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Fördelning statlig satsning God och nära vård 2020. En
omställning av hälso- och sjukvården med fokus på
primärvården.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i en överenskommelse
med staten 2020 beslutat om God och nära vård - En omställning av hälso- och
sjukvården med fokus på primärvården.
I Sverige pågår en omställning till nära vård som syftar till en hälso- och sjukvård
som tillhandahålls sömlöst med utgångspunkt i patientens individuella behov och
förutsättningar.
Målet med omställningen är att patienten får en god, nära och samordnad vård som
stärker hälsan, att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser
samt att skapa ett mer samhällsekonomiskt effektivt hälso- och sjukvårdssystem
Överenskommelsen består av fyra utvecklingsområden:
 Utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården
 Ökad tillgänglighet i barnhälsovården
 Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
 Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025
Utvecklingsområde nära vård bygger i stort vidare på inriktningen för
överenskommelsen 2019 och handlar om att stödja omställningsarbetet, förbättra
och utveckla tillgängligheten i primärvården, relationsskapande och ökad
kontinuitet i vården samt personcentrerad hälso- och sjukvård.
Satsningen på barnhälsovården är en fortsättning på överenskommelsen 2018 och
2019 för att öka tillgängligheten för grupper som har högre risk för sämre hälsa och
tandhälsa samt grupper med lägre vaccinationstäckning.
Utvecklingsområdet som handlar om goda förutsättningar för vårdens medarbetare
ska bidra till att stärka huvudmännens planering av sitt kompetensbehov i syfte att
utveckla vårdens verksamheter mot en god och nära vård.
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Fokus på satsningen 2020 för Vision e-hälsa handlar om de fyra inriktningsmålen
vilka är; individen som medskapare, rätt information och kunskap vid rätt tillfälle,
trygg och säker informationshantering samt utveckling och digital transformation i
samverkan.
I beslutsunderlaget redovisas förslag till användning av den statliga satsningen för
God och nära vård 2020 per utvecklingsområde. Inom respektive
utvecklingsområde utses ansvarig tjänsteperson vilken har till uppdrag att föreslå
aktiviteter inom sitt område. Regiondirektören föreslås sedan fastställa den slutliga
fördelningen.

Regiondirektörens förslag
1. Förslag till fördelning av God och nära vård - En omställning av hälso- och
sjukvården med fokus på primärvården godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utifrån ansvarig chefs förslag besluta om
aktiviteter för respektive utvecklingsområde samt vid behov besluta om
omfördelning inom utvecklingsområdet.
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