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Socialdepartementet 
Diarienr S2017/03403/FS 

Svar på remiss av betänkandet Kunskapsbaserad 
och jämlik vård (SOU 2017:48) 

SRAT och dess föreningar Sveriges Tandhygienistförening, Svenska 
Logopedförbundet och Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation anser att 
förslagen inom våra områden är bra. Vi delar synen att alla olika aktörer inom 
kunskapsstyrningen gör det svårt att få en helhetsbild och att det finns stora 
olikheter inom vården runt om i landet.  
 
Att möjliggöra en nationell uppföljning av vård är väsentligt och vi ser fram 
emot det förbättringsarbete som vi hoppas blir följden av Socialstyrelsens 
stärkta roll. De nya vårdkommittéernas roll kommer att bli avgörande i arbetet 
för en bättre struktur av kunskapsstyrningen. I samband med detta ser vi gärna 
en statlig specialdestinerad finansiering. Om det ändå inte skulle visa sig 
fungera med kunskapsstyrning inom det kommunala och landstingskommunala 
självstyret så får man i ett senare skede i så fall fundera över att lägga mer 
ansvar på statlig nivå, vi är inte främmande för det.   
 
I syfte att kunna ge en mer individanpassad vård anser vi att man måste arbeta 
mer i team. Vi vill stärka professionernas ställning vilket vi anser kommer leda 
till att teamet blir mer framgångsrikt i sin patientbehandling. I ett framgångsrikt 
team bidrar varje profession med sin expertis. Tillit till professionernas 
kunskap är grundläggande i detta. 
 
Vi välkomnar förtydligandet i hälso- och sjukvårdslagen om att huvudmannen 
har ansvar för att se till att de anställda har förutsättningar att arbeta enligt 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta förslag kommer att stärka inte bara 
vårdkvalitén utan även de anställdas arbetsmiljö.  
 
För att säkerställa kvalitet i vården behöver samtliga professionsgrupper få 
tillgång till fortbildning och lärande i arbetet. Vi anser att det är huvudmannens 
uppgift att tillhandahålla detta och vi ser gärna att ett sådant ansvar införs i 
hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Vi välkomnar en utredning som vill stärka patienten och professionen. 

 
Anitha Wijkström 
förbundsordförande 
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