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Hej,
Tack för ert brev till regeringen angående nack-, rygg- och hjärnskadade och behovet av insatser på
detta område. Jag har blivit ombedd att svara och är ledsen att svaret har dröjt, vilket beror på att vi
har ett stort antal brev att besvara just nu.
Tack också för er förfrågan om möte ställd till statsrådet Lena Hallengren. Lena har tyvärr inte
möjlighet till ett möte.
En bra och kunskapsbaserad vård är av stor betydelse för en tryggare vardag. När det gäller
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården pågår det för närvarande ett arbete där regionerna är i
färd med att bygga upp en ny struktur för kunskapsstyrning. Målsättningen är att se till att ny och
relevant kunskap kommer alla patienter till del. Regeringen ser positivt på och stödjer regionerna i
detta arbete. För tillfället inventerar kunskapsstyrningsorganisationen vilka kunskapsluckor och behov
som finns inom hälso- och sjukvården. Det pågår därmed en omfattande process med att identifiera
områden där det saknas relevanta kunskapsstöd som bidrar till en regelbunden uppföljning och mer
jämlik vård. För synpunkter inom området kan kontakt med SKR tas.
I enlighet med förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och
sjukvården och socialtjänsten har Socialstyrelsen bl.a. i uppdrag att genom kunskapsstöd och
föreskrifter bidra till att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bedrivs enligt vetenskap och
beprövad erfarenhet samt att ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom dessa
verksamhetsområden. Utifrån sitt uppdrag samverkar Socialstyrelsen med den framväxande
strukturen som nämns ovan. Det är viktigt att arbetet med eventuellt nya nationella riktlinjer och andra
kunskapsunderlag analyseras och tas fram av relevanta myndigheter i samverkan med huvudmännen
och deras nya kunskapsstyrningsstruktur.
Regeringen värdesätter att få ta del av synpunkter, åsikter och erfarenheter från medborgare och
profession. Det hjälper regeringen att utforma sin framtida politik på området. Å regeringens vägnar vill
jag därför än en gång tacka för att ni tog er tid att skriva.

Med vänlig hälsning
Eleonor Johansson
Brevhandläggare
Socialdepartementet
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Ämne: Vårt upprepade krav på er folkvalda som har mandat att genomföra förbättringar, att
skyndsamt agera, NRH Trauma Riks

Hej,

Vänligen läs bifogat brev daterat 2020-08-30 till Lena Hallengren, Socialminister, Ardalan Shekarabi,
Socialförsäkringsminister och Tomas Eneroth, Infrastrukturminister
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NRH Trauma Riks – Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt

