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Remiss- förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)  
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Sveriges Psykologförbund, som inte finns upptaget som remissinstans i rubricerade 
remissförfarande (!), vill ändå lämna följande synpunkter. 
 
Sveriges Psykologförbund avstyrker förslaget. 
  
Vi anser att de privata vårdgivarna är ett mycket viktigt komplement till den offentliga 
vården.  
 
 
Hälso-och sjukvården har genomgått stora förändringar under de tre decennier som har 
gått sedan HSL infördes. Då gavs i princip all vård av landstingen. Idag bedrivs hälso-
och sjukvård både av offentliga och privata vårdgivare. En utbyggd öppenvård med en 
större mångfald av vårdgivare har ökat patienternas möjlighet att få rätt vård i rätt tid 
och stärkt patienternas ställning. Det ger också en bredare arbetsmarknad för hälso- 
och sjukvårdspersonalen.  
 
Mot bakgrund av att en tredjedel av de som söker sig till primärvården gör det på 
grund av psykisk ohälsa har primärvården har en central roll som första linjens 
psykiatri. Behovet av kvalificerad psykologisk kunskap är därför omfattande och långt 
ifrån tillfredsställande idag. Förslaget riskerar att ytterligare minska t illgången till 
psykologer för dessa patienter. 
 
Promemorians förslag är mycket genomgripande och saknar dessutom helt och hållet 
konsekvensanalys. Processen tycks närmast forcerad, vilket skickar märkliga signaler 
och riskerar att skapa stor oro för både patienter och anställda inom primärvården.  
 
Psykologförbundet anser att det är högst anmärkningsvärt att vi som företrädare för en 
av primärvårdens professioner inte finns med som remissinstans.  
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