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Ärende

Karlstads kommun har utsetts som remissinstans för God och nära vård - En
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
S2020/02841/FS. Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att besvara
remissen och har fått förlängd svarstid till och med den 17 september 2020.
Yttrande

Då denna utredning fokuserar på primärvårdsuppdraget instämmer Karlstads
kommun i huvudsak med utredaren kring utformningen men vill lämna
några synpunkter på huvudbetänkandet God och nära vård - En reform för
ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
Karlstads kommun ställer sig positiv till utredningens förslag rörande
tydliggörande av begreppet hälso- och sjukvård i hemmet. Karlstads
kommun anser att det bör tydliggöras att hälso- och sjukvård i hemmet även
bedrivs vid kommunernas särskilda boenden.
Karlstads kommun ställer sig positiv till förslagen rörande den individuella
planen då personcentrering och samordning är en viktig del i omställningen.
Karlstads kommun ställer sig positiv till att lagreglera patient kontrakt dock
förutsätter det ett digitalt stöd som är användarvänligt såväl ur ett
patient/kund- som ett medarbetarperspektiv.
Karlstads kommun anser att mängden av begrepp inom området, individuell
plan, SIP, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt etcetera leder till oklarheter
och svårigheter i dialogen mellan olika vårdgivare och mellan vårdgivare
och patient/kund och bör därav förtydligas.
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Utbildning och lärande i vidare bemärkelse är en viktig del i omställningen
mot en god och nära vård. Karlstads kommun ställer sig positiv till
utredningens förslag om att tydliggöra ansvaret för utbildning.
Karlstads kommun ställer sig positiv till ett nytt kompletterande system för
anslutning till offentligt finansierad vård i syfte att främja hälso- och
sjukvård i hela länet och att satsningar på glesbygd är viktiga för att skapa
en god, nära och jämlik vård.
Karlstads kommun ställer sig positiv i stort till utredningens bedömningar
om förutsättningar för en omställning där stat, regioner och kommuner
driver en utveckling mot en god och nära vård tillsammans dock föredras
generella statsbidrag framför riktade kortsiktiga satsningar. Ekonomisk
kompensation till regioner och kommuner förväntas utifrån
finansieringsprincipen i enlighet med konsekvensbeskrivningarna i
betänkandet.

Christian Holm Barenfeld
vård- och omsorgsnämndens ordförande

Gunilla Öberg
vård- och omsorgsdirektör
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Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till remissvar godkänns och
skickas till Socialdepartementet som kommunens svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet

Karlstads kommun har utsetts som remissinstans för God och nära vård - En
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
S2020/02841/FS. Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att besvara
remissen och har fått förlängd svarstid till och med den 17 september 2020.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till remissvar den 25 augusti 2020.
God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
(SOU 2020:19).
Remiss från Socialdepartementet den 20 april 2020.
Beslutet skickas till

Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.se
s.fs@regeringskansliet.se
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