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Svar på remiss Nästa steg – Ökad kvalitet och 

jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer  

Region Dalarna har lämnats möjlighet att besvara remiss Nästa steg – Ökad 

kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41).  

Region Dalarna lämnar följande synpunkter: 

Punkt 1.7   

Region Dalarna instämmer inte i förslag till ny skrivelse i hälso- och sjukvårdslagen 16 kap. 1 §.  

”Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter att tillhandahålla läkare enligt denna lag har kommunen 
rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader från regionen”. 

Det medför att kostnader skenar okontrollerat och blir ineffektivt när läkare fördelas på fler huvudmän än 
regioner. 

 

Punkt 8 

8.4.1 Kommunernas möjlighet att utföra läkarinsatser bör inte ändras 

Region Dalarna instämmer. Viktigt för att säkra läkartillgång och tillgänglighet, kompetens, 
patientsäkerhet. Bra att krav på läkarinsatser förtydligas och att medicinsk kompetens på ledningsnivå 
föreslås förstärkas för att säkra att förutsättningar för att ändamålsenlig  läkarmedverkan prioriteras och 
säkras. 

 

8.5.2 En gemensam plan för primärvården 

Region Dalarna instämmer och i linje med omställningen till en god och nära vård, där primärvården ska 
vara nav och för äldre i nära samverkan med den kommunala primärvården. 

 

8.7 Stärkt tillgång till läkare  

8.7.1 Styrning för ökad likvärdighet och tillgänglighet  

Region Dalarna stödjer att det blir en tydlig lagreglering av läkarinsatsen i kommunal primärvård. 
Nödvändigt av de skäl utredningen anger. Att genom fast läkare stärka kontinuitet, tillgänglighet och 
delaktighet. 
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8.7.2 Möjlighet att lista sig hos en vårdgivare med ett särskilt uppdrag 

Region Dalarna instämmer inte i att vissa vårdgivare kan ges ett exklusivt läkaruppdrag om det riskerar 
leda till att vårdgivare i vårdval kan ”slippa” ansvaret för denna grupp. Modell tilläggsuppdrag i vårdval 
kan leda till att det inte blir nära, likvärdigt osv och att det blir svårt att få till bra  gemensamma planer, 
kommun och region på lokal/kommunal nivå. För stor målgrupp för att det ska ses som ett 
tilläggsuppdrag. Målgruppen är så stor i alla kommuner att det är svårt att centralisera. 

 

8.7.3 Innehållet i det särskilda läkaruppdraget 

Region Dalarna stödjer att detta tydliggörs och konkretiseras. Nödvändigt för att säkra vårdkvalitet och 
jämlik vård. 

 

8.7.5 Medicinsk bedömning av läkare dygnet runt 

Region Dalarna ser det som viktigt att påpeka att detta i huvudsak kan ges via beredskap och till stor 
del hanteras på distans då det är nödvändigt att optimera hög tillgång till läkare dagtid för att säkra 
framförhållning, aktuella och tydliga vård- och behandlingsplaner. Dessutom ska det finnas fast läkare, 
som kan följa upp dagtid/vardagar. Det är viktigt att säkra kontinuitet. 

 

8.8 Stärkt medicinsk kompetens på ledningsnivå  

8.8.1,2,3 Den medicinska kompetensen behöver förstärkas 

Region Dalarna instämmer i att alla de medicinska ledningsfunktioner som föreslås är relevanta. 

 

8.8.4 Stärkt medicinsk kompetens på huvudmannanivå 

Region Dalarna anser det viktigt att tydliggöra att det är på huvudmannaskapsnivå, ett ledningsuppdrag, 
som inte ska förväxlas med ett läkaruppdrag i kommunal primärvård. Det kan tolkas som att man kan 
anställa läkare i kommunen, som då också kan jobba med läkaruppdrag i kommunal primärvård. Viktigt 
att regionen ansvarar för läkarinsatsen, av de skäl utredningen beskrivit. 

 

Avslutande allmän reflektion och synpunkt näraliggande behov hos annan målgrupp 

Det behöver förtydligas att också i LSS-boenden och i socialpsykiatriska boenden har kommunen ett 
motsvarande delat hälso- och sjukvårdsansvar, dvs där finns också kommunal primärvård. Gäller det 
som denna utredning skriver om kommunal primärvård behöver också denna målgrupp i detta 
förtydligas. 
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§132 Remiss från Socialdepartementet avseende betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) 
Diarienummer HSN2022/3740 

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut  

1. Svar på remiss gällande betänkandet Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer, ska 
utgöra Region Dalarnas svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Betänkandet av utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk 

kompetens i kommuner (SOU 2022:42). I och med lagförslagen i detta 

betänkande tas nästa steg för att utveckla äldreomsorgen och den 

kommunala hälso- och sjukvården. Region Dalarna lämnar synpunkter 

enligt bilagt remissvar. 

Region Dalarna instämmer inte i förslag till ny skrivelse i hälso- och 

sjukvårdslagen 16 kap. 1 §.  

Det medför att kostnader skenar okontrollerat och blir ineffektivt när läkare 

fördelas på fler huvudmän än regioner. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

1. Tjänsteutlåtande 2022-09-21 
2. Remiss, Remiss av betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och 

jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - Regeringen.se 
3. Remissvar 2022-09-21 

 

Skickas till 

Socialdepartementet 

Handläggare  
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