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§ 31
Remiss SOU 2016:2 Effektiv vård (von/2016:48)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens och socialförvaltningens gemensamma förslag till remissvar.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har fått i uppdrag att i
kommunens räkning besvara remissen ”Effektiv vård – Slutbetänkande av
En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och
sjukvården (SOU 2016:2)”.
I januari i år presenterades utredningen om en effektivare och mer ändamålsenlig svensk sjukvård. I utredningsuppdraget har ingått att belysa effektivitets-problem och viktiga utvecklingsområden. Utredningen konstaterar
att sjuk- och hälsovården i Sverige fungerar i stort väl i dag, samtidigt som
det finns ett antal stora utmaningar inför framtiden. För att komma till rätta
med dessa lämnar utredningen en rad förslag till åtgärder som kan vidtas på
nationell, regional och lokal nivå.
Vi anser att det är mycket positivt att utredningen har genomförts; den är
mycket omfattande och belyser de aktuella frågorna och utmaningarna ur en
mängd olika perspektiv. Vidare anser vi att många av de presenterade förslagen skulle bidra till ett effektivare vårdsystem som skulle vara mer tillgänglig för medborgarna. Det är positivt att utredningen har sin tydliga utgångspunkt på patientens perspektiv och behov.
I detta remissvar har vi främst fokuserat på de förslag och utvecklingsområden som berör kommunens och primärvårdens samverkan och äldre med
omfattande behov.
En aspekt som vi önskar ska tydliggöras ytterligare är vilka ekonomiska
konsekvenser utredningens förslag kommer att medföra för kommunen.
Framför allt efterfrågar vi en djupare analys av kostnadsfördelningen mellan
landsting och kommun.
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