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Remissvar: God och nära vård En primärvårdsreform SOU 2018:39
Akademikerförbundet SSR har valt att yttra sig över rubricerat betänkande.
Sammanfattning av betänkandet
Utredningen är ett delbetänkande från utredningen Samordnad utveckling för
god och nära vård. Utredaren är tillsatt för att stödja landsting, berörda
myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik,
tillgänglig hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. I delbetänkandet
presenteras ett nationellt utformat uppdrag för primärvården, en fördjupad
målbild och färdplan och behovet av ökade möjligheter till uppföljning av
primärvården på aggregerad nivå.
Akademikerförbundet SSR:s kommentarer till utredningen
Akademikerförbundet SSR välkomna utredningens förslag i sin helhet och
kommenterar endast vissa delar. Förbundet delar utredningens bedömning att
primärvården måste stå för en bred generalistkompetens. Den kompetensen
är dock viktig att ha inom så väl psykisk som fysisk hälsa. Det är glädjande att
utredningen nämner behovet av så väl hälso- och sjukvårdskuratorer som
psykologer. Akademikerförbundet SSR vill också lyfta behovet av den
specialistkompetens som legitimerade psykoterapeuter har inom psykoterapi.
Med tanke på den ökande psykiska ohälsan och att psykoterapi lyfts fram som
den mest effektiva behandlingen för både depression och ångest finns det
även ett stort behov av psykoterapeuter inom primärvården.
Akademikerförbundet SSR håller med om den breda uppfattningen om att
primärvården är underfinansierad och att det påverkar arbetsmiljön negativt.
Förbundets primärvårdskuratorer vittnar om en ökande press på att träffa fler
patienter per dag, kortare besök och färre antal samtal för att verksamheten
ska öka sin finansiering och korta köerna med personer som har behov av
samtalsbehandling. Underfinansieringen ställer också yrkesgrupper mot
varandra. Vem är mest lönsam att ha kvar? Hälso- och sjukvårdskuratorn eller
psykologen? En av utmaningarna för framtidens primärvård är att skapa
attraktiva arbetsplatser för hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper. Utredningens
förslag att det ska bedrivas forskning i primärvården kan vara en del i att bidra
till attraktiva arbetsplatser där det går att utvecklas i sitt yrke. Att arbeta i
team och nätverk med så väl kollegor ur den egna yrkesgrupper som med
andra professioner kan motverka att man känner sig ensam i sin
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yrkesutövning. Sjukhusen kan idag i större grad locka med kollegor med
samma utbildning och möjligheten att forska och utvecklas i sitt yrke. Därför
hade det varit bra om utredningen ställt krav på att huvudmännen ska verka
för ett stärkt interprofessionellt arbetssätt.
Akademikerförbundet SSR välkomnar också att utredningen vill ställa krav på
att landstinget ska organisera Vårdval primärvård så att utförare ensam eller i
samverkan med andra särskilt tillhandahåller de kompetenser och hälso- och
sjukvårdstjänster som krävs för att primärvårdens grunduppdrag ska fullgöras.
Med det höga trycket på behandling för psykisk ohälsa som vi ser idag delar
förbundet dock inte bedömningen att det bara exemplifiera
generalistkompetensen hos specialister i allmänmedicin och distriktsköterskor.
Hälso- och sjukvårdskuratorernas kompetens om hur sociala faktorer
samverkar med hälsa och människan i sitt sociala sammanhang har en mycket
viktig roll att fylla i framtidens primärvård. Kuratorer har kompetensen för att
fungera som första linjen när det gäller psykisk ohälsa. Deras kompetens i att
samordna insatser är också betydelsefull för att primärvården ska klara den
samordnande funktionen som utredningen föreslår.
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