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Remissvar
Remiss av SOU 2020:19 God och nära vård – En
reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har erhållit ovan rubricerade
remiss för yttrande.

I detta slutbetänkande för utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” (S
2017:01) lämnar utredningen ett antal förslag som syftar till att stärka olika dimensioner
av samverkan och till att skapa ett mer sammanhängande hälso- och sjukvårdssystem.

Forte ser positivt på utredningens helhetsperspektiv. Ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i stort. Det har inte
minst synliggjorts under det senaste halvåret då Corona-pandemin präglat vår tillvaro i
allmänhet, och hälso- och sjukvårdens i synnerhet. Det står också klart att en god
samverkan mellan, och inom, olika samhällsfunktioner är nödvändig för hållbarhet.

Utredningen har förvisso inte primärt haft fokus på forskningsfrågor, men Forte vill
understryka att forskning spelar en avgörande roll för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem. För kontinuerlig utveckling behövs ständigt ny kunskap, både för
sjukvårdens professioner men också som policyunderlag för beslutsfattare. Genom att
identifiera problem, beskriva utveckling och samband samt föreslå, pröva och utvärdera
lösningar spelar forskning en nyckelroll i detta arbete.
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Forte ser därför positivt på utredningens uppfattning att det behövs mer forskning om
implementering. Forte har själva identifierat detta forskningsfält som ett nyckelområde
och har startat ett eget program inom implementeringsforskning. Det behövs dock en
långsiktig satsning för att kunna bygga kapacitet inom forskningsområdet i Sverige. För
att uppnå goda resultat krävs också en god samverkan mellan akademi, praktik och
policyarbete. Forte har därför inlett en dialog med kunskapsstyrningsorganisationen
inom regionerna och SKR för att utreda möjligheterna till samverkan.

Forte delar utredningens syn att det måste ges goda förutsättningar för forskning utanför
de traditionella miljöerna (läs: sjukhusen). Forte instämmer även i utredningens
uppfattning att det bör finnas fler delade tjänster, där individer får möjlighet att samtidigt
forska och bedriva kliniskt arbete. Detta är inte minst viktigt i primärvården där detta
idag är ovanligt.

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Jonas Björck efter föredragning av
forskningssekreterare Staffan Arvidsson.

Jonas Björck
Generaldirektör
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