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Remissvar  

Fortes yttrande av betänkandet Ett nationellt 

sammanhållet system för kunskapsbaserad 

vård (SOU 2020:36) 

 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har erhållit ovan rubricerade 

remiss för yttrande. 

 

I detta betänkande lämnar utredningen ett antal förslag som dels syftar till att öka 

förutsättningarna för staten att göra de insatser som mest effektivt bidrar till att målen 

med hälso- och sjukvården nås, dels till att öka förutsättningarna för hälso- och 

sjukvårdens professioner att arbeta kunskapsbaserat. 

 

Sammanfattningsvis ser Forte positivt på utredningens helhetsperspektiv, och instämmer 

i att långsiktighet och samverkan är betydelsefulla strategier för staten när det gäller att 

bidra till måluppfyllelse avseende hälso- och sjukvården. I övrigt väljer Forte att yttra sig 

över följande avsnitt: 

 

15.1 – Forte tillstyrker förslaget om att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

uppgiften att samlat följa upp regeringens satsningar och reformer, liksom att 

myndigheten också får i uppgift att utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ 

samt bidra med ett lärande avseende utformning och utveckling av fortsatta initiativ. 
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15.2 – Vad gäller en funktion som ska analysera var behoven av statliga insatser är som 

störst för att säkerställa god vård, så delar Forte utredningens uppfattning om att detta 

bör hanteras på ett sätt som bygger på olika myndigheters delaktighet och engagemang. 

Forte ser positivt på en operativ myndighetsgemensam arbetsgrupp. När det gäller 

förslaget att bygga upp ett särskilt kansli vid Socialstyrelsen anser Forte att befintliga 

myndighetsstrukturer för samverkan är att föredra och att dessa strukturer dessutom har 

potential att utvecklas.  

 

17.1 – Forte tillstyrker att en 10-årig överenskommelse sluts mellan staten, regionerna 

och kommunerna för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet 

system för kunskapsbaserad vård.  

 

I detta sammanhang är det särskilt viktigt att framhålla forskningens betydelse för en 

kunskapsbaserad vård. Det finns omfattande kunskap om enskildheter inom hälso- och 

sjukvården men det finns stora kunskapsluckor avseende den komplexitet som råder i 

systemet. Inte minst har den pågående pandemin påvisat detta.  

 

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Jonas Björck efter föredragning av 

forskningssekreterare Staffan Arvidsson.  

 

 

Jonas Björck 

Generaldirektör 
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