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Famna har av regeringen inbjudits att yttra sig över rubricerad utredning, och
lämnar därför följande synpunkter och kommentarer.

Kapitel 7.2
Famna ser positivt på att kravet på att landstingen beslutar om vårdgaranti
lagfästs i syfte bl.a. att säkerställa likvärdiga villkor i hela landet. Den
föreslagna uppföljningen bör – utöver att ge viktig information till patienter –
syfta till att successivt kunna reducera antalet dagar för vårdgarantins yttre ram.
Den lärande processen i landstingen kan vinna på att den nationella
uppföljningen också omfattar utformning och tillgängliggörande av
information till patienterna om väntetider, alternativa vårdgivare, redovisad
kvalitet etc.
Famna välkomnar de justeringar som föreslås ske i Hälso- och sjukvårdslagen
till förmån för patientens möjlighet att välja vårdgivare inom hela landet. Detta
ger möjlighet inte bara att välja vårdgivare för en kortare behandlingsinsats,
utan också att välja vårdgivare vid tidsmässigt längre vårdbehov eller t.ex. vård
i livets slutskede, på en ort där anhöriga finns nära.
Kapitel 7.3
Famna uppfattar förslaget som snarast en försvagning av nuvarande regel,
möjligen som en eftergift till att den faktiskt inte efterlevs. En fast vårdkontakt
i form av patientansvarig läkare är en stor trygghet för många patienter med
antingen långvarig kontakt med hälso- och sjukvården eller/och mångfacetterad
sjukdomsbild under kortare vårdperiod. Inte minst inom den psykiatriska
vården och även inom akutsjukvården vittnar många patienter om de problem
som uppkommer när det inte går att få klarhet i vem som i medicinskt ansvarig
ställning samordnar vården och följer upp behandlingsresultat.
Famna ställer sig tveksam till att den föreslagna förändringen av lagstiftningen kommer att innebära en ökad trygghet för patienterna.
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För vårdgivare inom Famna är det en viktig kvalitetsfaktor att det finns en
patientansvarig läkare. Det kan därtill givetvis förekomma patientansvar för
personal inom andra personalkategorier – men då utan det samlade och
övergripande ansvaret för patienten.
Kapitel 7.4
Famna välkomnar förslaget om rätt till förnyad medicinsk bedömning som
utredningen presenterar.
Kapitel 7.5
Famna har förståelse för att utredningen inte lägger fram förslag till samlad
lagstiftning som belyser patientens situation, alternativt rättigheter, då
utredningen inte haft detta uppdrag.
Famna skulle dock välkomna att ett sådant regelverk utarbetas, då Famnas
bedömning är att det verkningsfullt skulle bidra till en vitalisering av relationen
mellan vårdgivare och patienter och stärka kraften i det uppdrag landstingen
ger vårdgivare att utveckla hälso- och sjukvården till att vara än mer adekvat,
kvalitativ och effektiv utifrån i första hand patienternas behov.
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