
 

  

    

  

  

    

   
 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

     

  

 

    

 

  

   

  

   

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2020-09-02 1 (3) 

Dnr VON 237/20 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Hanna Annelund 

Vård- och omsorgsnämnden 

Yttrande över Ett nationellt sammanhållet system för 

kunskapsbaserad vård SOU 2020:36 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse, daterat 2020-09-02, 

till Socialstyrelsen som Mölndals stads yttrande över remissen om Ett nationellt sammanhållet 

system för kunskapsbaserad vård, SOU 2020:36. 

Ärendet 

Mölndals stad har erbjudits möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett nationellt 

sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter (SOU 

2020:36) som presenterades i juni 2020. 

Utredningens förslag har två huvudsakliga syften. Det första är att öka förutsättningarna för 

staten att göra de insatser som mest effektivt bidrar till att målen med hälso- och sjukvården 

uppnås. Det andra är att öka förutsättningarna för att hälso- och sjukvårdens professioner ska 

kunna arbeta kunskapsbaserat. 

Sammanfattningsvis presenterar utredningen överväganden, rekommendationer och förslag 

som syftar till att skapa värde för patienten genom att: 

1. Underlätta för regeringen att styra mer strategiskt, kunskapsbaserat och långsiktigt hållbart. 

2. Stärka förutsättningarna för att arbeta kunskapsbaserat lokalt i regioner och kommuner, 

bland annat genom att staten fortsätter att utveckla sitt stöd. Mer fokus än i dag ska läggas på 

stöd till den kommunala hälso- och sjukvården. 

3. Skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för 

kunskapsbaserad vård att utvecklas genom att en överenskommelse sluts mellan stat, regioner 

och kommuner. 

Beredning 

Regeringen beslutade i augusti 2018 om utredningens direktiv med titeln Genomförandet av 

ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. I november 2019 fick 

utredningen ett tilläggsdirektiv, vilket innebar att utredningens uppdrag fick två centrala delar. 

Den ena delen handlade om att analysera och lämna förslag på en reglerad funktion för en 

samlad uppföljning av hälso- och sjukvården inom ramen för den befintliga 

myndighetsstrukturen. Detta med syfte att följa regeringens reformer och satsningar på 

området samt att analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god 

vård. 
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Dnr VON 237/20 

Den andra delen handlade om att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas, 

särskilt på lokal nivå. Här ingick att analysera förutsättningarna för, och konsekvenserna av, 

att eventuellt införa så kallade vårdkommittéer. 

Utredningen tar sitt avstamp i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som anger att målen med 

svensk hälso- och sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde. Den som har det största behovet 

av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. 

Utredningen föreslår att det årligen genomförs en myndighetsgemensam dialog mellan 

berörda myndighetschefer som ett led i att stärka den nationella uppföljningen. Denna dialog 

ska ses som ett viktigt bidrag i utformningen av statens hälso- och sjukvårdspolitik. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys föreslås få i uppdrag att bland annat genomföra 

och utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ. Socialdepartementet föreslås få en 

stärkt analysförmåga. 

Avseende stödet till ett ökat kunskapsbaserat arbete i kommuner och regioner förslår 

utredningen att ett förstärkt stöd bör bygga vidare på befintliga strukturer. Utredningen väljer 

att backa på Kunskapsstödsutredningens förslag om inrättande av vårdkommittéer och 

föreslår istället att de befintliga läkemedelskommittéerna ska vara kvar. 

Utredningen framhåller att mer fokus bör läggas på stöd till den kommunala hälso- och 

sjukvården och att kunskapsstöd i högre utsträckning än idag bör utformas med utgångspunkt 

i den kommunala hälso- och sjukvården. Utredningen rekommenderar att regioner och 

kommuner fortsätter utveckla sitt samarbete och sin samverkan avseende kunskapsstyrning. 

Utredningen föreslår att en 10-årig överenskommelse sluts mellan staten, regionerna och 

kommunerna. Överenskommelsen föreslås inkludera centrala utgångspunkter avseende 

målbild, prioriterings- och arbetsprocesser, samt en strukturerad samverkan mellan aktörerna 

med syftet att skapa en strategi för ömsesidigt nyttjande av data. 

Utredningen slår fast att kommunerna har särskilda utmaningar avseende de grundläggande 

förutsättningarna för kompetensförsörjning. Den kommunala hälso- och sjukvården är som 

regel organisatoriskt inrättad som en del av kommunens socialförvaltning. Det innebär att den 

kommunala hälso- och sjukvården i många fall inte företräds av personer med hälso- och 

sjukvårdskompetens. 

Ekonomi 

Utredningen framhåller att vid fördelning av riktade medel behöver staten beakta såväl 

regioner som kommuners ansvar som sjukvårdshuvudmän. Vidare framförs att staten bör 

bidra till att förstärka de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), vilket bör göras 

genom att medel avsätts för ändamålet inom ramen för överenskommelser om en god och 

nära vård. 
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Bedömning 

Mölndals stad ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i betänkandet. Särskilt värdefullt är 

att ett större fokus ska ligga på stöd till den kommunala hälso- och sjukvården och i 

utformandet av kunskapsstöd. Det är i det avseendet även bra att utredningen framhåller 

vikten av att såväl regioner som kommuner ska beaktas vid fördelning av riktade medel. 

Mölndals stad vill framhålla betydelsen av att kommunerna kompenseras för de åtaganden 

som de förväntas ta. 

En överenskommelse för strukturerad samverkan och skapandet av strategi för ömsesidigt 

nyttjande av data bedöms vara en mycket viktig del för att säkerställa en framtida god och 

säker vård. Olika journalsystem och tillgång till data skapar svårigheter i samverkan och 

viktig information och dialog riskerar att missas/utebli. 

Angående vårdkommittéer har Mölndals stad sedan tidigare ett välfungerande samarbete med 

Västra Götalandsregionen där kommunerna har representanter i läkemedelskommittén. 

Mölndals stad bedömer dock att detta inte är ett fullgott forum för kunskapsstyrning inom den 

kommunala hälso- och sjukvården. För att öka kunskapsstyrningen inom den kommunala 

hälso- och sjukvården behöver i sådana fall läkemedelskommittéernas arbete och ansvar 

utvecklas. 

Mölndals stad saknar konkreta förslag i utredningen på hur den kommunala hälso- och 

sjukvården ska stödjas i sitt kunskapsstyrningsarbete. I och med den omställning som 

sjukvården står inför till en god och nära vård önskas ytterligare konkreta förslag på hur den 

kommunala hälso- och sjukvården ska stödjas i sitt kunskapsstyrningsarbete. 

Expedieras till 

Socialstyrelsen 

Eva Klang Vänerklint Pär Levander 

Chef vård- och omsorgsförvaltningen Kvalitetschef och bitr. förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

§ 97 

VON 237/20 
Yttrande över Ett nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård SOU 2020:36 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse, daterat 2020-09-02, 
till Socialstyrelsen som Mölndals stads yttrande över remissen om Ett nationellt sammanhållet 
system för kunskapsbaserad vård, SOU 2020:36. 

Ärendet 
Mölndals stad har erbjudits möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett nationellt 
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter (SOU 
2020:36) som presenterades i juni 2020. 
Utredningens förslag har två huvudsakliga syften. Det första är att öka förutsättningarna för 
staten att göra de insatser som mest effektivt bidrar till att målen med hälso- och sjukvården 
uppnås. Det andra är att öka förutsättningarna för att hälso- och sjukvårdens professioner ska 
kunna arbeta kunskapsbaserat. 
Sammanfattningsvis presenterar utredningen överväganden, rekommendationer och förslag 
som syftar till att skapa värde för patienten genom att: 1. Underlätta för regeringen att styra 
mer strategiskt, kunskapsbaserat och långsiktigt hållbart. 2. Stärka förutsättningarna för att 
arbeta kunskapsbaserat lokalt i regioner och kommuner, bland annat genom att staten 
fortsätter att utveckla sitt stöd. Mer fokus än i dag ska läggas på stöd till den kommunala 
hälso- och sjukvården. 3. Skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet 
system för kunskapsbaserad vård att utvecklas genom att en överenskommelse sluts mellan 
stat, regioner och kommuner. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden: 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse, daterat 2020-09-02, 
till Socialstyrelsen som Mölndals stads yttrande över remissen om Ett nationellt sammanhållet 
system för kunskapsbaserad vård, SOU 2020:36. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Expedieras till 
Socialstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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