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Sammanfattning 

Försäkringskassan tillstyrker utredningens förslag till ändrad lagstiftning och dess 
bedömningar avseende hur primärvården bör arbeta med psykisk ohälsa för att förbättra 
bemötandet och omhändertagandet av den enskilde, och bättre möta behoven på 
befolkningsnivå.  
 
Försäkringskassan ser också att de insatser som utredningen förordar kan få sekundära 
positiva effekter inom sjukförsäkringen, tex i form av bättre förutsättningar för 
primärvården att utfärda läkarintyg av god kvalitet. Insatser som utredningen förordar 
och som vi bedömer vara av särskild betydelse i detta sammanhang är att regionerna 
som huvudmän förtydligar primärvårdens uppdrag avseende psykisk ohälsa, tex vad 
gäller kompetenssammansättning, och att Socialstyrelsen initierar arbetet med ett 
nationellt kunskapsstöd avseende stressrelaterade besvär och utmattningssyndrom.  
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av 
avdelningschef Ulrika Havossar och nationell försäkringsmedicinsk rådgivare Martin 
Olesen, den senare som föredragande. 

Nils Öberg 

Martin Olesen 
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