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Plats och tid

Gävle sjukhus, Brömssalen samt via Skype kl. 10:00-14:40

Beslutande ledamöter

Tommy Berger (S) (ordförande)
Per-Ewert Olsson Björk (C) (vice ordförande)
Ann-Charlotte Granath (M) (2:e vice ordförande)
Linnéa Wickman (S)
Anders Bergsten (S)
Shida Kinuka (S)
Richard Carlsson (SD)
Latifa Löfvenberg (SD)
Kent Olsson (SVG)
Kristina Sjöström (V)
Ingemar Kalén (KD)
Helena Englund (L)
Remzija Kolasinac (S) ersätter Annika Huber (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Birgitta Medin (M)
Joakim Vestlund (C)
Yvonne Oscarsson (V)
Joann Ling (MP)

Övriga närvarande

Johan Kaarme (Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör)
Tommy Stokka (Stabschef)
Janet Kling (Sekreterare)
Peo Hermansson (Medicinsk rådgivare)
Martin Eriksson (C) (Politisk sekreterare)
Anders Hällbom (MP) (Politisk sekreterare)
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Yttrande Remiss av SOU 2020:19 God och nära vård – En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem - INFORMATION (HSN 2020/600)
Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Medicinska rådgivare Peo Hermansson informerar.

Region Gävleborg har erbjudits att svara på remiss från Socialdepartementet – God och nära
vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda
myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik,
tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården (dir. 2017:24).
Utredningen har presenterat ett första delbetänkande (SOU 2017:53) juni 2017, ett andra
delbetänkande (SOU 2018:39) juni 2018, det tredje delbetänkandet (SOU 2019:29) i juni
2019.
Nu i april 2020 detta huvudbetänkande - God och nära vård – En reform för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Utredningen redovisar här en övergripande beskrivning av det som under utredningens gång
identifierats som centrala framgångsfaktorer respektive möjliga hinder för
omställningsarbetet. Dessutom lämnas ett antal förslag och bedömningar som syftar till att
stärka olika dimensioner av samverkan och skapa ett mer sammanhanhängande hälso- och
sjukvårdssystem. Vidare lämnas förslag på att tydliggöra hälso- och sjukvårdshuvudmännens
ansvar att medverka i utbildning samt två olika alternativa vägar för att integrera de läkare och
fysioterapeuter som i dag verkar enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om
ersättning för fysioterapeuter, i den ordinarie primärvården och dess vårdvalssystem samt
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övrig öppenvård, i samklang med övriga förändringar som sker inom hälso- och sjukvården.
Slutligen lämnas också förslag och bedömningar kring vidare översyn och förändringar
gällande den grundläggande strukturen med uppdelningen i öppen vård och sluten vård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen och beslut tas på nästa
sammanträde.

Expedieras till

Socialdepartementet
Regeringskansliet

Beslutsunderlag




Yttrande Remiss av SOU 2020:19 God och nära vård – En reform för ett hållbart
hälso- och sjukvårdssystem.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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