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• Nära vård är i linje med WHOs mål att åstadkomma 
allmän hälso- och sjukvård (Universal Health 
Coverage, UHC) runtom i världen. 

• Skifte från dagens hälsosystem, som i hög grad är 
uppbyggda kring sjukdomar och institutioner, till ett 
system som är designat för människor 



 Vi vet att vi kommer att ha fler äldre och fler unga i behov av välfärd, men färre i 
arbetsför ålder. 

 Vi vet att behovet av den typ av vård vi ger de äldre kommer att växa. Överlevnaden i 
stora folksjukdomar är högre och fler behöver leva ett bra liv med kroniska sjukdomar 

 Vi vet att våra skattemedel inte kommer att räcka till i framtiden om vi fortsätter att 
bedriva hälso- och sjukvård precis som i dag. 

 Vi vet att digitaliseringen fortsätter. Som medborgare kommer vi att efterfråga allt fler 
smarta verktyg för att planera och sköta ärenden i vår vardag – även sådana som har 
med hälsa eller sjukdom att göra. 

 Det här är fakta vi behöver förhålla oss till. Vi vill utveckla nya, moderna former av vård 
som anpassas till regionen Dalarnas framtida behov och samtidigt är ekonomiskt 
hållbara över tid. 

Att inte göra något är inget alternativ.

Detta vet vi om framtiden



Målbild 
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärprimärvårdsreform, riksdagsbeslut nov 2020

”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.” 



Vad menas med ”nära” vård?

Källa: SKL, samordnare 
Emma Spak
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Vad gör vi?



Länsnätverket
för förvaltningschefer (LCHNV) 

region och kommun

Styrgrupp CHNV

Styrgrupp/Arbetsgrupp
Gemensam strategisk 
färdplan för God och 
Nära vård i Dalarna

Strukturerna för RSS Dalarna. 
Avdelning för Hälsa och välfärd

Socialchefsnätverket 
(SCHNV)

18 socialchefer

Välfärdsrådet
Samverkan politik kommun och 
region socialnämnder+ presidiet 

HSN

Arbetsgrupper



Det är rörelsen det handlar om..



TACK!
Louise Pettersson

Lotta Jansson


