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Remissvar avseende Nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) 
 

Sammanfattning 

Region Gotland bedömer sammantaget att förslagen och bedömningarna i betänkandet 
kan bidra till att utveckla den kunskapsbaserade vården. I huvudsak står Region 
Gotland bakom utredningens framlagda förslag. Förslag som inte kommenteras 
samtycker Region Gotland till. 
 

Yttrande 

Synpunkter 

Allmänna synpunkter 

Generellt ser Region Gotland  att intentionen med remissen är god men saknar mer 
konkreta förslag på hur man ska uppnå de effekter som avses. Förslaget har mycket 
fokus på staten och statliga myndigheter och mindre fokus på hur förändringen ska 
ske i regioner och kommuner.  
Patientperspektivet saknas det vill säga hur patienterna kan medverka i omsättningen 
av kunskap till praktik, t ex genom egenvård och personcentrerad  vård. 

 

Särskilt om en helhetssyn på hälso- och sjukvården 

Förslagen att särskilt betona stöd till den kommunala hälso- och sjukvården är bra 
men det saknas en helhetssyn på hälso- och sjukvården. Uppdelningen i kommunal 
och regional hälso- och sjukvård bör ändras till att använda begreppet ”nära vård ” 
som i remissen, God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårds-
system (SOU 2020:19). 

 

Särskilt om betydelsen av dialog och risk för detaljstyrning 

Fokus på att staten ska ha tillgång till realtidsdata för att kunna agera och styra 
riskerar att ge en detaljstyrning. Enligt tillitsdelegationen kan man vinna flera saker 
genom att skapa förutsättningar för mer tillit i ledningen och styrningen inom 
offentlig sektor. Det skapar större nytta för samhället, ökar kvaliteten i service och 
tjänster till medborgarna och säkrar att medarbetarnas kompetenser och erfarenheter 
fullt ut tas tillvara.  
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För att skapa en gemensam bild över utmaningar, utvecklingsbehov och stöd krävs  
säkra former för dialog mellan staten och huvudmännen. 

Särskilt om dataregistrering 

Ökat fokus på tillgång till data, riskerar att öka belastningen på sjukvårdshuvud-
männen. En viktig förutsättning är att man har tillgång till automatiserade 
registreringssystem som inte kräver manuell hantering. 
 

Särskilt om MAR och SAS 

Region Gotland stödjer förslaget att utreda obligatorisk MAR men vill föreslå att 
man även bör se över SAS, socialt ansvarig socionom. Detta för att underlätta det 
nära samarbete mellan funktionerna MAS, MAR och SAS vilket är en förutsättning 
för att kunna ge patienterna en god och nära vård utifrån de tre lagstiftningarna HSL, 
SOL och LSS. Dessa funktioner fyller i den kommunala hälso- och sjukvården en 
viktig roll när det gäller att utveckla och implementera kunskapsbaserade rutiner och 
riktlinjer. 

Särskilt om läkemedelskommittéer. 

Regionen stödjer förslaget att lagen om läkemedelskommittéer kvarstår. 

 
I detta ärende har regionstyrelsen beslutat.  
 
Regionstyrelsen 
 
 

Eva Nypelius 
ordförande Regionstyrelsen 

 

 
Peter Lindvall  
regiondirektör 
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