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Yttrande avseende: God och nära vård – en
primärvårdsreform (SOU 2018:39)
Nyköpings kommun har mottagit remissen över delbetänkandet God och nära
vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39) och lämnar följande yttrande.
Nyköpings kommun anser generellt att ambitionen med primärvårdsreformen
är god och att en omställning enligt delbetänkandets principer är nödvändig.
8 Nationell plan för en god och nära vård
Nyköpings kommun anser till stor del att den målbild och den färdplan som
presenteras i betänkandet är lämplig. Den kommunala hälso- och sjukvården
kan dock ges en större betydelse och mer utrymme i målbilden och
arbetsplanen. Det är oroväckande med en potentiell övervältringseffekt på den
kommunala sjukvården när verksamhet och resurser flyttas från sjukhus till
vårdcentral. För att ge en tydligare bild av hur stor del av primärvården som
utförs av kommunala aktörer föreslås en nationell kartläggning av kommunal
hälso- och sjukvård samt en analys av hur stor ökad belastning den
kommunala sjukvården kan väntas få om primärvårdsreformen antas.
Nyköpings kommun ställer sig positiv till förslaget att mått 3 för Medarbetare
ska breddas för att innefatta även andra yrkesgrupper än läkare.
9 En stark primärvård som utgångspunkt för ökad närhet till patienten
Kommunen anser att definitionen av primärvård ytterligare bör preciseras och
bedömer att det finns risk för otydlighet vid gränsdragning avseende
formuleringen ”[…] som inte av kvalitets- eller effektivitetsskäl kräver andra
medicinska eller särskilda tekniska resurser eller annan särskild kompetens.”
En tydlig definition av primärvården underlättar vid ansvarsfördelning mellan
kommun och landsting.
Det är bra att primärvården får ett ansvar för förebyggande arbete och det kan
förtydligas att det också måste vara ett långsiktigt förebyggande arbete.
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Nyköpings kommun ser positivt på förslaget att krav på att utförare inom
Vårdval primärvård ensam eller i samverkan med andra, särskilt ska
tillhandahålla de kompetenser och tjänster som krävs för att primärvårdens
grunduppdrag ska fullgöras.
10 Kontinuitet i primärvården
Nyköpings kommun anser att det parallellt med föreskrivna begränsningar av
antal patienter per fast läkarkontakt behövs motsvarande begränsning
avseende antal patient- och omvårdnadsansvar för sjuksköterskor.
11 Ändamålsenlig administration
Nyköpings kommun anser slutligen att det inte finns anledning att ändra
signeringskravet. Behov av spårbarhet och säkerhet måste överordnas
resurseffektivitet.
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