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Varför ställer vi om till Nära vård?
Förändrade behov Demografi

Jämlik hälsaDigitalisering driver ändrat beteende



Leva livet bästa möjligt







En rad statliga utredningar 
• Effektiv vård (SOU 2016:2)

• God och nära vård- 5 betänkanden 

• Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)  

• Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

• Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur 
(SOU 2021:71)

• Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) 
(SOU 2021:78)

• Samsjuklighetsutredningen ( 30 nov 2021)

• Tillgänglighetsdelegationen ( 15 maj 2022)

• Äldreomsorgslag ( 30 juni 2022)



• ”Hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är 
navet i vården och samspelar med annan hälso- och 
sjukvård och med socialtjänsten. 

• Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör vara 
att patienten får en god, nära och samordnad vård som 
stärker hälsan. 

• Målet bör också vara att patienten är delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferenser och att en effektivare
användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna 
uppnås.” 

Målbild

Inriktningen för en nära 
och tillgänglig vård 
– en primärvårdsreform
Riksdagsbeslut november 
2020





Omställning pågår!



Delårsrapporteringar 2021 Nära vård 
Styrning och ledning 
• I samtliga län finns samverkan mellan kommun och region vad 

gäller omställningen till Nära vård. 

• I de flesta regioner finns även utsedda samordnare för både 
kommun och region

• I mer än hälften av länen finns en målbild framtagen.

• Tidplan eller programplan för omställningsarbetet finns framtagen i 
drygt hälften av länen

Sammanfattning/ analys- Hälsolabb okt -21



Delårsrapporteringar 2021 Nära vård 

Nya arbetssätt
• Majoriteten av alla län ger exempel på förändrade arbetssätt som 

antingen planeras, testas eller implementerats som en del av 
omställningen till Nära vård. 

• Mer än hälften av alla län anger att mobila team är ett exempel på nya 
arbetssätt. 

• I de allra flesta län pågår aktiviteter och utvecklingsprojekt rörande 
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. 

• Digitaliseringens roll i omställningen är tydlig – majoriteten av länen 
redovisar konkreta aktiviteter

Sammanfattning/ analys- Hälsolabb okt -21



Gemensamma målbilder växer fram



Hur kan Nära vård se ut?


