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Remissvar avseende SOU 2017:4, För en god och jämlik hälsa – En
utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har beretts möjlighet att
ge synpunkter på delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4).

SBU:s synpunkter på delbetänkandet
SBU vill lämna följande svar:
Utredningen lämnar förslag till åtgärder som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i
Sverige. SBU instämmer i utredningens bedömning att den befintliga folkhälsopolitiken
behöver utvecklas. Men Kommissionens förslag att minska på antalet målområden
samtidigt som man anser att de nuvarande målen är för begränsade behöver förtydligas.
En större jämställdhet när det gäller hälsa är också ett av målen för den statliga
styrningen med kunskap via Rådet för styrning med kunskap (Förordning 2015:155).
SBU anser inte att det behöver inrättas ytterligare ett Råd för en god och jämlik hälsa
och ytterligare en nationell GD-grupp. En effektivare väg att gå anser SBU, är förslaget
att förtydliga uppdraget i det redan befintliga Rådet för styrning med kunskap. De
uppgifter som föreslås för ett nytt Råd för en god och jämlik hälsa borde kunna rymmas
inom befintliga strukturer. I det befintliga Rådet för styrning med kunskap ingår t ex
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, FORTE, som en aktör för att stärka
forskning och SBU, som står för utvärdering av redan befintlig forskning. Förslaget
behöver utvecklas mer, vilket också Kommissionen har för avsikt att göra i
slutbetänkandet.
Eventuella risker och kostnader för förslaget behöver analyseras mer ingående. Medan
de tänkbara fördelarna beskrivs på flera ställen i betänkandet, är framställningen
betydligt mer kortfattad i fråga om det resursbehov som förslaget skulle medföra. Det
kan också finnas risker för dubbelarbete om man inrättar nya strukturer vars syfte delvis
sammanfaller med andra aktörers.
SBU ber att få återkomma med mer utvecklade synpunkter på Kommissionens
slutbetänkande.
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