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Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) instämmer med 
utredningen om att vård- och omsorgssektorn står inför stora 
utmaningar. Att organisera vården efter patientens behov är en 
positiv utveckling, likaså att staten tar ett ökat ansvar för vård 
och omsorg.      

Utredningen föreslår att 12 myndigheter som är verksamma 
inom hälsa, vård och omsorg ska omorganiseras till fyra 
myndigheter som ska arbeta med kunskapsstyrning, tillsyn och 
tillstånd, IT och kommunikationslösningar samt strategisk 
styrning. En kunskapsstyrd vård- och omsorgssektor är ett steg i 
rätt riktning mot en av staten samordnad insats inom vård- och 
omsorgssektorn.  

NCK arbetar på regeringens uppdrag med att sprida kunskap och 
information om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer. I verksamheten ingår 
att utveckla och sprida metoder för omhändertagande av 
våldsutsatta kvinnor och deras barn. Kunskapen om våld i nära 
relationer som krävs för att ge ett bra bemötande varierar stort 
mellan olika vård- och omsorgsverksamheter i landet. 
Kunskapsbaserad styrning är därför välkommet och ett bra sätt 
att samordna insatser gentemot ett bättre och likvärdigt 
bemötande av våldsutsatta kvinnor, deras barn samt förövare.  

Utredningen föreslår en strategisk och långsiktig styrning. Inom 
vård- och omsorgsområdet och i synnerhet våld i nära relationer 
är detta nödvändigt. Många myndigheter inom bland annat 
rättsväsendet och vård- och omsorgsområdena arbetar för att 
motverka mäns våld mot kvinnor. Arbetet skulle kunna 
effektiviseras om det samordnades via en sammanhållen och 
långsiktig styrning.     
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Slutligen är det märkligt att remissen ska besvaras efter det att 
en första uppdelning av Socialstyrelsen redan har gjorts. 
Remissvaret blir uddlöst eftersom regeringen redan valt att 
använda en annan modell för att omorganisera vård- och 
omsorgssektorn. Det är vår förhoppning att regeringen ändå 
väljer att organisera vården efter patientens behov, satsar på 
tydligare och samordnad styrning samt att staten tar ett ökat 
ansvar för vård och omsorg. Vidare är det viktigt att den nya 
omorganisationen inte leder till att det blir fler myndigheter 
istället för färre inom vård- och omsorgssektorn.    

I detta ärende har professor Gun Heimer varit beslutande. 
Mattias Friström har varit föredragande. 
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