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Angående remiss  ”God och nära vård – En Primärvårdsreform” (SOU 2018:39)  

 

 

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF) är en frivillig riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor, som 
har specialistutbildning i psykiatrisk vård eller psykiatrisk vård som sitt verksamhetsområde. PRF företräder den psykiatriska 
sjuksköterskans kunskapsområde med syfte att främja forskning, utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom 
psykiatrisjuksköterskans funktionsområde. 

 

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF) lämnar följande synpunkter; 

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor bedömer att utredningen är angelägen och vi instämmer 

i att primärvården har goda förutsättningar för att kunna samordna och se till personens sammantagna 

vårdbehov. Vi delar åsikten angående behovet av en reform för att utveckla möjligheterna till god 

tillgänglighet, kontinuitet och kvalitet för alla och ser positivt på en reform som stödjer delaktighet och 

personcentrerad vård. Vi stödjer förslaget i utredningen att hälso- och sjukvård i första hand ska ges i 

den öppna vården.    

Utöver detta överlämnar Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor även följande synpunkter; 

Utredningen betonar på flera sätt och ställen behovet av utökad omfattning av specifik kompetens i 

området psykisk ohälsa. Detta anser Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor är särskilt 

angeläget för att förbättra tillgängligheten till och kvalitet i vården för denna patientgrupp. Bristen på 

specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård i allmänhet och i synnerhet inom 

primärvården är allvarlig. Insatser behövs för att motverka en utveckling där specialistutbildade 

sjuksköterskor med specifik kompetens ersätts mot grundutbildade sjuksköterskor och/eller otillräcklig 

psykiatrisk kompetens. Den framtida resursförsörjningen, fördelningen av arbetsuppgifter samt 

kapacitetsplaneringen inom primärvården behöver planeras eftertänksamt så att 

specialistsjuksköterskekompetens inom området psykisk ohälsa utökas. 

I dagens vård brister samordning av vård för personer med psykisk ohälsa och missbruk. Ofta 

uppmanas den enskilda personen att själv ansvara för att förmedla information och kontakter mellan 

vårdgivare, vilket får förödande konsekvenser. Behovet av en professionell samordning av dessa 

personers vårdinsatser är redan stor och kommer att bli ännu större i samband med en 

primärvårdsreform. En utökning av antalet specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård som 

kan ansvara för denna komplexa samordning bedöms angelägen.  

Utökad kontinuitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet betonas starkt i utredningen, vilket  

sjuksköterskeledda mottagningar skulle kunna bidra till. För att kunna arbeta med en hälsofrämjande 

omvårdnad och stödja människor att ta makten över sina liv behövs en utbyggnad av 

sjuksköterskeledda mottagningar med specialistsjuksköterskekompetens för personer med psykisk 

ohälsa. 
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Vi är kritiska till användning av och hänvisning till den så kallade ”flippen i primärvården” och 

kategoriseringen av patienter i fyra grupper. Det är oklart om denna indelning baseras på tillräckligt 

vetenskapligt underlag och att kategorisera människor utifrån egenskaper och engagemang, baserat på 

en enkät uppfattar vi kan vara missvisande och leda till ett avsteg ifrån en personcentrerad vård. Vi är 

också kritiska till användningen av begreppet ”spetspatient” som kan associeras med en rangordning av 

patienter där en grupp anses som ”bättre” än en annan.  

 

För Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor 

 

Hanna Tuvesson 

Vie ordförande PRF 

Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård 

Jenny Molin 

Styrelseledamot PRF 

Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård 

 

 

 

 


