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Yttrande över God och nära vård – En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande daterat 2020-08-27 till Socialstyrelsen som Mölndals stads yttrande över remissen God och nära vård – En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
Ärendet
Den 20 april 2020 presenterades delbetänkandet God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19). Betänkandet är en del i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01). Vård- och omsorgsnämnden har bjudits
in att å stadens vägnar lämna ett yttrande över betänkande.
Utredningen beskriver en omställning från akutsjukvård till nära vård där vården ska vara
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv med fokus på primärvården. Målet är att patienten får
en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan. Målet är också att patienten
är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är navet i vården och
omsorgen och samspelar både med specialistvård på och utanför sjukhusen, med annan kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
Betänkandet presenterar en rad förslag som ska ge ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
Betänkandet innehåller även framgångsfaktorer och hinder för omställningen samt vilka förutsättningar som behövs för genomförandet. Betänkandets förslag rör följande områden:
- Samverkan
- Den individuella planen (SIP)
- Patientkontrakt
- Utbildning
- Öppen och sluten vård
- Nationella taxan
Beredning
Regeringen har tillsatt en utredare med uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslag i
betänkande Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja regioner, berörda myndigheter och
organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv
hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen heter Samordnad utveckling för
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god och nära vård (S 2017:01). God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19) är ett delbetänkande av utredningen.
Betänkandet lyfter tydligt fram kommunens roll som sjukvårdshuvudman på primärvårdsnivå.
Det presenterar flera förslag som förtydligar samverkan och planering mellan den hälso- och
sjukvård som utförs i kommunen och regionen. Utifrån den problematik som finns idag
gällande hur insatser kan ske i den enskildes hem är betänkandets förslag dock inte
tillräckliga. Det behövs konkreta lagförslag som möjliggör denna samverkan.
Betänkandet stärker med ytterligare förslag det arbetssätt som redan idag finns med
individuell plan (SIP). Förslagen innebär att fler patienter ska ges möjlighet att få en
individuell plan samt att planen ska innehålla såväl förebyggande som rehabiliterande
insatser. Då kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag handlar om att förebygga vårdskador
presenterar utredningen en miniminivå.
Genom förslagen vill utredaren skapa förändring som kan ge en ökad trygghet för patienten
och möjliggöra en ökad förståelse för de hälso- och sjukvårdsinsatser som planeras.
Betänkandets förslag om ett patientkontrakt är ett exempel på detta.
För att säkra kompetensförsörjningen inom vård- och omsorg behöver fler aktörer medverka i
den verksamhetsförlagda utbildningen. VFU. Betänkandet föreslår därför att utbildning ska
ske i den hälso- och sjukvård som regioner och kommuner ansvarar för.
Förslaget till yttrande är berett inom vård- och omsorgsförvaltningen. Skolförvaltningen samt
social- och arbetsmarknadsförvaltningen har haft möjlighet att lämna synpunkter men avstått.
Bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag och har
tagit fram ett förslag på yttrande, daterat 2020-08-27, som mer detaljerad redogör för
synpunkter på betänkandet God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
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Yttrande över God och nära vård – En reform för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande daterat 2020-08-27 till
Socialstyrelsen som Mölndals stads yttrande över remissen God och nära vård – En reform för
ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
Ärendet
Den 20 april 2020 presenterades delbetänkandet God och nära vård – En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19). Betänkandet är en del i utredningen
Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01). Vård- och omsorgsnämnden har
bjudits in att å stadens vägnar lämna ett yttrande över betänkandet.
Utredningen beskriver en omställning från akutsjukvård till nära vård där vården ska vara
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv med fokus på primärvården. Målet är att patienten får
en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan. Målet är också att patienten
är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är navet i vården och
omsorgen och samspelar både med specialistvård på och utanför sjukhusen, med annan
kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
Betänkandet presenterar en rad förslag som ska ge ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
Betänkandet innehåller även framgångsfaktorer och hinder för omställningen samt vilka
förutsättningar som behövs för genomförandet. Betänkandets förslag rör följande områden:
- Samverkan
- Den individuella planen (SIP)
- Patientkontrakt
- Utbildning
- Öppen och sluten vård
- Nationella taxan
Ärendets behandling
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-31 och förslag till yttrande.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-09-10, § 59.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande daterat 2020-08-27 till
Socialstyrelsen som Mölndals stads yttrande över remissen God och nära vård – En reform för
ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till
Socialstyrelsen
Skolförvaltningen
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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