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Remissvar från Svenska Läkaresällskapet: 

För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 

Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2017:4) 

 

Vi välkomnar denna grundliga genomgång av kommissionen, och är allmänt positiva till 

delbetänkandets förslag. Vi är positiva till den föreslagna ändringen av det övergripande 

folkhälsopolitiska målet. Vi vill också särskilt påpeka vikten av det föreslagna åttonde 

målområdet – en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 

Vi välkomnar den grundliga genomgången av olika myndigheters uppgifter. Det finns ett 

stort behov av tydligare och förstärkta uppgifter, och av bättre samordning. Vi vill särskilt 

betona att Folkhälsomyndigheten har svårt att hitta sin roll vad gäller andra folkhälsofrågor 

än smittskyddsfrågorna, vilket har skadat folkhälsoarbetet. 

Det finns inte minst ett stort behov av att samla och att sprida kunskapen om folkhälsan och 

de evidensbaserade sätten att förbättra den. Kunskapen om effektiva 

implementeringsmetoder saknas också i stor utsträckning på basplanet. I landsting/regioner 

och kommuner behöver de ansvariga på olika nivåer på ett enkelt sätt kunna komma i 

kontakt med personer med specifik kunskap om olika sakområden inom folkhälsoområdet. 

Tidigare fanns på Statens Folkhälsoinstitut personer med denna specifika sakkunskap, men 

idag råder det stora brister. Ett alternativ eller komplement till att kraftigt stärka denna 

kompetens på nationell nivå är att ge statligt stöd till regionala kompetenscentra. Denna 

viktiga fråga bör utredas särskilt. 

Läkarkårens formella ställning inom folkhälsoområdet behöver stärkas. Inom 

smittskyddsområdet finns ett välfungerande system med smittskyddsläkare där 

Folkhälsomyndigheten har en väldefinierad roll. Ett intressant förslag är att inrätta tjänster 

som folkhälsoläkare i alla regioner/landsting, där Folkhälsomyndigheten på motsvarande 

sätt skulle ha en tydlig roll, även vad gäller finansieringen. Delbetänkandet lägger förslag på 

21 miljoner årligen i ökade medel till länsstyrelserna. En delfinansiering av regionala 

folkhälsoläkare kan vara ett komplement eller alternativ till en sådan ekonomisk satsning. 

Även denna fråga bör utredas särskilt. 

 

 


