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Förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
yttrande i tjänsteutlåtande och remissen besvaras med det.
Sammanfattning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har blivit ombedd att yttra sig
över betänkandet God och nära vård-Rätt stöd till psykisk hälsa.
Betänkandet lämnar förslag på att det ska synliggöras i
primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och
sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa.
I betänkandet föreslås en ändring i lydelsen av 13 a kapitel 1 §
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
I betänkandet föreskrivs att 13 a 1 § hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) första punkt ska ha lydelsen
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för
att tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska
vårdbehov.
Tidigare lydelse enligt svensk författningssamling (SFS 2020:1043)
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för
att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov.
Vidare presenterar utredningen en modell och några ingående
begrepp för området psykisk hälsa som föreslås användas på
nationell nivå.
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Förslaget bedöms som relevant och kan synliggöra primärvårdens
uppdrag. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är positiv till
betänkandets förslag till beslut.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för vuxna, HässelbyVällingby stadsdelsförvaltning.
Ärendet
Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att utifrån förslagen i betänkandet Effektiv
vård (SOU 2016:2) 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 (dir. 2017:24). Till särskild utredare förordnades
chefläkaren och biträdande landstingsdirektören Anna Nergårdh.
Detta betänkande är en sista del i uppdraget och har fokus på den
psykiska hälsan. Förslagen i betänkandet tas fram för att ge
förutsättningar för primärvården att arbeta med hela människan. Det
ska därför synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att
primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysisk
och psykisk ohälsa.
Vidare redovisar utredningen sina bedömningar av hur
primärvården bör arbeta med psykisk ohälsa under modellen ”Rätt
stöd till psykisk hälsa”. Modellen utgörs av ett antal principer och
arbetssätt som tillsammans och/eller kombinerat förbättrar
bemötandet och omhändertagandet av den enskilde, och bättre
möter behoven på befolkningsnivå.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen ställer sig positiv till betänkandets motiverade förslag
till beslut som belyser viktiga aspekter inom området för psykisk
hälsa. Med att synliggöra primärvårdens uppdrag och likrikta
begreppen inom området för psykisk hälsa möter det bättre
behoven, ser hela människan och förbättrar bemötandet och
omhändertagandet av den enskilde. Det finns en samstämmighet i
det som framkommit i denna utredning och vad som framkom av
samsjuklighetsutredningen (S 2020:08).
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