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Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd 

till psykiskt sjuka. 

Psykologförbundet tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter över 

ovan nämnda betänkande.  

Synpunkter på utredningens förslag. 
 
Sammanfattningsvis. 
Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny 
vårdform av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvård vid av 
lättare psykisk hälsa. Sveriges Psykologförbund är därför mycket tacksamma för att 
utredningen valt att inte föreslå en ny vårdform utan i stället anta ett holistiskt 
synsätt och att samla insatser som rör fysiskt och psykisk hälsa.  
 
Avsnitt 3.7.3. Specifika funktioner av betydelse för primärvårdens arbete med 
psykisk hälsa.  
I detta avsnitt redogörs för psykologiskt ledningsansvar (PLA) som en del av 
ledningsstrukturen. Psykologförbundet skulle särskilt vilja lyfta värdet av en PLA i 
verksamhetens strategiska arbete. PLA-funktionen kan öka jämlikheten i vården 
och stärka patientsäkerhetsarbetet vid psykologiska insatser. I rollen ligger även att 
följa upp och utveckla rutiner för metodutveckling i kvalitetssyfte.  
 
Avsnitt 5.1. Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
Psykologförbundet tillstyrker förslaget att ändra i hälso- och sjukvårdslagen med 
syfte att tydliggöra primärvårdens uppdrag för den psykiska ohälsan. Vi instämmer i 
bedömningen att genom att förtydliga primärvårdens uppdrag för den psykiska 
ohälsan synliggörs huvudmännens uppdrag att stärka primärvårdens ansvar för att 
vara navet i hälso- och sjukvården även för den psykisk hälsan. 
 
Avsnitt 6.3.3 Uppföljning och forskning Systematisk uppföljning av primärvården på 
aggregerad nivå 
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Psykologförbundet stödjer bedömningen att en systematisk uppföljning av 
primärvården på aggregerad nivå behöver byggas upp. Detta är av yttersta vikt 
både för att följa upp och utvärdera primärvårdens omställning till en god och nära 
vård och för att möjliggöra forskning inom primärvården när det gäller såväl fysisk 
som psykisk hälsa. 
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