i förslagen om vårdgaranti hur patienten ska kunna agera om den valda
vårdcentralen inte kan erbjuda besök inom rimlig tid.
Region Halland står bakom förslaget att listning ska ske på utförare och inte på
läkare. Möjlighet till fast läkarkontakt är viktigt men Region Halland vill poängtera att
det är än viktigare att stärka möjligheten till fast vårdkontakt utifrån patientens behov.
Det är den fasta vårdkontakten som skapar en god trygghet för patienten då denna
koordinerar patientens alla behov.
Region Halland anser att en nationell listningstjänst är en förutsättning för att kunna
genomföra utredningens förslag. För att den nationella listningstjänsten ska fungera
måste alla regioner ansluta sig till den. Den ekonomiska regleringen via riksavtalet
behöver likt utredningens förslag revideras.
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Region Halland avråder beslut om listningsbegränsning per vårdcentral.
Verksamhetens krav på planeringsförutsättningar och en god arbetsmiljö ställs mot
patientens fria val av vårdcentral. Det är en risk att patienter tvingas att vara listad på
en vårdcentral som inte kan tillgodose deras behov eller på en vårdcentral långt ifrån
hemmet. Det kan vidare gynna patienter med en god förmåga till aktiva och
medvetna val och därmed motverka jämlikhet. Begränsningen kan även motverka en
tillitsfull relation mellan region och utförare.
Tydligare styrning av utförare i primärvården
Region Halland stödjer förslaget att patienten endast får använda sig av
underleverantör som har avtal med den vårdcentral där patienten är listad samt
kravet om att digitala leverantörer även ska ha en fysisk utbudspunkt.
Ett nationellt primärvårdssystem
Region Halland delar inte utredarens förslag om nationell reglering av patientavgiften
då det inskränker det kommunala självstyret.
Utredningen rekommenderar landstingen att i samband med införandet
av ett nationellt reglerat grunduppdrag också tillämpa gemensamma
ersättningsprinciper för primärvården vilket Region Halland stödjer.
Minskat beroende av inhyrd vårdpersonal
Region Halland anser att samverkan kring upphandling ligger inom det kommunala
självstyret och detaljstyrningen bör inte ske på nationell nivå.
Att staten bör ta ett tydligare grepp kring kort- och långsiktig kompetensförsörjning i
vården anser Region Halland som positivt.
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