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Yttrande över remiss - Digifysiskt vårdval (SOU
2019:42)
Region Sörmland har erbjudits att yttra sig över rubricerad remiss.
Region Sörmland tillstyrker, med vissa invändningar rörande främst
förslagen angående patientavgifter och omlistning, utredningens förslag.
Region Sörmland tillstyrker särskilt följande förslag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kravet på utförare att erbjuda vård med tillräcklig kapacitet på fysisk
plats för att få erbjuda vård digitalt.
Stärkandet av ”Nära vård” och bred satsning på primärvård.
Införandet och stärkandet av begreppet ”listning” i lagtext.
Nationell listningstjänst – mycket bra men det kan finnas risk för att
det är svårgenomförbart och medför kostnader.
Vårdgaranti där patienten är listad.
Differentierad avgift mellan listad och icke listad.
Möjlighet för landstingen att besluta om listningstak hos utförare i
syfte att undvika att vårdcentralerna blir för stora.
Nationellt beslutad besöksavgift för listad patient, med statlig
kompensation – mycket bra men svårgenomförbart enligt lag och
avgiftens storlek kan diskuteras.
Nationell policy för marknadsföring – nationell överenskommelse
finns.
Översyn av riksavtal för utomlänsvård – mycket bra, och reglering
behövs eftersom dessa kostnader ökar i och med de digitala
aktörerna.
Rekommendationen att landstingen gemensamt och tillsammans
med staten utreder den framtida utformningen och funktionen för
1177 – tydlighet behövs.
Att ett geografiskt område får delas upp i flera vårdvalssystem –
detta ser olika ut inom länen och kan om förslaget förverkligas
regleras rättvisare.
Dialogbaserad uppföljning av utförare – tillämpas i Region
Sörmland med gott resultat.
Åtgärder för minskat beroende av inhyrd personal.
Följande skrivning då dubbel dokumentation pågår idag till nackdel
för patienter och personal: ”En offentlig utredning ska få i uppdrag
att utreda hur befintliga förslag när det gäller informationshantering
inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst skyndsamt kan
genomföras samt om det är ändamålsenlig att staten tar över ansvaret
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för informationsinfrastrukturen när det gäller information i hälsooch sjukvård och socialtjänst.”.
Region Sörmland är även positiv till följande förslag:
•
•
•
•

Utredningens förslag angående styrning och tillgänglighet.
Nationella ersättningsprinciper för primärvård.
Nationellt register av utförare – ger bättre kontroll och mindre risk
för fel.
Listning hos ”namngiven läkare eller annan profession” –
alternativet ”annan profession” är nödvändigt då läkarbemanningen
är otillräcklig.

Region Sörmland avstyrker följande förslag:
•

•

”Det långsiktiga målet bör vara en avgiftsfri primärvård och
försöksverksamheter bör inrättas och utvärderas” samt att
”Primärvården bör på sikt bli avgiftsfri när det gäller besök och
kontakt med den utförare där patienten är listad.” – Region Sörmland
har efter att ha tillämpat avgiftsfri primärvård under en treårsperiod
under 2019 beslutat att införa patientavgifter för besök i
primärvården.
Omlistning begränsas till 2 gånger per år – förslaget skapar onödig
administration och är begränsande för de listade.

I övrigt anser Region Sörmland att det, framöver, behöver förtydligas hur
man planerar att få handlingskraft utifrån utredningen. Det behöver också
belysas om man på sikt ser några överenskommelser mellan exempelvis
staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att stärka en mer
nationellt jämlik vård utifrån de förslag som utredningen lyfter.
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