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HSO i Stockholms läns synpunkter till yttrande över God och
nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)
HSO i Stockholms län ställer sig bakom de förslag som presenteras i delbetänkandet. För att möta och tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvården
idag, imorgon och i framtiden behöver primärvårdens uppdrag förstärkas. För att
klara detta vill HSO framhålla att specialistsjukvården i högre utsträckning bör ha
en konsulterande roll till primärvården och inte som idag när det är tvärtom. Även
tillgången till specialistutbildad hälso- och sjukvårdspersonal på vårdcentralerna
är av yttersta vikt för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Bemötande och patienters delaktighet är två viktiga aspekter som bör vägas
in i diskussionen primärvårdens förstärkta roll.
Förslaget till ändring kring en medicinsk bedömning inom tre dagar i hälso- och
sjukvårdslagen är ett bra förslag. Utifrån ett patientperspektiv är det bra, då det
förhoppningsvis kan bidra det till en ökad tillgänglighet inom primärvården samt
att det stärker att det är dit patienterna ska vända sig i första hand. Ett förslag som
skulle kunna utveckla och stärka primärvårdens roll ytterligare är att Akademiska
vårdcentraler och Akademiskt primärvårdscentrum, som idag finns inom Stockholms läns landsting, bör utvidgas till fler landsting och regioner. Det finns en
stor betydelse för patienterna att forskningen, utbildning och utveckling sker där
patienterna finns.
Samordning och koordinering är viktigt för personer med funktionsnedsättning
och/eller kronisk sjukdom. Primärvårdens uppdrag bör vara utformat med ett holistiskt synsätt. För att primärvården ska kunna göra det behövs att primärvårdens
möjligheter att ha tillgång till multiprofessionellt teamarbete som kan göra samlade bedömningar. Primärvård bör i högre utsträckning även ha ett hälsofrämjande arbetssätt, med både primär- och sekundärprevention. HSO i Stockholms
län ser även att möjligheten för vårdcentraler att inom ramen för valfrihetssystem,
kunna organisera och specialisera sig kring vissa diagnosgrupper eller funktionstillstånd, bör främjas.
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