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SFAM:s remissvar: Kunskapsbaserad och jämlik vård. Förutsättningar för en lärande hälso- och  
sjukvård SOU 2017:48 
 
Det är bra att utredaren konstaterar att det krävs en tillitsfull och effektiv samverkan mellan staten och 
huvudmännen, där professionerna och patientföreträdare ges stort utrymme att bidra. Uttalandet vittnar 
om en bra tonträff som präglar efterföljande texter i denna omfångsrika utredning. Vi uppskattar att 
detaljstyrningen ska minska till förmån för en mer strategisk styrning präglad av tillit och förtroende. 
 
Jämlikhet 
Det är positivt att regeringen tar ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården så att alla invånare i 
Sverige får rätt till jämlik och kunskapsbaserad vård oberoende av ursprung eller var man befinner sig i 
landet.  
 
Nationellt kunskapsstöd 
Det är bra att ett nationellt digitalt kunskapsstöd inrättas där vårdprofessionerna hos alla vårdgivare 
i landet enkelt kan få tillgång till kvalitetssäkrade kunskapsstöd samt utan kostnad ta del av vetenskapliga 
artiklar. 
 
Det är bra att huvudmännens ansvar för den nationella kunskapsstyrningen klargörs. Det vore önskvärt 
att en tydlig uppföljningsplan av detta ansvar fastställs. 
Det är bra att utredningen fastslår att nationella riktlinjer bör vara vägledande, inte bindande.  
 
Patientmedverkan 
Det är bra att patienten ses som en viktig aktör i vården och behöver ges förutsättningar att delta i 
kunskapsstyrningen. Men vi skulle gärna ha sett ett resonemang kring på vilket sätt patienternas 
engagemang i kunskapsstyrningen bidrar till ökad delaktighet i det kliniska beslutsfattandet. 
 
Primärvårdsperspektivet 
I kapitel 7 anges att ”Enligt beslutsunderlaget är avsikten att primärvårdsperspektivet alltid ska beaktas 
och att patientinvolvering alltid ska övervägas i programområdenas konkreta arbete.” Detta är tydligt 
uttryckt, men när de nationella programråden presenteras i figuren på sidan 153, får man inte intrycket av 
att detta är en ledstjärna. Det nationella programrådet för primärvård lyser här med sin frånvaro. Istället 
anges programrådet ”Nära vård” (bland annat levnadsvanor, äldre, smärta, palliation), där man möjligen 
kan ana ett primärvårdsperspektiv exemplifierat utifrån i och för sig viktiga, men ändå ganska specifika 
områden. Att utredaren anser att generalistperspektivet ska genomsyra de organorienterade  
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programområdena kan man inte utläsa i denna figur. Den starka fokuseringen på dessa organorienterade 
programråden samtidigt som primärvårdsperspektivet lyfts fram i utredningen resulterar i dubbla 
budskap. Begreppet ”Nära vård” ger uttryck för en ambivalent inställning till primärvårdens roll för att 
åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik vård. 
 
Socialstyrelsens roll 
Att Socialstyrelsen ges en ökad roll ser vi som positivt men det kräver de medicinska professionernas 
närvaro på Socialstyrelsen i ökad utsträckning. Man behöver dock överväga betydelsen av den dubbla 
rollen av kunskapsstyrning och tillsyn av densamma. 
 
Lag om vårdkommittéer 
Förslaget om att lagen om läkemedelskommittéer ersätts med en ny lag om vårdkommittéer har både för- 
och nackdelar. Att särbehandlingen av läkemedel upphör kan ge en möjlighet att bättre lyfta fram icke 
läkemedelsbaserade behandlingsmetoder. Att vårdkommittéernas uppdrag blir att verka för nationell 
kunskapsstyrning för all vård – inklusive den vård som bedrivs i kommuner belägna i landstinget – är 
positivt, men innebär ett betydligt större uppdrag än idag och kräver bredare kompetens och 
medflyttning av resurser. Det är viktigt att bevara läkemedelskommittéernas strukturerade arbetssätt och 
informationskanaler, utbildningsapotekarna fyller till exempel en viktig funktion och har bidragit till 
förbättrad läkemedelsanvändning, bland annat genom strukturerade läkemedelsgenomgångar. Risken att 
det viktiga arbete som läkemedelskommittéerna gör idag blir urholkat om uppdraget omdefinieras och 
utökas, bör beaktas.  
 
Övriga lagförslag 
Vi uppskattar särskilt formuleringen ”Förtydliganden i hälso- och sjukvårdslagen om att professionerna 
ska ha goda förutsättningar att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, och att det är 
huvudmannen respektive verksamhetschefen som har ansvaret att skapa dessa förutsättningar”.  
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