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Stockholm 2022-04-27  Dnr S2021/07629 
 
 
 

Remissvar över betänkandet SOU 2021:93 ”Från delar till 
helhet” 
 

CAN instämmer i betänkandets förslag om en vårdreform där regionerna har 
huvudansvar för behandling av skadligt bruk och beroende, att detta sker 
samordnat med behandling för eventuella andra psykiatriska tillstånd samt 
att socialtjänstens insatser blir mera renodlade. Det finns idag en 
förbättringspotential för samhällets insatser till personer med samsjuklighet, 
varför en sådan förändring är välkommen. Bristerna i dagens system och hur 
de leder till lidande för målgruppen och även närstående är väl 
dokumenterade.  

CAN uppfattar att delförslagen har potential att leda till att insatserna för 
målgruppen blir mer samordnade, ändamålsenliga och effektiva. Att 
utredningen landat i relevanta slutsatser gällande vårdens organisation stöds 
också av att föregående utredning på samma område (SOU 2011:35) lade 
fram förhållandevis likartade förslag vad gällde huvudmannaskap och 
organisering. 

Utredningen påtalar att dagens uppföljningsmöjligheter av vården är 
bristfälliga och saknar de mest grundläggande uppgifterna för att beskriva 
vården på nationell nivå. CAN vill i det sammanhanget understryka vikten av 
att redan på ett tidigt stadium identifiera och etablera olika indikatorer och 
mätmetoder som möjliggör uppföljning och utvärdering av effekterna av de 
föreslagna reformerna. 

 

Bakgrund till CAN:s ställningstagande 

CAN:s kärnverksamhet är att följa, beskriva och sprida kunskap om 
konsumtions- och skadeutvecklingen av ANDTS. Vård- och 
behandlingsfrågor utgör inte ett uttalat kompetensområde. Samtidigt är 
sådana frågor inte obekanta för organisationen, och mot bakgrund av att en 
vårdreform är av stor betydelse för målgruppen, har det bedömts som 
angeläget att besvara denna remiss. Utredningens huvuduppdrag var att 
föreslå en ordning som ger bättre vård för personer med samsjuklighet i form 
av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande 
tillstånd, och ge förslag på hur ansvarsfördelningen mellan utförarna 
tydliggörs. Att personer i och nära målgrupperna (brukar-, patient-, och 
anhörigorganisationer samt företrädare för professionerna) har varit 
involverade i framtagandet av förslagen får därför ses som en särskild styrka. 
Detta säger vi bland annat utifrån perspektivet att CAN har flera anhörig- och 
brukarorganisationer som medlemmar.  
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I detta ärende har direktör Charlotta Rehnman Wigstad beslutat. Utredare 
Ulf Guttormsson har varit föredragande. 

 

 

 

Charlotta Rehnman Wigstad 

Direktör, CAN 
 

 


