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§ 413 Dnr 2020-00407  

 

Regeringskansliets remiss av SOU 2020:36 Ett nationellt 
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande yttrande över 
remissen: 
 
Växjö kommun instämmer i utredningens förslag och tror att de - om de beslutas -  
kommer att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet 
system och leda till ökade förutsättningar för hälso- och sjukvårdens professioner 
att arbeta kunskapsbaserat. 
 
Växjö kommun stödjer de delar som betonar vikten av att regioner och kommuner 
tar ett ömsesidigt ansvar för etableringen av samarbetet. Med tanke på att en stor 
del av den samlade hälso- och sjukvården i dag utförs i kommunal regi och arbetet 
med Nära vård är det naturligt att tänka att kunskapsstöd i högre utsträckning än i 
dag utformas med utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens behov, 
och i nära samarbete med representanter för denna. 
 
Gällande förslaget om en statlig funktion för nationell uppföljning vill dock Växjö 
kommun inskärpa vikten av att ansvaret för en sådan funktion hålls samman och 
inte delas mellan myndigheter på det sätt som föreslås i betänkandet. 
 
Det långsiktiga tänkandet i hela utredningen och förslaget att en 10-årig 
överenskommelse ska slutas mellan staten, regionerna och kommunerna är en 
viktig förutsättning eftersom evidensbaserad kunskapsutveckling är en process 
som kräver långsiktig planering och uppföljning för att ge goda resultat. 
 
Vad gäller förslaget om att utreda om MAR-funktionen bör vara obligatorisk ställer 
Växjö kommun sig positiv. Många kommuner har redan anställt en arbetsterapeut 
eller fysioterapeut som medicinskt ansvarig för rehabilitering och Växjö kommun 
finner det lämpligt att låta utreda frågan om en rättslig reglering bör införas. 
 
Bakgrund 
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Regeringskansliets remiss 
av SOU 2020:36 Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i  § 435/2020 lämnat förslag till beslut. 
 
Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-10-05. 
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Omsorgsnämnden har i § 91/2020 yttrat sig över remissen enligt följande: 
 
Nämnden instämmer i utredningens förslag och tror att de; om de beslutas 
kommer att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet 
system och leda till ökade förutsättningar för hälso- och sjukvårdens professioner 
att arbeta kunskapsbaserat. 
Nämnden stödjer de delar som betonar vikten av att regioner och kommuner tar 
ett ömsesidigt ansvar för etableringen av samarbetet. Med tanke på att en stor del 
av den samlade hälso- och sjukvården i dag utförs i kommunal regi och arbetet 
med Nära vård är det naturligt att tänka att kunskapsstöd i högre utsträckning än i 
dag utformas med utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens behov, 
och i nära samarbete med representanter för denna. 
 
Gällande förslaget om en statlig funktion för nationell uppföljning vill dock 
nämnden inskärpa vikten av att ansvaret för en sådan funktion hålls samman och 
inte delas mellan myndigheter på det sätt som föreslås i betänkandet. 
 
Det långsiktiga tänkandet i hela utredningen och förslaget att en 10-årig 
överenskommelse ska slutas mellan staten, regionerna och kommunerna är en 
viktig förutsättning eftersom evidensbaserad kunskapsutveckling är en process 
som kräver långsiktig planering och uppföljning för att ge goda resultat. 
 
Vad gäller förslaget om att utreda om MAR-funktionen bör vara obligatorisk ställer 
nämnden sig positiv. Många kommuner har redan anställt en arbetsterapeut eller 
fysioterapeut som medicinskt ansvarig för rehabilitering och nämnden finner det 
lämpligt att låta utreda frågan om en rättslig reglering bör införas. 
 
Beslutet skickas till 
Regeringskansliet 
För kännedom 
Omsorgsnämnden 
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