
 

  

   

  
 

 
 

 

 

       
   

   
    

   

 

 
 

 
 
 
 

  
   

  

 
     
 

  
  

 
 

  

 
 

 

 

 

 
   

  
 

 
 

 

 
 

 

Remissyttrande 

Diarienr: 20RGK1184 

Handläggare: Sara Maripuu, 

Datum: 2020-09-09 

Socialdepartementet 
s.remissvar@regeringskansliet.se 
s.fs@regeringskansliet.se 

Remissyttrande – SOU 2020:36 Ett nationellt 
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård 
(Diarienummer S2020/05621/FS) 

Sammanfattning 
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande 
över ovanstående remiss. 

Region Kronoberg ser värdet av en utredning som tar ansats inte bara från 
kunskapsstyrning av vården utan också med utgångspunkt i organisationernas och 
professionernas möjligheter att erbjuda kunskapsbaserad vård. Flertalet av 
förslagen i utredningen rör dock statens styrning av och stöd till regioner och 
kommuner. Ett särskilt fokus finns på den kommunala hälso- och sjukvården, 
gällande såväl ett ökat statligt stöd som en högre grad av samverkan med 
regionerna. Utredningen brister när det gäller diskussioner och förslag gällande 
ökad delaktighet för patienter och närstående i vidareutveckling av den 
kunskapsbaserade vården. 

Synpunkter 
Region Kronoberg vill lämna följande synpunkter gällande överväganden och 
förslag. 

En statlig funktion för nationell uppföljning 

Region Kronoberg ställer sig bakom förslaget om en ökad myndighetssamverkan, 
ett delat ansvar för uppföljning samt en utökning av analyskompetens inom 
Socialdepartementet. Det är dock viktigt att analysen av behov gällande statliga 
satsningar sker i nära samråd med vårdens huvudmän, vilket framgår av förslaget 
men inte nog kan poängteras. Det är också viktigt att Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys kan behålla en oberoende ställning i relation till andra 
myndigheter. Detta med syfte att ha en fri roll i sitt granskningsförfarande och 
analysarbete. 

Förstärkt stöd till kunskapsbaserat arbete i regioner och kommuner 

Region Kronoberg har sedan 2008 en medicinsk kommitté inkluderande 
läkemedelskommitté, medicinska grupper och läkemedelsråd. Regionen har goda 
erfarenheter av denna samlade kommitté och kan se värdet av det som beskrivs i 
utredningen. Utredningens ståndpunkt att en ändrad lagstiftning gällande 
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Remissyttrande 

Diarienr: 20RGK1184 

Handläggare: Sara Maripuu, 

Datum: 2020-09-09 

vårdkommittéer inte skulle innebära någon skillnad för huvudmännen, skulle 
kunna uppfattas som en generell diskvalificering av effekter av lagstiftning. Med 
ett sådant resonemang skulle även lagen om läkemedelskommittéer kunna 
ifrågasättas. Region Kronoberg vill därför framföra en viss tveksamhet till att 
förslaget om vårdkommittéer inte tagits vidare. Så länge frågan inte har stöd av ett 
lagkrav är risken för kortsiktiga och godtyckliga lösningar större. 

Däremot ställer sig Region Kronoberg bakom skrivningarna om en ökad 
samverkan mellan regioner och kommuner i den kunskapsbaserade vården, och 
att den samverkan måste bygga på ett gemensamt känt ansvar. Vidare är 
betydelsen av att kommuner inkluderas i systemet för kunskapsbaserad vård 
viktigt, inte minst i relation till omställningen till en nära vård. 

Utredningen brister när det gäller diskussioner och förslag gällande ökad 
delaktighet för patienter och närstående i vidareutveckling av den 
kunskapsbaserade vården. 

Långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård 

Region Kronoberg ser värdet av långsiktiga strategier och samverkansplaner, 
vilket den föreslagna överenskommelsen mellan staten, regioner och kommuner 
avser. Samtidigt måste en sådan överenskommelse på ett tydligt sätt fasa in mot 
den överenskommelse som finns mellan alla regioner gällande Nationellt system 
för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Den föreslagna tidsperioden på 10 år 
ställer också krav på återkommande uppföljning och möjlighet till revidering. 

Region Kronoberg ställer sig bakom att utveckling av kunskapsbaserad vård inte 
enbart kan bygga på evidensbaserad kunskap utan också måste inkludera 
evidensbaserad praktik, dvs. utifrån patientens behov och den professionella 
bedömningen. Utmaningen är att omsätta bästa möjliga kunskap i praktiken och 
att löpande arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete. Stort fokus ligger ofta på 
att ta fram kunskapsstöd och mindre på implementering, där ett statligt underlag 
för densamma är en väg att gå. Mycket handlar dock om förhållningssätt och 
kultur där forskning och utveckling tydligare måste integreras i vården och finnas 
med på allas dagordning, såväl i verksamhet som i vårdutbildningar. 

Förslaget att ta fram värderade och sammanställda forskningsresultat är god, vilket 
inte kan utesluta att tillgång till egna data för uppföljning kan uppmuntra till 
lärande, innovation och utveckling. En attraktiv arbetsgivare, såväl region som 
kommun, erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till forskning 
och ett kontinuerligt förbättringsarbete bygger på delaktighet och samverkan, där 
patienten är navet. 
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Protokollsutdrag 
Instans: Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Mötesdatum: 2020-10-01 

§ 114 Remissyttrande – SOU 2020:36 Ett 
nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård 
(Socialdepartementet diarienummer
S2020/05621/FS) (20RGK1184) 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region 
Kronobergs svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. 

Synpunkter har inhämtats från berörda chefer inom regionens kunskapsorganisation 
FoUU. Innehållet i svaret är också avstämt via en remisskonferens med Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), där andra regioner från södra sjukvårdsregionen samt 
några kommuner deltog. 

Flertalet av förslagen i utredningen rör statens styrning av och stöd till regioner och 
kommuner. Ett särskilt fokus finns på den kommunala hälso- och sjukvården, gällande 
såväl ett ökat statligt stöd som en högre grad av samverkan med regionerna. Region 
Kronoberg ställer sig bakom förslagen om en ökad myndighetssamverkan, ett delat 
ansvar för uppföljning, en utökning av analyskompetens inom Socialdepartementet samt
ökad samverkan med länets kommuner i ett kunskapsperspektiv. Regionen ställer sig 
också bakom att utveckling av kunskapsbaserad vård inte enbart kan bygga på 
evidensbaserad kunskap utan också måste inkludera evidensbaserad praktik, dvs. utifrån 
patientens behov och den professionella bedömningen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut - SOU 2020:36 Ett nationellt sammanhållet system för 

kunskapsbaserad vård 
 SOU 2020:36 Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård 
 Remiss av betänkandet - Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad 

vård 
 §98 HSN AU Remissyttrande över betänkandet - Ett nationellt sammanhållet system 

för kunskapsbaserad vård 

Paragrafen är justerad 



Protokollsutdrag 
Instans: Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Mötesdatum: 2020-10-01 
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