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Förslag på indikatorer för att följa omställningen till en 

mer nära vård - möjlighet att lämna synpunkter 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa omställningen till en mer nära 

vård. En del i uppdraget (deluppdrag II) handlar om att föreslå indikatorer anpas-

sade för att följa omställningen. Uppdraget pågår till 2022. 

I juni 2020 publicerade myndigheten rapporten Uppföljning av omställningen till 

en mer nära vård - Ett förslag på indikatorer. I rapporten presenteras ett första 

förslag på uppföljningsområden och möjliga indikatorer för att kunna följa om-

ställningen på nationell nivå. Förslaget behöver på flertalet områden utvecklas 

och kompletteras. Detta bland annat i takt med att kommuner och regioner ut-

vecklar sina målbilder och strategier för nära vård, och datakällor utvecklas. För-

slaget är tänkt att användas som en utgångspunkt för dialog med intressenter om 

relevanta uppföljningsaspekter och indikatorer. Inom ramen för denna dialog 

önskar vi ta del av synpunkter från företrädare för patienter och närstående: 

- Vilka synpunkter har ni på föreslagna uppföljningsområden och -indikatorer 

för nära vård? Fokusera gärna särskilt på kontinuitet och samordning.  

- Har ni förslag på andra aspekter eller indikatorer som är viktiga att följa? 

- Har ni andra inspel till uppföljningen av omställningen till en mer nära vård? 

Rapporten går att ladda ner via följande länk: https://www.socialstyrelsen.se/glo-

balassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6760.pdf 

Läsanvisning till rapporten: Sammanfattningen (s 7) och översikterna över upp-

följningsområden och indikatorer (s 20 och s 22) ger en överblick över förslaget. 

Mer resonemang om respektive indikator finns på s 23-70. 

Vi kommer att göra en kort presentation av vårt arbete i samband med dialog-

möte om fast läkarkontakt den 25 mars 2021. Vi vill härmed erbjuda er möjlig-

het att lämna synpunkter på aktuellt indikatorförslag efter dialogmötet via exem-

pelvis mejl eller telefon. Den som har förslag, synpunkter eller frågor om arbetet 

är välkommen att höra av sig till: omstallningen@socialstyrelsen.se eller till nå-

gon av oss projektledare (mejladresser ovan). 

Med vänlig hälsning 

Camilla Salomonsson och Martin Lindblom 

Projektledare för uppdrag om indikatorer för god och nära vård 
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