Socialförvaltningen
Avdelningen för stadsövergripande
sociala frågor

Handläggare
Anna Lindskog
Telefon: 08-508 25 156

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.6–119/2014
Sida 1 (4)
2014-04-16

Till
Socialnämnden

Remissvar En samlad kunskapsstyrning för
hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens skrivelse som svar
på remissen och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen
2. Omedelbar justering

Gillis Hammar
Förvaltningschef
Fredrik Jurdell
Avdelningschef

Sammanfattning
I promemorian redovisas förslag som är tänkta att leda till en
förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och
socialtjänsten. Åtta statliga myndigheter ska ingå i ett strategiskt
råd, Kunskapsstyrningsrådet. Rådet får i uppgift att se till att den
statliga kunskapsstyrningen är samordnad, effektiv och anpassad till
de behov patienter/brukare, personal inom hälso- och sjukvården
och socialtjänsten samt huvudmän har. För att försäkra sig om att
kunskap från hälso- och sjukvården samt socialtjänstens
verksamheter når fram till Kunskapsstyrningsrådet föreslås
inrättande av en Huvudmannagrupp. I Huvudmannagruppen, som
blir ett rådgivande organ till Kunskapsstyrningsrådet, ingår
förtroendevalda i kommuner och landsting.
Förvaltningen ställer sig positiv till de föreslagna förändringarna.
Förvaltningen vill framhålla vikten av att en Huvudmannagrupp
skapas så att erfarenheter från verksamheterna kommer
Kunskapsstyrningsrådet till del och vice versa.
stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.6-119/2014
Sida 2 (4)

Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat ”Remiss av en samlad
kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst” till
socialnämnden för yttrande senast 23 maj
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen för
stadsövergripande sociala frågor.
Ärendet
Förslaget till en samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
och socialtjänst bygger på slutsatser som framkom i Statens vårdoch omsorgsutredning (dir 2011:4) och i slutbetänkandet Gör det
enklare (SOU 2012:33). Utifrån dessa valde regeringen att göra en
stegvis förändring av myndighetsstrukturen gällande hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Följande steg har redan tagits:
– inrättandet av en ny tillstånds- och tillsynsmyndighet,
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
– Apotekets service AB omvandlades till E-hälsomyndigheten
– uppgifter från Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut
fördes till den nya Folkhälsomyndigheten.
Promemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
och socialtjänst utgör det fjärde steget i den pågående förändringen
I promemorian redovisas förslag som förväntas leda till en
förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och
socialtjänsten. Kunskapsstyrning definieras här som ”de olika
former av kunskapsstöd och bindande föreskrifter som statliga
myndigheter ansvarar för och som riktar sig mot huvudmännen och
den verksamhet dessa ansvarar för”. Med socialtjänst avses i
sammanhanget även verksamhet enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Kunskapsstyrning är en
förutsättning för en evidensbaserad praktik, dvs. att patienter och
brukare ges vård och insatser som baseras på bästa tillgängliga
kunskap.
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För att den statliga kunskapsstyrningen ska fungera måste den vara
anpassad till patienters/brukares behov samt till professioners och
huvudmäns behov. I promemorian föreslås ett nytt, långsiktigt
hållbart system för statlig kunskapsstyrning. I korta drag går
systemet ut på att åtta statliga myndigheter (E-hälsomyndigheten,
Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd (Forte), Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk
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utvärdering (SBU) samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ska ingå i ett strategiskt råd, Rådet för statlig kunskapsstyrning
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (Kunskapsstyrningsrådet).
Kunskapsstyrningsrådet får till uppgift att se till att den statliga
kunskapsstyrningen är samordnad, effektiv och anpassad till de
behov patienter/brukare, personal inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten samt huvudmän har. För att ytterligare förenkla
spridning av kunskap föreslås att det införs en gemensam
författningssamling där alla myndigheters föreskrifter samlas.
Socialstyrelsens författningssamling föreslås bli den gemensamma
samlingen.
För att försäkra sig om att kunskap från hälso- och sjukvården samt
socialtjänstens verksamheter når fram till Kunskapsstyrningsrådet
föreslås inrättande av en Huvudmannagrupp. I
Huvudmannagruppen, som blir ett rådgivande organ till
Kunskapsstyrningsrådet, ingår förtroendevalda i kommuner och
landsting.
Av promemorian framgår att kostnader för genomförande av
förslagen ska rymmas inom befintliga ramar.
Konsekvenser av förändringen förväntas bland annat vara att både
huvudmän och professioner enklare får tillgång till korrekt
kunskapsstöd i vardagen, samverkan mellan myndigheter
underlättas, det blir lättare att ta del av forskningsresultat,
patienters/brukares erfarenhet lyfts fram och görs mer lättillgänglig,
Socialstyrelsens centrala roll för kunskapsstyrning tydliggörs och
det kan bli enklare för t.ex. kommuner att införa en evidensbaserad
socialtjänst.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I Stockholms stad finns det ett starkt stöd för uppfattningen att en
evidensbaserad praktik är en förutsättning för att patienter och
brukare ska kunna ges vård och insatser baserade på bästa
tillgängliga kunskap. Värdet av en kunskapsbaserad verksamhet är
högt och förändringar som underlättar införandet av en
evidensbaserad praktik välkomnas.
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Av promemorian framgår att förslaget bedöms ge positiva effekter
för kommunerna, främst via enklare tillgång till forskningsresultat
och stöd att införa en evidensbaserad socialtjänst. Förvaltningen ser
positivt på de föreslagna förändringarna och instämmer i att de
borde leda till en bättre strategisk styrning, bättre kunskap och ökat
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stöd i det dagliga arbetet. Förvaltningen kan i nuläget inte heller se
att förslaget skulle leda till ökade kostnader för kommunerna.
Förvaltningen vill framhålla vikten av att en Huvudmannagrupp
inrättas så att Kunskapsstyrningsrådet snabbt kan få tillgång till
erfarenheter från verksamheterna och vice versa.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen i En samlad
kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
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