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”En särskild utredare ska utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård 
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.”

Ursprungsdirektiv (S 2017:01) och tre tilläggsdirektiv
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”Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, 
även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt 
sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som 
patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och 
regioner kan ge för att möjliggöra detta.
En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära 
att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.
Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov 
och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som 
är viktigt för just den personen.”

(SKR hemsida Nära vård)

Vad är nära vård?
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”Alla människor har tillgång till de hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, 
behandlande och rehabiliterande hälsotjänster de behöver, och att dessa 
tjänster är av en tillräcklig kvalitet för att vara effektiva.”

”…ett skifte från dagen hälsosystem, uppbyggda kring sjukdomar och 
institutioner till ett system som är designat för människor.”

”…en integrerad och personcentrerad ansats när hälsosystem utvecklas…”

”…en sådan ansats avgörande för att säkerställa att även marginaliserade och 
sårbara grupper nås – ingen lämnas utanför.”

WHO – Universal Health Coverage
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HSL 13 a kap. Primärvårdens grunduppdrag
1§
Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör primärvård
särskilt
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt 
förekommande vårdbehov, 
2. se till att vården är lätt tillgänglig, 
3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som 
patientens individuella behov och förutsättningar, 
4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att 
samordningen sker inom primärvården, och 
5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete 
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Huvudman:
Regioner

Huvudman:
Kommuner

Hälso- och sjukvård (HSL) Socialtjänst (SoL)

Huvudman:
Staten

• 400 000 patienter (2016)
• Cirka 25% av hälso- och 

sjukvårdens kostnader



Hälsocentralen mitt i byn – att utgå från närmiljön

Samordnad utveckling för god och nära vård
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Figur 6.1 När man upplever psykisk ohälsa kan 
man behöva redskap för att hantera situationen

Figur 6.2  Stödet till den med psykisk ohälsa kan se 
olika ut och bestå av många olika insatser

Avslutande betänkande, Rätt stöd till psykisk hälsa



Från linjära till nätverksbaserade system



Utredningen avslutades 31/1 2021 – genomförandet tar vid!

• Tre propositioner hittills – en primärvårdsreform växer fram

• Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen, IVO, Vård- och omsorgsanalys

• SKR och överenskommelser, genomförande hos huvudmännen

• Närliggande statliga utredningar gällande barn och unga, samsjuklighet vid 
missbruk, ny äldreomsorgslag

• Inriktningen lyfts i nya regeringsförklaringen – det uthålliga arbetet 
fortsätter!



Utredningens hemsida (en tid till): 

http://www.sou.gov.se/godochnaravard/
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