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Remissyttrande; God och nära vård - En primärvårdsreform
(SOU 2018:39)
Härryda kommun är en av flera remissinstanser i landet som bereds
möjlighet att yttra sig över delbetänkandet från Utredning om samordnad
utveckling för god och nära vård. I betänkandet presenteras förslag på
förändringar som skall bilda grund till en primärvårdsreform i linje med god
och nära vård.
Härryda kommun är positiv till betänkandets förslag och vill betona
synsättet som tar utgångspunkt i individuella behov och en hel livssituation.
Härryda kommun vill också lyfta fram att utredningens förslag syftar till att
underlätta den förflyttning av hälso- och sjukvårdssystemet mot en mer
öppen vård, en stark primärvård. Detta kopplat till att strukturen måste
underlätta koordinering av olika vårdinstanser och aktörer, för varje individ,
där hela livssituationen får plats. Det är en väg som delvis utstakas i detta
delbetänkande.

HK1001, v1.0, 2016-03-09

Sett ur ett kommunalt verksamhetsperspektiv behöver tillgängligheten för
den kommunala hälso- och sjukvården samt socialtjänstens vård- och
omsorg öka och kvalitetssäkras. En kommun har bl.a. ansvar för sköra äldre,
multisjuka personer, personer som har svårt att söka vård på egen hand och
personer som vårdas palliativt. En osäkerhet kring tillgängligheten på läkare
skapar otrygghet för den enskilde och även kommunens professioner.
Förslaget till nationell plan med fördjupad och förändrad målbild
positionerar primärvård som navet för vård och omsorg. Att följa färdplanen
med nationella samråd är viktigt för att förhindra att en marginalisering av
utredningens färdriktning sker. Förändringsarbetet påverkar starka
inarbetade strukturer. Det är av vikt att säkerställa en tillitsbaserad
förändring. Just förtroendet mellan olika huvudmän och mellan strukturer är
centralt för att åstadkomma hållbara förändringar för patienters och brukares
bästa. Överföring av resurser är en stor utmaning. Härryda kommun vill
instämma i nödvändigheten för att säkerställa en stark primärvård i alla dess
delar.
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Härryda kommun noterar med tillförsikt betänkandets förslag om en
tydligare definition av primärvården som markerar första vårdnivån och ser
som följd av detta en kommunikationsmässig utmaning. Att primärvårdens
grunduppdrag regleras för jämlik vård är angeläget.
Härryda kommun ser fram emot utredningens fortsatta arbete rörande hur
samverkan mellan landstingens primärvård och kommunal hälso- och
sjukvård bör se ut.
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