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Remissvar över 
God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild 
 
Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) tackar för möjligheten att få yttra sig angående denna 
remiss. 
 
SPF instämmer på att det krävs en förändring av grundläggande styrande principer för 
vårdens organisering för att möta dagens krav. Utredningens intention att stärka 
primärvårdens roll är i enlighet med SPF:s målbild ”helhetssyn och samverkan”. 
 
SPF saknar dock en beskrivning på vad konsekvenserna för specialist- och slutenvården är 
(där psykiatrin är en del av) och hur kommunikationen mellan primärvården och den 
specialiserade vården ska utvecklas. En god samverkan mellan de olika instanserna inom 
sjukvården är en förutsättning för att kunna ge god och effektiv vård.  
 
Utredningen gör iakttagelsen att det finns en brist på tillit mellan olika aktörer i hälso- och 
sjukvårdsystemet, som ibland är påtaglig. En viktig fråga för den fortsatta möjligheten att 
samordna en större förändring är därför hur tilltron mellan aktörer kan stärkas. 
 
Det är vårdtunga patientgrupper som särskilt drabbas av negativa följder till 
kommunikationssvårigheter mellan primärvården och specialist- och sjukhusvården:  
Patienter med komplexa vårdbehov, såsom psykisk sjuka med samtidigt föreliggande svikt i 
en eller flera organsystem, svåra beroendetillstånd, somatoforma syndrom, svåra funktionella 
störningar, smärtsyndrom och multisjuka äldre personer.  
 
SPF efterfrågar att utredningen i sitt fortsatta arbete tar fram modeller hur vården kring dessa 
särskilda patientgrupper ska samordnas, där det krävs insatser från både primär- och 
specialistsjukvården såsom kommuninsatser.  
 
SPF ställer sig grundläggande positiv till en behovsstyrd vårdgaranti som utöver läkare 
omfattar även andra legitimerade yrkesgrupper. Det kräver dock kvalitetssäkrade 
utbildningsinsatser för de andra yrkesgrupper som ska utföra fler förstahandsbedömningar. 
Ansvaret för kompetenshöjning bör inte enbart ligga hos utföraren utom krav bör ställas på en 
samverkan mellan utbildningsinstitutioner och utförarna.  
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