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Remiss om God och nära vård - En reform för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

HVO-2020-1788
Sammanfattning

Malmö stad har getts möjlighet att svara på remissen om God och nära vård – En reform för
ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19). Inom ramen för utredningen
Samordnad utveckling for god och nära vård föreslås reformer för att utveckla och
omstrukturera svensk hälso- och sjukvård. Denna remiss avser delbetänkandet God och nära
vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19). I betänkandet
redovisar utredningen en övergripande beskrivning av det utredningen under utredningens
gång identifierat som centrala framgångsfaktorer respektive möjliga hinder för
omställningsarbetet. Dessutom lämnar utredningen ett antal förslag som syftar till att stärka
olika dimensioner av samverkan och skapa ett mer sammanhanhängande hälso- och
sjukvårdssystem. Förslag lämnas inom områdena:







samverkansstrukturer för hälso- och sjukvården
patientkontrakt – patientens stöd för en sammanhållen vård
utbildningens och forskningens roll i omställningen till en god och nära vård.
verksamheter som drivs enligt lagen om läkarersättning eller lagen om ersättning för
fysioterapi
en ändamålsenlig struktur för styrning av hälso- och sjukvården
att skapa förutsättningar för det fortsatta omställningsarbetet.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag, särskilt
förslaget om att ersätta begreppet hemsjukvård med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdsystem, och ställer sig
därmed i huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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