YTTRANDE

Datum

Diarienummer

2021-05-31

1.1.3-2021-05895
GD-2021-80

Handläggare

Ert diarienummer

Jeanette Johansen

S2021/00866

Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.se
s.fs@regeringskansliet.se

God och nära vård – Rätt stöd till psykisk
hälsa (SOU 2021:6)
Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag att ge
stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga
vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som myndigheten har i sin roll
som forskningsfinansiär och forskningspolitisk rådgivare.

Sammanfattning
Vetenskapsrådet tillstyrker förslaget om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), kapitel 1.1.
Vetenskapsrådet instämmer i de bedömningar i kapitel 6.3.3 Uppföljning och
forskning som rör systematisk uppföljning av primärvården på aggregerad nivå
och forskning.
Vetenskapsrådet har inga synpunkter på resten av utredningen eftersom vi gör
bedömningen att sakfrågan faller utanför vår myndighets uppdrag.

Yttrande
1.1 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Vetenskapsrådet tillstyrker förslaget att ändra i hälso- och sjukvårdslagen med
syfte att tydliggöra primärvårdens uppdrag för den psykiska ohälsan. Vi
instämmer i utredningens bedömning att genom att synliggöra primärvårdens
uppdrag för den psykiska ohälsan tydliggörs även huvudmännens uppdrag att
möjliggöra primärvårdens medverkan vid genomförande av forskningsarbete om
psykisk ohälsa. Därigenom kan möjligheten för forskning, på områden där
kunskap i dag saknas, förbättras.
6.3.3 Uppföljning och forskning
Systematisk uppföljning av primärvården på aggregerad nivå (s 308)
Vetenskapsrådet uttryckte redan i yttrandena avseende SOU 2018:39 och SOU
2020:19 vårt stöd för 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.
Forskning (s 310)
Vetenskapsrådet har vid ett flertal tillfällen, bl.a. i yttrandena avseende SOU
2018:39 och SOU 2020:19, fört fram vikten av att stärka forskningen inom
Box 1035, 101 38 Stockholm | 08 546 44 000
vetenskapsradet@vr.se | Vetenskapsrådet.se | Org. nr 202100-5208

primärvården. Vetenskapsrådet anser att forskningsmiljöer och infrastrukturer
inom primärvården måste byggas upp och stärkas, vilket kräver insatser och
samverkan mellan olika parter inklusive forskningsfinansiärer, regioner,
kommuner, universitet och högskolor. Detta gäller även forskning om psykisk
ohälsa.

Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro av
chefsjuristen Anna Hörnlund, administratören Birgit Postol och Jeanette
Johansen, ansvarig för ALF-kansliet och föredragande.
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