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Yttrande remiss God och nära vård - En primärvårdsreform
(SOU 2018:39)
Region Halland har beretts möjlighet att lämna synpunkter på delbetänkandet ”God
och nära vård - En primärvårdreform” (SOU 2018:39).

Yttrande
Region Halland är i delar positiv till förslagen i delbetänkandet.
I följande vill Region Halland kommentera delbetänkandet.
Målbild och färdplan
Genom att tydliggöra primärvårdens uppdrag i hälso- och sjukvården är en markering
Den fastslagna färdplanen behövs för hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.
Region Halland anser att målbilden och färdplanen bör fördjupas ytterligare med
fokus på patientens delaktighet och behov, vilket är delbetänkandets intention. Idag
upplevs det som att det organisatoriska perspektivet är i fokus.
Intentionen är god att förändra hälso- och sjukvårdens organisation mot att
primärvården är första kontakt för invånarna. Däremot ser Region Halland att det bör
vara större fokus på att modernisera arbetssätten och användandet av andra
lösningar för att skapa en nära vård, t.ex. digitalisering för att uppnå E-hälsa 2025.
Primärvårdens definition
Region Halland välkomnar ambitionen att avgränsa primärvården utan jämförelse
med sjukhusets uppdrag däremot upplevs definitionen rikta sig mest till primärvård
som bedrivs inom landsting och region. Beskrivningen av den kommunala
primärvården behöver förtydligas i lagförslaget då kommunal hälso- och sjukvård är
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avgränsad till vård som ges till bestämda grupper stämmer inte definitionens första
mening där det anges att primärvård är öppenvård utan avgränsningar när det gäller
sjukdomar, ålder eller patientgrupper.
Region Halland bedömer att uppdraget för specialistvården behöver definieras på
nationell nivå liknande som är gjorts med den högspecialiserade vården och
primärvården. Det leder till att stuprör undviks och att resursfördelningen vid
omställning till med mer god och nära vård förenklas.
Nationellt grunduppdrag för primärvården
I delbetänkandet poängteras primärvårdens roll i det förebyggande arbetet som
primärt vilket är linje med riksdagens fastlagda prioriteringsriktlinjer där förebyggande
arbete har hög prioritet.
Region Halland håller med om att en mycket god tillgänglighet till invånarna behövs
och det att krävas nytänkande för att uppnå målet. Tyngdpunkten bör ligga på att
komma i kontakt med sin vårdcentral och få en medicinsk bedömning inom ramen för
vårdgarantin. Region Halland anser att det är tillräckligt med uttrycket god
tillgänglighet istället för mycket god tillgänglighet för att inte förringa uttrycket god i
andra styrande texter.
Kontinuitet i primärvården
Region Halland anser att det är värdefullt att patienten har möjlighet till att få en fast
läkarkontakt men vill poängtera att det är ännu viktigare att stärka möjligheten till fast
vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten skapar en god trygghet för patienten då denna
koordinerar patientens alla behov.
Socialstyrelsens rekommenderas att meddela bestämmelser om patientansvar vid
fast läkarkontakt och Region Halland bedömer att de även fastslår indikatorer för hur
fastläkarkontakt bör följas upp på nationell nivå föra en god och säker vård.
Systematisk uppföljning av primärvården
Region Halland ställer sig positiv till utökad inrapportering till den nationella
väntetidsdatabasen. Alla landsting och regioner har inte kommit lika långt i arbetet
med att alla yrkesgrupper ska dokumentera i enlighet med nya vårdgarantin inom
primärvård vilket innebär initialt att det är svårt att jämföra data mellan olika landsting
och regioner under 2019.
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Kompetensförsörjning
Delbetänkandets slutsats att det behövs kompetensförstärkning av primärvården
bl.a. med fler ST-läkartjänster delas av Region Halland. För att kunna uppnå denna
förstärkning anser Region Halland att det behöver ske en gemensam kartläggning
nationellt och regionalt vilket behov av kompetenser som behövs. Regioner och
landsting bör även vara delaktiga i beslut om utbildningarnas innehåll, t.ex. för läkare,
sjuksköterskor, och var utbildningsplatserna bör placeras i landet.
Regionstyrelsen

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande

Jörgen Preuss
T f regiondirektör
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