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Remiss – En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst, Ds 2014:9 

 

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

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i 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 ställer sig i huvudsak bakom de förslag som läggs fram i promemorian.  

 

Riksförbundet FUB vill dock lyfta fram följande synpunkter på förslagen. 

 

 Myndigheten för delaktighet bör ingå i det strategiska rådet för den statliga 

kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 

 Det föreslagna Kunskapsstyrningsrådet ska vara ett strategiskt råd som har till huvudsaklig 

uppgift att säkerställa att den statliga kunskapsstyrningen är samordnad och effektiv. Det 

skulle med all sannolikhet vara till stor fördel för samtliga inblandade parter och särskilt 

brukarna/patienterna om funktionshinderorganisationerna var representerade i rådet. Rådet 

ska enligt förslaget samverka kring framtagande av kunskapsunderlag och kunskapsstöd 

samt ta ställning till nya föreskrifter och andra åtgärder. Funktionshinderorganisationerna 

bidrar förstås redan idag i stor utsträckning med såväl initiativ som synpunkter när det gäller 

kunskapsspridning genom myndigheters försorg. Samarbetet med olika myndigheter är dock 

ojämnt fördelat, vissa myndigheter samverkar i liten utsträckning med organisationerna och 

andra myndigheter gör det oregelbundet. Ibland kan det tyvärr vara upp till myndighetens 

”goda vilja” när samarbete sker med organisationerna. I de fall där 

funktionshinderorganisationerna får vara med och påverka innehållet i kunskapsunderlag vill 

vi ändå våga påstå att såväl brukarna/patienterna gynnas och att myndigheterna får hjälp i 

framtagandet av redan från början korrekta och relevanta kunskapsunderlag. Därför vore det 

synnerligen lämpligt att funktionshinderorganisationerna får en plats i 

Kunskapsstyrningsrådet, företrädesvis genom paraplyorganisationen Handikappförbunden. 

En naturlig följd av funktionshinderorganisationernas deltagande i Kunskapsstyrningsrådet 

är att vi även är representerade i Huvudmannagruppen. 
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 Det är inte realistiskt att tro att de förslag som presenteras ska kunna finansieras inom 

befintliga ramar. För att Regeringens ambition att stärka den statliga kunskapsstyrningen ska 

kunna förverkligas räcker det inte med att omorganisera myndigheters verksamhetsområden. 

Resurser behöver skjutas till, åtminstone initialt, för att säkerställa att de olika 

myndigheterna ska kunna uppfylla de åtaganden i sina nya ansvarsområden som föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Riksförbundet FUB 

     
Thomas Jansson             Erling Södergren 

Ordförande               T.f kanslichef  
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