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Yttrande remiss Ett nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård- ett system, många möjligheter 
(SOU 2020:36) 

Region Halland har beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet ”Ett nationellt 

sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter, (SOU 
2020:36). 

Yttrande 

Region Halland är i väsentliga delar positiv till förslagen i betänkandet. I följande vill 
Region Halland kommentera betänkandet. 

En statlig funktion för nationell uppföljning 

Region Halland välkomnar förslaget med myndighetssamverkan men delar inte 

utredningens förslag om uppdraget om nationell sammanhållen uppföljning och analys av 
hälso- och sjukvården på statlig nivå.  

För att möjliggöra för staten att kunna välja inriktning för jämlik vård inom hälso- och 

sjukvården anser Region Halland att dialogen bör ske mellan Regeringskansliet och 

Sveriges kommuner och regioner (SKR), snarare än mellan Regeringskansliet och statliga 
myndigheter, då det är regionerna som är huvudansvariga för den svenska hälso- och 
sjukvården.  

Region Halland anser att nationell uppföljning och analys av hälso- och sjukvårdsdata bör 

utföras av SKR. De har redan idag en sammanhållen och långsiktig uppföljning på nationell 

nivå samt kompetens för analys av data som är välfungerande, vilket har framkommit inte 

minst under den pågående pandemin. Inom SKR har den nationella kunskapsstyrningen 

med samverkansgruppen, NSG Uppföljning och analys, påbörjat ett arbete om en gemensam 

uppföljnings- och analysplattform för hälso- och sjukvården. Denna plattform ska leda till 
att tillgängliggörandet av data underlättas vilket medför förbättringar vad gäller 

sammanhållen uppföljning och därmed samordningsvinster på såväl sjukvårdsregional och 
nationell nivå.  
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Förstärkt stöd till kunskapsbaserat arbete i regioner och kommuner 
Region Halland ser positivt på att betänkandet ser vården som en helhet utifrån ett 
processperspektiv och att kommunalt utförd hälso- och sjukvård ses som en del av denna.  
Region Halland ser en utmaning ur ett juridiskt perspektiv vad gäller informationsdelning 
då utförare av den sammantagna vården oftast är flera enskilda myndigheter, huvudmän 
och privata aktörer.  

 

Region Halland bedömer att det Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen kan bistå 

huvudmännen med förutsättningar  för en effektiv kompetensförsörjning och ett livslångt 

lärande, ur ett akademiskt perspektiv på nationell nivå. Region Halland vill understryka 

vikten av att dialoger kring kompetensförsörjningsbehoven behöver ske mellan 
Regeringskansliet och SKR.  

Långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård 

Region Halland avråder förslaget om riktade satsningar till förmån för generella statsbidrag, 

då dessa skapar bättre förutsättningar för regionerna i att uppnå en jämlik vård över landet 

och mellan befolkningsgrupper. Region Halland anser att riktade satsningar inte ger  
möjligheter för regionerna att skapa långsiktighet i verksamheten, utan kan skapa ojämn 
utveckling med ibland oönskade effekter.  

 

Regionstyrelsen  

 
Mikaela Waltersson  Jörgen Preuss 
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör 

 

 

 

 

 


	Yttrande remiss Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård- ett system, många möjligheter (SOU 2020:36)
	Yttrande
	En statlig funktion för nationell uppföljning
	Förstärkt stöd till kunskapsbaserat arbete i regioner och kommuner
	Region Halland ser positivt på att betänkandet ser vården som en helhet utifrån ett processperspektiv och att kommunalt utförd hälso- och sjukvård ses som en del av denna.
	Region Halland ser en utmaning ur ett juridiskt perspektiv vad gäller informationsdelning då utförare av den sammantagna vården oftast är flera enskilda myndigheter, huvudmän och privata aktörer.
	Långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård



