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Remissvar SOU 2020:36 Ett nationellt  
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård  
 
Sammanfattning  
 
Utredningens förslag har primärt två syften. Förslagen syftar dels till att öka förutsätt-
ningarna 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.  
 
Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet med många olika aktörer. För att få 
ihop hälso- och sjukvården till en fungerande helhet behövs strukturer och väl funge-
rande samarbeten. Utredningens uppdrag handlar i grunden om att utveckla och stärka 
strukturer, förutsättningar och samarbeten för att nå en god vård.  
 
Utredningens samlade förslag, bedömningar och rekommendationer bidrar till 
bättre förutsättningar för en långsiktig utveckling där staten, regionerna och 
kommunerna kan arbeta tillsammans mot målen med hälso- och sjukvården och 
därmed skapa värde för patienten. Detta görs genom att: 
 

 

• Underlätta för regeringen att styra mer strategiskt, kunskaps-baserat och långsiktigt 

hållbart. En förbättrad uppföljning av statliga initiativ och ett mer strukturerat sam-

arbete mellan myndigheterna bidrar till att skapa ett utvecklat underlag för regering-

ens beslut om nya insatser.  

• Förutsättningar för att arbeta kunskapsbaserat lokalt i regioner och kommuner stärks 

bl.a. genom att staten fortsätter att utveckla sitt stöd. Mer fokus än i dag läggs på 

stöd till den kommunala hälso- och sjukvården.  

• Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård får långsiktiga förut-

sättningar att utvecklas genom att en överenskommelse sluts mellan stat, regioner 

och kommuner. Principer och strukturer för ett långsiktigt samarbete läggs fast där 

några centrala utgångspunkter är en gemensam målbild samt principer för priorite-

rings- och arbetsprocesser.  

 



 

 

 

Beslutsunderlag  
Begäran om yttrande remissvar SOU 2020:36 Ett nationellt sammanhållet system 

för kunskapsbaserad vård daterad 2020-06-25 

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-29 

 
Förslag till beslut  
 

Kommunsstyrelsen har inget att erinra mot remissförslaget. 

 
Beslutet skickas till  
Socialdepartementet  

Verksamhetschef Omsorg och stöd 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

 

Susanne Aristidou 

Verksamhetschef omsorg och stöd 
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