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Remiss av remissen Ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård (SOU
2020:36), KS 2020/975
Svar på remiss från kommunstyrelsen om SOU 2020:36, KS
2020/975
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat
Sammanfattning
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har fått en remiss på ett
betänkande. Betänkandet handlar om att ge bättre förutsättningar för
en långsiktig utveckling där staten, regionerna och kommunerna
kan arbeta tillsammans mot hälso- och sjukvårdens mål och därmed
skapa en god vård på lika villkor. Utredningen föreslår att detta görs
genom:
• stärka statens funktion Statlig funktion för bättre uppföljning
och analys.
• Stärkt stöd till att arbeta mer kunskapsbaserat med mer fokus på
den kommunala hälso- och sjukvården samt att redan befintliga
samverkan- och stödstrukturer förstärks.
• Långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård stärks genom en 10årig
överenskommelse sluts mellan stat, regioner och kommuner.
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Förvaltningen ställer sig bakom utredningen i sin helhet och är
positiv till de åtgärder som utredningen föreslår. Förvaltningen ser
en risk för merarbete i arbetet med att ta fram och tillhandahålla
data och annat underlag. Förvaltningen vill lyfta fram de svårigheter
som kan uppstå eftersom hälso- och sjukvården inte har
gemensamma journalsystem samt sekretessen som föreligger mellan
vissa vårdinstanser.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från stadsledningskontoret,
socialnämnden, äldrenämnden samt stadsdelsnämnderna Farsta,
Hässelby-Vällingby och Norrmalm med anledning av betänkandet
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett
system, många möjligheter (SOU 2020:36).
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen i samarbete
med avdelningen för äldreomsorg.
Ärendet
Regeringen beslutade i augusti 2018 om att utse en särskild utredare
med uppdrag att utifrån betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik
vård (SOU 2017:48) stödja förslaget och utformandet av ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. I
november 2019 fick utredningen ett tilläggsdirektiv som innebar att
vidare analysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas, särskilt
på lokal nivå.
Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet med många olika
aktörer. För att arbeta mot en fungerande helhet i hälso- och
sjukvården behövs strukturer och väl fungerande samarbeten.
Utredningens förslag som ska bidra till bättre förutsättningar för en
långsiktig utveckling där staten, regionerna och kommunerna kan
arbeta tillsammans mot hälso- och sjukvården mål och därmed
skapa värde för patienten. Utredningens samlade övervägande och
förslag bidrar till en förstärkning av systemet som helhet.
Utredningen föreslår att detta görs genom att:
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Statlig funktion för uppföljning och analys
Nationell uppföljning är viktig för alla aktörer i ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Det behövs en
samlad bild av hälso- och sjukvården för att kunna vara ett gott
underlag för analys och beslut, både skyndsamt och för ett mer
långsiktigt agerande. Utredningen föreslår utformning av en ny
statlig funktion med två huvudsakliga syften, dels att följa
regeringens reformer och satsningar på området, dels att analysera
var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god
vård. Utredningen föreslår även att det strukturerade samarbetet
mellan myndigheter stärks.
Stärkt stöd till att arbeta mer kunskapsbaserat
Utredningens analys pekar på behov av stärkt stöd till att arbeta
kunskapsbaserat på lokal nivå. Den grundläggande
kompetensförsörjningen och personalens praktiska förutsättningar
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lyfts som särskilt viktigt. Utredningen föreslår att staten fortsätter
att utveckla sitt stöd, att mer fokus än i dag läggs på stöd till den
kommunala hälso- och sjukvården samt att redan befintliga
samverkan- och stödstrukturer förstärks. Allt mer avancerad hälsooch sjukvård bedrivs i den kommunala hälso- och sjukvården.
hänsyn till individen undviker man om möjligt att flytta svårt sjuka
personer, vilket kräver en ökad kompetens och kontinuerlig
kompetensutveckling hos både legitimerad personal och
undersköterskor. Utredningen föreslår även att regeringen låter
utreda möjligheten till en obligatorisk skyldighet för kommunerna
att ha funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
För att systemet som helhet ska arbeta mot målen i hälso- och
sjukvårdens mål på ett effektivt sätt behövs att aktörerna ser sig som
delar av ett gemensamt system med gemensamma målbilder. Att
resurser används på ett klokt sätt samt att ledarskapet är en viktig
kulturbärare. Utredning föreslår att en 10- årig överenskommelse
sluts mellan stat, regioner och kommuner för att skapa långsiktiga
förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård. Principer och strukturer för ett långsiktigt
samarbete läggs fast där centrala utgångspunkter är en gemensam
målbild samt principer för prioriterings- och arbetsprocesser.
Hälso- och sjukvård i Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning
Förvaltningen bedriver hälso- och sjukvård inom vård- och
omsorgsboenden, servicehus och dagverksamheter i äldreomsorgen
samt inom gruppboenden i socialpsykiatrin. Inom området för
funktionsnedsättning är det socialförvaltningen genom LSS-hälsan
som bedriver hälso- och sjukvårdsinsatser inom gruppboenden,
serviceboenden och daglig verksamhet. Ansvaret för hemsjukvård
kan ligga på antingen kommun eller region. I Stockholms län har
kommunen inte tagit över ansvaret för hemsjukvården.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig bakom utredningen i sin helhet och är
positiv till de åtgärder som utredningen föreslår.
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Förvaltningen ser positivt på förslaget om en stärkt funktion för
uppföljning och analys. Förvaltningen instämmer i att en stärkt
nationell uppföljning och ett strukturerat samarbete kan bidra till
bättre underlag för att mer effektivt kunna ta ändamålsenliga beslut.
Förvaltningen ser en risk för merarbete i arbetet med att ta fram och
tillhandahålla data och annat underlag.
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Förvaltningen ser positivt på förslaget om stärkt stöd till att arbeta
kunskapsbaserat med fokus på kommunal hälso- och sjukvård. I
strävan att undvika att flytta sköra äldre mellan huvudmän
konstaterar förvaltningen att en allt mer avancerad hälso- och
sjukvård bedrivs i den kommunala hälso- och sjukvården idag och
än mer i framtiden, vilket förutsätter en kontinuerlig
kompetensförhöjning. Förvaltningen ställer sig därför även positivt
till att utredningen lyfter kompetensförsörjningen och praktiska
förutsättningar för alla yrkeskategorier som särskilt viktig.
Förvaltningen ser att en allt mer avancerad hälso- och sjukvård
bedrivs i den kommunala hälso- och sjukvården idag och än mer i
framtiden vilket förutsätter en kontinuerlig kompetensförhöjning.
Förvaltningen är positiv till förslaget med utredning av en
obligatorisk skyldighet för kommunerna att ha funktionen
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och ser att funktionen
kan leda till en mer jämlik vård. Detta är redan etablerat i
Stockholm stad.
Förvaltningen är positiv till förslaget om ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård och ser att det kan skapa
långsiktiga förutsättningar. Förvaltningen vill lyfta fram de
svårigheter som kan uppstå eftersom hälso- och sjukvården inte har
gemensamma journalsystem samt att sekretessen som föreligger
mellan vissa vårdinstanser.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor
1. Remiss ”Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård”
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