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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-10-16 

Diarienummer SU 2020-03748 

Västra Götalandsregionen 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Handläggare: Per Karlsson 

E-post: per.o.karlsson@vgregion.se 

Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Svar på remiss av betänkandet - Ett nationellt 

sammanhållet system för kunskapsbaserad vård 

(SOU 2020:36) 

Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset antar tjänsteutlåtandet 

daterat 2020-10-16 som svar till Socialdepartementet avseende SOU 

2020:36 – Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. 

Sammanfattning av ärendet 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har fått betänkandet ett nationellt 

sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) på remiss från 

Socialdepartementet.  

Utredningens förslag har primärt två syften. Förslagen syftar dels till att öka 

förutsättningarna 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. 

Utredningens samlade uppdrag har fokus dels på att ta fram förslag på en statlig 

funktion för nationell uppföljning av vården, dels att vidareanalysera hur vårdens 

förbättringsarbete kan stärkas.  

Utredningen har tre grundläggande utgångpunkter för sitt arbete. 

Utgångspunkterna är att: 

• målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet för patienten,  

• ha fokus på staten, regionerna och kommunerna som aktörer  

• se uppdraget som del av en större helhet – ett nationellt sammanhållet 

system för kunskapsbaserad vård.  

Sjukhuset ger ett övergripande stöd till utredningens arbete och förslag.   

Utredningens förslag att inte tillskapa någon ny myndighet utan att istället utöka 

uppdraget för Myndigheten för vård och omsorgsanalys att ansvara för att 
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utveckla årlig uppföljning och analys av statliga initiativ ser sjukhuset som 

positivt, inte bara för att följa statliga insatser utan även för att bidra till en mer 

lättillgänglig och samlad lägesbild för alla aktörer inom hälso- och sjukvården. 

Att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys även ska bidra till lärande och 

utveckling av fortsatta initiativ förefaller klokt. 

Förslaget om ett ökat ansvar för samtliga myndigheter inom hälso- och 

sjukvårdsområdet att samverka för en gemensam bild av tillståndet och 

utvecklingen inom hälso- och sjukvården, är också tilltalande och kan 

förhoppningsvis bidra till att belysa områden där insatser kan behövas.  

SU saknar dock en belysning av universitetssjukhusens särskilda roll som motor 

för kunskap och kompetensutveckling. I en årlig myndighetsdialog skulle 

företrädare för universitetssjukhusen kunna bidra, inte minst för en snabbare 

koppling till forskningsområden och utbildningsinsatser. 

När det gäller förutsättningar för att arbeta kunskapsbaserat i regioner och 

kommuner är sjukhuset positivt till utredningens förslag att statens ska fortsätta 

att utveckla sitt stöd till implementerings- och förbättringsarbete i regioner och 

kommuner. Det är absolut av godo att se till behoven inom kommunal hälso- och 

sjukvård, men såväl i samarbete som i framtagande och spridning av kunskap är 

det viktigt att beakta universitetssjukhusens möjlighet att bidra.  

Vidare stöder SU utredningens förslag att behålla läkemedelskommittéerna. De 

har ett väl etablerat arbetssätt och torde kunna inkorporeras i det pågående arbetet 

med nationell kunskapsstyrning.   

Utredningens stöd till ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad 

vård ser sjukhuset också som positivt. Påpekandet av vikten av gemensam målbild 

och att alla ser sig som delar av ett gemensamt system med struktur för hur frågor 

och prioriteringar ska hanteras och hur resurser och kompetens används stödjer 

sjukhuset till fullo, men vill också påpeka vikten av att beakta 

universitetssjukhusens specifika roll inom kunskapsutvecklingen och utbildning, 

vilket sjukhuset saknar i utredningen. 

Sjukhuset stödjer förslaget att sluta en överenskommelse över längre tid avseende 

ett nationellt sammanhållet system. 

Slutligen vill sjukhuset framföra att synsättet att avvakta med genomgripande 

lagförslag för att istället genomföra förslagen via regeringsuppdrag under en fyra-

årsperiod, är tilltalande ur ett verksamhetsutvecklingsperspektiv.  

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård, såsom det beskrivs 

i betänkandet, förväntas inte ge några direkta ekonomiska konsekvenser för 

sjukhuset. Däremot kan ett förändrat arbetssätt ge sammanhällsekonomiska 

effekter 
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Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ann-Marie Wennberg 

Sjukhusdirektör 

Per Karlsson 

Förste chefläkare 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

• Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård, SOU 2020:36 

Besluten skickas till 

• s.remissvar@regeringskansliet.se, diarienummer S2020/05621/FS 

• s.fs@regeringskansliet.se, för kännedom, diarienummer S2020/05621/FS 

• Per Karlsson, förste chefläkare, per.o.karlsson@vgregion.se,  

för kännedom 
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§ 149 

Svar på remiss av betänkandet - Ett nationellt 

sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 

2020:36) 

Diarienummer SU 2020–03748 

Beslut 

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset antar tjänsteutlåtandet 

daterat 2020-10-16 som svar till Socialdepartementet avseende SOU 

2020:36 – Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. 

Sammanfattning av ärendet 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har fått betänkandet ett nationellt 

sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) på remiss från 

Socialdepartementet.  

Utredningens förslag har primärt två syften. Förslagen syftar dels till att öka 

förutsättningarna 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. 

Utredningens samlade uppdrag har fokus dels på att ta fram förslag på en statlig 

funktion för nationell uppföljning av vården, dels att vidareanalysera hur vårdens 

förbättringsarbete kan stärkas.  

Utredningen har tre grundläggande utgångpunkter för sitt arbete. 

Utgångspunkterna är att: 

• målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet för patienten,  

• ha fokus på staten, regionerna och kommunerna som aktörer  

• se uppdraget som del av en större helhet – ett nationellt sammanhållet 

system för kunskapsbaserad vård.  

Sjukhuset ger ett övergripande stöd till utredningens arbete och förslag.   

Utredningens förslag att inte tillskapa någon ny myndighet utan att istället utöka 

uppdraget för Myndigheten för vård och omsorgsanalys att ansvara för att 

utveckla årlig uppföljning och analys av statliga initiativ ser sjukhuset som 

positivt, inte bara för att följa statliga insatser utan även för att bidra till en mer 

lättillgänglig och samlad lägesbild för alla aktörer inom hälso- och sjukvården. 
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Att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys även ska bidra till lärande och 

utveckling av fortsatta initiativ förefaller klokt. 

Förslaget om ett ökat ansvar för samtliga myndigheter inom hälso- och 

sjukvårdsområdet att samverka för en gemensam bild av tillståndet och 

utvecklingen inom hälso- och sjukvården, är också tilltalande och kan 

förhoppningsvis bidra till att belysa områden där insatser kan behövas.  

SU saknar dock en belysning av universitetssjukhusens särskilda roll som motor 

för kunskap och kompetensutveckling. I en årlig myndighetsdialog skulle 

företrädare för universitetssjukhusen kunna bidra, inte minst för en snabbare 

koppling till forskningsområden och utbildningsinsatser. 

När det gäller förutsättningar för att arbeta kunskapsbaserat i regioner och 

kommuner är sjukhuset positivt till utredningens förslag att statens ska fortsätta 

att utveckla sitt stöd till implementerings- och förbättringsarbete i regioner och 

kommuner. Det är absolut av godo att se till behoven inom kommunal hälso- och 

sjukvård, men såväl i samarbete som i framtagande och spridning av kunskap är 

det viktigt att beakta universitetssjukhusens möjlighet att bidra.  

Vidare stöder SU utredningens förslag att behålla läkemedelskommittéerna. De 

har ett väl etablerat arbetssätt och torde kunna inkorporeras i det pågående arbetet 

med nationell kunskapsstyrning.   

Utredningens stöd till ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad 

vård ser sjukhuset också som positivt. Påpekandet av vikten av gemensam målbild 

och att alla ser sig som delar av ett gemensamt system med struktur för hur frågor 

och prioriteringar ska hanteras och hur resurser och kompetens används stödjer 

sjukhuset till fullo, men vill också påpeka vikten av att beakta 

universitetssjukhusens specifika roll inom kunskapsutvecklingen och utbildning, 

vilket sjukhuset saknar i utredningen. 

Sjukhuset stödjer förslaget att sluta en överenskommelse över längre tid avseende 

ett nationellt sammanhållet system. 

Slutligen vill sjukhuset framföra att synsättet att avvakta med genomgripande 

lagförslag för att istället genomföra förslagen via regeringsuppdrag under en fyra-

årsperiod, är tilltalande ur ett verksamhetsutvecklingsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-16 

Skickas till 

• s.remissvar@regeringskansliet.se, diarienummer S2020/05621/FS 

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
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• s.fs@regeringskansliet.se, för kännedom, diarienummer S2020/05621/FS 

• Per Karlsson, förste chefläkare, per.o.karlsson@vgregion.se,  

för kännedom 
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