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Remiss om Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad
på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)

HVO-2019-5387
Sammanfattning

Slutbetänkandet av utredningen Styrning för en mer jämlik vård (SOU 2019:42) har skickats
på remiss till Malmö stad. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och överväga olika
alternativ när det gäller vilka styrsystem för hälso- och sjukvården som bäst överensstämmer
med målsättningarna i hälso- och sjukvårdslagen, och med principen om vård efter behov på
lika villkor till hela befolkningen. I uppdraget ingick bland annat även att kartlägga och
analysera användandet av inhyrd vårdpersonal. I mars 2018 fick den särskilde utredaren ett
tilläggsuppdrag att analysera hur ett långsiktigt hållbart system för så kallade nätdoktorer kan
skapas, med beaktande av principen om behovsstyrd vård. Utredningen har fokuserat på de
delar av primärvården som bedrivs av Sveriges regioner.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig i stort positiv till utredningens förslag, men
har några synpunkter på det som rör socialtjänstens målgrupper.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Beslutsunderlag
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