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SOU 2017:53 

 

Socialdepartementet 

Diarienr S2017/03549/FS 

 

Målbild och färdplan 

Utredningens förslag på målbild och färdplan är utmärkta, vi har inget att tillägga. 

 

Övriga synpunkter: 

1. Distriktssköterskans roll  

Vi ser distriktssköterskan (DSK) och specialister i allmänmedicin som nyckelfigurer i 

både dagens och framtidens primärvård. Det är viktigt att utredningen och 

beslutsfattare tillvaratar den kunskap och kompetens DSK besitter. DSK ska vara 

lotsar i primärvården och arbeta med förebyggande vård. 
 

• Prevention 

Folkhälsa utgör en stor del av specialistutbildningen till DSK. Ge DSK mandat 

och ekonomiskt utrymme att självständigt driva livsstilsmottagningar. Krångla 

inte till det med krav på extra utbildningar som inte ingår i DSK-utbildningen. 

DSK åtnjuter stor respekt hos befolkningen och kan många gånger med ett kort 

samtal påverka patientens levnadsvanor på sikt. Övervikten och stillasittandet 

ökar i samhället, DSK är rätt yrkesgrupp att vända den trenden.  
 

• Hur ska bristen på DSK lösas? 

Gör det attraktivt för sjuksköterskor (SSK) att vidareutbilda sig till DSK. 

Tydliggör utbildningen och uppdraget. DSK ska ej vara utbytbara mot SSK. 

Utöka förskrivningsrätten för DSK. BEON-modellen bra! 
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2. Samordning primärvård – sluten vård 

Webbaserade kommunikationssystem måste vara användarvänliga och obligatoriska. 

Det måste medföra konsekvenser att underlåta att följa regelverket. Olikheten mellan 

dagens journal- och kommunikationssystem i landet försvårar möjligheterna till jämlik 

vård. 

 

3. Tillgänglighet - egenvård - hemtjänst 

Omskrivningen ”bedömning” istället för ”besök” i vårdgarantin är mycket bra. 

Vi anser inte att stor tillgänglighet i primärvården löser hela problemet med långa 

köer, även befolkningen måste ta sitt ansvar. Vi föreslår att Egenvård blir ett ämne i 

grundskolan och på gymnasium samt att man på statlig nivå driver regelbundna 

kampanjer om egenvård. Det bör även ställas minimikrav på utbildnings- och 

kunskapsnivån hos hemtjänstpersonal och övrig omsorgspersonal. En ökning av 

personalens kännedom och baskunskap om sjukdomar och tillstånd hos brukarna 

skulle med all sannolikhet minska återinläggningar på sjukhus.   

 

Vi ser positivt på både betänkandet ”Effektiv vård” och delbetänkandet ”God och nära vård – 

En gemensam färdplan och målbild”. Vi välkomnar en översyn och omdaning av sjukvården i 

Sverige, många distriktssköterskor upplever på nära håll hur vårdtyngden och arbets-

belastningen ökar i primärvården och oroar sig för framtiden.  
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