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Ett nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade  

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län är i huvudsak positiv till betänkandet och intensionerna i 

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård, där staten, 

regionerna och kommunerna tillsammans kan arbeta för en fortsatt förbättrad 

hälso- och sjukvård och därmed skapa ytterligare värde för patienterna.  

 

Region Jönköpings län vill betona långsiktighet som avgörande i fråga om 

förutsättningar för en mer kunskapsbaserad vård, samt utredningens ansats om att 

stärka befintliga strukturer, öka samspelet mellan aktörer, säkra bättre samordning 

inom staten och att öka fokus på helheten mellan regioner och kommuner som 

sjukvårdshuvudmän. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län är i huvudsak positiv till betänkandet och intensionerna i 

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.  

15 En statlig funktion för nationell uppföljning 

Region Jönköpings län delar utredningens uppfattning om att tillgången till data är 

en strategiskt viktig fråga. Region Jönköpings län anser samtidigt att det är en risk 

att ett bredare perspektiv på uppföljning och utveckling av vården tappas bort vid 

för stort fokus på att just följa upp regeringens reformer och analysera var behovet 

av statliga insatser är som störst.  

 

Region Jönköpings län anser att ett ökat fokus på tillgång på data och att fler 

aktörer föreslås hantera personuppgifter riskerar att öka belastningen på 

sjukvårdshuvudmännen och bli kostnadsdrivande. 

16 Förstärkt stöd till kunskapsbaserat arbete i regioner och kommuner 

Region Jönköpings län stödjer uppfattningen att det lokala förbättringsarbetet i 

regioner och kommuner bör stärkas på annat sätt än genom att inrätta 

vårdkommittéer, samt att lagen om läkemedelskommittéer bör bibehållas. 
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Regionerna bör i reglementet till respektive läkemedelskommitté fastställa 

arbetsformer, samverkansformer samt sammansättning av ledamöter som 

tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör en integrerad del av regionens lokala 

kunskapsstyrningsorganisation. 

 

Region Jönköpings län anser att staten ska fortsätta stödja och utveckla sitt stöd 

till lokalt implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner 

Stödet inriktas på att förbättra förutsättningarna för implementerings- och 

förbättringsarbetet i hälso- och sjukvården. Ett förstärkt stöd bör bygga vidare på 

befintliga strukturer. Mer fokus än i dag föreslås läggas på stöd till den 

kommunala hälso- och sjukvården. Vid fördelning av riktade medel behöver 

staten beakta både regioners och kommuners ansvar som sjukvårdshuvudmän. 

 

Region Jönköpings län stödjer inte förslaget om att det nationella 

vårdkompetensrådet ska ta upp och söka tillfredsställande lösningar avseende 

professionernas praktiska förutsättningar att utföra sitt arbete i enlighet med 

vetenskap och beprövad erfarenhet i syfte att stödja ett livslångt lärande. Rådet är 

inte någon operativ funktion utan är stödjande på olika sätt för samarbetet mellan 

verksamheter och lärosäten. Region Jönköpings län bedömer inte att man genom 

att hänskjuta frågan om livslångt lärande till detta råd kan förvänta någon effekt.  

 

Region Jönköpings län stödjer inte förslaget om att regeringen bör låta utreda 

frågan om en rättslig reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för 

kommunerna att ha funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). 

Detta då en sådan utredning skulle riskera att skymma och fördröja en nödvändig 

utveckling av gemensamt arbete både i kunskapsstyrning och praktisk hälso- och 

sjukvård regioner och kommuner emellan. Inte minst pandemin har visat att ett 

bredare angreppsätt på frågan är nödvändigt. Det är ett viktigt steg i att 

implementera kunskapsstyrning i hela systemet med en tydlig ambassadör för 

rehabilitering i respektive kommun. Detta skulle främja utvecklingen av innehållet 

i hela rehabiliteringskedjan. 

17 Långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system 
för kunskapsbaserad vård 
Region Jönköpings län stödjer och vill betona vikten av en långsiktighet i arbete. 

För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för 

kunskapsbaserad vård föreslår utredningen att en tioårig överenskommelse sluts 

mellan staten, regionerna och kommunerna. Region Jönköpings län vill även 

betona vikten av fortlöpande uppföljning och vid behov revidering av 

överenskommelsen. 

 

Region Jönköpings län delar utredningens bedömning av vikten av att utforma 

processer där man använder myndigheternas specialiserade metodkompetens och 

huvudmännens sakkunskap på ett mer integrerat sätt än i dag när kunskap 

genereras, tillämpas och följs upp. Detta är arbete som håller på att utvecklas 

inom ramen för partnerskapen.  
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Region Jönköpings län är positiv till en aktiv dialog med staten för att skapa 

samsyn kring behov och förutsättningar gällande tillgång till data, och utifrån det 

identifiera utmaningar och utvecklingsbehov till grund för en strategi för 

ömsesidigt nyttjande av data. Ansatsen måste vara bred och möta de juridiska 

frågeställningar som är aktuella. Region Jönköpings län vill i sammanhanget 

påpeka att datainsamlingen inte bör innebära ytterligare krav på huvudmännen 

och att arbetet inte får ha ett ensidigt statligt perspektiv.  

Region Jönköpings län anser att samverkan på den sjukvårdsregionala nivån är en 

framgångsfaktor i arbetet för en mer kunskapsbaserad vård, något som kan 

uttryckas i en långsiktig överenskommelse.  

19.3 Kostnadskonsekvenser för regioner och kommuner 

Region Jönköpings län bedömer att utredningens förslag i förlängningen kan 

innebära ökad belastning samt kostnader för sjukvårdshuvudmännen, till exempel 

kopplat till frågan om tillgång till data. Om en sådan utveckling inte kan 

förhindras blir finansieringsprincipen tillämplig.  
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Rachel De Basso 

Ordförande i nämnd för folkhälsa och 

sjukvård 

Mats Bojestig  

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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