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Remiss från socialdepartementet - God och 
nära vård - en reform för ett hållbart hälso- 
och sjukvårdssystem 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

Yttrande över God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, 
i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Socialdepartementet.  

Sammanfattning 
Socialdepartementet har 2020-04-01 tagit emot slutbetänkandet för utredningen God och 
nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Göteborgs Stad är inte 
remissinstans men har valt att sända ett yttrande över remissen. Yttrandet ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast 2020-09-20. 

Slutbetänkandet redovisar förutsättningarna för omställningen till en mer nära vård, och 
har bland annat ett antal förslag för att stärka samverkan mellan kommuner och regioner. 
Sammanfattningsvis anser stadsledningskontoret att omställningen till nära vård är en 
positiv reform och att det är positivt att kommunernas roll i den nära vården i högre 
utsträckning än tidigare beskrivs och betonas. Samtidigt vill stadsledningskontoret 
understryka behovet av stöd från lagstiftaren för att definiera ansvarsgränser och påverka 
resursöverföring eftersom reformen kommer att innebära ökade kostnader för 
kommunerna. Förändringen kommer att ställa stora krav på hälso- och sjukvårdsavtalet 
mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner 

Stadsledningskontoret vill också understryka komplexiteten som finns i kommunens 
uppdrag framför allt när det gäller behovet av att stärka upp det sjukvårdande uppdraget 
utan att ge avkall på den sociala omsorgen eller den enskildes självbestämmande. 

Stadsledningskontorets samlade bedömning är att ställa sig bakom betänkandet och dess 
förslag 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den förändring av hälso- och sjukvårdssystemet som är huvudinriktningen i utredningen 
har som syfte att hälso- och sjukvård i så stor utsträckning som möjligt ska bedrivas nära 
patienterna. Det innebär en förflyttning från vård på sjukhus till första linjens vård, det 
vill säga primärvård. Betänkandet betonar också att den hälso- och sjukvård som 
kommunerna bedriver inom hemsjukvård och på särskilda boenden är en viktig del av 
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primärvården. I kommunernas verksamheter bedrivs idag hälso- och sjukvård både med 
hög och låg komplexitet och man kan räkna med att en stor del av de komplext sjuka 
patienterna inom primärvården kommer att få delar av sin vård och omsorg från 
kommunens verksamhet. Förflyttningen av vård från sjukhus till primärvård innebär 
därför med nödvändighet en ökad volym av patienter i kommunens verksamheter, och 
därmed ökade kostnader både inom hälso- och sjukvård och omsorg.  

Förändringen kommer att ställa stora krav på hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra 
Götalandsregionen och länets kommuner. Avtalet reglerar ansvarsfördelning och 
samverkan inom de områden där kommunerna och regionen har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar. Avtalet beskriver i vilka sammanhang som regionen överlåter 
skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet för patienter med behov av vård i 
hemmet över tid. 

Utredningen har inga faktiska förslag beträffande resursöverföring, men det framgår att 
en omfördelning av resurser från sjukhusvård till primärvård kommer att behövas. I 
utredningen konstateras att kunskapen om kommunernas kostnader är undermålig, men 
att kommunerna idag står för omkring en fjärdedel av landets samlade hälso- och 
sjukvårdskostnader. Som det står i utredningen :”Det är därför nödvändigt att varje 
region och kommun gör egna analyser av hur primärvården behöver förstärkas för att 
respektive huvudman ska kunna leva upp till de gemensamma lagbestämmelser som 
gäller för hela landet, och vilken resursomfördelning som behöver göras för att uppnå 
detta utifrån de egna förutsättningarna.” (s391) 

Det är utredningens bedömning att det kommer att krävas ekonomiska tillskott till 
systemet under en omställningsperiod och att staten behöver bidra med detta genom 
riktade statsbidrag. 

I betänkandet finns skarpa förslag rörande ett utökat arbetet med individuella planer som 
bedöms vara kostnadsdrivande. Utredningen föreslår att de utökade kostnaderna i 
samband med detta förslag i sin helhet ska finansieras av staten. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Jämlikhet i hälso- och sjukvården är en lagstadgad skyldighet för 
sjukvårdshuvudmännen. Vården ska ges efter behov, hålla en bra kvalitet och 
tillgängligheten ska vara god oavsett ålder, bostadsort, utbildning och ekonomiska 
förutsättningar. Den vård som erbjuds ska i möjligaste mån utformas med utgångspunkt 
från den enskilda patientens behov och önskemål. Vården ska vara jämlik för både 
kvinnor och män, flickor och pojkar, utrikes födda och inrikes födda oavsett ålder, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, eller könsuttryck.  

Uttalade syften med utredningen är att utveckla kvalitet, tillgänglighet, effektivitet och 
jämlikhet. En ambition är att mer vård kan ges i eller nära hemmet. Ett syfte med de 
förändringar som föreslås i betänkandet är att förbättra kontinuitet och samordning i 
hälso- och sjukvården. Vikten av en god hälso- och sjukvård med hög kontinuitet och god 
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samordning blir generellt sett allt större med ökade behov, något som framför allt gäller 
äldre, socialt utsatta grupper och personer med funktionsnedsättning – det vill säga 
personer som är aktuella i kommunens verksamheter. Kontinuiteten i relationerna mellan 
patienter och vårdens medarbetare, samt mellan olika professioner och olika 
vårdkontakter, har stor betydelse för såväl vårdens kvalitet och patientens upplevelse som 
medarbetarnas arbetsmiljö och effektiviteten i hälso- och sjukvården.  

 

Bilagor 
1. Sammanfattning SOU 2020:19 God och nära vård  

2. Förslag till remissyttrande 
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Ärendet  
Socialdepartementet har skickat rubricerat ärende på remiss. Göteborgs Stad är inte 
remissinstans men önskar besvara remissen. Yttrandet ska vara Socialdepartementet 
tillhanda senast 2020-09-20. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 
utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) vidare beskriva hur en 
modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård kan utvecklas med fokus på 
primärvården (dir. 2017:24). Utredningen har lämnat tre delbetänkanden och i april 2020 
lämnade utredningen sitt slutbetänkande. 

Bakgrund 
Svensk hälso- och sjukvård beskrivs ofta som sjukhustung med en primärvård som har 
svårt att klara uppdraget som första linjens vård. Framför allt infrias befolkningens 
förväntningar på vårdens tillgänglighet och kontinuitet i lägre utsträckning än i många 
andra länder. Samtidigt står samhället inför demografiska utmaningar med en åldrande 
befolkning och fler personer med multisjuklighet. Många patienter söker sig till 
sjukhusakuten i stället för primärvården med följd att patienter inte sällan befinner sig på 
fel vårdnivå. Primärvården har idag inte något tydligt uppdrag vad gäller att koordinera 
patienternas vård eller att knyta samman olika insatser från regionens hälso- och sjukvård 
med kommunernas sjukvård och socialtjänst. 

Utredningen Effektiv vård föreslog vissa förändringar och regeringen beslutade att 
fortsatt beskrivning av den önskade utvecklingen krävdes och tillsatte föreliggande 
utredning. Tidigare delbetänkanden i utredningen God och nära vård har redan resulterat i 
två propositioner med avsikt att stärka primärvårdens roll.  

Utredningens förslag 
Utredningen har som huvudfokus att beskriva hur hela hälso- och sjukvårdssystemet bör 
ställas om, så att fokus skiftar från vård som bedrivs på sjukhus till ”nära vård”. Nära 
vård är inte en ny vårdform och inte samma sak som primärvård, men primärvården är 
navet för förändringen och en förstärkning av primärvården anses nödvändig. ”Det 
svenska hälso- och sjukvårdssystemet behöver reformeras så att mer resurser ges till de 
delar i systemet som har goda förutsättningar att hantera både närhet till patienten och 
komplexitet i sjukdomstillstånd.” (s.55) 

Utredningens övergripande inriktning är att utveckla kvalitet, tillgänglighet, effektivitet 
och jämlikhet i hälso- och sjukvården. 

Under utredningens gång har det blivit allt tydligare att kommunens hälso- och sjukvård 
är en viktig del i primärvården och slutbetänkandet innehåller flera förtydliganden och 
flera förslag om hur samverkan mellan kommuner och region ska kunna förstärkas. 
Utredningen betonar att kommunernas hälso- och sjukvård är en viktig del av 
primärvården. Utifrån tidigare betänkande föreslås nu i proposition 2019/20:164 att 
hälso- och sjukvårdslagens definitionen av primärvård förändras så att primärvården 
svarar för åtgärder som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller 
någon annan särskild kompetens. Samtidigt införs ett nytt kapitel i hälso- och 
sjukvårdslagen där primärvårdens grunduppdrag definieras. 
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Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt  
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt 
förekommande vårdbehov,  
2. se till att vården är lätt tillgänglig,  
3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens 
individuella behov och förutsättningar,  
4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att 
samordningen sker inom primärvården, och  
5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete. 
 

Stadsledningskontoret väljer att endast fokusera på vissa delar i betänkandet, vilka kort 
beskrivs nedan. 

Hälso- och sjukvårdens struktur 
Uppdelningen i öppen och sluten vård anses adekvat. Utredningen föreslår en fortsatt 
uppdelning i dessa två vårdformer. All primärvård är öppen vård. Begreppet sjukhus 
försvinner från lagstiftningen. 

Utredningen förtydligar att den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för att 
erbjuda alltid utgör primärvård. Eftersom sluten vård kräver intagning vid vårdinrättning 
är all hälso- och sjukvård som utförs i patientens hem öppen vård vilket innebär att 
kommunal hälso- och sjukvård alltid är öppen vård. 

Läkarbemanning i kommunalt finansierad primärvård 
Läkarmedverkan i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården är en central 
komponent i en väl fungerande primärvård och regionen är ålagd att avsätta resurser så att 
läkarinsatser tillhandahålls i den utsträckning som behövs. Utredningen har övervägt om 
kommunen skulle kunna överta skyldighet att erbjuda läkarvård men uppfattar ingen 
önskan från kommunerna att få denna möjlighet, och går därför inte vidare med förslaget. 

Begreppet hemsjukvård ersätts av ”hälso- och sjukvård i hemmet” 
Begreppet hemsjukvård försvinner från lagtext och ersätts av ”hälso- och sjukvård i 
hemmet”. Motivet är att tydliggöra att det är samma sorts hälso- och sjukvård som 
bedrivs ”…med samma kvalitetskrav, behov av adekvat resurssättning och 
kompetensbehov…” även om platsen inte är en vårdinrättning. Anses viktigt för att 
förtydliga olika vårdnivåer och vårdformer. Nya begreppet förväntas vara mer tydligt och 
begripligt för patienter/anhöriga- det är inte en annan ”sämre” typ av sjukvård som ges i 
hemmet. 

Utredningen beskriver att insatser i patientens hem ska definieras som öppen vård, men 
den kan vara specialiserad. Enligt utredningen är den vård som kommunen ansvarar för 
alltid på primärvårdsnivå, men kommunens personal kan både medverka i och utföra 
insatser på specialiserad nivå om man enats om förutsättningarna. Regionen behåller 
huvudmannaskapet. 

Krav på samverkan mellan region och kommun stärks i lag  
Samverkanskrav behöver förtydligas på utförarnivå. Krav på att förutsättningar för 
samverkan ska finnas mellan region och kommun ska föreslås skrivas in i hälso- och 
sjukvårdslagen. Utredningen vill att kommun och region ska vara skyldiga att ha en 
gemensam långsiktig strategisk planering för det gemensamma åtagandet primärvård – 
samt samordning av resurser.  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6 (8) 
   
   

Utredningen problematiserar de begränsade möjligheterna att dela information mellan 
hälso- och sjukvård och socialtjänst som finns i lagen. 

Förtydliganden kring individuell plan 
Utredningen föreslår förtydliganden och harmonisering av de olika lagstiftningarna 
rörande så kallade individuella planer, som beskriver hur samordning ska ske. Den 
individuella planen ska utifrån förslaget upprättas i fler sammanhang och innehålla mer 
information om hälsofrämjande och förebyggande insatser. Förslaget innebär också att 
det blir helt nödvändigt att de inblandade aktörerna ska kunna dela information med 
varandra, och utredningen beskriver hur den gemensamma journalföring som den 
individuella planen innebär är en väg till att dela information. Förslagen i utredningen 
innebär en utökad skyldighet att arbeta med individuella planer Detta kan förväntas 
medföra en större tidsåtgång för administrativa planeringsinsatser. Utredningen förordar 
att den beräknade kostnaden i sin helhet ska finansieras genom finansieringsprincipen 

Krav på att tillhandahålla patientkontrakt 
Varje patient ska ha rätt till ett patientkontrakt som sammanhållet presenterar den 
individuella planen, planerade aktiviteter och insatser samt vem som är fast vårdkontakt. 
Syftet är att stödja relationen mellan patienten och vården och stärka patienten att vara 
mer aktiv t.ex. i egenvård. Patienten ska ses som en del i teamet. Kontraktet ska kunna 
finnas digitalt, skriftligt eller muntligt. 

Vårdens beskrivningssystem 
Utredningen uppfattar att överföring av uppgifter till primärvårdsnivån (regional och 
kommunal) sker ”…utan en strukturerad plan för resurs- och kompetensförsörjning av 
motsvarande uppgifter.” Utredningens bedömning är att detta delvis beror på bristen på 
grundläggande data. Man påtalar att kommunernas hälso- och sjukvårdskostnader 
synliggörs för dåligt och att det råder brist på kvalitetssäkrade underlag för omfattning, 
volym, kvalitet i kommunal hälso- och sjukvård. 

Det bedöms vidare finnas ett behov av att utreda om den hälso- och sjukvård som ges 
med kommunen som huvudman i dag omfattas tillräckligt av vårdens 
beskrivningssystem. Socialstyrelsen ska därför ges i uppdrag att genomföra en sådan 
utredning och en översyn av begrepp, termer och klassifikationer. 

Omfördelning av resurser  
Utredningen identifierar att ”den kommunala hälso- och sjukvården överlag är väsentligt 
underresurssatt”. Utredningen ser problem med att kommuners hälso- och 
sjukvårdskostnader inte redovisas tydligt och ej synliggörs och bedömer att en 
omfördelning av resurser skulle ge en mer kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. 
Utredningen ger inga förslag pga kommunala självstyret men påtalar att statliga stöd bör 
reflektera att det gäller två huvudmän, vilket tidigare inte alltid varit fallet.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Sammanfattningsvis anser stadsledningskontoret att detta är en positiv och helt nödvändig 
reform som strävar efter anpassning till individers verkliga, komplexa behov som framför 
allt bör uppfyllas i deras närmiljö. Det är positivt att kommunernas roll i den nära vården 
i högre utsträckning än tidigare beskrivs och betonas, men stadsledningskontoret vill 
understryka behovet av stöd för att definiera ansvarsgränser mellan kommun och region 
gällande vad som definieras som primärvård respektive specialiserad vård. Reformen 
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kommer att innebära ökade kostnader för kommunerna. För att förändringen ska kunna 
bli verklighet och kommunerna ska kunna utföra det utökade ansvar som reformen 
kommer att innebära är det också helt nödvändigt att den beskrivna resursöverföringen 
genomförs, både inom regionen för att förstärka samverkansarbetet med kommunen, men 
även från region till kommun. 

Stadsledningskontorets samlade bedömning är att ställa sig bakom betänkandet och dess 
förslag. Stadsledningskontorets vill lämna följande synpunkter:  

Det är bra att utredningen tydliggör att kommunens vårdnivå är primärvård. 
Stadsledningskontoret vill betona vikten av att insikten finns hos alla aktörer att de allra 
mest sjuka och komplexa patienterna inom primärvården är de patienter som får hälso- 
och sjukvård i hemmet, där personal från kommunen i de flesta fall finns med i arbetet. 
Kommunens insatser hos dessa patienter utförs inte bara av sjuksköterskor och annan 
legitimerad personal, utan även av undersköterskor, stödassistenter, personliga assistenter 
och vårdbiträden. De som utför både omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt ibland komplexa egenvårdsåtgärder som handräckning.  

Stadsledningskontorets ser att det finns en inneboende problematik i definitionen av vad 
som är primärvård. En definition som beskriver att primärvård är hälso- och sjukvård som 
inte behöver särskilda resurser eller kompetens lämnar stort utrymme för tolkningar. Den 
hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunerna har de senaste åren krävt omfattande 
ökning av både kompetens och arbete med nya typer av utrustning i hemmen, Det nya 
förtydligandet av primärvårdens grunduppdrag i hälso- och sjukvårdslagen är därför 
välkommet. Erfarenheterna från införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård visar att regionens primärvård inte på ett tydligt sätt blivit det 
nav i patientens vård som avsetts. I denna omställning är det viktigt att säkerställa att alla 
parter kan ta sin avsedda roll. 

Den tydliga strategin att vård ska förflyttas från sjukhusen till primärvården, skapar oro 
att kommunens ansvar och kostnader ökar utan att någon kompensation från regionen 
följer med detta. Även om det vore ett för stort ingrepp i det kommunala självstyret om 
staten skulle styra över resursfördelningen vill vi understryka behovet av lagstiftarens och 
myndigheternas stöd och tydliggöranden angående resursfördelningen för att säkerställa 
att inte ansvarsgränsen förskjuts utan kontroll. Vi ser behov av ekonomiska incitament för 
att på riktigt förändra arbetssättet till en mer nära vård.  

Stadsledningskontoret är positiva till att kraven på samverkan tydliggörs i lagstiftningen. 
En väl fungerande samverkan mellan primärvårdens aktörer – regionala och kommunala - 
blir än mer viktig att tydliggöra. Det är i sammanhanget viktigt att betona att kommunen 
inte har några egna patienter utan att samtliga patienter i vår organisation har sin läkare 
med behandlingsansvar inom regionens verksamhet. Samverkan krävs därför kring 
samtliga patienter i kommunal hälso- och sjukvård. 

Stadsledningskontoret är angelägna om att regelverket kring utförande och 
huvudmannaskap gällande specialiserad vård som utförs i hemmet tydliggörs, och är 
positiva till inriktningen i utredningen. Utredningens förslag är dock inte tillräckliga för 
att lösa den problematik som nu finns kring samverkan mellan regioner och kommuner 
gällande hur hälso- och sjukvårdsinsatser kan ges i den enskildes hem. Det behövs 
konkreta lagförslag som möjliggör samverkan mellan region och kommun. En förändrad 
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lagstiftning är en förutsättning för att regioner och kommuner ska kunna ge den enskilde 
en trygg och säker vård i hemmet. Göteborgs Stad vill framhålla att det är angeläget att ett 
sådant förslag tas fram snarast.  

Stadsledningskontoret är positiva till den utökade möjligheten till fast läkarkontakt som 
är en viktig reform för att främja kontinuitet vilket har stor betydelse för patientens 
trygghet. När en patient är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård innebär detta i 
många fall en tydlig förstärkning av den upplevda kontinuiteten i och med att 
omvårdnadsansvarig personal tar ett samordnande ansvar. En omfattande arbetsuppgift 
för framför allt sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård är att få tag på patientens 
behandlande läkare. Stadsledningskontoret hoppas att möjligheten till fast läkare 
underlättar för vårdcentralens läkare att verkligen ta den samordnande/koordinerande 
rollen. 

Stadsledningskontoret vill understryka komplexiteten som finns i kommunens uppdrag. 
Samtidigt som kommunen ansvarar för en avsevärd del av landets hälso- och sjukvård så 
var inriktningen i Ädelreformen att skifta förhållningssätt från sjukvård och vårdhem till 
omsorg. Ambitionen var att ge förutsättningar för ett åldrande med kvalitet där åldrandet 
inte ses som en sjukdom, utan där människor kan leva länge med en komplex 
sjukdomsbild utan att vården institutionaliseras. I samband med covid-19-pandemin har 
omständigheterna i ”äldrevården” diskuterats frekvent. Användningen av begreppet 
äldrevård istället för äldreomsorg visar på delvis felaktiga uppfattningar och 
förväntningar på kommunens uppdrag och möjligheter. En stor komplexitet finns i att 
stärka upp sjukvården utan att ge avkall på den sociala omsorgen eller den enskildes 
självbestämmande. 

Stadsledningskontoret delar uppfattningen att bättre uppföljning av kvantitet, kvalitet och 
resultat i kommunens hälso- och sjukvård är nödvändig för att beskriva och förstå detta 
område tydligare. Gemensamma verktyg för uppföljning vore önskvärda både för att 
effektivisera arbetet med sådana verktyg och för att kommungemensam kvantifiering 
kommer att behövas för att tydligt beskriva det uppdrag kommunerna har och hur det 
utvecklas.  

Förändringen kommer att ställa stora krav på hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra 
Götalandsregionen och länets kommuner. Avtalet reglerar ansvarsfördelning och 
samverkan inom de områden där kommunerna och regionen har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar och beskriver i vilka sammanhang som regionen överlåter skyldigheten 
att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet till patienter med behov av vård i hemmet över 
tid. som får vård i hemmet. 

 

 

Lisbeth Nilsson 

Direktör välfärd och utbildning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Göteborgs Stads remissyttrande – God och nära vård – en 
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 
2020:19). (Socialdepartementets diarienummer 
S2020/02841/FS) 
 
Göteborgs Stad önskar lämna synpunkter på rubricerade remiss. Remissvaret ska ha 
kommit in till Socialdepartementet senast den 20 september 2019. 

Sammanfattningsvis anser Göteborgs Stad att detta är en positiv och helt nödvändig 
reform som strävar efter anpassning till individers verkliga, komplexa behov som framför 
allt bör uppfyllas i deras närmiljö. Det är positivt att kommunernas roll i den nära vården 
i högre utsträckning än tidigare beskrivs och betonas, men Göteborgs Stad vill 
understryka behovet av stöd för att definiera ansvarsgränser mellan kommun och region 
gällande vad som definieras som primärvård respektive specialiserad vård. Reformen 
kommer att innebära ökade kostnader för kommunerna. För att förändringen ska kunna 
bli verklighet och kommunerna ska kunna utföra det utökade ansvar som reformen 
kommer att innebära är det också helt nödvändigt att den beskrivna resursöverföringen 
genomförs, både inom regionen för att förstärka samverkansarbetet med kommunen, och 
från region till kommun. 

Göteborgs Stads samlade bedömning är att ställa sig bakom betänkandet och dess förslag.   

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
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Göteborgs Stad vill lämna följande synpunkter:  

• Det är bra att utredningen tydliggör att kommunens vårdnivå är primärvård. Göteborgs 
Stad vill betona vikten av att insikten finns hos alla aktörer att de allra mest sjuka och 
komplexa patienterna inom primärvården är de patienter som får hälso- och sjukvård i 
hemmet, där personal från kommunen i de flesta fall finns med i arbetet. Kommunens 
insatser hos dessa patienter utförs inte bara av sjuksköterskor och annan legitimerad 
personal, utan även av undersköterskor, stödassistenter, personliga assistenter och 
vårdbiträden som utför både omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt ibland komplexa egenvårdsåtgärder som handräckning.  

• Göteborgs Stad ser att det finns en inneboende problematik i definitionen av vad som är 
primärvård. En definition som beskriver att primärvård är hälso- och sjukvård som inte 
behöver särskilda resurser eller kompetens lämnar stort utrymme för tolkningar. Den 
hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunerna har de senaste åren krävt omfattande 
ökning av både kompetens och arbete med nya typer av utrustning i hemmen, Det nya 
förtydligandet av primärvårdens grunduppdrag i hälso- och sjukvårdslagen är därför 
välkommet. Erfarenheterna från införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård visar att regionens primärvård inte på ett tydligt sätt blivit det 
nav i patientens vård som avsetts. I denna omställning är det viktigt att säkerställa att alla 
parter kan ta sin avsedda roll. 

• Den tydliga strategin att vård ska förflyttas från sjukhusen till primärvården, skapar oro 
att kommunens ansvar och kostnader ökar utan att någon kompensation från regionen 
följer med detta. Även om det vore ett för stort ingrepp i det kommunala självstyret om 
staten skulle styra över resursfördelningen vill vi understryka behovet av lagstiftarens och 
myndigheternas stöd och tydliggöranden angående resursfördelningen för att säkerställa 
att inte ansvarsgränsen förskjuts utan kontroll. Vi ser behov av ekonomiska incitament för 
att på riktigt förändra arbetssättet till en mer nära vård.  

• Göteborgs Stad är positiva till att kraven på samverkan tydliggörs i lagstiftningen. En väl 
fungerande samverkan mellan primärvårdens aktörer – regionala och kommunala - blir än 
mer viktig att tydliggöra. Det är i sammanhanget viktigt att betona att kommunen inte har 
några egna patienter utan att samtliga patienter i vår organisation har sin läkare med 
behandlingsansvar inom regionens verksamhet. Samverkan krävs därför kring samtliga 
patienter i kommunal hälso- och sjukvård. 

• Göteborgs Stad är angelägna om att regelverket kring utförande och huvudmannaskap 
gällande specialiserad vård som utförs i hemmet tydliggörs, och är positiva till 
inriktningen i utredningen. Utredningens förslag är dock inte tillräckliga för att lösa den 
problematik som nu finns kring samverkan mellan regioner och kommuner gällande hur 
hälso- och sjukvårdsinsatser kan ges i den enskildes hem. Det behövs konkreta lagförslag 
som möjliggör samverkan mellan region och kommun. En förändrad lagstiftning är en 
förutsättning för att regioner och kommuner ska kunna ge den enskilde en trygg och säker 
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vård i hemmet. Göteborgs Stad vill framhålla att det är angeläget att ett sådant förslag tas 
fram snarast.  

• Göteborgs Stad är positiva till den utökade möjligheten till fast läkarkontakt som är en 
viktig reform för att främja kontinuitet vilket har stor betydelse för patientens trygghet. 
När en patient är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård innebär detta i många fall en 
tydlig förstärkning av den upplevda kontinuiteten i och med att omvårdnadsansvarig 
personal tar ett samordnande ansvar. En omfattande arbetsuppgift för framför allt 
sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård är att få tag på patientens behandlande 
läkare. Göteborgs Stad hoppas att möjligheten till fast läkare underlättar för 
vårdcentralens läkare att verkligen ta den samordnande/koordinerande rollen. 

• Göteborgs Stad vill understryka komplexiteten som finns i kommunens uppdrag. 
Samtidigt som kommunen ansvarar för en avsevärd del av landets hälso- och sjukvård så 
var inriktningen i Ädelreformen att skifta förhållningssätt från sjukvård och vårdhem till 
omsorg. Ambitionen var att ge förutsättningar för ett åldrande med kvalitet där åldrandet 
inte ses som en sjukdom, utan där människor kan leva länge med en komplex 
sjukdomsbild utan att vården institutionaliseras. I samband med covid-19-pandemin har 
omständigheterna i ”äldrevården” diskuterats frekvent. Användningen av begreppet 
äldrevård istället för äldreomsorg visar på delvis felaktiga uppfattningar och 
förväntningar på kommunens uppdrag och möjligheter. En stor komplexitet finns i att 
stärka upp sjukvården utan att ge avkall på den sociala omsorgen eller den enskildes 
självbestämmande. 

• Göteborgs Stad delar uppfattningen att bättre uppföljning av kvantitet, kvalitet och 
resultat i kommunens hälso- och sjukvård är nödvändig för att beskriva och förstå detta 
område tydligare. Gemensamma verktyg för uppföljning vore önskvärda både för att 
effektivisera arbetet med sådana verktyg och för att kommungemensam kvantifiering 
kommer att behövas för att tydligt beskriva det uppdrag kommunerna har och hur det 
utvecklas.  
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