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Initiativärende 3-2021 om styrning av 
primärvårdens arbete med psykisk 
ohälsa 
Dnr 00206-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att initiativärendet anses besvarat. 

Yttrande till beslutsförslaget 

Regionstyrelsen håller med initiativtagaren om att vårdval primärvård är en 

viktig del i att uppnå förbättrad styrning av primärvårdens verksamhet 

genom mål och uppföljning. Regiondirektören fick 3 februari 2021 två 

uppdrag, dels att kalla regionstyrelsens ledamöter till en hearing där fokus 

läggs på den psykiska ohälsan och dels att vidta åtgärder för att förbättra 

styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med psykisk ohälsa inom 

primärvården. I dessa uppdrag ingår Beställning vårdval primärvård som en 

naturlig del varför regionstyrelsen anser initiativärendet besvarat. 

Sammanfattning 
Glenn Berggård (v) har genom ett initiativärende yrkat att regionstyrelsen 

ska besluta att ge regiondirektören i uppdrag att utveckla beställningen för 

vårdval primärvård 2022 till ökad tydlighet i mål och uppföljning inom om-

rådet psykisk ohälsa. Den tydligaste möjligheten att utöva politisk styrning 

och uppföljning av primärvården sker i ”Beställning vårdval primärvård” 

som beslutas av regionstyrelsen på hösten varje år och som även följs upp 

med återrapporteringar i regionstyrelsen. 

Ärendet 
Regionstyrelsen har den 3 februari 2021 beslutat att ge regiondirektören i 

uppdrag att återkoppla om vidtagna åtgärder för att förbättra styrning, kon-

troll och uppföljning av arbetet med psykisk ohälsa inom primärvården.  

Redan i dagens beställning för vårdval primärvård är psykisk hälsa ett priori-

terat område. Leverantören ska vara väl förtrogen med och följa de lagar, 

förordningar, föreskrifter och allmänna råd som omfattar dess verksamhet. 

Samma krav ställs ifråga om regionens regler, riktlinjer, anvisningar och 

rutiner gällande primärvård. Regionens strategiska plan samt regionstyrel-

sens plan sätter mål för verksamheten. 

Regiondirektören har i uppdrag att genomföra inriktningen och återkomma 

med förslag på bland annat ny lednings- och stabsorganisation, uppdaterade 

riktlinjer för ledning och styrning samt att förtydliga primärvårdens uppdrag 

och effektivisera dess organisation. Utifrån uppdragen prioriterar regionen 

frågor som har bärighet mot psykisk ohälsa och en mer övergripande styr-

ning och uppföljning vad gäller primärvårdens engagemang i psykisk ohälsa. 
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Initiativärende 3-2021 om styrning av primärvårdens arbete med psykisk 

ohälsa 

Protokollsutdrag skickas till: 
Verksamhetsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård  

Divisionschef Länssjukvård 
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