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HSO i Stockholms läns synpunkter till yttrande över Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)
HSO i Stockholms län (HSO) välkomnar de förslag som presenteras i utredningen.
Kunskap och evidens är två hörnstenar i svensk hälso- och sjukvård och dessa är
väsentliga för att uppnå en jämlik hälsa för medborgare och patienter. HSO delar
utredningens förhållningssätt om att kunskapsunderlag ska vara vägledande, men
vi hade gärna önskat att utredningen på ett tydligare sätt hade beskrivit sina visioner
av hur kunskapsstöd kan bidra till att utveckla hälso- och sjukvården till en lärande
organisation. Precis som utredningen skriver, är många av dagens nationella riktlinjer diagnosspecifika samtidigt som många patienter lever med en eller flera
funktionsnedsättningar och/eller kroniska sjukdomar. HSO anser att perspektiv av
personcentrerad vård bör vara en vägledande utgångspunkt i arbetet med framtidens kunskapsstöd.
Vi ser mycket positivt på utredningens intention om att i högre utsträckning involvera patient- och brukarorganisationer i utvecklingen av kunskapsunderlag. Det går
i linje med patientlagens skrivelser om delaktighet och att den hälso- och sjukvård
som ges ska vara ett samskapande mellan profession och patient. HSO skulle även
vilja lyfta fram att patientperspektivet även bör involveras i utvärdering och kvalitetsuppföljning av kunskapsstöd.
Förslaget om att intensifiera samverkan mellan stat och landsting/regioner för att
uppnå en mer kunskapsorienterad hälso- och sjukvård är bra. Det behövs tydligare
gränsdragningar och rollbeskrivningar.
Digitalisering är en möjlighet att utveckla vårdens arbetssätt och är en förutsättning
för att klara kommande utmaningar att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård. HSO vill lyfta fram att digitaliseringen är bra för många, men att den inte är
tillgänglig eller användbar för alla.
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