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Remiss – Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48). 

 

Riksförbundet FUB är en ideell intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 

med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i 150 

lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är 

medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 

 

Sammanfattning 

Riksförbundet FUB välkomnar och ställer sig bakom utredningens betänkande och 

lagändringsförslag i stort och men lämnar följande kommentarer: 

 

I Regeringens direktiv från den 3 december 2015 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att 

överväga och lämna förslag till hur en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och 

sjukvården kan uppnås för att säkerställa en kunskapsbaserad och jämlik vård. Utredningen menar 

på att vårdsystem som lyckats bäst med att använda bästa kunskap är inte de som centralt tar fram 

kunskap för att sprida till vården, utan de som arbetar integrerat och inkluderande. Samt att den 

kunskap som skapas i det dagliga arbetet är en viktig del, men också att kulturen uppmuntrar till 

lärande och att verksamheten har tillgång till egna data. Riksförbundet FUB håller med om att detta 

är mycket viktiga delar men understryker vikten av att det fortfarande alltid kommer att krävas att 

kunskap tas fram på central nivå som sprids för att säkra en positiv utveckling av en jämlik vård. 

Vidare är ”bästa kunskap” ett vitt begrepp som lämnar stora tolkningsutrymmen som inte säkert 

stämmer överens med flertalet individer/verksamheter och säkert helt lämnar ut relevant viktig 

kunskap för till exempel vår målgrupp.  

 

Nationella riktlinjer 

Riksförbundet FUB välkomnar utredningens funderingar kring att multisjuklighet i princip 

omöjliggör krav på följsamhet till riktlinjer för varje enskilt tillstånd som det ser ut idag. 

Riksförbundet FUB menar på att en mer individanpassad och tillgänglig för den enskilde individen 

hälso- och sjukvård är nödvändig för att uppnå faktisk jämlikhet. Utredarens bedömning är dock att 

nationella riktlinjer bör vara vägledande, inte obligatoriska eller bindande. Riksförbundet FUB 

menar på att någon förändring av begreppet riktlinje inte behövs eftersom vägledningar redan finns 

och är vägledande samt icke obligatoriska eller bindande. En riktlinje är vidare en riktlinje och ska 

alltid följas samt kan aldrig bli en vägledning för då är det inte längre en riktlinje utan istället en 

vägledning. Riksförbundet FUB har under åren erfarit att vägledningar och allmänna råd ofta 

förbises av personal inom sociala omvården med motivering att ”det inte är några riktlinjer utan 

bara vägledningar som vi inte behöver följa”. Riksförbundet FUB ser istället att det behövs fler 

riktlinjer och mindre vägledningar upprättade av Socialstyrelsen eftersom dessa är svårare för en 

ledning/personal att undandra sig som i övrigt drunknar i vägledningar och meddelandeblad. Det 
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blir helt enkelt en prioriteringsfråga där riktlinjer har en högre status och är bindande, dvs. måste 

följas.  

 

Riksförbundet FUB emotsätter sig starkt till utredningens förslag om att upprättandet av 

kunskapsstödet ska flyttas över till SKL från Socialstyrelsen eftersom SKL är en arbetsgivar- och 

ideell intresseorganisation och Riksförbundet FUB inte har många positiva erfarenheter kring SKLs 

förmåga att ha referens- eller arbetsgrupper m.m. där man tar tillvara intresseorganisationers 

synpunkter och faktiskt tar med dem i sitt arbete. Detta gäller ur flera aspekter. I de fall 

Riksförbundet FUB i andra möten har försökt påverka gällande kunskapsstyrning i särskilda frågor 

har svaret oftast från SKL:s sida blivit att de inte kan göra något eftersom de är en ideell 

intresseorganisation. Socialstyrelsen däremot har fungerande arbetsmetoder i denna fråga. 

 

Utredaren menar även på att riktlinjer riskerar sända en signal om brist på tillit till vårdens 

professioner. Riksförbundet FUB håller inte med om detta eftersom professionerna har möjlighet att 

vara med och ge inflytande vid upprättande av riktlinjer samt att de signaler utredningen menar på 

sänds ut i regel endast uppfattas av personal som har svårt att följa riktlinjer. 

 

Utredningen menar vidare på att riktlinjer som innebär att staten skulle reglera vården är ett ingrepp 

i det kommunala självstyret. Riksförbundet FUB och Socialstyrelsen har tydliga uppgifter på att 

kommunerna behöver fler enhetliga riktlinjer eftersom den omvårdnad, hälsa- och sjukvård man får 

idag är beroende av i vilken kommun man bor i och väldigt olika inom alla kommuner. 

Riksförbundet FUB tror vidare inte alls på att riktlinjer på något sätt är ett ingrepp i det kommunala 

självstyret utan istället välkomnas som stöd av kommunerna. 

 

Riksförbundet FUB välkomnar dock utredningens funderingar på att fokus idag ligger mer på 

produktion av kunskapsstöd än på uppföljning, analys och stöd till verksamhetsutveckling samt 

håller med om att detta måste åtgärdas. Det är inte acceptabelt att genomslaget som det ser ut idag 

för många kunskapsstöd är blygsamt. Det är viktigt att orsakerna till att kunskapsstöd inte följs 

utreds och att uppföljningar sker så att dessa används. 

 

Förslag till lag om vårdkommittéer  

Samverkansskyldighet för landstingen och inrättande av vårdkommittéer  

Riksförbundet FUB föreslår att även kommuner omfattas av förslaget då kunskapsstödet till 

kommunerna ser väldigt olika ut och kunskapsstyrningen i den kommunala vården behöver stärkas 

generellt.  

 

Riksförbundet FUB föreslår en ändring i 3 § sista stycket …”nå en vård som är kunskapsbaserad 

och på lika villkor för hela befolkningen”… Ändringsförslag: …nå en kunskapsbaserad jämlik 

vård för hela befolkningen.. För att en jämlik vård ska kunna uppnås även för den målgrupp FUB 

representerar kan inte vården ges på samma villkor som för alla utan den måste vara individuellt 

anpassad efter varje enskild person.  

 

Samråd mellan regeringen och landstingen 

Riksförbundet föreslår att även kommunerna omfattas av förslaget att inrätta ett samråd eftersom 

kommunerna behöver ha ett stärkt kunskapsstöd för att kunna ge god vård i enlighet med gällande 

lagstiftning. 
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Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen  

Riksförbundet FUB föreslår en ändring i 4 kap. 2 § … ”Verksamhetschefen ska säkerställa att 

hälso- och sjukvårdspersonalen har goda förutsättningar att utföra sitt arbete i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet”…….. Riksförbundet FUB har många gånger erfarit 

avsaknaden av kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonal för vår målgrupp vilket forskning- och 

lägesrapporter visar på har resulterat i en ojämlik hälso- och sjukvård för vår målgrupp. Vetenskap 

kring hur man bemöter personer med utvecklingsstörning på ett tillgängligt sätt så att denna grupp 

kan uppnå en jämlik vård lyser med sin frånvaro och därav är ”i överensstämmelse med vetenskap” 

inte relevant i sammanhanget. Ännu tydligare blir det när man i det andra rekvisitet tar upp 

”beprövad erfarenhet” eftersom detta oftast saknas vilket är grunden till att personer med 

utvecklingsstörning inte uppnår en jämlik vård. Ändringsförslag: ….utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap, beprövad erfarenhet, kompetent bemötande och på en tillgänglig 

individuell anpassad nivå för varje enskild individ.  

 

I 5 kap. 1 § punkt 5 kan ”lätt” strykas eftersom det är skillnad på begreppet lätt tillgänglig och 

tillgänglig. Den senare har en vidare definition medan det om man sätter in lätt framför tillgänglig 

framförallt hänvisar till att vården ska vara på lätt svenska vilket är bra men inte är tillräckligt för 

vår målgrupp. 

 

 

 

För Riksförbundet FUB 

     
Thomas Jansson              

Ordförande                

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 


