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Psykologförbundets omställning till en god och nära vård 

Inspirerade av SKRs dialogmodell ville vi fortsätta den ända ut i vår organisation och har 

därför samlat representanter för våra föreningar och nätverk digitalt parallellt med SKR 
dialogmöten. Vi har gått igenom de olika dimensionsförflyttningarna och diskuterat 

implementeringsprocesserna av God och nära vård-utredningens förslag. Det har varit 

viktigt att dels återge vilka de bärande förflyttningarna för omställningen varit i 

utredningen, dels fånga upp och sprida kunskap om de utvecklingsarbeten som 

påbörjats i regionerna.  

Vi kan konstatera att våra medlemmar har en tydlig och gemensam bild av vilka 

faktorer som är avgörande för en framgångsrik omställning där patienten är i centrum.  

Dessa är bl a: 

• en organisation med styrmedel och kompetensförsörjning som stödjer förflyttningen 
• ett ledarskap med kunskap om interprofessionellt arbetssätt 
• en jämlik relation mellan primärvårdens yrkesgrupper. Just hur ett välintegrerat 

samarbete mellan olika professioner kan organiseras i primärvård har vi tagit med till 
SKR, som också fått bli ett nationellt exempel i både Nära vård-podden och i SKRs 
inspirationsskrift. 

 

Att gå mot en mer sammanhållen vård där psykiska och fysiska tillstånd jämställs, och 
där interaktionen mellan dem ses som en självklar förutsättning för att sätta patientens 

behov i centrum, är en utgångspunkt för psykologisk bedömning och behandling. Vi 

ser ett starkt intresse hos psykologer för att ta ett ökat ansvar i utvecklandet av 

vårdprocesser, men också hos vårdgivare som ser vikten att integrera psykologisk 

kompetens i styrning och ledning genom att antalet PLA, dvs psykologiskt 

ledningsansvariga, ökar.  

Sveriges Psykologförbund ser att för att omställningen till en God och nära vård ska bli 

verklighet är det avgörande med psykologisk kompetens i ledningen för vårdens 

verksamheter. Kunskaper om psykologiska processer på individ- grupp- och 

organisationsnivå behövs. Användandet av psykologiska behandlingsmetoder, inte 

bara för psykiska tillstånd, behöver utvecklas liksom förståelsen för hur olika vårdkedjor 
och vårdprocesser påverkar patienter. Då kan visionerna bli verklighet! 

 


