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Remissvar avseende Ett nationellt centrum för kunskap om och
utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)
SBU har tagit del av betänkandet från Utredningen ett nationellt centrum för kunskap
om och utvärdering av arbetsmiljö och har nedan sammanställt sina kommentarer.
Utredaren har haft i uppgift att föreslå hur ett nationellt centrum för samling och
spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö samt utvärdering av
arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas, samt var det framtida ansvaret ska placeras
för att utveckla och ta fram riktlinjer som stödjer evidensbaserad praktik för
företagshälsovården.
SBU:s övergripande synpunkt är att utredningen på ett förtjänstfullt sätt beskrivit
frågeställningen och dess bakgrund. SBU ser ett särskilt värde i att utredningen beskrivit
sin syn på konsekvenser av en god arbetsmiljö i form av minskad ohälsa, samt den
samhällsekonomiska effekten av brister i arbetsmiljön.
SBU ser behovet av ett nationellt centrum inom arbetsmiljöområdet
SBU ser att en ny funktion, ett nationellt centrum, kan fylla en viktig funktion för bättre
arbetsmiljö. Fram för allt menar SBU att ett centrum kan bidra till att göra kunskapen
tillgänglig för olika mottagargrupper och bidra till att den kommer till praktisk nytta.
Därtill anser SBU att ett nationellt centrum skulle kunna stärka Sveriges internationella
engagemang inom arbetsmiljöområdet.
Det nationella centrumets placering
SBU har inte någon synpunkt på huruvida det föreslagna centrumet bör inrättas i form
av en ny myndighet, eller om det bör placeras vid Stockholms universitet eller någon
annan befintlig myndighet.
SBU delar utredarens uppfattning om att nackdelarna överväger mot fördelarna i fråga
om att placera centrumet vid SBU. De tyngsta argumenten är att SBU inte bedriver
utvärdering av politik och att en placering vid SBU skulle kräva en mycket stor
förändring i SBU:s uppdrag och arbetssätt.
Uppgifter för ett nationellt centrum
SBU menar att det uppgifter som föreslås för centrumet i huvudsak är rimliga för en
sådan funktion, men vill särskilt lyfta frågan om förslagen avseende utvärdering.
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SBU instämmer med utredarens förslag att SBU bör fortsätta med sitt nuvarande
uppdrag avseende systematiska kunskapssammanställningar inom arbetsmiljöområdet.
SBU stöder utredarens förslag att tillskapa en samverkansgrupp till stöd för de aktörer
som arbetar med kunskapssammanställningar, såsom SBU, centrumet, Forte och
Arbetsmiljöverket. En samverkansgrupp skulle kunna fungera som forum för
diskussioner och avstämningar mellan aktörerna.
SBU vill betona att beslut om val av ämnen för de systematiska kunskapssammanställningar som görs inom myndigheten fattas av SBU. Inför ett sådant beslut
har SBU samråd med Försäkringskassan, i enlighet med SBU:s uppdrag. Det är dock
tydligt – och viktigt – att SBU beslutar om ämne. SBU menar att det är centralt att det
även i framtiden är myndigheten som fattar beslut om ämnen.
SBU menar att utredningen har gjort en översiktlig sammanställning över funktion och
uppgifter för de myndigheter som idag gör kunskapssammanställningar. SBU anser att
det är angeläget att ytterligare klargöra gränsdragningarna i de olika myndigheternas
uppdrag avseende kunskapssammanställningar, framför allt mellan centrumet och SBU.
SBU ser positivt på möjligheten att centrumet bidrar till ökad spridning och
tillgänglighet för SBU:s rapporter inom arbetsmiljöområdet.
En viktig uppgift för SBU är att dokumentera och systematisera kunskapsluckor. Under
våren och sommaren 2017 har SBU gjort en riktad insats för att komplettera
myndighetens databas över kunskapsluckor inom arbetsmiljöområdet. Arbetet kommer
att fortsätta även under hösten 2017. SBU menar att detta kommer att vara till stöd för
framtida forskning inom arbetsmiljöområdet. Eftersom SBU redan har ett sådant
uppdrag menar SBU att det inte behöver dubbleras genom att centrumet framgent
tilldelas liknande uppgifter.
SBU instämmer med utredarens förslag att ansvaret för skriftserien Arbete och hälsa
bör överföras till arbetsmiljöcentrum. Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid
Göteborgs universitet har förvaltat skriftserien väl sedan den flyttades från
Arbetslivsinstitutet, men när möjligheterna nu öppnar sig så menar SBU att en sådan
skriftserie lämpar sig bäst vid en nationell funktion istället för ett enskilt lärosäte.
SBU ser positivt på att centrumet tar över ansvaret för litteraturdatabasen Nya Arbline.
Utvärdering avseende arbetsmiljöområdets politik har SBU inte någon synpunkt på.

