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Remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt
stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har erhållit ovan rubricerade
betänkande för synpunkter.
Forte delar utredningens förslag att det ska synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att
primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa.
Forte delar utredningens bedömning att möjligheterna till forskning inom primärvården
gällande psykisk ohälsa bör stärkas. Genom att stärka forskningen i primärvården ökar
kunskapen och det blir möjligt att i större utsträckning erbjuda ändamålsenliga och
effektiva insatser.
Forte ser ett behov av att utveckla bättre och mer heltäckande nationell statistik och
registerhållning inom området, inte minst vad gäller de insatser som görs i primärvården.
Tillgängligheten till existerande hälsoregister kan förbättras och nationella data saknas
för viktiga verksamhetsområden och hälsotillstånd. För att åstadkomma
kunskapsstyrning behöver det finnas data på vad som görs och möjligheter att studera
detta för att få kunskap om vilka effekter som insatser får. Detta är således både en fråga
för verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling och forskning.
Forte delar slutligen också utredningens bedömning att man skyndsamt bör utveckla en
mer systematisk och standardiserad dokumentering och uppföljning av primärvårdens
arbete med psykisk ohälsa, såväl på verksamhetsnivå som på regional och nationell nivå.
En systematisk nationell uppföljning förutsätter också ett arbete med att utveckla
datakvaliteten genom att exempelvis säkerställa enhetlighet i registrering av diagnoser
och åtgärder runtom i landet. Genom en mer systematisk dokumentation och uppföljning
ges förbättrade möjligheter såväl till verksamhetsutveckling som till forskning och
utveckling av ny kunskap enligt utredningen. Det är också Fortes bedömning.
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Jonas Björck efter föredragning av
forskningssekreterare Lidija Kolouh-Söderlund.
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