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Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade 2 mars 2017 att utse en särskild utredare med uppdrag att
utifrån en fördjupad analys av förslagen i betänkadet Effektiv vård (SOU 2016:2)
stödja landsting, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att
samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård
med fokus på primärvården. Utredningen lämnade i juni 2017 sitt första
delbetänkande. Utifrån förslagen i det delbetänkandet har riksdagen beslutat om
Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti som
börjar gälla 1 januari 2019.
Nu har utredningen avlämnat sitt andra delbetänkande som innehåller:
- Fördjupad målbild och färdplan: från akutsjukhus till nära vård
- Uppföljning av färdplanen
- Moderniserad definition av primärvård
- Nationellt utformat grunduppdrag för primärvården
- Vårdval i primärvården
- Framgångsfaktorer för huvudmännen i utformningen av sin primärvård
- Kontinuitet i primärvården
- Ändamålsenlig administration i form av intygsskrivande och signering av
journalanteckningar
Region Jämtland Härjedalen är överlag positiv till de förslag som ges i
delbetänkandet. Den färdplan och målbild som beskrivs stämmer väl överens med
regionens egna ambitioner.
Regionen önskar en större tydlighet i definitionerna ”första linjens vård”,
”primärvård” – både kommunal och landsting/regional, och ”nära vård”.
Region Jämtland Härjedalen anser att det förvirrar mer än stärker patientens
kontinuitet att ha regleringar om både fast läkarkontakt och fast vårdkontakt.
Grunden bör vara fast vårdkontakt och sen ska patientens behov avgöra vem som
bäst kan vara den vårdkontakten.
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Region Jämtland Härjedalen uppskattar att utredningen försöker lösa
kompetensförsörjningsproblemen i primärvården men tror inte att statligt
finansierade ST-tjänster i primärvård är en bra lösning. Regionens erfarenhet är att
det inte primärt är begränsad budget för ST-block som avgör antalet läkare som gör
ST i allmänmedicin. En statlig satsning bör hellre riktas till att stärka
landsting/regioners hela utbildningskapacitet.
Ett förslag till svar på remissen har upprättats inom hälso- och sjukvårdspolitiska
avdelningen. Remissen ska besvaras senast 15 november.

Regiondirektörens förslag
Upprättat förslag till svar på remiss God och nära vård – en primärvårdsreform
antas.
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