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Året som gått
Jag kan med glädje se tillbaka på ett händelserikt och spännande år för
Socialstyrelsen. Myndigheten har till exempel tagit nya steg mot att integrera hälso- och sjukvårdsfrågor med socialtjänsten och slutfört
många regeringsuppdrag med gott resultat. En utmaning under året
har varit att samtidigt klara de många och stora regeringsuppdragen
parallellt med alla de särskilda åtaganden som myndighetsdelningen
medför. Delningen innebär att tillsyns- och tillståndsverksamheten
övergår till Inspektionen för vård och omsorg.
En stor framgång under året har varit resultatet av arbetet med
överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Tillsammans med
Sveriges Kommuner och Landsting har Socialstyrelsen nu nått en
samsyn om åtgärder för att komma till rätta med dessa problem.
Därför har vi tagit fram indikatorer så att alla landsting mäter rätt
vid beräkning av antalet överbeläggningar och utlokaliserade
patienter.
Ojämlikheten inom hälsa, vård och omsorg är alltjämt stor. Det
visar inte minst resultatet av Socialstyrelsens fleråriga tillsyn av
kommunernas stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.
I myndighetens utvärdering av tillsynsresultaten såg vi att många
personer med psykisk funktionsnedsättning inte får den vård och det stöd
utifrån sina behov som de har laglig rätt till. I nästan hälften av kommunerna saknades särskilda boenden, eller så erbjöd kommunen boenden
som inte levde upp till regelverken.
Jag vill även lyfta fram de nya föreskrifterna och allmänna råden om
bemanning på särskilda boenden för demenssjuka. Med de nya föreskrifterna gjorde Socialstyrelsen klart att det är behoven som ska styra vilken
omsorg de äldre får, inte bemanningen. Utsatta och röstsvaga grupper i
samhället, som de demenssjuka, är de som behöver myndighetens stöd
allra mest.
Jag vill tacka de målgrupper och intressenter som Socialstyrelsen har
arbetat gentemot, samt önska medarbetare och Inspektionen för vård och
omsorg lycka till i deras fortsatta uppdrag i den nya verksamheten. År
2013 blir ett spännande år som kommer att präglas av omställning i och
med att myndigheten delas och att Socialstyrelsens verksamhet förändras.
Det är min bedömning att Socialstyrelsen under 2012 har levt upp till
regeringens krav och förväntan på oss och att vi har utfört vårt uppdrag
med god kvalitet och med intern god styrning och kontroll.

Lars-Erik Holm
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Behoven – inte bemanningen – ska styra vilken omsorg
de äldre får.

Äldre människor har rätt till omsorg utifrån sina individuella behov. Det kan
handla om anpassad hjälp med till exempel personlig hygien och möjlighet att
komma ut på promenader. För att säkra att dessa behov blir tillgodosedda har
Socialstyrelsen i år tagit fram föreskrifter och allmänna råd om bemanning på
särskilda boenden för demenssjuka.
Foto: Lasse Skog/Scanpix
Personerna på bilden har inget samband med texten.

regelgivning 7

Verksamheten 2012
Socialstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet vars uppdrag är
att verka för en god hälsa och social välfärd, samt för omsorg och
vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen. Grundläggande bestämmelser för myndighetens verksamhet finns i förordningen
(2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen. Myndigheten har en
mycket bred verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. Socialstyrelsen styr med kunskap, regler, statsbidrag, och genom att göra tillsyn, uppföljningar och
utvärderingar.
Socialstyrelsen har också två rådgivande och två beslutande organ. De
rådgivande organen är Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation
(donationsrådet) och Rikssjukvårdsnämnden och de beslutande organen
är Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring och Socialstyrelsens
råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor (rättsliga rådet).

Värdegrund
Socialstyrelsens värdegrund lanserades våren 2012. Den bygger på den
gemensamma statliga värdegrunden och klargör Socialstyrelsens kärnvärden: saklig, handlingskraftig och trovärdig som ska genomsyra varje
medarbetares förhållningssätt. Värdegrunden har arbetats fram i en bred
process med diskussioner på arbetsplatsträffar. Värdegrunden förtydligar
vilka värden som är viktiga för att Socialstyrelsen ska nå sina mål och
hur medarbetarna ska förhålla sig till omvärlden. Den ska också fungera som en etisk kompass i det dagliga arbetet och bidra till att utveckla
verksamheten.
Under året har värdegrunden integrerats i Socialstyrelsens modell för
styrning och styrdokument, till exempel i mål i verksamhetsplanen och i
medarbetarpolicyn.
En stor majoritet, 80 procent, av medarbetarna känner till värdegrunden och 79 procent tycker att Socialstyrelsens chefer lever upp till den.

Organisation
Socialstyrelsen är en enrådighetsmyndighet, vilket innebär att generaldirektören är ensamt ansvarig för verksamheten inför regeringen. Myndighetens insynsråd säkerställer att regeringen och medborgarna har insyn i
Socialstyrelsens verksamhet.
Socialstyrelsen är organiserad i en central del i Stockholm och i sex
regionala tillsynsenheter. Centralt har myndigheten fyra avdelningar med
ansvar för var sitt verksamhetsområde. Verksamhetsområdena är: stati
stik och utvärdering; kunskapsstyrning; regler och tillstånd; samt tillsyn.
Utöver avdelningarna finns också stödfunktionerna generaldirektörens
stab, den administrativa avdelningen och kommunikationsavdelningen.
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Verksamhetens omfattning
Socialstyrelsens totala kostnader uppgick 2012 till 1 273 741 tkr. Myndigheten hanterade 63 207 ärenden jämfört med 44 061 ärenden under
2011. Den främsta anledningen till ökningen är antalet ärenden som rör
behörighetsfrågor. Under 2012 hanterade Socialstyrelsen 23 496 behörighetsärenden.
Vid utgången av 2012 var 1 193 personer anställda vid Socialstyrelsen,
varav 1 034 var tillsvidareanställda och 159 personer var tidsbegränsat
anställda.

Regeringsuppdrag
Socialstyrelsen hade 206 regeringsuppdrag under 2012, vilket är något
färre än 2011. Myndigheten fick 101 nya uppdrag under året, inklusive
uppdrag i regleringsbrevet, och lämnade 129 rapporter med anledning
av uppdrag, varav 87 var slutrapporter. Även 2012 redovisar Socialstyrelsen kostnader för slutredovisade regeringsuppdrag i den utsträckning
det är möjligt. Socialstyrelsen har kunnat kostnadsberäkna 92 procent av
dessa uppdrag jämfört med 71 procent 2011. Socialstyrelsens ambition är
att kunna redovisa kostnader för samtliga avlämnade regeringsuppdrag.
Kostnaderna för respektive rapport redovisas i bilaga 1.

Intern styrning och kontroll
Socialstyrelsen har fortsatt arbetet med att stärka den interna styrningen
och kontrollen enligt kraven som ställs i förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll (FISK). I samband med verksamhetsplaneringen för 2012 genomfördes riskanalyser för all verksamhet. Det resulterade
i att ett antal myndighetsövergripande riskområden identifierades. Dessa
riskområden har sedan följts av ledningsgruppen i särskild ordning under
året.
Socialstyrelsen har också under 2012 genomfört utbildningar i intern
styrning och kontroll för samtliga chefer och avdelningschefernas stödfunktion. Vidare ingår intern styrning och kontroll i den ekonomiutbildning för enhetschefer som myndigheten initierade under 2012.

Internrevision
Socialstyrelsen omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228). Internrevisionen har under 2012 genomfört tre granskningsprojekt: kvalitet
i statistik, processen för socialtjänsttillstånd samt enskildas klagomål.
Samtliga granskningar ledde till rekommendationer. Inom ramen för
processen för socialtjänsttillstånd är samtliga rekommendationer omhändertagna och en åtgärdsplan beslutad. Inom ramen för enskildas klagomål pågår ett arbete med att ta fram en åtgärdsplan som omhändertar de
givna rekommendationerna.
Ett antal rådgivningsuppdrag har genomförts rörande Socialstyrelsens
fortsatta arbete med anledning av FISK, planerings- och uppföljningsprocessen inom tillsynsavdelningen, förberedelsearbetet inför bildandet
av Inspektionen för vård och omsorg samt underlag till resultatredovisningen i årsredovisningen. Vidare har internrevisionen tillsammans med
10
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ansvarig avdelning inventerat risker och kontrollåtgärder inom ramen för
statsbidragsprocessen. Internrevisionen har också gjort en genomgång
av Socialstyrelsens konferens- och interna representationskostnader.
Granskningen visade att myndigheten hade låga representationskostnader, kostnaderna för interna konferenser var dock högre.
Internrevisionen har följt upp verksamhetens åtgärder med anledning
av tidigare års granskningar. Av totalt 100 rekommendationer har hälften åtgärdats under 2012. Internrevisionen konstaterar att riskerna inom
myndighetens it-utveckling fortfarande är mycket höga, men att arbetet
med handlingsplanen för it leder till att de flesta åtgärdas. Inom informationssäkerhet konstateras att åtta rekommendationer åtgärdats och att
arbete pågår med nästan samtliga återstående.

Ledningssystem
Socialstyrelsen har beslutat att införa och ISO-certifiera ett integrerat
ledningssystem. Det integrerade ledningssystemet ska förbättra kvaliteten i myndighetens arbetssätt och prestationer, öka informationssäkerheten, förbättra arbetsmiljön och minska myndighetens negativa miljöpåverkan.
En central del i ledningssystemet är att medarbetarna har ett gemensamt arbetssätt där det är lätt att göra rätt. Det skapas bland annat genom
att arbetet sker i enlighet med framtagna processer, rutiner och övriga
dokument.
Under 2012 har Socialstyrelsen tagit fram en policy för kvalitet, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Myndigheten har också beslutat
om rutiner för vissa nyckelfunktioner inom ledningssystemet och för sätt
att hantera händelser såsom avvikelser, incidenter, tillbud och olyckor.
Socialstyrelsens arbete med att systematisera förbättringsarbetet har
fortsatt. Bland annat har arbetet med att identifiera risker för informationssäkerhet och arbetsmiljö integrerats i den ordinarie verksamhetsplaneringen.

Särskilda åtgärder
Utveckling av tillsynsorganisationen
Tillsynsverksamhetens omfattning har vuxit kraftigt, särskilt vad gäller
enskildas klagomål, efter att nya verksamheter har tillkommit på grund
av patientsäkerhetslagen (PSL).
Under 2012 har Socialstyrelsen utvecklat tillsynsarbetet. Ett exempel
är att tillsynsprocessen har utvecklats inom ramen för arbetet med att
införa ett ledningssystem och ett antal delprocesser och rutiner har identifierats. Vidare genomfördes två, sju dagar långa, tillsynsutbildningar
för alla nyanställda inspektörer, utredare, jurister och chefer på tillsynsavdelningen.
Socialstyrelsen har utarbetat och beslutat en riskbaserad tillsynsplan
under året. Tillsynsplanen tydliggör myndighetens omfattande tillsynsuppdrag och utgör det prioriteringsunderlag som ligger till grund för
egeninitierad tillsyn under den period som planen omfattar.
Vidare har nationella bedömningskriterier beslutats inom flera tillsyns-
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områden. De konkretiserar de krav som kan ställas på verksamheterna
inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst utifrån lagstiftningen.
De ger vägledning för det praktiska tillsynsarbetet och bidrar till att tillsynsarbetet bedrivs mer enhetligt och samordnat över landet.

Enskildas klagomål
Under 2012 har Socialstyrelsen handlagt så gott som samtliga ärenden
som övertogs från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Samtidigt har inflödet av nya ärenden ökat. Trots förstärkningar har ärendebalanserna vuxit och för att möta detta och stärka rättsäkerheten i verksamheten har flera åtgärder genomförts.
En av åtgärderna för att hantera det stora antalet ärenden var en särskild satsning där alla enheter på tillsynsavdelningen fick till uppgift att
utreda klagomål. Bemanningen på enheten för enskildas klagomål har
också förstärkts. Antalet medarbetare har därmed utökats från cirka
20 personer till 50 personer, för att sedan delas i två enheter.
Vidare har Socialstyrelsen tillämpat ett lean-baserat arbetssätt vid
handläggningen av enskildas klagomål i syfte att effektivisera arbetet.
Myndigheten har också gjort en särskild riskanalys avseende ärendehandläggning och tagit fram kontrollåtgärder med anledning av den
kommande överflyttningen av uppgifterna till Inspektionen för vård och
omsorg. Händelseutvecklingen i klagomålshanteringen rapporteras månadsvis till Regeringskansliet.

It-drift och it-utveckling
Socialstyrelsen har en komplex it-miljö med ett flertal nationella register,
avancerade registermiljöer och många utvecklingsprojekt. De risker som
myndigheten har identifierat i it-miljön är bland annat brister i infrastrukturen, risker för driftstopp i registermiljöerna och bristande helhetssyn
på it-verksamheten. Myndigheten har vidtagit åtgärder för att komma till
rätta med dessa risker.
Under 2012 har flera tekniska och organisatoriska åtgärder samt
åtgärder som avser personal ökat säkerheten i it-driften. Exempelvis har
Socialstyrelsen utsett systemägare för alla system, utökat bemanningen
i verksamheten och sett till att en ny backuplösning är i full drift. Myndigheten har också startat projekt för att ta fram alternativa lösningar till
redundant it-drift samt startat ett projekt för att ta fram en handlingsplan
för it.
Sammantaget har säkerheten i it-driften och medvetenheten om itsäkerhet och risknivåer ökat på Socialstyrelsen. Samtidigt kvarstår flera
risker såsom bristande redundans i it-drift, avsaknad av strategier och
styrande dokument samt brister i myndighetsövergripande styrning av
utvecklingen relaterad till it.

Socialstyrelsen i medierna
Massmedierna visar stort intresse för Socialstyrelsens verksamhet. Under
2012 omskrevs myndigheten i cirka 32 000 artiklar och i 94 procent av
dem skildras Socialstyrelsen i neutralt eller positivt värderande ton. Antalet artiklar ligger på samma nivå som året innan.
12
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De tre prioriterade områdena: barn och unga, äldre och psykisk ohälsa
har stått i fokus för Socialstyrelsens egna medieinitiativ. Cirka 40 procent
av artiklarna där medier nämnde Socialstyrelsen i rubrik eller ingress
rörde dessa områden. Mest uppmärksamhet fick frågor om barn och unga
(17 procent av artiklarna); 15 procent handlade om äldrefrågor och
7 procent om psykisk ohälsa.
Under året skickade Socialstyrelsen ut 33 pressmeddelanden som i
genomsnitt resulterade i 65 artiklar vardera. Störst genomslag (315 press
klipp) fick nyheten om myndighetens kartläggning av hemlöshet och
utestängning från bostadsmarknaden i Sverige 2011.

Samverkan
Socialstyrelsen samverkar och har regelbundna möten med andra myndigheter vars verksamhet berör Socialstyrelsens ansvarsområden. Myndigheten genomför dessutom möten med företrädare för större intresseorganisationer såsom berörda arbetsgivar-, arbetstagar- och yrkesorganisationer och andra tongivande aktörer inom vård- och omsorgssektorn.
Samverkan är också formaliserad i Socialstyrelsens råd för funktionshindersfrågor, äldrefrågor och missbruksfrågor, samt i möten som sker inom
ramen för nationell samverkan för psykisk hälsa och i möten med företrädare för nationella minoriteter. På detta sätt utbyts erfarenheter i aktuella frågor. Organisationerna ges möjlighet till delaktighet och insyn i
myndighetens arbete och Socialstyrelsen får tillgång till aktuell kunskap.
Ett exempel på fördjupad samverkan inom Socialstyrelsens kunskapsstyrning är det arbete myndigheten genomför med landets 21 länsstyrelser i syfte att motverka våld i nära relationer. Samarbetet gäller
både regionalt och nationellt kunskapsstöd samt statsbidragsfördelning.
Samarbetet är till för att stödja kommuner och frivilligorganisationer
i deras arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld samt
våldsutövande män.
Socialstyrelsen är ansvarig för officiell statistik om hälso- och sjukvård samt socialtjänst och har skapat flera samarbetskanaler med externa
aktörer. Ett exempel är Socialstyrelsens arbete med skadestatistik där
myndigheten samverkar med bland annat Transportstyrelsen, Konsumentverket och MSB för att ta fram statistik på området.

Externa granskningar
Riksrevisionen har granskat statens insatser inom ambulansverksamheten (RiR 2012:20). Riksrevisionen konstaterade att det tar längre tid för
ambulansen att komma fram i dag än för några år sedan och att antalet
anmälningar till Socialstyrelsen ökar. Vidare anser Riksrevisionen att
regeringen och Socialstyrelsen bör agera mer aktivt för att öka effektiviteten i ambulansverksamheten.
Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat
den så kallade tillsynsreformen. Statskontorets rapport Utvärdering av
tillsynsreformen – samordnad tillsyn över socialtjänst och hälso- och
sjukvård (Statskontoret 2012:11) visar att förutsättningarna för en enhetlig tillsyn har ökat i och med att den nu bedrivs inom samma myndighet.
verksamheten 2012
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Rapporten visar också att det finns brister i styrning, ledning och organisering av den samordnade tillsynen. Statskontoret föreslår att regeringen
renodlar tillsyns- och tillståndsverksamheten i en ny inspektionsmyndighet. Socialstyrelsens åtgärder inom den granskade verksamheten redovisas ovan under rubriken ”särskilda åtgärder”.
Statskontoret har också utvärderat statens psykiatrisatsning 2007–2011.
Socialstyrelsen har beaktat de slutsatser som har relevans för myndighetens uppdrag i samband med de strategiska diskussioner som förs med
regeringens nationella samordningsfunktion. Det handlar till exempel om
fortsatta uppdrag för att utveckla grunddata och indikatorer och fortsatta
uppdrag inom området kunskapsstyrning.

Socialstyrelsen i förändring
Under 2012 fattade regeringen flera beslut som påverkar Socialstyrelsens
verksamhet. Regeringen har bland annat beslutat att tillsynsverksamheten ska bedrivas i en särskild myndighet och att Socialstyrelsen ska
ansvara för upphandlingen av specialistutbildningar för läkare.
Den 14 juni 2012 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare
med uppgift att förbereda och genomföra bildandet av en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Dir. 2012:67). Därmed
överförs Socialstyrelsens tillsynsverksamhet över hälso- och sjukvård
och socialtjänst till den nya Inspektionen för vård och omsorg (S2012:05)
den 1 juni 2013. Den kommande förändringen har inneburit ett omfattande förberedelsearbete i samarbete med utredningen om inrättande av
den nya inspektionen. Omställningen innebär att cirka 500 personer av
myndighetens personal erbjudits verksamhetsövergång till Inspektionen
för vård och omsorg.
Socialstyrelsen ska från och med den 1 januari 2013 ansvara för
specialistkompetenskurser. Uppdraget med att överföra denna verksamhet från dåvarande IPULS har medfört ett förberedelsearbete i syfte att
kunna ta över den kursverksamhet som finns planerad för 2013. Det har
även inneburit arbete med att få olika förutsättningar på plats för att
hantera den kommande kursverksamheten.
Både de förändringar som pågår och de kommande förslagen innebär
en ansträngning för organisationen och berörd personal. För Socialstyrelsens del innebär det också att myndighetens framtida uppdrag kommer
att fokusera på kunskapsstyrning och normering, vilket innebär en ökad
renodling av uppdraget.

Intäkter, kostnader och transfereringar
(2011 års kostnader inom parentes)

Intäkter
Socialstyrelsens verksamhet finanseras med anslag, avgifter och andra
ersättningar samt bidrag från andra myndigheter. Bidragen, främst från
Kammarkollegiet, är i huvudsak knutna till särskilda regeringsuppdrag
och betalas ut efter beslut av regeringen. Intäkterna 2012 uppgick till
1 273 741 (1 165 718) tkr, vilket är en ökning med 9 procent.
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Tabell 1. Intäkter fördelade på finansieringsslag 2010–2012,
löpande priser (tkr)

Förvaltningsanslag
Övriga anslag
Avgifter och andra ersättningar
Bidrag från myndigheter och andra
organisationer
Finansiella intäkter
Totala intäkter

2012

2011

2010

920 284
27 016
18 648

839 457
35 061
23 749

751 111
174 881
18 016

303 241
4 551

262 386
5 065

129 804
1 078

1 273 741

1 165 718

1 074 890

Kostnader
Socialstyrelsens kostnader för verksamheten uppgick 2012 till 1 273 741
(1 165 718) tkr. I beloppet ingår personalkostnader med 812 513 (752 955)
tkr, vilket är en ökning med 59 558 tkr. Cirka två tredjedelar av beloppet
beror på ett ökat antal anställda, medan resterande tredjedel kan hänföras
till löneökningar. Övriga driftkostnader uppgick till 317 642 (273 698)
tkr. Ökningen, 43 944 tkr, beror bland annat på regeringsuppdrag avseende värdegrundsarbete inom äldreomsorgen, ökade statistikinköp och
inhyrning av personal för att öka handläggningstakten rörande enskildas klagomål. Kostnaden för lokaler har ökat med 5 465 tkr till 72 915
(67 450) tkr. Ökningen beror delvis på ett ökat antal arbetsplatser men
även på att avsättning gjorts för lokaler som tomställs i samband med
uppdelning av Socialstyrelsens nuvarande verksamhet. Sänkt räntenivå
har medfört lägre finansiella kostnader.
Tabell 2. Kostnader för verksamheten 2010–2012, löpande priser (tkr)
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Totala kostnader

2012

2011

2010

812 513
72 915
317 642
3 408
67 262

752 955
67 450
273 698
4 822
66 793

652 858
65 831
277 103
1 723
77 375

1 273 741

1 165 718

1 074 890
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Tabell 3. Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar 2010–2012,
löpande priser (tkr)*
Verksamhetsgren
Tillsyn
Kunskap
Regelgivning
Övriga uppgifter
Särskilda organ
Totala kostnader

2012

2011

2010

474 704
510 001
28 979
239 223
20 834

428 039
451 054
24 869
237 489
24 267

340 718
449 570
23 093
236 330
25 179

1 273 741

1 165 718

1 074 890

* Mer utförlig beskrivning av förändringar av verksamhetsgrenarna och deras kostnader ges
i respektive avsnitt.

Kommentar till kostnadsberäkning
Fördelningen mellan verksamhetsgrenarna är ungefär densamma från
tidigare år. Verksamhetsgrenen kunskap utgör den största kostnaden,
det vill säga 40 procent av Socialstyrelsens totala kostnader. Verksamhetsgrenen Tillsyn utgör 37 procent av den totala kostnaden och verksamhetsgrenen Övriga uppgifter utgör 19 procent. Verksamhetsgrenarna
Regelgivning och Särskilda organ utgör 2 procent vardera av den totala
kostnaden.

Transfereringar
Transfereringarna uppgick 2012 till 1 398 443 (1 913 854) tkr. Transfereringarna avsåg främst bidrag till landsting och kommuner samt olika
organisationer och myndigheter som Socialstyrelsen betalat ut på regeringens uppdrag.

Resultatredovisning
Socialstyrelsen redovisar sin verksamhet i enlighet med förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Enligt denna
ska myndigheten redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och
till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller
i något annat beslut. Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Resultatredovisningen ska ge en rättvisande bild av den genomförda
verksamheten och resultatet av denna verksamhet. Socialstyrelsen har
följt Ekonomistyrningsverkets allmänna råd till 3 kap. 1 § FÅB.
Socialstyrelsens prestationer avser i huvudsak längre projekt. Myndigheten redovisar därför prestationernas totala kostnad det år prestationen
avslutas, vilket inkluderar kostnader från tidigare år som är hänförbara
till prestationen. I årsredovisningen för 2012 redovisas även årskostnaden
för ett antal prestationer där det bedöms vara relevant. Kostnaderna för
prestationerna inkluderar både direkta och indirekta kostnader. De indirekta kostnaderna är fördelade efter direkt tid och utgör cirka 40 procent
av de totala kostnaderna.
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För 2012 har Socialstyrelsen också kompletterat redovisningen för ett antal prestationer med genomsnittlig handläggningstid och ärendebalanser
under året.
Socialstyrelsen bedömer att redovisningen av prestationerna på ett
rättvisande sätt beskriver myndighetens verksamhet. Urvalet har gjorts
med utgångspunkt från kostnad och relevans och beslutats av generaldirektören. För vissa prestationer redovisar myndigheten dock endast
volymer för perioden då kostnader inte gått att knyta till enskilda prestationer med hög säkerhet. En anledning till detta är att Socialstyrelsen ofta
har stora omfattande projekt som innehåller flera prestationer. Tidigare
har endast en projektkod tagits ut för samtliga prestationer i projektet,
vilket i efterhand försvårar möjligheten att på ett rättvisande sätt redovisa
kostnader per prestation. Vissa av verksamheterna har också förändrats
under perioden medan andra har tillkommit, varför det ibland inte är
möjligt att jämföra vare sig volym eller kostnad mellan åren. Ett antal
prestationer har utgått ur redovisningen då de inte bedömts viktiga för
att ge en rättvisande bild av verksamheten. Andra prestationer som bättre
speglar Socialstyrelsens verksamhet har tillkommit och i ett antal prestationer har myndigheten kunnat förbättra redovisningen. Snittkostnad för
prestation är inte alltid relevant att redovisa. Det gäller prestationer som
sinsemellan kan ha stora variationer i arbete och tidsåtgång.
Det fördjupade avsnittet beskriver vad Socialstyrelsen genomfört under året med utgångspunkt från de sakområden som varit mest aktuella.
Denna beskrivning syftar till att ge en tydligare bild av myndighetens
arbete för en god vård och omsorg inom respektive område.
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Allt fler behöver ekonomiskt bistånd under lång tid.

Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att andelen personer som långa
perioder inte klarar sin försörjning har ökat. De flesta som söker ekonomiskt
bistånd gör det på grund av arbetslöshet och sjukdom. Många människor risk
erar på grund av otillräcklig samverkan mellan kommun, hälso- och sjukvård
och myndigheter att gå miste om stöd, hjälp och insatser från samhället.
Foto: Ekengren
Personerna på bilden har inget samband med texten.

Fördjupad redovisning
Sakområden
Socialstyrelsens verksamhet berör många sakområden och enskilda
sakfrågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheten samordnar nio sakområden: äldre, barn och unga, psykisk ohälsa, tandvård,
läkemedelsfrågor, patientsäkerhet, funktionshinder, ekonomiskt bistånd
och cancer. Myndigheten har också valt att samordna de övergripande
perspektiven utländsk bakgrund och nationella minoriteter, samt HBTfrågor. I de samordnade sakområdena arbetar Socialstyrelsen efter specifika mål och strategier som följs upp årligen.
Syftet med att samordna utvalda sakområden och perspektiv är att Socialstyrelsen ska kunna ge enhetliga budskap och effektivt kunna genomföra de uppdrag vi får som rör specifika sakområden.

Äldre
Socialstyrelsen har inom äldreområdet bland annat tagit fram
föreskrifter och råd om bemanning och läkemedelsanvändning.
Myndigheten har också aktivt stöttat verksamheterna i deras
arbete med att praktiskt tillämpa värdegrundsbestämmelserna i
socialtjänstlagen. Genom kunskapssammanställningar, vägledningar,
uppföljningar och analyser har Socialstyrelsen främjat utvecklingen
av en mer kunskapsbaserad vård och omsorg. Myndighetens utveckling av statistik och öppna jämförelser har gett nya möjligheter
att beskriva utvecklingen på äldreområdet. Tillsynen av särskilda
boenden har tydligt visat vilka områden som måste förbättras.

Nya regler för bemanning
Socialstyrelsen har beslutat om bindande regler för bemanning på äldreboenden där personer med demenssjukdom bor, vilka gäller från den 1
januari 2014. Exempel på de nya bestämmelserna är att socialnämnden
ska fatta tydliga beslut där det framgår vilka hemtjänstinsatser som den
enskilde ska få i det särskilda boendet. Socialnämnden ska också regelbundet följa upp besluten. Både socialnämnden och den som bedriver
socialtjänst i ett särskilt boende har ansvar för att boendet är bemannat
dygnet runt. Personal som är tillgänglig dygnet runt behövs för att snabbt
uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp
till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Bestämmelserna finns i
SOSFS 2012:12 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om an
svaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda
boenden.

fördjupad redovisning
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Föreskrifter ska bidra till bättre läkemedelsanvändning
För att förbättra äldres läkemedelsanvändning beslutade Socialstyrelsen
under året om att införa ett nytt kapitel i Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9). Enligt de nya föreskrifterna ska personer som
är över 75 år och som är ordinerade fem eller fler läkemedel erbjudas en
enkel läkemedelsgenomgång i vissa situationer. Genomgången ska bland
annat leda till att dessa personers läkemedel blir kartlagda och att vissa
läkemedelsrelaterade problem kan åtgärdas direkt vid läkemedelsgenomgången. Om det finns kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där
det finns en misstanke om sådana problem ska den äldre även bli erbjuden en mer omfattande granskning – en så kallad fördjupad läkemedelsgenomgång. Det nya kapitlet innehåller även bestämmelser om uppföljning av läkemedelsgenomgångar, inklusive krav på att patienter i vissa
situationer ska tilldelas en läkare som ansvarar för uppföljningar. Det
innehåller också bestämmelser om överföring av information vid utskrivning från sluten vård, till exempel en läkemedelsberättelse.
Omfattande läkemedelsbehandling hos äldre signalerar en ökad risk för
bland annat akutmottagningsbesök och död. Antalet ordinerade läkemedel
hos äldre är därmed en värdefull riskmarkör att använda i screening inför
förebyggande insatser. Detta visar Socialstyrelsen i rapporten Äldre med
regelbunden medicinering – Antalet läkemedel som riskmarkör.

Den nationella värdegrunden i äldreomsorgen
Socialstyrelsen stödjer kommuners och enskilda utförares arbete med genomförandet av den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. I detta
arbete har myndigheten under året publicerat Äldreomsorgens nationella
värdegrund – ett vägledningsmaterial. Materialet har varit efterfrågat
och används i många kommuners i arbete för att äldre ska kunna leva ett
värdigt liv med insatser från äldreomsorgen. En informationsfolder om
den nationella värdegrunden för att kunna informera de äldre, deras
anhöriga och allmänheten har också tagits fram.
Under året har 1 900 personer genomgått en högskoleutbildning om
den nationella värdegrund för äldreomsorgen som Socialstyrelsen har
utvecklat. Utbildningen heter Att leda och arbeta utifrån den nationella
värdegrunden inom äldreomsorgen. Utöver det har cirka 200 personer
påbörjat en fördjupad värdegrundsutbildning med inriktning mot ledarskap. Syftet med utbildningen är att stärka chefernas förmåga och möjlighet att arbeta med värdegrundsfrågor i verksamheten.

Stöd till vård och omsorg
Socialstyrelsen har under året publicerat Nationellt kunskapsstöd för god
palliativ vård. Detta är en preliminär version i syfte att ge möjlighet för
alla intressenter att i en bred och öppen process diskutera och komma
med synpunkter på Socialstyrelsens bedömningar och rekommendationer. Dessa synpunkter kommer att vägleda när myndigheten tar fram en
slutlig version av kunskapsstödet. Den preliminära versionen innehåller
vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer som stöd för utveckling,
uppföljning och kvalitetssäkring av den palliativa vården.
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Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för att möta de komplexa behov
av vård och omsorg som finns bland de mest sjuka äldre. Vägledningen
heter Att ta fram ett vård- och omsorgsprogram för de mest sjuka äldre
och riktar sig till vård- och omsorgsgivare, kommuner, landsting och
regioner. Den fokuserar på behovet av att identifiera målgruppen, samordnad individuell vård- och omsorgsplanering, särskilda och anpassade
åtgärder samt uppföljning.

Kartläggningar och analyser
Det går inte att se några kvalitetsskillnader mellan den kommunalt och
privat finansierade vården och omsorgen om äldre. Detta framgår av
Socialstyrelsens rapport Kommunal eller enskild regi, spelar det någon
roll?
I rapporten Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd visar Socialstyrelsen att psykiskt sjuka äldre inte får tillgång till psykiatrisk specialistvård i samma utsträckning som yngre med psykisk sjukdom. Myndigheten visar också i rapporten att användning av psykofarmaka och olämplig
läkemedelsbehandling är omfattande i den psykiatriska vården för äldre.
Socialstyrelsen redovisar en befolkningsstudie i rapporten Anhöriga
som ger omsorg till närstående – omfattning och konsekvenser. Studien
visar bland annat att var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller
stödjer en närstående och att attityden till att ge omsorg är positiv. De
flesta omsorgsgivare anser dock att det offentliga ska ta huvudansvaret
för att tillgodose de närståendes behov av vård och omsorg. Studien visar
också att de som ger mycket omfattande omsorg upplever att det påverkar
livskvaliteten negativt.

Stöd till anhöriga som vårdar de mest sjuka äldre
Socialstyrelsen har publicerat den systematiska översikten Effekter av
stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra
äldre. Översikten visar att en kombination av utbildningsprogram, psykosocialt stöd och kombinationsprogram som ges till anhöriga har positiva
effekter både för äldre personer med demenssjukdom och för deras anhöriga. Budskapet presenteras också i en folder som kan laddas ner.
Socialstyrelsen har även publicerat två kartläggningar av kunskaps
översikter: Stöd till anhöriga som vårdar de mest sjuka äldre och Organisering av vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Kartläggningarna
handlar om vård- och omsorgskedjan, former för vård, omsorg och boende samt rehabilitering. Det framgår bland annat att det finns ett begränsat
vetenskapligt stöd för att avlösning av anhörig skulle ha en positiv effekt
för dem som vårdar de mest sjuka äldre. Ett annat exempel är att rehabilitering inom slutenvården speciellt utformad för bland annat geriatriska patienter har potential att förbättra resultat när det gäller funktion,
dödlighet och behov av sjukhemsboende. Hur sådana program ska vara
uppbyggda för att bli framgångsrika finns det däremot inte kunskap om.

Statistik och öppna jämförelser
Socialstyrelsen har publicerat en rapport som beskriver hur arbetet med
att genomföra ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd,
fördjupad redovisning
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funktionshinder och hälsa) bör gå till. Denna prövade modell för systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation utgår från handläggningsprocessen och ger stöd för likvärdig utredning, planering, dokumentation
och uppföljning av äldres behov i sin livsföring. Socialstyrelsen har under
2012 bedrivit och slutfört testverksamhet i tre kommuner som använt ICF
för att beskriva och dokumentera äldres behov. Rapporten heter Att beskriva och bedöma behov med nationellt fackspråk inom äldreomsorgen.
Under 2012 har Socialstyrelsen tagit fram och testat ett nationellt
program för utbildning av lokala processledare i ICF. Under 2013 kan
Socialstyrelsen därmed erbjuda kommuner denna utbildning som stöd
för införande av modellen.
I rapporten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? redovisar Socialstyrelsen den fjärde nationella undersökningen om äldres uppfattningar,
denna gång med utvecklade frågor. Där framgår bland annat att 40 procent av de äldre i särskilt boende anser att de inte får den hjälp med träning som de behöver, något som är viktigt för att förebygga fallolyckor.

Många äldre erbjuds inte fullvärdiga särskilda boenden
Under 2011 genomförde Socialstyrelsen en nationell tillsyn av vården
och omsorgen om äldre och har under 2012 bearbetat tillsynsresultaten
och redovisat dem i Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre –
Delrapport II 2012. Socialstyrelsen valde i denna tillsyn att granska särskilda boenden där det funnits indikationer på att brister förekom eller
hade förekommit. En annan parameter för urvalet var att granska boenden som inte hade varit föremål för tillsyn under en längre tid. Sammanlagt granskades totalt 168 särskilda boenden, varav 45 korttidsboenden.
Hälften av verksamheterna som varit föremål för tillsynen var så kallade
demensboenden.
I det sammantagna resultatet visar Socialstyrelsen att åtta av tio särskilda boenden inte uppfyller de krav som anges i lagar, förordningar och
föreskrifter på området, även om det förekommer regionala skillnader.
Samtidigt ger de äldre i huvudsak uttryck för att de är nöjda med vården
och omsorgen. Socialstyrelsen bedömde att de som bedriver särskilda
boenden behöver utveckla planeringen och styrningen av verksamheterna. Det gäller bland annat planering och styrning angående de äldres
delaktighet och inflytande, samverkan, bemanning och kompetens samt
dokumentation. Vissa verksamheter behöver vidta åtgärder för att de
äldres behov av självbestämmande, trygghet och meningsfullhet ska
tillgodoses på ett bättre sätt.

Barn och unga
Under 2012 har Socialstyrelsen fortsatt sitt arbete för barns bästa.
Viktiga arbetsområden för arbetet med barn och unga under året
har varit placerade barn och unga samt barn och unga som är eller
riskerar att hamna i utsatta situationer. Myndigheten har också
beslutat om nya föreskrifter, följt upp och färdigställt lagändringar
och andra satsningar och tagit fram vägledningar inom nya om
råden.
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Trygg och säker vård för placerade barn och unga
Genom nya föreskrifter och allmänna råd har Socialstyrelsen ökat kraven
på familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende att erbjuda en
trygg och säker vård för barn och unga (SOSFS 2012:11). Bland annat har
placerade barns rättigheter stärkts genom krav på information om placerade barns rättigheter, och grunden till deras placering, samt att de har
tillgång till kontaktuppgifter till socialsekreterare och tillsynsmyndighet.
Socialstyrelsen har granskat samtliga hem för vård eller boende
(HVB) samt de ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse
(SiS). I resultaten visade myndigheten att barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet får det allt bättre och att de flesta är nöjda.
Generellt är HVB för ensamkommande barn och unga något sämre på att
planera och följa upp insatserna och på att göra barnen delaktiga i dem.
Socialstyrelsens ungdomsråd har haft två träffar under året. Ungdomsrådet består av ungdomar i åldern 14–18 år som är placerade utanför sitt
hem. Ungdomarna har bland annat bidragit med synpunkter och erfarenheter i myndighetens pågående arbete med att ta fram en vägledning
om placerade barns och ungas tillgång till skola och hälso- och sjukvård.
Teman för diskussionerna har varit hälsovård, skolgång, den sociala
barn- och ungdomsvården och tillsyn. Ungdomarna har informerat om
vad de tycker Socialstyrelsen bör tänka på vid inspektioner och vilka
frågor myndigheten bör ställa till HVB-hemmen.
Socialstyrelsen har också publicerat en rapport om den standardiserade
bedömningsmetoden BRA-fam (Bedömning vid rekrytering av familje
hem). BRA-fam är till hjälp för att tidigt i en rekrytering identifiera
familjer som kan komma att bedömas som olämpliga. Myndigheten har
även tagit fram informationsmaterial om placerade barns rättigheter för
barn under tolv år.
Studien Oplanerade avbrott i familjehemsplaceringar av yngre barn
och långvarigt placerade barn visar att bland långvarigt placerade barn
avbryts var fjärde placering i förtid. Detta trots att barnet i många fall
varit placerat så länge som tio år i samma hem.

Barnets bästa i socialtjänsten
Genom Barns behov i centrum (BBIC) har Socialstyrelsen gett fortsatt
stöd för utredning, planering och uppföljning i den sociala barn- och ungdomsvården. I dag använder 285 av 290 kommuner i Sverige handläggnings- och dokumentationssystemet BBIC. Systemet har implementerats
fullt ut i 212 kommuner, vilket är en ökning med 47 kommuner sedan
2011. Under 2012 har 400 lokala BBIC-utbildare och BBIC-ansvariga genomgått utbildning, vilket kan jämföras med 250 under 2011. Myndigheten har också anordnat utbildningar för regionala utvecklingsledare inom
regeringens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) satsning på
evidensbaserad praktik samt för vissa andra externa intressenter. För att
ge kommunerna stöd i arbetet med BBIC har Socialstyrelsen genomfört
fyra nationella sammankomster för regionala BBIC-samordnare.
I Socialstyrelsens öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården kan man se att kommunerna har ökat sina förutsättningar
för att höja kvaliteten på vården, även om de regionala skillnaderna
fortfarande är stora. I öppna jämförelser av kommunernas arbete mot
fördjupad redovisning

23

hemlöshet visar myndigheten att endast fyra av tio kommuner har rutiner
för att förebygga vräkning av barnfamiljer.
Socialstyrelsen har publicerat två vägledningar om hur socialtjänsten
kan leva upp till socialtjänstlagens bestämmelse om barnets bästa. Vägledningarna heter Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten
och Socialnämndens ansvar för polisanmälan vid misstanke om brott mot
barn.
Enligt rapporten Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga –
en undersökning om omfattning och regionala skillnader tar socialtjänsten varje år emot omkring 140 000 anmälningar om att barn far illa eller
riskerar att fara illa.
I rapporten Barn som avlidit med anledning av brott – Dödsfallsutredningar 2010–2011 berättar myndigheten om 19 fall där barn avlidit till
följd av brott. Rapporten visar också att det råder brister i anmälningsförfarandet till socialtjänsten och i socialtjänstens utredningar av de anmälningar som kommer in.

Kunskap om barns och ungas psykiska hälsa
Socialstyrelsen arrangerade en heldagskonferens i oktober i syfte att berätta om sitt förebyggande arbete när det gäller psykisk ohälsa hos barn
och unga. Myndigheten berättade också om viktiga resultat och erfarenheter från forsknings- och utvecklingsprojekt som fått stöd av Socialstyrelsen. Konferensen besöktes av många politiska och administrativa
beslutsfattare och kunde även följas i sin helhet på tv.
Psykisk ohälsa är ett av de prioriterade områdena i Socialstyrelsens
arbete med riktlinjer och annan vägledning inom mödra- och barnhälsovården samt elevhälsan. Myndigheten har på detta område därför under
2012 gett ut rapporten Sammanställning av vägledande dokument för
barn- och skolhälsovård/elevhälsa i Danmark, England, Finland, Norge
och Sverige. Sammanställningen är av intresse för beslutsfattare, vårdgivare och verksamhetsföreträdare som ansvarar för att utveckla hälso
övervakning för barn och unga.
Socialstyrelsen har också färdigställt en samlad uppföljning av regeringens satsning på ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvård för barn
och unga med psykisk ohälsa 2007–2011. I rapporten Insatser till barn
och unga med psykisk ohälsa visar myndigheten att satsningen har välkomnats av landstingen, men att dessa också bedömer att fokuseringen
på tillgänglighet gjort att andra viktiga kvalitetsaspekter kommit i skymundan.

Unga lagöverträdare
Socialstyrelsen har under året stöttat kommunerna i deras arbete med att
ge stöd och hjälp till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
genom kriminalitet. Arbetet har resulterat i vägledningen Samverkan i
sociala insatsgrupper – vägledning för lokalt arbete i syfte att motverka
en kriminell livsstil bland unga. I detta arbete har vi också publicerat den
systematiska kartläggningen Kartläggning av samverkansinterventioner
med syfte att motverka en kriminell livsstil bland unga.
I en uppföljning av kommunernas skyldighet att erbjuda medling mellan unga lagöverträdare och brottsoffer visar Socialstyrelsen att det inte
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är alla unga lagöverträdare som tillfrågas om medling. Resultatet publicerades i Medling vid brott avseende unga lagöverträdare – uppföljning
av hur kommuner arbetar med medling.

Psykisk ohälsa
Inom området psykisk ohälsa har Socialstyrelsens under 2012
framför allt genomfört uppföljningar och fördjupade analyser.
Myndighetens utveckling av statistik och den nationella strukturen
för uppföljning och utvärdering inom psykiatriområdet har bidragit
till nya möjligheter att följa utveckling och resultat av olika insatser.
Detta ökar möjligheten till fortsatt förbättringsarbete och utveckling av en mer kunskapsbaserad vård och omsorg. Den nationella tillsynen av kommunernas insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning har tydligt visat vilka områden som måste
förbättras.

Verktyg för inventering av behov
Socialstyrelsen har utvecklat ett verktyg för inventering av behov av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verktyget stödjer
en enhetlig metodik och ett enhetligt tillvägagångssätt i inventeringsarbetet och är tänkt att användas när kommuner i samarbete med psykiatrin inventerar behoven för att få en gemensam bild. Socialstyrelsen har
presenterat verktyget under 2012 på myndighetens webbplats. Beslutsfattarna kan använda resultatet som underlag för att bygga upp en verksamhet med insatser som motsvarar målgruppens behov.

Äldres tillgång till psykiatrisk vård och stöd
Socialstyrelsen kan konstatera att psykiskt sjuka äldre missgynnas och
att de inte får tillgång till en evidensbaserad och adekvat psykiatrisk vård
i samma utsträckning som yngre. Som situationen ser ut i dag riskerar
psykiskt sjuka äldre att vara underdiagnostiserade och obehandlade med
onödigt lidande som följd. Detta framgår av rapporten Äldres behov
av psykiatrisk vård och stöd som lämnades till regeringen under året.
Uppgifterna i rapporten har hämtats från myndighetens olika nationella
register.

Skillnader i vårdutnyttjande för patienter
med psykisk ohälsa
Socialstyrelsen har publicerat lägesrapporten Beskrivning av vårdutnyttjande för patienter med psykisk ohälsa. Rapporten beskriver vårdutnyttjande för patienter i psykiatrisk slutenvård och specialiserad psykiatrisk
öppenvård. Resultatet visar till exempel att kvinnor vårdas i högre grad i
den specialiserade psykiatriska öppenvården än män. Män vårdas däremot i högre grad än kvinnor i den psykiatriska slutenvården, förutom då
det gäller tonåringar och unga vuxna. Omkring en femtedel av alla som
vårdas i psykiatrisk slutenvård vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk
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tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Antalet
självmord har sjunkit sedan 1970-talet. Män över 64 år är den grupp som
har högst självmordstal i Sverige.

Uppföljning av den förstärkta vårdgarantin
Socialstyrelsen lämnade en slutrapport till regeringen i juli 2012 om uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin för insatser till barn och unga
med psykisk ohälsa. Resultatet redovisade myndigheten i rapporten Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011. Enligt den förstärkta
vårdgarantin ska alla landsting senast 2011 kunna erbjuda tid för bedömning inom högst 30 dagar inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Detta gäller utöver de grundläggande kraven i den nationella
vårdgarantin. Därefter ska landstinget ta beslut och inleda fördjupad
utredning eller behandling inom högst 30 dagar. Uppföljningen visar att
14 av 21 landsting klarade att uppfylla alla krav för att erhålla 2011 års
statsbidrag. Totalt har Socialstyrelsen fördelat drygt en miljard kronor till
landstingen sedan 2007.

Ökande förskrivning av läkemedel vid adhd
Baserat på uppgifter från patientregistret och läkemedelsregistret kan
Socialstyrelsen konstatera att det har skett en kraftig ökning av antalet
personer som vården behandlar med centralstimulerande läkemedel vid
adhd. Framför allt ökar förskrivningen till vuxna. Drygt 40 procent av de
vuxna som behandlas med centralstimulerande läkemedel får samtidigt
flera andra narkotikaklassade preparat. Dessa resultat är publicerade i
rapporten Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd – En
fördjupad analys. Socialstyrelsen konstaterar också i rapporten att det
saknas en samstämmighet mellan hur behandlingen med centralstimulerande medel i dag bedrivs och rådande behandlingsrekommendationer.

Broschyr för patienter och anhöriga
om nationella riktlinjer
Socialstyrelsen har 2012 tagit fram broschyren Psykosociala insatser vid
schizofreni eller liknande psykoser med information om rekommendationer ur våra nationella riktlinjer. I broschyren tydliggörs vilka insatser
som bör finnas tillgängliga och den ska vara ett stöd för patienter och
anhöriga i kontakterna med vården och omsorgen.

Brist på samverkan och särskilda boenden i kommunerna
På uppdrag av regeringen granskade Socialstyrelsen 2009–2011 kommunernas insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Totalt
granskades 178 kommuner. Resultaten redovisades i rapporten Nationell
tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2009–2011 som utkom våren 2012. I rapporten visar myndigheten att nära hälften av de 100 kommuner som granskades 2011 inte
tillhandahåller ett boende med särskild service i enlighet med lagar och
andra författningar på området. I 33 av de 100 granskade kommunerna
saknas helt bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning.
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Den 1 januari 2010 infördes nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, om överenskommelser om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen visade i rapporten ovan att endast 40 av 100 kommuner har ingått en överenskommelse om samarbete två år efter det att
bestämmelserna trädde i kraft. Det är tydligt att bestämmelserna inte har
fått genomslag.
Under hösten 2012 har Socialstyrelsen sammanlagt genomfört
33 återföringsseminarier, inom samtliga tillsynsregioner. Syftet med
seminarierna var att återföra resultat från den nationella tillsynen och
att sammanföra representanter från landstinget och kommunerna för att
diskutera samverkan och utvecklingsområden.

Funktionshinder
Under året har Socialstyrelsen arbetat enligt regeringens strategi
för funktionshinderspolitiken. Nya öppna jämförelser har bland
annat visat på bristande uppföljning bland kommunerna. Myndigheten har vidare publicerat nya föreskrifter, liksom en handbok
till stöd för barn och unga med funktionshinder. För personal på
området har Socialstyrelsen publicerat en ny vägledning. Dessutom har myndigheten visat att rehabiliteringen för vuxna med
syn- eller hörselnedsättning behöver förbättras på flera områden,
samt genomfört tillsyn av kommunernas insatser till personer med
funktionshinder.

Uppföljning av handlingsplan och strategiarbete
Socialstyrelsen ansvarar för en del i regeringens strategi för sin funktionshinderspolitik (En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016), och har under året lämnat Socialstyrelsens delmål
i den funktionshinderspolitiska strategin – delrapport 1 till regeringen.
Delrapporten består av en baslinjemätning som beskriver hur situationen
ser ut i förhållande till uppsatta delmål inom verksamheter som faller
inom myndighetens ansvarsområde. Utvecklingen kommer att följas från
år till år.

Nya öppna jämförelser
Under året har Socialstyrelsen redovisat öppna jämförelser av kommunernas stöd till personer med funktionsnedsättning för 2011. I jämförelserna
kan man bland annat se att det bara är ett fåtal kommuner som följer upp
samtliga beslut om bostad med särskild service och daglig verksamhet
inom ett år. Det framgår också av jämförelserna att gruppbostäder ibland
har betydligt fler boende än vad Socialstyrelsen rekommenderar.

Vägledning för att stärka kompetens hos personal
Socialstyrelsen har under året tagit fram en vägledning som vänder
sig till arbetsgivare med personal som ger stöd, service och omsorg till
personer med funktionsnedsättning enligt SoL eller LSS. Vägledningen
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heter Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. I vägledningen finns information om de bestämmelser
som arbetsgivare behöver känna till för att kunna inventera behov och
ta ansvar för att personalen har rätt kompetens. Vägledningen innehåller
också information om olika sätt att bidra till att personal får de kunskaper och erfarenheter som behövs.

Nya föreskrifter om bostad med särskild service
Trots stödinsatser kan vissa barn och unga med funktionsnedsättning
inte bo kvar hemma. För att de ska få en god omvårdnad och växa upp i
en hemlik miljö har Socialstyrelsen tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd för insatsen bostad med särskild service (SOSFS 2012:6). De
allra flesta barn och unga som bor i en bostad med särskild service har en
utvecklingsstörning eller autism. Ofta har personer med utvecklingsstörning svårt att kommunicera och förstå människors reaktioner, därför är
det viktigt att de bor i små grupper och lär känna personalen och varandra väl. Socialstyrelsens rekommendationer tydliggör detta genom att
säga att det bör bo två till fyra barn per servicebostad.

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning
Handboken Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning ska underlätta arbetet för LSS-handläggare och personal som jobbar med barn
och ungdomar med funktionsnedsättning. Den ska också ge stöd i rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser till dessa
grupper. Handboken beskriver vad som är bra att tänka på angående stöd
till familjer med barn som har stora funktionsnedsättningar. Det kan till
exempel handla om frågor såsom bostad med särskild service, vilket fått
stort utrymme i handboken.

Brister i rehabilitering vid syn- eller hörselnedsättning
Socialstyrelsen har identifierat flera förbättringsområden i landstingens
rehabilitering vid syn- eller hörselnedsättning. Några exempel är att det
behövs styrdokument, som till exempel avtal, överenskommelser eller
riktlinjer för prioriteringar. Landstingen måste också tillgodose behovet
av vissa kompetenser, som logopeder, psykologer och sjukgymnaster.
Landstingen behöver också utveckla bättre system för avvikelserapportering och arbeta för att göra den enskilde mer delaktig i sin egen rehabilitering. Detta är resultatet av en enkätundersökning som presenteras
i rapporten Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning.
Undersökningen genomfördes hos landstingens syncentraler respektive
verksamheter som arbetar med fördjupad hörselrehabilitering.

Tillsyn av kommunerna
Socialstyrelsen har noterat att det finns stora behov av tillsyn av boendemiljön för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Många av
dessa personer har svårt att föra sin egen talan, därför har myndigheten
granskat om de får de insatser och goda levnadsvillkor som de har rätt
till enligt lag. Under hösten 2012 har Socialstyrelsen inspekterat cirka
100 LSS-boenden för vuxna personer med utvecklingsstörning eller
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autism. Myndigheten inspekterade 97 gruppbostäder i 51 kommuner,
slumpmässigt fördelade över landet. Inspektionerna har omfattat lokalernas utformning, antal boende, bemanning, kompetens hos chef och
personal, genomförandedokumentation, skydds- och tvångsåtgärder samt
inskränkande åtgärder. Förvaltare och gode män har fått besvara en enkät
medan chefer, personal och boende har intervjuats.
Socialstyrelsen har också genomfört tillsyn av tio kommuners arbete
med ej verkställda beslut enligt LSS och SoL. I fokus för detta arbete
var att kunskapen om orsakerna till långa väntetider mellan beslut och
verkställighet ska öka, liksom hur problemen ska kunna rättas till utan
att rättssäkerheten åsidosätts. Den 1 januari 2012 hade 841 beslut rapporterats om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som inte var
verkställda i landets kommuner.

Ekonomiskt bistånd
Socialstyrelsens öppna jämförelser 2012 visar att det finns brister
i samverkan mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, när det gäller personer med ekonomiskt bistånd. Myndigheten har på området även
slutfört ett regeringsuppdrag om kommunernas styrdokument.

Brist på samverkan mellan socialtjänsten
och andra aktörer
De flesta som har behov av ekonomiskt bistånd kan inte försörja sig på
grund av arbetslöshet eller sjukdom. Därför är det viktigt med helhetssyn
och samverkan mellan socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården så att enskilda biståndsmottagare får den
hjälp de behöver. Under året publicerade Socialstyrelsen öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012. Dessa innehöll bland annat kvalitetsindikatorer som tagits fram genom en enkät till kommunerna. En av
indikatorerna visar att det endast i liten utsträckning finns en formaliserad samverkan mellan verksamheter med ekonomiskt bistånd och övriga
myndigheter.

Kartläggning av kommunernas styrdokument
Socialstyrelsen publicerade 2012 rapporten Kartläggning om skälig levnadsnivå. I rapporten redovisade Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att
kartlägga kommunernas styrdokument för ekonomiskt bistånd. Inriktningen var att undersöka hur kommunernas tolkning av begreppet skälig
levnadsnivå överensstämmer med Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd och eventuell förändring över tid. Kartläggningen visade
bland annat att styrdokumentens omfattning och inriktning varierar. Det
saknas tydliga beskrivningar av skälig levnadsnivå vilket gör det svårt att
göra jämförelser.
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ANDT
Socialstyrelsens huvudsakliga insatser inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak under 2012 handlar om ett uppdrag om
barn till föräldrar med missbruk. Uppdraget är en bred nationell
satsning med utgångspunkt i regeringens arbete med denna typ
av frågor. Myndigheten har också kartlagt delar av missbruks- och
beroendevården i en lägesrapport och slutfört en rapport med
resultaten från den nationella verksamhetstillsynen av landets
LVM-hem.

Kunskapsstyrande insatser för minskat missbruk
Under året publicerade Socialstyrelsen rapporten Föräldraskap och missbruk – att ta upp frågor om föräldraskap i missbruks- och beroendevården. Syftet med rapporten är att underlätta för personal inom missbruksoch beroendevården att ta upp känsliga frågor om föräldraskap och samtala med föräldern om barns situation i utredning eller behandling.
Socialstyrelsen har under många år stött användning och implementering av bedömnings- och uppföljningsinstrumentet ASI (Addiction
Severity Index) för vuxna personer med beroendeproblem. Nu använder
60 procent av Sveriges kommuner ASI som bedömnings- och uppföljningsinstrument. Vid årsskiftet 2011/2012 fanns 39 regionala utbildare
för detta instrument utspridda i 19 regioner i landet. Myndigheten har
utbildat ytterligare 16 nya utbildare under 2012. Utbildarna har i sin tur
genomfört två till fyra ASI-utbildningar vardera i sina regioner under året
samt ett flertal andra aktiviteter. För att ge regionerna stöd i implementering och tillämpning av ASI har Socialstyrelsen genomfört två nationella
sammankomster för ASI-utbildare under 2012. Myndigheten har också
utvecklat en webbplats för att stödja utbildarna i deras arbete. I december
anordnade Socialstyrelsen en spridningskonferens om ASI för bland annat
personal inom socialtjänsten och kriminalvården med cirka 300 deltagare.

Kartläggningar av missbruks- och beroendevården
Lågutbildade löper störst risk att dö i alkoholrelaterade sjukdomar. I
Lägesrapport 2013 lyfter Socialstyrelsen särskilt fram sambandet mellan
alkoholrelaterad dödlighet och utbildningsnivå. Ett liknande mönster
finns bland lågutbildade med avseende på narkotikarelaterad dödlighet.
Vidare redogör myndigheten för läkemedelsassisterad behandling vid
opiatberoende, som ökat sedan mitten av 2000-talet.
Socialstyrelsen har under hösten kartlagt och analyserat läget beträffande läkemedelsassisterad behandling eller rehabilitering vid opiatberoende. Av rapporten framgår att drygt 5 200 personer får behandling vid
114 enheter i landet. Myndigheten bedömer att tillgängligheten för den
enskilde är tillfredsställande i ungefär hälften av landets län. Kartläggningen visar också att en stor andel av enheterna, cirka 70 stycken, har
uteslutit totalt fler än 350 patienter. Grunden för uteslutning handlar nästan enbart om upprepade återfall i narkotikamissbruk. Då myndigheten
bedömer att underlaget delvis är otillförlitligt kommer en fördjupad
analys att genomföras senare.
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Socialstyrelsen presenterade 2012 för fjärde gången öppna jämförelser
med inriktning på missbruks- och beroendevårdens kvalitet. Resultaten
bygger i allt väsentligt på en enkät till kommuner och landsting. Frågor
som speglar socialtjänstens interna samarbete visar bland annat att
många kommuner saknar rutiner för samarbete kring äldre och missbruk. Endast en av fem kommuner uppger att de har rutiner för samarbete mellan missbruks- och beroendevården och äldreomsorgen. De öppna
jämförelserna visar även att knappt 50 procent av kommunerna har stämt
av hur utbudet av insatser svarar mot målgruppernas behov. På frågor om
tillgänglighet svarar närmare 25 procent av kommunerna att de vanligtvis erbjuder tid för ett första besök inom tre dagar. Drygt 80 procent av
kommunerna erbjuder tid för ett första besök inom en vecka.

Statsbidrag och statliga utvecklingsmedel
Socialstyrelsen har under 2012 fördelat cirka 33 000 tkr kronor i verksamhetsbidrag till rikstäckande organisationer som bedriver frivilligt arbete
för att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Nationell tillsyn av LVM-hem
Socialstyrelsen genomförde under 2011 tillsyn av landets samtliga LVMhem. Granskningen omfattade följande områden: LVM-behandlingens
innehåll, den medicinska vårdens innehåll, särskilda befogenheter, dokumentation, delaktighet och samverkan/samarbete. I slutrapporten Nationell verksamhetstillsyn SiS LVM-hem lyfter Socialstyrelsen fram de allvarligaste bristerna, samt visar på områden där det finns skäl att utveckla
verksamheten. Socialstyrelsen har exempelvis identifierat att dokumentationen behöver utvecklas och att det självmordsförebyggande arbete
som gjorts behöver få genomslag i hela verksamheten. Rapporten lämnar
också förslag på framtida tillsynsområden. Socialstyrelsen har ställt krav
på åtgärder och identifierat områden för Statens institutionsstyrelse, SiS,
att förbättra och utveckla.

Våld och sexhandel
Socialstyrelsen har publicerat metodstöd och fördelat medel till
kommuner som arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld. Myndigheten har också för första gången tagit fram
öppna jämförelser om brottsoffer.

Stöd och utvecklingsmedel till kommuner
Socialstyrelsen har tillsammans med länsstyrelserna arbetat för att genomföra uppdraget att ge kunskaps- och metodstöd till kommunerna i
deras arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Uppdraget omfattar också fördelning av utvecklingsmedel till kommuner och
organisationer. Myndigheten har för 2012 fördelat 39 500 tkr till kommuner och 20 000 tkr till ideella organisationer.
Socialstyrelsen har tagit fram ett meddelandeblad som ska klargöra
reglerna för socialnämndens respektive den enskilda utförarens ansvar
när utförandet av en insats har lämnats över till en enskild verksamhet
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(Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet
m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen). Meddelandebladet sprids nu till kommunerna via länsstyrelsernas utvecklingsledare
inom ramen för kunskaps- och metodstödet.
Socialstyrelsen har gjort bedömningsmetoderna FREDA tillgängliga
för socialtjänsten. FREDA är standardiserade bedömningsmetoder tänkta
att användas inom socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

Öppna jämförelser om arbete med brottsoffer
I maj 2012 publicerade Socialstyrelsen för första gången öppna jämförelser gällande kommunernas arbete med brottsoffer. Jämförelserna
var avgränsade till kommunernas övergripande arbete med våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld, med fokus på socialtjänstens förutsättningar att ge stöd och hjälp. Det framgår av rapporten att endast en
tredjedel av kommunerna systematiskt har följt upp insatserna riktade till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld under år 2011. Vidare
framkommer det att knappt en tredjedel av de svarande kommunerna
hade gjort en inventering av antalet kvinnor som varit utsatta för våld
under 2011. Drygt hälften av kommunerna uppgav att de hade kartlagt
utbildningsbehovet för personal som kan möta eller arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld under det senaste året. Nästan
alla kommuner uppgav att de under 2011 kunde erbjuda skyddat boende
till våldsutsatta kvinnor, och i princip alla uppgav att de kunde erbjuda
råd och stöd till våldsutsatta kvinnor samt stöd och behandlingsinsatser
till barn som bevittnat våld.

Patientsäkerhet
Socialstyrelsens arbete med patientsäkerhet spänner över myndighetens alla verksamhetsområden. Inom all tillsyn av hälso- och
sjukvård är patientsäkerheten i fokus och bidrar till att belysa riskområden i olika verksamheter. Som stöd för vårdgivare har myndigheten tagit fram kunskapsunderlag inom flera olika områden.
Statistik och öppna jämförelser är också ett viktigt led i arbetet
för ökad patientsäkerhet. De föreskrifter och handledningar som
myndigheten tar fram lägger grunden för vårdgivarnas arbete och
patientsäkerheten.

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar
Liksom föregående år har Socialstyrelsen under sommaren genomfört
flera inspektioner på sjukhus runt om i landet. Granskningarna visade att
överbeläggningar och utlokalisering av patienter även under 2012 var ett
återkommande problem. I november redovisade myndigheten slutrapporten för projektet Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och
utlokalisering av patienter. I rapporten presenterar Socialstyrelsen en nationell modell för kunskapsstyrning. Modellen har utarbetats i samarbete
med SKL och utgör grunden för hur uppföljning, utvärdering och tillsyn
av överbeläggningar och utlokalisering av patienter ska gå till.
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ECT – en granskning i tre tillsynsregioner
Socialstyrelsen har granskat ECT (elektrokonvulsiv behandling), så
kallad elchocksbehandling, och funnit brister i dokumentationen i drygt
var tredje granskad patientjournal. Även den psykiatriska vården brister
i uppföljningar av minnesstörningar och andra kognitiva problem i samband med ECT. Granskningen visade att det, med enstaka undantag, är
rätt grupper av patienter som erhåller ECT och att en övervägande del av
patienterna erhåller god effekt av behandlingen.

Patienthandbok på utländska språk och lättläst svenska
Min guide till säker vård är en handbok för patienter som har eller kan
få upprepade kontakter med vården. Guiden innehåller råd och information som kan bidra till att öka patientens delaktighet i den egna vården
och därmed göra vården säkrare. Under 2012 har Min guide till säker
vård översatts till tio språk, förutom svenska. Det gör det möjligt för fler
patienter och anhöriga att ta del av informationen i handboken på sitt eget
språk. Den finns också i en version på lättläst svenska.

Patientsäkerhetssatsningen 2012
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utforma och ansvara
för den samlade uppföljningen i den så kallade patientsäkerhetssatsningen. Satsningen är en samlad uppföljning av en överenskommelse mellan
staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Myndigheten har även
under 2012 gjort en samlad bedömning av hur landstingen och regionerna
uppfyller kraven och indikatorer i överenskommelsen. Socialstyrelsen
bedömer att alla landsting har uppfyllt samtliga grundläggande krav och
därmed är kvalificerade att ta del av den prestationsbaserade ersättningen.

Informationssäkerhet i sjukvården
Under 2011 genomförde Socialstyrelsen tillsyn av sex universitetssjukhus
för att granska hanteringen av patientuppgifter. Myndigheten redovisade
granskningen i rapporten Erfarenheter från tillsyn av informationssäkerhet. Rapporten visar att det finns flera brister, bland annat att sjukhusen
inte har eller inte använder en informationssäkerhetspolicy och att de
förändrar journalsystemen utan tillräckliga krav på säkerhet. Dessutom
är verksamhetschefernas ansvar för informationssäkerheten otydligt på
sjukhusen.

Granskning av SOS Alarm
Socialstyrelsen inledde under 2011 en nationell granskning av SOS
Alarm Sverige AB, vilket ledde till att ett antal krav ställdes på företaget
som vårdgivare. SOS Alarm har i en uppföljning under 2012 redovisat en
åtgärdsplan som de inte följt upp på ett sätt som visar att åtgärderna gett
önskad effekt.
Socialstyrelsen anser därför att SOS Alarm inte har uppfyllt de krav
som patientsäkerhetslagen ställer på ledning, planering och kontroll av
verksamheten i den utsträckningen att god hälso- och sjukvård garanteras. Framför allt saknar SOS Alarm en egen kvalitetskontroll i form
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av uppföljning av samtal, både vad gäller bemötande av patienter och
medicinsk bedömning. Socialstyrelsen anser att det är mycket viktigt att
minimera risker i akutsjukvården, eftersom misstag kan vara livsavgörande. SOS Alarm har medgivit brister i bedömningar och prioriteringar
av samtal och uppger att samtalsuppföljning är det främsta sättet att
förbättra verksamheten.

Tandvård och tandhälsa
Socialstyrelsen har medverkat vid implementeringen av de nationella riktlinjerna för vuxentandvård. Vidare kan myndigheten
genom en granskning tillsammans med Försäkringskassan och
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket visa att journalföringen
inom tandvården inte har tillräckligt god kvalitet. Socialstyrelsen
har också på området tagit fram föreskrifter och allmänna råd till
det nya tandvårdsstödet till personer med sjukdom och funktionsnedsättning.

Nationella riktlinjer för tandvård
Socialstyrelsen har under 2012 fortsatt arbetet med att implementera
Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011. Implementeringen har visat
sig gå olika snabbt i landet och myndigheten har spelat en aktiv roll som
stöd i flera landstingsområden. Flera landsting har omsatt riktlinjerna till
egna vårdprogram medan andra landsting precis startat processen.
Riktlinjeområdet ”metoder för beteendepåverkan” och åtgärden
”beteendemedicinsk prevention och behandling” har rangordnats högt i
riktlinjerna. Det saknas dock ännu kunskap och utbildning i tandvården
för att utföra åtgärden. Socialstyrelsen har arbetat med att ta fram det
vetenskapliga underlaget i riktlinjerna. Myndigheten har också varit en
av flera aktörer som arbetat med att ta fram en nationell plan för vilka
förkunskapskrav och vilken utbildning som ska ligga till grund för att
beteendemedicinsk prevention och behandling så småningom ska bli
möjlig att utföra i tandvården.

Journalföringen inom tandvården uppfyller inte kraven
Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har i ett samverkansprojekt översiktligt granskat
kvaliteten i journalföringen inom tandvården. Syftet var att identifiera
eventuella brister och utifrån underlaget överväga eventuella insatser. Resultatet av kartläggningen redovisade de tre myndigheterna i den gemensamma rapporten Journalföring inom tandvården. Granskningen visar
att journalföringen inom tandvården inte är tillfredsställande, då den inte
alltid uppfyller kraven enligt patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården (SOSFS 2008:14). Det finns brister när det gäller journalföring av anamnesuppgifter och diagnoser, märkning av röntgenbilder
och uppgifter om röntgenfynd, märkning av fotografier, journalföring av
använda material och läkemedel med mera.
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Nytt tandvårdsstöd
Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd till ett nytt
tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Stödet gäller från den 1 januari 2013. De sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till tandvårdsstödet anges i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd och i tandvårdsförordningen
(1998:1338). I föreskrifterna och de allmänna råden förtydligar myndigheten vilka personer som kan få del av stödet samt vårdgivarnas utökade
uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret. Socialstyrelsen har förberett
registret för att kunna ta emot uppgifter för nya patientgrupper.

Folkhälsa
Socialstyrelsen har under året gjort en omfattande analys av hälsoutvecklingen i Sverige i en ny folkhälsorapport. På hälsoskyddsområdet har myndigheten bland annat gjort en utvärdering av höga
ljudnivåers betydelse för uppkomst av permanenta hörselskador.
Stödet till implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder har bland annat inneburit att riktlinjerna har
varit på agendan vid mässor, konferenser och ett stort antal andra
möten under året.

Medellivslängden ökar
Socialstyrelsen ger ut Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2012 gemensamt
med Statens folkhälsoinstitut (FHI). Detta är den första rapporten i en
tänkt serie av årsrapporter där avsikten är att följa samma indikatorer beträffande hälsoläget och hälsans bestämningsfaktorer. I rapporten berättar
myndigheten bland annat att medellivslängden fortsätter att öka, i hög grad
på grund av att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat kraftigt. Rapporten presenterades i samband med Folkhälsostämman 2012.
Socialstyrelsen har publicerat en ny folkhälsorapport, Health in Sweden 2012, i den engelskspråkiga tidskriften Scandinavian Journal of
Public Health. Rapporten är en uppdatering av Folkhälsorapport 2009
och finns tillgänglig på myndighetens webbplats.

Smittskydd
Socialstyrelsen har reviderat de nationella pandemiplanerna utifrån resultaten från utvärderingar av influensapandemin 2009/2010. Myndigheten
har också utarbetat en modell för planering inför utbrott av smittsamma
sjukdomar. Modellen är ett underlag för nationell och regional planering
och samordning.
Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet har för första gången tillsammans sammanställt den årliga smittskyddslägesrapporten. I Smittskyddslägesrapport 2012 rapporterar myndigheterna om tillståndet
och utvecklingen inom smittskyddet på nationell nivå och fokuserar på
vaccinationer, antibiotikaresistens, övervakning inom smittskydd och
vattenburna utbrott.
Inför influensasäsongen uppdaterade Socialstyrelsen informationen,
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på webbplatsen om vilka grupper som löpte större risk än andra att bli
svårt sjuka av årets influensa, liksom rekommendationerna för vaccination för dessa. Socialstyrelsen har också reviderat Rekommendationer för
profylax och behandling av influensa under postpandemisk fas som stöd
för landstingens vaccinationsplanering.
I rapporten Hepatit C hos patienter efter blodtranstransfusion –
resultat av screening 2007–2010 har Socialstyrelsen följt upp landstingens screening för att upptäcka patienter som eventuellt har fått hepatit C
efter blodtransfusion. Myndigheten har upptäckt cirka 350 transfusionssmittade personer och de kan bli aktuella för behandling, men det är
viktigt att landstingen fortsätter att erbjuda kostnadsfri testning.
Socialstyrelsen har tagit fram Rubella – ett kunskapsunderlag om
rubellainfektion (röda hund) med anledning av den ökande förekomsten
i Europa. Kunskapsunderlaget kommer att ligga till grund för en revidering av rekommendationer för förebyggande av rubella.

Hälsoskydd
Socialstyrelsen har gjort en översyn av regleringen av yrkesmässig hygienisk verksamhet enligt miljöbalken. Översynen visade inget som skulle
kräva ny lagstiftning, men i rapporten från översynen, Reglering av
yrkesmässig hygienisk verksamhet och behandling, föreslår myndigheten
att vissa utövare ska få möjlighet till utbildning. Socialstyrelsen föreslår
också vägledning till kommunerna om vilken information som kan vara
lämplig att ge till verksamheter och allmänhet.
Socialstyrelsen har sett över kunskapsläget om sambandet mellan
ljudnivåers påverkan på människors hörsel och risken för permanenta
hörselskador. Syftet var att säkerställa att allmänna råd om ljudnivåer på
konserter, biografer, träningsanläggningar med mera stämmer överens
med dagens kunskap. Granskningen resulterade inte i någon förändring
av de angivna ljudnivåerna.
Socialstyrelsen har även genomfört fem regionala hälsoskyddsträffar
i landet för diskussioner med kommuner och länsstyrelser om angelägna
hälsoskyddsfrågor.

Krisberedskap
Socialstyrelsen har i krisberedskapsarbetet vidareutvecklat myndighetens krisledningsorganisation, gjort en risk- och sårbarhetsanalys för störningar i dricksvattenförsörjningen, samt tagit fram
en Kamedorapport.

Socialstyrelsens krisledningsorganisation
Under året har Socialstyrelsen fortsatt arbetet med att vidareutveckla sin
krisledningsorganisation, bland annat har myndigheten infört Rakel – det
nationella kommunikationssystemet för samverkan och ledning. Under
våren 2012 beslutade myndigheten om en arbetsordning för krisledningsorganisationen. Syftet med arbetsordningen är att ge en grundläggande
inriktning för krisledningsorganisationen, hur den är uppbyggd och dess
uppdrag och funktioner.
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Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 2012
I och med Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2012 analyserades
myndighetens, landstingens och socialtjänstens generella förmåga och
förmåga att hantera störningar i dricksvattenförsörjningen. Syftet med
dessa återkommande analyser är att stärka myndighetens och samhällets
krisberedskap. Årets RSA visar att såväl myndigheten som våra verksamheter inom ansvarsområdet har en god grund för att hantera allvarliga händelser. Arbetet kan dock förbättras och utvecklas vidare. Analysen
bygger på tidigare års risk- och sårbarhetsanalyser samt på underlag från
workshops, intervjuer och enkäter.

Återföring av erfarenheter från bombattentatet i Oslo
och skjutningarna på Utøya 2011
I rapporten Bombattentatet i Oslo och skjutningarna på Utøya – Kamedorapport 97 redovisar Socialstyrelsen erfarenheter från bombattentatet i Oslo och skjutningarna på Utøya 2011. Syftet med rapporten är
att dra lärdom av den norska hanteringen av händelserna och överföra
erfarenheterna på den svenska krisberedskapen.

EU och internationellt arbete
I Socialstyrelsens arbete ingår att delta i EU-arbetet och andra internationella samarbeten. Detta arbete ligger naturligt inom många
av myndighetens sakområden men myndigheten har också vissa
mer övergripande uppgifter.

WHO
Under 2012 har Socialstyrelsen varit engagerad i att genomföra den strategi för WHO-samarbetet som regeringen antog 2011. Detta har inneburit
aktiv medverkan såväl globalt som inom Europaregionen. Insatserna har
varit fokuserade på reform och styrning, en ny strategi för hälsa i Europaregionen och icke-smittsamma sjukdomar samt mental hälsa. Socialstyrelsen har deltagit i arbetet med att utveckla mål, indikatorer och
uppföljningssystem och detta arbete fortsätter under 2013.
I december besöktes Socialstyrelsen av WHO:s generaldirektör
Margaret Chan, efter att hon uttryckt ett intresse att lära sig mer om
Sveriges hälsosystem.

EU
Socialstyrelsen har under året särskilt följt och deltagit i arbetet för EUlagstiftning för organ, vävnader och celler, blod och hälsohot. Myndigheten har under året även inlett arbete för att förbereda för rollen som
nationell kontaktpunkt i enlighet med patientrörlighetsdirektivet. Direktivet träder i kraft andra halvan av 2013. Myndigheten har även följt
det pågående arbetet med att ta fram ett nytt hälsoprogram inom EU för
2013–2020.
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Norden
På nordisk nivå deltar Socialstyrelsen i Sveriges arbete inom Nordiska
ministerådet. Under 2012 har Socialstyrelsen deltagit i Regeringskansliets (Socialdepartementets) arbete med att ta fram en långsiktig strategi
för det nordiska samarbetet inom områdena hälso- och sjukvård och socialtjänst. Strategin har som prioriterade områden social trygghet och inkludering av utsatta grupper, förebyggande arbete, kvalitet och säkerhet i
hälso- och sjukvård, samt att främja innovation och forskning. Vidare har
det fattats beslut att tillsätta en nordisk arbetsgrupp om patientsäkerhet.
Beslut har också fattats om att konkret identifiera de gränshinder som
länderna har en gemensam önskan att minska.
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Många familjehemsplaceringar avbryts i förtid.

Omkring var fjärde placering av barn avbryts i förtid. Placeringarna avbryts
trots att barnet i många fall varit placerat så länge som tio år i samma hem,
det visar en ny studie gjord av Socialstyrelsen. Genom att socialtjänsten tidigt
tar varningssignaler på allvar, såsom telefonsamtal från familjen eller det placerade barnet, kan socialtjänsten förhindra att vården av många barn avbryts för
tidigt.
Foto: Kari Kohvakka/Matton
Personen på bilden har inget samband med texten.

Kunskap
Kunskapsstyrning
Verksamhetsgrenen kunskap omfattar Socialstyrelsens arbete med kunskapsstyrning. Socialstyrelsen verkar genom kunskapsstyrning för att
vården och omsorgen ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Riktlinjer, rekommendationer och vägledningar är viktiga verktyg för att
styra med bästa tillgängliga kunskap. Styrningen omfattar att inventera
kunskapsläget och ibland även att utveckla ny kunskap, samt sammanställa och analysera denna kunskap. I Socialstyrelsens kunskapsarbete
ingår även att följa upp och utvärdera utvecklingen i vård och omsorg.
En annan uppgift är att utveckla och förvalta nationella indikatorer för
god hälsa, vård och omsorg, samt att redovisa analyser av verksamheternas processer, resultat och kostnader. Inom ramen för kunskapsstyrning redovisas också våra hälsodataregister och övriga statistikdatabaser.
Myndigheten ger även stöd till tillämpningen av ny kunskap.
Socialstyrelsens kostnader för kunskap utgör 40 procent av myndig
hetens totala kostnader, cirka 510 001 tkr.

Kunskapsunderlag
Kunskapsöversikter
Begreppet kunskapsöversikter är Socialstyrelsens samlingsbegrepp för
systematiska kartläggningar, översikter och sammanställningar av över
sikter. Att systematisk kunskap finns tillgänglig om interventioners
effekter och diagnostiska metoder ökar förutsättningarna för patienter,
klienter och beslutsfattare att fatta väl underbyggda beslut. En kunskapsöversikt kan till exempel vara det första steget i att ta fram en nationell
riktlinje eller en vägledning.

Exempel
Socialstyrelsen har under året arbetat med ett regeringsuppdrag för att
bland annat kartlägga brukarmedverkan i socialtjänsten och angränsande
områden inom hälso- och sjukvården. Arbetet resulterade i rapporten
Metoder för brukarinflytande och medverkan inom socialtjänsten och
psykiatri – en kartläggning av forskning och praktik. Kartläggningen
visar att det finns metoder för att stärka brukarmedverkan och brukarin
flytandet för flera sakområden inom socialtjänst och psykiatri. Det finns
en del olika metoder som används i verksamheter inom socialtjänst och
psykiatri i dag. För flera av dessa bedöms det finnas möjligheter att utveckla och anpassa dem till fler grupper av brukare inom socialtjänsten.
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Tabell 4. Kunskapsöversikter. Antal, snittkostnad och total kostnad
2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation
Kunskapsöversikter
Snittkostnad
Total kostnad

2012

2011

2010

9

9

5

1 627
14 643

1 171
10 537

1 023
5 115

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Kostnaden för kunskapsöversikter varierar beroende på att uppdragen
har olika omfattning och karaktär. I en av kunskapsöversikterna som
redovisas i år ingår till exempel både en omfattande kartläggning, en
vägledning samt en rättslig utredning.

Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar. Riktlinjerna ger vägledning om till exempel vilka metoder och behandlingar som är mest effektiva och som vården och omsorgen därför bör välja att satsa resurser på.
De belyser områden där behovet av vägledning är som störst på grund av
att det till exempel finns skillnader i praxis eller för att vården är ojämlik
över landet. Det kan också handla om att det finns kontroversiella frågor
inom området. Däremot finns inte standardbehandlingar och okontroversiella åtgärder med i riktlinjerna.
Nationella riktlinjer ges först ut i en preliminär version. Utifrån den
kan beslutsfattarna i kommuner och landsting analysera hur riktlinjerna
kan komma att påverka deras verksamhet. Analyserna är viktiga för
myndigheten i det fortsatta arbetet fram till en slutlig version. Vid sidan
av arbetet att ta fram preliminära och slutliga versioner av nationella
riktlinjer pågår också arbete med uppdateringar och revideringar av
befintliga riktlinjer.
Socialstyrelsen har hittills tagit fram fjorton slutliga versioner av nationella riktlinjer.

Exempel
Slutversionen av de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar
blev klar 2012. I dessa riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer
om vård vid sjukdomar i rörelseorganen, bland annat benskörhet och ett
antal reumatiska ledsjukdomar. Riktlinjerna innehåller också bedömningar av rekommendationernas ekonomiska och organisatoriska konsekvenser och indikatorer för uppföljning.
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Tabell 5. Nationella riktlinjer. Antal preliminära och slutliga, total
kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation

2012

2011

2010

1
1

4

5
3

2
18 399

4
13 124

8
122 438

Nationella riktlinjer preliminära
Nationella riktlinjer slutliga
Totalt antal
Total kostnad

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
En nationell riktlinje tar flera år att arbeta fram. De stora kostnaderna
uppkommer framför allt vid arbetet med att ta fram den preliminära
versionen. Kostnaden för en riktlinje varierar beroende på vilket område
som behandlas: ett område där kunskapsläget är bra kostar mindre än ett
område där kunskapsluckorna är fler.
Den preliminära riktlinjen som redovisas är ett kunskapsstöd för
palliativ vård. Kunskapsstödet innehåller både nationella riktlinjer och
vägledande produkter och tjänster.

Vägledande produkter och tjänster
Socialstyrelsens vägledande produkter och tjänster riktas till olika målgrupper. De kan utgöras av rekommendationer, lägesbeskrivningar, utbildningsmaterial, underlag till metodstöd åt huvudmännen i ett systematiskt uppföljnings- och utvecklingsarbete, eller konferenser. Ofta består
den vägledande produkten av flera delar, till exempel av en kunskapsöversikt, en rekommendation och ett stöd till genomförandet.

Exempel
Enligt SoL har socialnämnderna runt om i landet ansvar för att ge hjälp
och stöd till den som varit utsatt för brott och dennes närstående. Till
hjälp för socialnämnderna i detta arbete har Socialstyrelsen därför publicerat vägledningen Brottsoffer och deras närstående. Detta kunskapsstöd
ger en översikt om brottsoffers behov och lyfter särskilt fram behov hos
personer som lever med skyddad identitet. Ett annat syfte med vägledningen är att ge en uppfattning om vad brottsutsatthet kan innebära.
Tabell 6. Vägledande produkter och tjänster. Antal och total kostnad
2011–2012, löpande priser (tkr)
Prestation
Vägledande produkter och tjänster
Snittkostnad
Total kostnad

2012

2011

14

13

2 482
34 751

2 542
33 051

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Vägledande produkter har inte varit en tydligt definierad prestation tidigare men från 2011 har den varit möjlig att redovisa. Vägledande produkter och tjänster kan omfatta många olika typer av material, varför också
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kostnaden för en produkt kan variera kraftigt. Det är därför svårt att göra
någon rättvis jämförelse mellan snittpriset för 2011 och 2012.

Stöd till implementering
Efter att ett kunskapsunderlag har tagits fram behövs ytterligare insatser
i form av seminarier eller utbildningar som är anpassade efter mottagarens behov. Ibland ingår kunskapsunderlaget i ett större regeringsuppdrag, varför stöd till implementering kan rymmas inom ramen för andra
prestationer, såsom vägledande produkter och tjänster eller nationella
riktlinjer. Stöd till implementering avser inte rena informationsinsatser
eller löpande utbildningar.

Exempel
I oktober lanserade Socialstyrelsen ett nytt område i Kunskapsguiden,
en nationell plattform i form av en webbplats, som samlar kunskap inom
områdena evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa och vård och omsorg
av äldre. Det nya området vänder sig till alla som arbetar med att utveckla ett evidensbaserat arbetssätt i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
I avsnittet om evidensbaserad praktik i Kunskapsguiden finns nu samlad
information och praktiskt stöd på detta område. Avsnittet om evidensbaserad praktik ska vägleda personal och ge stöd i att skapa en grund för
och leda utvecklingen på detta område. I avsnittet finns det nu mallar
som går att ladda ned som stöd för dem som vill för att kunna arbeta med
förändringsarbete i den egna verksamheten.
Under 2012 har tre prestationer inom området stöd till implementering
levererats. Den totala kostnaden för dessa är 39 516 tkr.

Individbaserade register
Socialstyrelsen ansvarar för hälsodataregister och socialtjänstregister för
att kunna följa och analysera utvecklingen i hälso- och sjukvården och
socialtjänsten, samt befolkningens hälsa och sjuklighet i Sverige. Registren är en viktig grund för myndighetens verksamhet i fråga om statistik,
uppföljningar och utvärderingar, kunskapsstöd och kunskapsstyrning,
samt tillsyn och tillstånd. Registren används även av externa användare
som underlag för statistik och forskning.

Hälsodataregister
Cancerregistret innehåller uppgifter om allvarliga cancersjukdomar som
har diagnostiserats i Sverige sedan 1958.
Medicinska födelseregistret innehåller sedan 1973 uppgifter om graviditeter, förlossningar och om nyfödda barn.
Sedan 2005 finns ett läkemedelsregister som omfattar alla receptförskrivna läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel som expedierats
på apotek mot recept.
Med hjälp av uppgifter i tandhälsoregistret är det från och med 2008
möjligt att följa vuxnas tandhälsa över tid i Sverige.
Socialstyrelsen är dessutom ansvarig för dödsorsaksregistret som
innehåller data sedan 1961 och omfattar uppgifter om avlidna personer
som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige.
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Patientregistret, som funnits sedan 1987, innehåller bland annat uppgifter om diagnoser och operationer om alla som vårdats på sjukhus i sluten
vård eller behandlats av läkare i den specialiserade öppenvården. Registret omfattar sedan 2001 både offentliga och privata vårdgivare.
Socialstyrelsen har under senare år fått flera regeringsuppdrag som
förutsätter att det finns ett tillförlitligt dataunderlag för uppföljning och
utvärdering av hälso- och sjukvårdens insatser. Den främsta datakällan
för dessa ändamål är patientregistret och Socialstyrelsen har tagit fram
en plan för att utveckla detta. Denna plan omfattar utvecklingsbehov
av registret vad gäller innehåll, kvalitet och aktualitet. Som exempel
kan nämnas: ökad täckningsgrad, nya variabler och ökad omfattning av
inrapportering både vad gäller verksamhet och yrkesgrupper. Behovet av
att utveckla registret har även blivit aktuellt genom regeringsuppdraget
kring nationell datainsamling i primärvården.

Socialtjänstregister
Registret över insatser för barn och unga har funnits sedan 1968 och omfattar de insatser för denna grupp som innebär placering för vård utanför
det egna hemmet enligt SoL eller LVU.
Registret över tvångsvård enligt LVM har funnits sedan 1982 och
innehåller uppgifter om socialtjänstinsatser och vårdutnyttjande när det
gäller personer som tvångsvårdats enligt LVM.
Registret över ekonomiskt bistånd har förts sedan 1985 och innehåller
uppgifter om personer och hushåll som har fått ekonomiskt bistånd eller
introduktionsersättning samt utbetalda belopp.
För LSS har ett register funnits sedan 2004 och omfattar personer som
har fått insatser enligt LSS samt uppgifter om vilka insatser dessa personer har fått.
Registret över kommunal hälso- och sjukvård till äldre och personer
med funktionsnedsättning har funnits sedan 2007 och omfattar personer
som har fått hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för
enligt HSL.
Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning har även det funnits sedan 2007 och innehåller uppgifter om personer som bor i särskilt boende. Det innehåller också uppgifter
om personer som bor i ordinärt boende och som får insatser från socialtjänsten, till exempel hemtjänst eller boendestöd. Statistiken kring äldre
och personer med funktionsnedsättning har tidigare främst presenterats
genom officiell statistik. Myndigheten har nu utvecklat statistiken från
två tvärsnittsmätningar per år till en tvärsnittsmätning per månad med
kompletterande förändringsuppgifter under månaden.

Statistik
Officiell statistik
Den officiella statistiken baseras bland annat på Socialstyrelsens hälsodata- och socialtjänstregister. Statistiken omfattar sjukdomar, graviditet, förlossning, läkemedel, ekonomiskt bistånd, äldre och personer med
funktionsnedsättning, insatser för barn och unga, samt vuxna personer
med missbruksproblem med flera.
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Socialstyrelsen är den näst största statistikansvariga myndigheten efter
Statistiska centralbyrån (SCB) och ansvarar för officiell statistik om
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Statistiken finns tillgänglig som
rapporter, färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabaser.

Exempel
I den årliga rapporten om den officiella statistiken från medicinska födelseregistret redovisar Socialstyrelsen utvecklingen av mödra-, förlossnings- och nyföddhetsvården i Sverige mellan år 1973 och 2010, både
regionalt och på riksnivå. I rapporten presenterar myndigheten statistik
över bland annat kvinnans tidigare graviditeter, graviditetslängd, förlossningssätt, diagnoser hos moder och barn, smärtlindring, barnets kön,
vikt, längd samt tillstånd vid födelsen. Rapporten visar bland annat att
födelsetalen under 2000-talet har ökat stadigt och att det 2010 föddes
närmare 116 000 barn i Sverige.
Statistiken från medicinska födelseregistret utgör även ett underlag
för rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och
effektivitet 2012. I rapporten är perinealbristningar, dödföddhet och neonatal dödlighet (levande födda barn som dör inom 28 dygn) exempel på
några av indikatorerna.
Tabell 7. Officiell statistik. Antal rapporter, snittkostnad och total
kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation
Officiella statistikrapporter
Snittkostnad
Total kostnad

2012

2011

2010

26

26

23

1 145
29 788

1 425
37 044

1 213
27 900

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Den lägre snitt- och totalkostnaden 2012 jämfört med 2011 har samband
med att färre kostsamma produktioner har levererats 2012 samt att overheadkostnaderna har minskat med 1 500 tkr.

Annan statistik
Socialstyrelsen publicerar även annan statistik än den som är klassificerad som officiell statistik. Jämfört med den officiella statistiken har
annan statistik inte samma krav på årlig publicering och är inte heller
alltid rikstäckande. Kravet på ökad aktualitet kan medföra att statistiken
i ett första skede inte kan publiceras som officiell statistik på grund av
kvalitetsbrister. Detta gäller till exempel månadsstatistik om ekonomiskt
bistånd, se beskrivning nedan.
Annan statistik omfattar även rapportering av statistik till internationella organisationer såsom WHO, OECD, EU, Nordisk medicinalstatistisk kommitté och Nordisk socialstatistisk kommitté.

Exempel
Sedan januari 2012 samlar Socialstyrelsen varje månad in preliminär
statistik om ekonomiskt bistånd från kommunerna. Syftet är att ge ett
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snabbare underlag till uppföljning och analys av befolkningens behov
av ekonomiskt bistånd. Den preliminära statistiken publiceras i två steg
månadsvis. Först redovisas temporär statistik som visar utbetalt ekonomiskt bistånd per kommun. Därefter följer en mer utförlig statistik som
förutom utbetalda belopp även redovisar uppgifter om antal personer
och hushåll samt försörjningshinder per kommun. Försörjningshinder
anger orsaker till att biståndståndmottagare inte kan försörja sig själva
och vilka behov en utbetalning tillgodoser. Arbetslöshet är den vanligaste
orsaken till ekonomiskt bistånd. Nästan hälften av alla vuxna som får
ekonomiskt bistånd får det på grund av arbetslöshet.
Tabell 8. Annan statistik. Antal rapporter, snittkostnad och total
kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation
Publicerade statistikrapporter
Snittkostnad
Total kostnad

2012

2011

2010

18

10

10

350
6 291

322
3 225

638
6 377

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Statistik för ekonomiskt bistånd publiceras varje månad 2012 jämfört
med 2011 då statistik publicerades en gång per år. Det förklarar en stor
del av ökningen i antalet rapporter och kostnader 2012. En förklaring
till lägre snittkostnader 2011 och 2012 är att Socialstyrelsen under 2010
genomförde en rikstäckande testinsamling av uppgifter om försörjningshinder och om hur mycket kommunerna betalar ut i ekonomiskt bistånd.

Utlämnande av registeruppgifter för forskningsändamål
Uppgifter ur Socialstyrelsens hälsodata-, dödsorsaks- och socialtjänstregister används i ett stort antal epidemiologiska forskningsstudier i Sverige varje år.
Närmare 40 procent av alla forskarbeställningar önskar sammanförda
uppgifter från tre eller fler av Socialstyrelsens register. Dessutom rör
ett ökande antal beställningar inte bara uppgifter från Socialstyrelsens
register utan även data från andra registerhållare, främst från SCB och
kvalitetsregistren. Dessa beställningar kräver samverkan innan uppgifter
kan lämnas ut.
Tabell 9. Forskarbeställningar. Antal, intäkt och total kostnad 2010–2012,
löpande priser (tkr)
Prestation
Registeruppgifter för forskningsändamål
Intäkter
Total kostnad

2012

2011

2010

357

319

324

5 102
6 758

3 835
4 971

3 200
5 446
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Statistikbeställningar
Uppgifter ur Socialstyrelsens hälsodata- och socialtjänstregister ligger
till grund för ett stort antal särskilda databearbetningar för att ge service
till olika typer av statistikanvändare. Användarna kan vara allt från enskilda journalister till statliga myndigheter.
Trots att alltmer av statistiken görs tillgänglig på Socialstyrelsens
webbplats är antalet förfrågningar lika stort som tidigare. Under 2012
har Socialstyrelsen även hanterat cirka 1 500 statistikförfrågningar av
enklare karaktär.
Tabell 10. Statistikbeställningar. Antal, intäkt och total kostnad
2010–2012, löpande priser (tkr)*
Prestation
Antal beställningar
Intäkt
Total kostnad

2012

2011

2010

143

-

-

1 045
1 686

1 396

-

* Antal och intäkter mättes inte 2010–2011. Kostnader mättes inte 2010.

Statistikdatabasen
Stora delar av Socialstyrelsens register är tillgängliga genom myndighetens webbaserade statistikdatabas. Förutom fördefinierade tabeller i rapporter och annan publicering finns det även möjlighet att ta del av statistik genom uttag ur databasen. I genomsnitt har externa besökare laddat
ner drygt 6 300 resultatsammanställningar per månad. Kostnaderna för
statistikdatabasen år 2012 var 947 tkr.

Verksamhetsregister
Under 2012 har Socialstyrelsen startat ett projekt i syfte att utveckla och
modernisera verksamhetsregistren. Projektet fortsätter under 2013 med
målet att skapa en gemensam registerplattform för dessa register. Plattformen ska effektivisera drift och förvaltning, samt förbättra användbarheten.

Socialtjänst
Socialstyrelsen har register över verksamheter inom socialtjänsten som
drivs enligt SoL eller LSS. I registret ingår tillstånds- och anmälningspliktiga enskilda verksamheter, samt anmälningspliktiga offentliga verksamheter.
Tabell 11. Verksamhetsregister inom socialtjänst. Antal nya och uppdaterade registreringar samt total kostnad 2011–2012, löpande priser (tkr)
Prestation
Totalt antal verksamheter
Varav HVB
Total kostnad
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2012

2011

7 877
1 192

5 700
1 050

789

1 449

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Kostnaden har minskat med 660 tkr jämfört med 2011 till följd av att
resurser har flyttats till ovan nämnda projekt för utveckling av verksamhetsregistren.

Hälso- och sjukvård
Vårdgivarregistret är ett register över vårdgivare inom hälso- och sjukvård och innehåller 19 775 poster. Vårdgivarna är skyldiga att rapportera
uppgifter till registret enligt PSL.
Biobanksregistret innehåller alla verksamheter som omfattas av
anmälningsplikt enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården med mera. I
biobanker förvaras blod-, cell- och vävnadsprover som tagits i hälso- och
sjukvården. Proverna används främst för vård och behandling av en enskild individ eller i forskningssyfte.
Socialstyrelsen ansvarar även för ett register över tillståndspliktiga
vävnadsinrättningar.
Registret över blodverksamheter innehåller uppgifter om tillstånd,
anmälningar av allvarliga avvikande händelser och biverkningar, samt
lex Maria-anmälningar från verksamheterna.
I donationsregistret finns i dag drygt 1,5 miljoner personer registrerade.
Syftet med registret är att allmänheten ska kunna meddela sin inställning
till donation av organ och vävnader. Syftet är också att berörd sjukvårdspersonal ska kunna se den avlidnes inställning till donation genom att
söka i registret.
Säkerhetsregistret innehåller uppgifter om verksamheter som ger
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, liksom de verksamheter
som har enheter för rättspsykiatrisk undersökning.
Genom lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ har ett nytt register inrättats som omfattar
verksamheten hos vårdgivare som tillvaratar eller transplanterar organ.
Syftet med registret är att göra donations- och transplantationsverksamheten och dess omfattning tillgänglig offentligt. Registret kommer på
sikt omfatta uppgifter om bland annat antal donatorer samt typ och antal
tillvaratagna och transplanterade organ. Vid årsskiftet 2012/2013 fanns
64 verksamheter i detta register.
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Tabell 12. Verksamhetsregister inom hälso- och sjukvård. Antal nya
och uppdaterade registreringar samt total kostnad 2010–2012, löpande
priser (tkr)
Prestation

2012

2011

2010

Vårdgivarregistret
Nya registreringar
Uppdateringar
Total kostnad

1 123
1 072
570

836
770
699

793
1 600
871

Säkerhetsregistret
Nya registreringar
Uppdateringar

0
10

0
21

0
39

14
805
198

15
547
349

17
470
467

Blodregistret
Nya registreringar
Uppdateringar

0
13

0
17

0
15

Vävnadsregistret*
Nya registreringar
Uppdateringar

1
19

1
31

52
52

33 978
3 517

24 077
3 478

30 877
3 602

Biobanksregistret
Nya registreringar
Uppdateringar
Total kostnad

Donationsregistret
Nya anmälningar
Total kostnad
* Vävnadsregistret upprättades 2010.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Kostnaderna för säkerhets-, blod- och vävnadsregistren är marginella och
beräknas därför inte.

Registret över legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal
Socialstyrelsen ansvarar för ett register över legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal, det så kallade Hosp-registret. Registret innehåller
även uppgifter om återkallelse av legitimation, prövotid och inskränkt
förskrivningsrätt. Myndigheten besvarar förfrågningar och beställningar
av registerutdrag och statistik. Uppgifter hämtas från: Hosp-registret, de
delar av HSAN:s ärendehanteringssystem som tagits över av Socialstyrelsen med uppgifter om disciplinpåföljder, uppgifter från HSAN:s ärendehanteringssystem om anmälda behörighetsinskränkningsärenden samt
från Socialstyrelsens ärendehanteringssystem.
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Tabell 13. Registerutdrag gällande legitimerad hälso- och sjukvårds
personal. Antal beställningar, förfrågningar, telefonsamtal och total
kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation
Antal beställningar större registerutdrag
Antal förfrågningar e-post
Antal telefonsamtal under telefontid*
Total kostnad

2012

2011

2010

125
35 996
5 418

544
32 022
4 028

209
12 000
-

4 268

4 796

1 715

* Socialstyrelsen räknade inte antalet telefonsamtal under 2010.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Antalet expedierade registerbeställningar har minskat kraftigt på grund
av att Socialstyrelsen inte kunnat utföra denna typ av beställning under
större delen av 2012. Orsaken till detta är att registerdata har flyttats till
en ny it-miljö. Till följd av detta har antalet telefonsamtal och e-post för
kontroll av behörighet ökat jämfört med 2011.

Uppföljning och utvärdering
Socialstyrelsens uppföljningar och utvärderingar initieras i huvudsak
av regeringen men de görs också på eget initiativ utifrån myndighetens
instruktion. Uppföljningar och utvärderingar kan göras med hjälp av data
från såväl kvalitetsregister och de individbaserade registren som från
verksamhetsregistren. Ofta kompletterar myndigheten data i registren
med uppgifter i enkäter som hämtas in från kommun och landsting. Redovisningen är uppdelad på öppna jämförelser, tematiska rapporter och
lägesrapportering samt uppföljning och utvärdering.

Öppna jämförelser
Öppna jämförelser är ett verktyg för analys, uppföljning och utveckling
inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal,
regional och nationell nivå. Socialstyrelsen gör öppna jämförelser på
uppdrag av regeringen och det övergripande målet är att stödja nationella
aktörer, ansvariga huvudmän och utförare i vård och omsorg i arbetet
med att främja en god vård och omsorg för den enskilde.
Uppdragen på området preciseras i dag på olika sätt. För socialtjänsten
finns ett samlat regeringsuppdrag, därutöver får Socialstyrelsen uppdrag
via den så kallade Dagmaröverenskommelsen och i särskilt riktade regeringsuppdrag, som exempelvis om läkemedel och hälsoinriktad hälso- och
sjukvård. Uppdragen sker i samverkan med SKL och andra myndigheter,
som FHI och Läkemedelsverket, samt i samråd med Vårdföretagarna och
Famna.
Under 2012 har Socialstyrelsen publicerat öppna jämförelser på tio olika
områden. De öppna jämförelserna baseras på indikatorer som ska spegla
kvalitet, kostnader och effektivitet för respektive område. De öppna jämförelserna publiceras alltid på Socialstyrelsens webbplats och i vissa fall
även i rapporter. Under året myndigheten lanserat en ny webbapplikation
för öppna jämförelser med start för hälso- och sjukvården.
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Exempel
Socialstyrelsen publicerade för första gången öppna jämförelser av stöd
till brottsoffer och av kommunernas arbete mot hemlöshet. Öppna jäm
förelser av stöd till personer med funktionsnedsättning publicerades 2012
för första gången på enhetsnivå. Inom hälso- och sjukvårdsområdet
publicerades öppna jämförelser för sjunde gången och de innehåller nu
169 indikatorer. Öppna jämförelser av den hälsoinriktade hälso- och
sjukvården publicerades för första gången inom ramen för ett särskilt
regeringsuppdrag.
Tabell 14. Öppna jämförelser. Antal publicerade, snittkostnad och total
kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)*
Prestation
Antal publicerade öppna jämförelser
Snittkostnad
Total kostnad

2012

2011

2010

10

10

7

2 740
27 401

2 670
26 697

3 079
22 700

* Kostnaderna för 2010 är korrigerade från årsredovisningen 2010 då vissa transfereringar
felaktigt redovisades i kostnaden.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Antalet indikatorer varierar stort i rapporterna och det förklarar kostnadsvariationerna över åren.

Återkommande tematisk rapportering
och lägesrapportering
Socialstyrelsen producerar lägesrapporter och tematiska rapporter på uppdrag av regeringen. Lägesrapporterna är samlade beskrivningar av tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
De tematiska rapporterna analyserar utvecklingen av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhet samt den långsiktiga utvecklingen av
folkhälsan och sociala förhållanden utifrån ett befolkningsperspektiv.
Socialstyrelsen har publicerat två lägesrapporter 2012 – den samlade
lägesrapporten och en årsrapport om folkhälsa. Den samlade lägesrapporten beskriver tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg. Årsrapporten om folkhälsa gjordes för första gången tillsammans med FHI.
Upplägget för de tematiska rapporterna har förändrats och ska utgå
ifrån ett livscykelperspektiv. Den första rapporteringen med det upplägget publiceras 2013, med fokus på barn och unga.

Exempel
I årets samlade lägesrapport Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och
sjukvård och socialtjänst – Lägesrapport 2012 lyfte Socialstyrelsen bland
annat fram att bemötande och delaktighet uppmärksammas alltmer inom
både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Men i resultaten ser man
också att vissa vård- och omsorgsområden behöver förbättras, exempelvis
inom den psykiatriska slutenvården och för utlandsfödda personer. Behoven av vård och stöd ökar i flera grupper, till exempel i gruppen äldre med
riskfyllt alkoholbruk. Andra exempel är det ökande antalet barnfamiljer
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som har socialtjänsten som hyresvärd, och ett ökat behov av ekonomiskt
bistånd i vissa grupper, till exempel bland ensamstående mödrar.
I rapporten Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2012 visar Socialstyrelsen att de äldre i befolkningen haft den bästa hälsoutvecklingen. Det
går också att se tecken på en mindre gynnsam utveckling i hälsa i yngre
åldersgrupper. I rapporten visar myndigheten också att personer med kort
utbildning har den sämsta hälsan och att skillnaderna i dödlighet mellan
grupper med olika utbildningsbakgrund har ökat.
Tabell 15. Tematiska rapporter och lägesrapporter. Antal publicerade
och total kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation
Tematiska rapporter
Total kostnad
Lägesrapporter
Total kostnad

2012

2011

2010

0
0

0
0

2
10 548

2
4 184

1
2 977

1
2 090

Regeringsuppdrag med riktning mot uppföljning
och utvärdering
Utöver öppna jämförelser och tematisk- och lägesrapportering får Socialstyrelsen varje år flera regeringsuppdrag som helt eller delvis innebär
uppföljningar och utvärderingar. Uppdragen omfattar bland annat uppföljning och utvärdering av lagändringar, statliga reformer och statsbidrag för särskilda satsningar. Uppdragen bidrar till kunskap om lagars
och reformers resultat och effekter utifrån dess mål och intentioner. De
omfattar alltifrån specifika målgrupper till verksamheter eller sakfrågor.

Exempel
Under året rapporterade Socialstyrelsen en uppföljning av lagändringen
i HSL från 2010 som rör fast vårdkontakt, förnyad medicinsk bedömning
och utökad information till patienten. Uppföljningen visar att det finns
brister när det gäller kännedom, tillämpning och effekt av lagändringen.
Resultaten tyder på att många vårdgivare inte har lyckats omsätta
ändringarna i lagen i praktiken. Uppföljningen visar att vårdgivarna
behöver utbilda sin personal, informera patienterna och säkerställa hur
en fast vårdkontakt kan fungera i deras verksamhet. Vårdpersonal och
intresseorganisationer som har medverkat i uppföljningen är generellt
mycket positiva till lagändringen.
Socialstyrelsen har i samverkan med SKL utarbetat en Modell för
kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter.
Modellen utgår från den nationella modellen för kunskapsstyrning och
baseras på en gemensam infrastruktur. Den består av gemensam terminologi, indikatorer och en nationell databas. Syftet med modellen är att
bidra till en optimal planering av vårdplatser på landets sjukhus och till
en säkrare hälso- och sjukvård.
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Tabell 16. Regeringsuppdrag med bäring på uppföljning och utvärdering.
Antal avrapporterade och total kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)*
Prestation

2012

2011

2010

28

26

25

32 035

18 514

-

Antal publicerade rapporter
Total kostnad

* Total kostnad redovisas inte för 2010, se sidorna 16 –17.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Anledningen till den ökade kostnaden är att komplexiteten i regeringsuppdragen har ökat vilket har lett till ett mer omfattande arbete. Exempel
på det är flera komplexa uppdrag inom äldreområdet under 2012. Kostnaden för arbetstid har därmed ökat med cirka 7 700 tkr. Socialstyrelsen
har i större omfattning också anlitat externa konsulter för att arbeta med
uppdragen. Därtill har kostnader för särskilda datainsamlingar ökat.

Egeninitierad uppföljning och utvärdering
Socialstyrelsen gör också uppföljningar och utvärderingar på eget initiativ
utifrån de uppgifter myndigheten har enligt förordning (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen. Det sker bland annat med utgångspunkt
i nationella riktlinjer för vård och omsorg, men också utifrån brister som
myndigheten identifierar genom tillsynen. Egna initiativ kan även initieras utifrån brister som visats i tidigare uppföljningar och utvärderingar.

Exempel
Socialstyrelsen har gjort en nationell utvärdering av den svenska diabetesvården som redovisas i rapporten Nationell utvärdering 2011 – Diabetesvård. I rapporten redovisas i vilken grad landsting och kommuner
följer de nationella riktlinjerna för diabetsvård från 2010. I utvärderingen
konstaterar myndigheten att det finns ett antal områden som landstingen
och kommunerna behöver förbättra rörande diabetesvården. Det handlar
om att se över rutiner för att minska antalet fotamputationer, att fler personer screenas för att upptäcka skador på njurarna, att ge råd och stöd så
att personer med diabetes motionerar mer och slutar röka med mera.
Tabell 17. Egeninitierade uppföljnings- och utvärderingsrapporter.
Antal, snittkostnad och total kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation
Antal egeninitierade publicerade
rapporter
Snittkostnad
Total kostnad

2012

2011

2010

6

6

6

710
4 262

1 455
8 731

1 886
11 313

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Under 2011 hade Socialstyrelsen stora kostnader för indikatorbiblioteket,
vilket delvis förklarar minskningen i kostnaderna mellan 2011 och 2012.
En annan orsak är kostnaden för utvärderingen av diabetesvården, som
belastade verksamheten 2011 men presenterades först i januari 2012.
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Överbeläggningar leder ofta till att personal inte kan
eller hinner ge patienter den vård de behöver.

Socialstyrelsen genomförde under sommaren 2012 ett flertal inspektioner på
sjukhus runt om i landet. Ett återkommande problem var överbeläggningar
och brist på vårdplatser. Att patienter blir placerade på fel avdelning på grund
av platsbrist och underbemanning äventyrar patientsäkerheten.
Foto: Bengt-Göran Carlsson/NordicPhotos
Personerna på bilden har inget samband med texten.

Regelgivning
Socialstyrelsen ger ut föreskrifter och allmänna råd inom hälso- och
sjukvård, smittskydd, hälsoskydd och socialtjänst. Föreskrifter är bindande regler, och allmänna råd innehåller generella rekommendationer
om hur en författning kan eller bör tillämpas. I detta avsnitt redovisas
myndighetens handböcker men kostnaden belastar verksamhetsgrenen
kunskap. Socialstyrelsens kostnader för regelgivning utgör 2 procent av
myndighetens totala kostnader, det vill säga 28 979 tkr.

Socialstyrelsens författningssamling
Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) innehåller föreskrifter,
allmänna råd och kungörelser.
Socialstyrelsen har tidigare gett ut allmänna råd i en särskild skriftserie, utöver de allmänna råd som finns publicerade i SOSFS. Numera
publiceras alla nya och reviderade allmänna råd i SOSFS, och det återstår
endast en publikation i den särskilda skriftserien.

Exempel
Under året beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter och allmänna
råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i
särskilda boenden (SOSFS 2012:12). I författningen tydliggörs ansvaret
för socialnämndens myndighetsutövande verksamhet samt ansvaret för
den som bedriver socialtjänst i särskilt boende där personer med demenssjukdom bor. Socialstyrelsen har tagit fram regler med krav på tydliga
beslut, genomförandeplan och uppföljning på individnivå som ska ligga
till grund för bedömningen av vad som är en tillräcklig bemanning. Det
ställs vidare krav på att personal ska finnas dygnet runt som snabbt kan
uppmärksamma behov av hjälp. Personalen ska utan dröjsmål kunna
ge sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för den enskildes liv,
personliga säkerhet och hälsa. Med ett tydligare ansvar för vad som ska
utföras ökar förutsättningar för att bemanna en verksamhet utifrån den
enskildes behov av insatser.
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Tabell 18. Föreskrifter och allmänna råd. Antal nya, reviderade
och upphävda samt total kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)*
Prestation
Nya föreskrifter
Nya allmänna råd
Totalt – nya
Reviderade föreskrifter
Reviderade allmänna råd
Totalt – reviderade
Kungörelser
Upphävda**
Total kostnad

2012

2011

2010

8
2
10

7
1
8

0
0
0

8
0
8

14
0
14

4
0
4

1
4
8 410

1
9
8 571

0
2
305

* Nya och reviderade föreskrifter omfattar i vissa fall även allmänna råd. ** I SOSFS publiceras
även Rättsmedicinalverkets (RMV) författningar. En av dessa har upphävts under året.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Kostnaden för att revidera eller ta fram nya förskrifter och allmänna råd
varierar från fall till fall. Mindre revideringar kan i vissa fall genomföras
snabbt och enkelt. Nya föreskrifter och allmänna råd, men även större
revideringar, kan kräva omfattande arbetsinsatser. Kostnaderna är därför
inte direkt jämförbara mellan åren.

Handböcker
Socialstyrelsens handböcker kompletterar författningssamlingen med
fakta och kunskapsunderlag. De fungerar som stöd för rättstillämpning
och handläggning av ärenden inom Socialstyrelsens verksamhetsområde.
Handböcker kan till exempel innehålla lagtexter, referat av författningar, motivuttalanden, rättsfallsreferat, beslut från JO, tolkningsexempel
och kunskapsunderlag. Kraven på vetenskaplighet tillgodoses genom att
sakkunniga på olika områden medverkar.

Exempel
Ett exempel på Socialstyrelsens handböcker är Stöd till barn och unga
med funktionsnedsättning. Handboken är ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:6) om bostad med
särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Den beskriver även
andra former av insatser och stöd som kan underlätta för familjer som
har barn med funktionsnedsättning. Innehållet i handboken bygger till
stor del på rättskällor men även på resultat från forskning samt erfarenheter från praktisk verksamhet och iakttagelser i samband med tillsyn.
Ett annat exempel på handbok är Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Handboken riktar sig till dem som är ansvariga för att det finns ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten, det vill säga vårdgivare och de
som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS.
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Tabell 19. Handböcker. Antal publicerade, snittkostnad och total
kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation
Antal nya nya och reviderade
handböcker
Snittkostnad
Total kostnad

2012

2011

2010

5

3

3

1 913
9 565

1 846
5 539

1 576
4 729

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Kostnaden för att revidera eller ta fram nya handböcker varierar. Mindre
revideringar kan i vissa fall genomföras snabbt och enkelt. Nya handböcker, men även större revideringar, kan kräva omfattande arbetsinsatser. Kostnaderna är därför inte direkt jämförbara mellan åren.
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Personer med psykisk funktionsnedsättning får inte vård
och stöd utifrån sina behov.

Resultatet av Socialstyrelsens tillsyn visar att nära hälften av de granskade
kommunerna inte erbjuder boenden med särskild service för personer med
psykisk funktionsnedsättning. Av 100 granskade kommuner saknade 34 helt
denna typ av bostäder och 12 brast i sin skyldighet att erbjuda fullvärdiga
bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Foto: Gaetan Bally/Scanpix
Personen på bilden har inget samband med texten.

Tillsyn
Socialstyrelsens verksamhetsgren tillsyn omfattar verksamhetstillsyn
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, hälsoskydd och smittskydd samt tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal. Hit hör också ut
veckling av tillsynsverktyg och metoder, extern information och service
i tillsynsfrågor samt kunskapsåterföring från tillsynen. Flera nya tillsynsuppgifter har tillkommit efter 2010 och kostnaderna är därför inte helt
jämförbara mellan åren. Socialstyrelsens kostnader för tillsyn utgör
37 procent av myndighetens totala kostnader, det vill säga 474 704 tkr.
Syftet med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvård och socialtjänst är att upptäcka och påtala brister som kan påverka säkerheten för
befolkningen och för den enskilde. Tillsynen är också till för att kontrollera att lagstadgade krav uppfylls och att en god kvalitet säkerställs i
verksamheterna. I myndighetens planering av tillsynsaktiviteter bestäms
vilket arbetssätt och vilken metod som lämpar sig vid genomförandet av
granskningen.
Under våren publicerade Socialstyrelsen Tillsynsrapport 2012. Rapporten är en redovisning av myndighetens tillsyn under 2011 av hälsooch sjukvården, socialtjänsten och stödet och servicen till vissa personer
med funktionsnedsättning.
Några exempel på tillsynens erfarenheter redovisas i det fördjupade
avsnittet. Tillsynen av verksamhet respektive tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal redovisas nedan separat i avsnitten om verksamhetstillsyn och tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal. Verksamhetstillsynen redovisas där den är relevant, uppdelad på olika sakområden.

Inspektioner och besök
Inspektion är ett viktigt instrument inom både verksamhetstillsyn och
tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen genomför
inspektioner i egeninitierade ärenden och uppdrag, i anmälnings- och
underrättelseskyldighetsärenden samt i klagomålsärenden. Inspektion
skiljer sig från besök, där ingen granskning förekommer. Besök görs
till exempel för att återföra resultat från tidigare inspektioner. I tabellen
nedan presenteras det totala antalet inspektioner oavsett vilket område de
har rört.

tillsyn 61

Tabell 20. Inspektioner och besök. Antal genomförda 2010–2012

I egeninitierade ärenden och uppdrag
Klagomåls- och anmälningsärenden
Totalt antal inspektioner
Totalt antal besök
Totalt antal inspektioner
och besök

2012

2011

2010

1 910
375
2 285

2 028
342
2 370

1 373
406
1 779

218

139

377

2 503

2 509

2 156

Tabell 21. Andel i procent av inspektioner som gjorts inom hälso- och
sjukvård, socialtjänst respektive integrerat 2010–2012

Hälso- och sjukvård
Socialtjänst
Integrerat

2012

2011

2010

14
81
5

6
82
12

8

Kommentar till volymberäkning i tabell 20 och 21
Antalet besök varierar mellan åren beroende av typen av ärende och uppdrag vilket förklarar förändringarna 2010–2012.
Inspektioner och besök inom den integrerade tillsynen har minskat.
Minskningen har främst skett inom äldre- och psykiatriområdet. Detta
beror på att regeringsuppdraget rörande psykiskt funktionshindrade under 2012 haft en avslutningsfas med få besök, men med rapportskrivning
och genomförandet av ett stort antal seminarier med återföring. Andelen
inspektioner inom hälso- och sjukvårdsområdet har ökat i motsvarande
grad som de integrerade inspektionerna har minskat.
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Verksamhetstillsyn
Delbeslut som ibland fattas under handläggningen av ett ärende redovisas
inte i tabellerna nedan. Endast det beslut som avslutar ett ärende ingår i
redovisningen.
I tabellen nedan redovisas antalet beslut inom verksamhetstillsynen för
både hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Tabell 22. Verksamhetstillsyn. Antal beslut, snittkostnad och total
kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation

2012

2011

2010

Antal egeninitierade och uppdragsstyrda
Kostnad

2 824*
140 041

2 623
132 375

2 455
152 565

Antal klagomål eller anmälan
Kostnad

10 549
198 693

6 145
125 253

3 325
51 489

Antal anmälnings- och underrättelseskyldighet
Kostnad

3 675
64 074

2 269
47 490

1 770
60 847

Totalt antal

17 048

11 037

7 550

Snittkostnad
Total kostnad

24

28

35

402 808

305 118

265 176

* Varav 1 797 utgörs av tillsyn av barn och unga i samhällsvård (frekvenstillsyn, se tabell 23).

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Bestämmelserna om anmälnings- och underrättelseskyldighet enligt lex
Sarah infördes under 2011, vilket medförde en ökning med drygt 700
beslut mellan 2011 och 2012. Antalet beslut under 2010 är inte jämförbara
med siffrorna för 2011 och 2012 eftersom Socialstyrelsens tillsynsansvar
utökades från och med 2011. Detta innebar att Socialstyrelsen övertog klagomålshanteringen inom hälso- och sjukvården från HSAN och förklarar
den stora förändringen av antal och kostnader för klagomål eller anmälan.
Socialstyrelsen har under 2012 beslutat i 10 549 klagomålsärenden. Av
dessa ärenden var 71 procent klagomål på brister i vården från patienter
och anhöriga, 27 procent klagomål från enskilda rörande socialtjänsten
och 2 procent gällde både socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Klagomålsärendenas hantering redovisas närmare i avsnittet om
klagomål.

Barn och unga
Barn och unga i samhällsvård
Socialstyrelsen har under 2012, enligt uppdragen i socialtjänstförordningen (2001:937) och förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, gjort inspektioner i alla verksamheter som tar emot
barn och unga. Det gäller både offentliga och privata HVB och bostäder
med särskild service för barn- och ungdomar enligt LSS. Tillsynen har
inriktats mot verksamheternas kvalitet och innehållet i vården respektive
insatsen. Myndigheten har granskat olika aspekter av kvalitet och om
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verksamheten har förutsättningar att erbjuda en god vård och meningsfull
vistelse för barn och unga i samhällsvård. Detta omfattar granskning i
verksamheterna om ungdomar med insats enligt 9 § 8 LSS får sina individuella behov tillgodosedda i ett tryggt och säkert boende i en hemlik miljö.
Myndighetens tillsyn omfattar också de särskilda ungdomshem där SiS är
huvudman. I tillsynen av institutioner som drivs av SiS har granskningen
gällt hur de särskilda befogenheterna i dessa verksamheter hanteras.
Tabell 23. Inspektioner på boenden för barn och unga. Antal objekt,
anmälda respektive oanmälda inspektioner uppdelat på boendeform
och total kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation

2012

2011

2010

HVB (antal objekt)
Anmälda inspektioner
Oanmälda inspektioner
Kostnad

689
651
649
52 684

549
563
572
45 893

549
411
171
-

LSS (antal objekt)
Anmälda inspektioner
Oanmälda inspektioner
Kostnad

215
200
199
10 727

200
196
196
9 805

200
161
21
-

SiS (antal objekt)
Anmälda inspektioner
Oanmälda inspektioner
Kostnad

25
51
47
2 408

25
62
52
2 569

26
36
0
-

929
1 797
65 819

774
1641
58 267

775
800
45 536*

Totalt antal objekt
Totalt antal inspektioner
Total kostnad

* Kostnaden uppdelad på boendeform redovisas ej för 2010, se sidorna 16–17.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Antalet objekt för tillsynen förändras ständigt eftersom nya verksamheter tillkommer och andra verksamheter läggs ned. Den 1 november görs
planeringen för nästa års tillsyn för barn och unga i samhällsvård. De
antal verksamheter som fanns vid det datumet bestämmer därför antalet
objekt för tillsyn under följande år. Alla verksamheter ska enligt uppdraget inspekteras två gånger per år, men de verksamheter som har startats
eller lagts ner under 2012 har inte kunnat inspekteras en andra gång.
Antalet HVB har ökat med 26 procent mellan 2011 och 2012 och det
är HVB för ensamkommande barn som har blivit fler.
På SiS-institutionerna har flera avdelningar inspekterats. Därför är
antalet inspektioner fler än antalet institutioner.

Samtal med barn
Vid inspektionerna har Socialstyrelsens inspektörer samtalat med de
barn och ungdomar som har velat och haft möjlighet till det. Under året
har fler än 3 500 barn och unga kommit till tals. Fler pojkar än flickor
har samtalat med inspektörerna, vilket troligen beror på att fler pojkar
är placerade på HVB-hem.
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Tabell 24. Samtal med barn och unga. Antal genomförda 2010–2012*
2012

2011

2010

HVB
Flickor
Pojkar
Totalt

615
2 254
2 869

527
1 504
2 031

1 367

LSS
Flickor
Pojkar
Totalt

168
274
442

130
183
313

151*

SiS
Flickor
Pojkar
Totalt

77
169
246

82
185
267

110

3 557

2 611

1 628

Totalt antal

* I årsredovisningen 2010 angavs felaktigt en för låg siffra på antalet samtal med barn inom LSS.
Siffran korrigerades i årsredovisningen för 2011.

Kommentar till volymberäkning
Ökningen av antalet samtal kan förklaras med ökningen av antalet HVB
och därmed ett ökat antal inspektioner. En annan trolig orsak till ökningen är att information om möjligheten till samtal med Socialstyrelsens
inspektörer har nått fram till barnen.

Övrig tillsyn avseende barn och unga
Socialstyrelsen har i huvudsak granskat socialtjänstens övriga arbete
med barn och unga utifrån enskilda personers klagomål på socialtjänstens arbete till myndigheten. Socialstyrelsen har liksom tidigare år tagit
emot klagomål som har handlat om bemötande, enskilda personers svårigheter att få kontakt med handläggare och okunskap om bestämmelser
i förvaltningslagen, FL, och SoL. I granskningen av enskilda ärenden har
myndigheten bland annat konstaterat att socialtjänsten har brustit i planeringen av insatser och i samverkan och samarbete avseende barn som
varit föremål för utredning och insatser.
Socialstyrelsen har genomfört cirka tio egeninitierade tillsynsinsatser
av socialtjänstens handläggning av barnärenden under året. I granskningarna har bland annat framkommit att anmälningar som rör barn inte
hanteras med den skyndsamhet som lagen kräver, att utredningar inte har
den kvalitet som krävs och att de inte har avslutats inom den lagstadgade
tiden. Vidare har myndigheten uppmärksammat att socialtjänstlagens bestämmelser vid placering av barn i familjehem och uppföljning av vården
inte följs. Flera kommuner har bristande kunskap om reglerna för myndighetsutövningen och bedriver inte ett systematiskt kvalitetsarbete.

Barnperspektiv
Socialstyrelsens tillsyn inom socialtjänst och hälso- och sjukvård til�lämpar ett barnperspektiv. Ett exempel på detta är att den som genomför
tillsyn av hem för vård eller boende ska samtala med de barn och unga
tillsyn 65

som samtycker till det. Barnens synpunkter ska sedan beaktas och tas
med vid kommande inspektioner. Ett annat exempel är myndighetens
tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. I denna tillsyn kunde vi se att 7 procent av de granskade verksamheterna inte tar reda på om den enskilde lever med egna eller andras
barn, alternativt har umgängesbarn.
Till Socialstyrelsens direktnummer 020-120 06 06 kan placerade barn
och unga ringa. Under 2012 har 160 ungdomar ringt. Barnen och ungdomarna önskar ofta få hjälp med att komma i kontakt med socialtjänsten
eller också vill de diskutera sina rättigheter med Socialstyrelsen.

Kommunernas och hälso- och sjukvårdens arbete
med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat
våld med mera
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en fortsatt
samlad nationell tillsyn av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen omfattar även hälso- och sjukvårdens arbete samt andra utförare av socialtjänst än kommunen. Uppdraget löper 2011–2013 och slutresultatet ska redovisas till regeringen
den 1 februari 2014 (delrapport i februari 2013).
Socialstyrelsen har under 2012 genomfört tillsyn av kommunernas
arbete. Totalt 60 kommuner ingick i tillsynen varav 52 har granskats
genom inspektion under 2012. Under året har myndigheten påbörjat en
granskning av kvinnojourer med andra utförare än socialtjänsten, detta
resulterade i granskningar av 10 kvinnojourer.
Tillsynen av hälso- och sjukvårdens arbete inom området sker huvudsakligen under 2013, men Socialstyrelsen har genomfört några tillsynsaktiviteter under hösten 2012. Under året har 22 beslut fattats.

Äldre
Sedan 2010 arbetar Socialstyrelsen med ett treårigt regeringsuppdrag
om förstärkt tillsyn av vården och omsorgen om äldre. I enlighet med
uppdraget genomförs både föranmälda och oanmälda inspektioner. De
oanmälda inspektionerna genomfördes under sommarhalvåret med motsvarande granskningsområden som de två föregående årens oanmälda
inspektioner. Frågor om bemanning och kompetens samt introduktion av
nyanställda på korttids- och demensboenden har varit centrala granskningsområden. Under 2012 har de föranmälda inspektionerna riktats mot
äldre som bor i ordinärt boende och som behöver insatser från hemtjänst,
hemsjukvård och rehabilitering. Inspektionerna inriktades också mot
frågor om informationsöverföring och samverkan vid in- och utskrivning
av äldre i slutenvård.
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Tabell 25. Tillsyn av vård och omsorg av äldre. Antal beslut och total
kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation
Oanmälda inspektioner
Föranmälda inspektioner
Oanmälda inspektioner nattetid,
demensboenden
Total kostnad

2012

2011

2010

29
55

45
123

30
72

-

-

94

17 092

24 302

18 196

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Av de 29 beslut rörande oanmälda inspektioner som Socialstyrelsen fattade 2012 innehöll 25 påpekande av brister/krav på åtgärd. Gällande föranmälda inspektioner innehöll 27 av de 55 besluten påpekande av brister/
krav på åtgärd.

Funktionsnedsättning
Socialstyrelsens tillsyn inom området funktionsnedsättning har under
2012 framför allt rört avslutandet av regeringsuppdraget kring psykisk
funktionsnedsättning, vilket redovisas i fördjupningsavsnittet, och personlig assistans.

Personlig assistans
Socialstyrelsen har tillsynsansvar för anordnare av personlig assistans
och har i ett första steg startat tillsyn inom området. Myndigheten har
därmed granskat dokumentation och genomförandeplaner och kontrollerat registerutdrag för de assistenter som arbetar med barn. I detta första
steg inspekterade myndigheten assistansen i 16 kommuner, spridda över
landet och fattade 27 tillsynsbeslut. Under 2012 har också 110 beslut fattats rörande klagomål på personlig assistansverksamhet. Dessutom har
95 av de lex Sarah-beslut som fattats under året rört personlig assistansverksamhet.

Blod och vävnad
Verksamheter som hanterar blod och vävnader ska enligt lag anmäla till
Socialstyrelsen allvarliga avvikande händelser och biverkningar. Under
året har 35 anmälningar avseende avvikande händelse och 43 gällande biverkningar lämnats till myndigheten från blodverksamheter. Socialstyrelsen har fattat beslut i alla dessa anmälningar. Motsvarande anmälningar
från vävnadsinrättningar var 10 avvikande händelser och 26 biverkningar. Även dessa har avslutats med beslut under 2012.
För verksamheter som hanterar blod och vävnader finns ett författningskrav på att de ska inspekteras av Socialstyrelsen minst vartannat
år, vilket har fullföljts under året. Under 2012 har Socialstyrelsen fattat
32 beslut efter inspektioner, varav 13 rör blodcentraler. Dessutom har 15
beslut fattats efter tillsyn av blodverksamheter som omfattade dokumentgranskning avseende följsamhet till Socialstyrelsens föreskrift gällande
tidigare sexuellt riskbeteende. Myndighetens fokusområde för inspektion
erna har under 2011 och 2012 varit hur blodcentralerna hanterar över
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föring av resultat från smittester som utförs av ett annat laboratorium. De
brister som identifierats har framför allt berört avsaknad av validering när
nya datasystem för överföring av resultat tagits i bruk.
Socialstyrelsen har också inspekterat vävnadsinrättningar, med totalt
19 fattade beslut under 2012. Myndigheten har särskilt granskat vävnads
inrättningarnas ledningssystem. De krav på åtgärder som ställts har
framför allt rört bristande uppföljning och rapportering av biverkningar
och avvikande händelser till Socialstyrelsen.

Anmälningsskyldighet
Lex Sarah
Lex Sarah innehåller de bestämmelser i SoL och LSS som reglerar anställdas skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker
för missförhållanden. I lex Sarah ingår också att den som bedriver verksamhet ska dokumentera, utreda och avhjälpa sådana missförhållanden
efter att ha mottagit en rapport om detta. Vidare ingår en skyldighet för
den som bedriver verksamheten att snarast anmäla allvarliga missförhållanden och påtagliga risker för allvarliga missförhållanden till Socialstyrelsen. Skyldigheterna gäller i både kommunal och yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet samt vid SiS.
Tabell 26. Lex Sarah. Antal inkomna anmälningar, antal inspektioner,
antal beslut totalt och per verksamhetsområde samt total kostnad
2011–2012, löpande priser (tkr)
Prestation
Anmälningar enligt lex Sarah
Genomförda inspektioner
Totalt antal beslut enligt lex Sarah
Barn och familj
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt
Missbruk
Äldreomsorg
Funktionsnedsättning LSS
Funktionsnedsättning SoL
Total kostnad

2012

2011*

1 031
14

349
-

837
81
5
0
19
441
256
35

102**
6
2
56
36
3

10 037

1 504

* Endast 6 månader redovisas för 2011.
** Ett beslut har rört både missbruk och funktionsnedsättning LSS.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Anmälningsskyldigheten enligt lex Sarah ändrades till sin nuvarande
form den 1 juli 2011, varför siffrorna för 2011 bara avser 6 månader. Anledningen till skillnaderna i antal anmälningar från 2011 är en naturlig
fördröjning efter implementering av ny lagstiftning. Ett lex Sarah-beslut
kan röra flera verksamhetsområden, till exempel både missbruk och
funktionsnedsättning.
De flesta anmälningarna om allvarliga missförhållanden har handlat
om att beviljad insats har blivit felaktigt utförd, inte utförd alls och om
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brister i bemötande. Exempel på andra typer av allvarliga missförhållanden som anmälts är fysiska och psykiska övergrepp och stölder.
En granskning av lex Sarah-anmälningarna har visat att de flesta
anmälda allvarliga missförhållandena är utredda i tillräcklig omfattning.
Granskningen visar också att verksamheten har vidtagit åtgärder för att
avhjälpa eller undanröja det allvarliga missförhållandet eller den påtagliga risken för ett allvarligt missförhållande. Socialstyrelsen har avslutat
dessa ärenden utan ytterligare åtgärder. I ett fåtal ärenden har det fattats
beslut med krav på ytterligare åtgärder från den som bedriver verksamheten. I några fall har Socialstyrelsen även öppnat nya tillsynsärenden
för att granska hur kommunen eller den enskilda verksamheten tillämpar
bestämmelserna om lex Sarah. Det kan då handla om att begäran om
kompletteringar och påpekanden angående brister i den berörda verksamhetens lex Sarah-utredningar inte har lett till resultat.
En intern målsättning för handläggningen av lex Sarah-ärenden är att
de ska avgöras inom nio månader. Antalet öppna lex Sarah-ärenden var
vid årets slut 419 varav 12 procent (50 ärenden) var äldre än 9 månader.
Av de 837 ärenden som beslutades under 2012 var 6 procent (50 ärenden)
äldre än 9 månader då beslutet fattades.

Lex Maria
När en patient i hälso- och sjukvården utsatts för en händelse som medfört en allvarlig vårdskada, eller som kunnat medföra en allvarlig vårdskada, ska vårdgivaren anmäla händelsen till Socialstyrelsen. Denna
regel kallas lex Maria.
Tabell 27. Lex Maria. Antal inkomna anmälningar, antal inspektioner,
antal beslut totalt och per verksamhetsområde* samt total kostnad
2010–2012, löpande priser (tkr)
Verksamhetsområde

2012

2011

2010

Anmälningar enligt lex Maria
Genomförda inspektioner

2 143
104

2 093
145

2 051
202

Totalt antal beslut enligt
lex Maria*
Apoteksverksamhet
Institutionsvård
Kommunal hälso- och sjukvård
Primärvård
Psykiatrisk specialistsjukvård
Somatisk specialistsjukvård
Tandvård

2 300
44
19
292
404
484
725
51

1 804
42
22
268
333
407
645
56

1 631
20
30
209
274
459
574
62

53 696

45 963

44 982

Total kostnad

* I tabellen redovisas endast de vanligaste verksamhetsområdena.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Antalet anmälningar enligt lex Maria har i stort sett legat på samma nivå
från år 2009. Anledningen till att antal beslut och kostnader ökat beror på
att klagomålsärenden prioriterades under 2011 vilket ledde till en fördröjtillsyn 69

ning av arbetet med lex Maria-anmälningar som hanterades under 2012.
Arbetet med att utreda anmälningar enligt lex Maria har förändrats. I
dag läggs större fokus på att se till att vårdgivaren fullgör sin skyldighet
att utreda händelsen själv. Det förändrade arbetssättet är förklaringen till
att antalet inspektioner sjunker.
Fördelningen av lex Maria-ärenden på olika verksamhetsområden är
ganska stabil över åren.
Under 2012 har 79 av besluten enligt lex Maria rört användning av
medicinteknisk produkt inom de olika verksamhetsområdena.
En intern målsättning för handläggningen av lex Maria-ärenden är att
de ska avgöras inom 9 månader. Antalet öppna lex Maria-ärenden var vid
årets slut 1 500, varav 28 procent (421 ärenden) var äldre än 9 månader.
Av de 2 300 lex Maria-ärenden som beslutades under 2012 var 869, det
vill säga 38 procent, äldre än 9 månader då beslutet fattades.

Klagomål
Brukare (patient, klient och närstående) kan lämna klagomål till Social
styrelsen som tar emot, utreder och beslutar enligt PSL, SoL och LSS.
En del av klagomålen gäller både PSL och SoL/LSS. Detta innebär att ett
klagomål ibland måste delas upp i två ärenden hos Socialstyrelsen, eftersom olika kommuniceringsregler och olika sekretessregler gäller för klagomål inom SoL, respektive inom PSL. Besluten kan innebära att ärendet
avslutas eller att krav ställs på att åtgärder ska vidtas i verksamheten. Vid
specifika situationer kan beslutet innebära föreläggande, förbud för fortsatt verksamhet eller återkallelse av tillstånd.

Hälso- och sjukvården
Ett stort antal klagomål inkommer till Socialstyrelsen. För att komma till
rätta med det stora antalet öppna ärenden har flera interna åtgärder vidtagits. En åtgärd har varit att alla enheter på tillsynsavdelningen fick i
uppdrag att till den 1 juli 2012 utreda alla klagomålsärenden som kommit
in före oktober 2011. Målet uppnåddes nästan då det återstod cirka 100
ärenden efter den 1 juli. Vid utgången av 2012 fanns 5 398 öppna klagomålsärenden, varav 2 577 ärenden var äldre än 6 månader. Så gott som alla
ärenden som övertogs från HSAN 2011 är nu avslutade.
Tabell 28. Klagomål på hälso- och sjukvården. Antal inkomna, antal
beslut och total kostnad 2011–2012, löpande priser (tkr)
Prestation
Ärenden överförda från HSAN
Inkomna klagomål
Antal beslut
Snittkostnad per beslut
Total kostnad

2012

2011

7 123
7 505
18.9

2 312
6 689
3 250
19.5

141 676

63 295

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Av de 7 505 beslut som fattats har handläggningstiden varit mer än 6 månader för 55 procent (4 128 ärenden). Antalet inkomna ärenden har ökat
något och antalet beslut har mer än fördubblats.
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Socialtjänsten
Klagomål på socialtjänsten från enskilda lämnas inte bara från brukare
och närstående utan också från till exempel gode män till ensamkommande flyktingbarn och personal inom socialtjänsten och skolan.
Tabell 29. Klagomål på socialtjänsten. Antal inkomna, antal beslut
och total kostnad 2011–2012 (tkr)
Prestation
Inkomna klagomål
Antal beslut
Total kostnad

2012

2011

2 805
2 820

2 878
2 742

57 018

61 957

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Det interna målet är att klagomålsärenden ska avgöras inom 6 månader.
Av de 2 820 beslut som fattats har handläggningstiden varit mer än 6 månader för 30 procent (846 ärenden). Antalet öppna klagomålsärenden var
vid årets slut 1 215 varav 32 procent (394 ärenden) var äldre än 6 månader.

Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal
Socialstyrelsen granskar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som
befaras kunna utgöra en fara för patientsäkerheten. Skälen till granskningen kan vara oskicklighet, olämplighet, sjukdom eller missbruk av
alkohol, narkotika eller andra droger.
Socialstyrelsen kan initiera tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal
bland annat efter klagomål till myndigheten från enskilda, från en vårdinrättning eller bli aktuell i samband med en lex Maria-anmälan. I tillsyn
av en enskild yrkesutövare kan myndigheten ställa olika krav på åtgärder,
till exempel att en rehabiliteringsplan upprättas eller att yrkesutövaren
ändrar sitt beteende. När tillsynen av en enskild yrkesutövare visar att
patientsäkerheten kan komma att sättas åt sidan kan myndigheten anmäla
till HSAN att en inskränkning av behörighet bör ske. Myndigheten följer
också enskilda yrkesutövare där HSAN beslutat om prövotid. Vidare är
Socialstyrelsen skyldig att lämna yttranden om hälso- och sjukvårdspersonal till domstolar.
Tabell 30. Beslut rörande hälso- och sjukvårdspersonal.
Antal 2010–2012*

Egeninitierad/anmälan från enskild/vård
inrättning
Uppföljning av prövotid
Yttrande om hälso- och sjukvårdspersonal till förvaltningsrätt och HSAN
Totalt antal beslut

2012

2011

2010

410
40

242
21

370
32

47

186

273**

497

449

675

* Kostnad redovisas inte för 2010–2012, se sidorna 16–17.
** I denna siffra ingår yttranden till HSAN vilka upphörde från 2011.
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Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Antalet beslut rörande hälso- och sjukvårdspersonal är litet varför årsvariationerna kan förefalla stora, men sett över en längre tidsperiod är
nivån relativt stabil. Den stora minskningen 2011 av beslut förklaras sannolikt av den interna prioriteringen av klagomålsärenden.

Anmälningar till HSAN
Om Socialstyrelsen anser att det finns skäl för anmälan om prövotid,
återkallelse av behörighet eller indragning av förskrivningsrätten ska
myndigheten anmäla det till HSAN. För att främja att bedömningarna
blir enhetliga över landet är denna arbetsuppgift centraliserad inom Socialstyrelsen.
Tabell 31. Anmälningar som lämnats till HSAN. Antal per åtgärdsslag
och totalt antal 2010–2012*
Yrkande

2012

2011

2010

8
2

3
1

5
4

2

0

0

4
44
45
2
-

1
14
7
0
-

2
22
42
0
11**

107

26

86

Begränsning av förskrivningsrätt
Läkarundersökning
Läkarundersökning och begränsad förskrivningsrätt
Läkarundersökning och återkallelse av
legitimation
Återkallelse av legitimation
Prövotid
Prövotid och begränsad förskrivningsrätt
Disciplinpåföljd
Totalt antal

* Kostnad redovisas inte för 2010–2012, se sidorna 16–17.
** Disciplinpåföljd avskaffad som påföljd från 2011.

Kommentar till volymberäkning
Socialstyrelsens anmälningar till HSAN har under 2012 stigit betydligt
efter nedgången 2011 som orsakades av uppbyggnaden av klagomålshanteringen.

Ej verkställda beslut
Kommunerna ska i princip verkställa beslut enligt SoL och LSS omedelbart. I de fall det dröjt mer än tre månader ska kommunerna rapportera
detta till Socialstyrelsen. Om den enskilde har fått vänta oskäligt länge
på att ett beslut ska verkställas kan Socialstyrelsen ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.
Särskilt boende för äldre är den insats som leder till flest rapporter
från kommunerna. Så har det varit sedan rapporteringsskyldigheten
infördes 2006.
Socialstyrelsen har under 2012 arbetat med cirka 13 000 ärenden där
kommunerna rapporterat att insatsen inte verkställts inom tre månader.
Av dessa ärenden var cirka 6 000 öppna vid årsskiftet. Siffrorna i tabel72
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len nedan speglar den procentuella fördelningen av dessa öppna ärenden
på olika insatser. I de ärenden som finns öppna ligger också de ärenden
där myndigheten har ansökt om utdömande av särskild avgift.
Siffrorna nedan rör både barn och vuxna där inget annat anges.
Tabell 32. Ej verkställda beslut. Antal inkomna ärenden under 2012,
procentuell fördelning på olika insatser enligt SoL och LSS och
Socialstyrelsens totala kostnad för hantering 2012 (tkr)
Typ av insats
Inrapporterade ej verkställda beslut
Fördelning på typ av insats i procent
Bostad för vuxna
Kontaktperson
Daglig verksamhet
Övrigt
Permanent bostad
Kontaktperson
Kontaktfamilj
Övrigt
Total kostnad

SoL

LSS

5 890
%

2 512
%
37
32
12
19

67
10
8
15
12 462*

* Kostnaden i tabellen avser såväl SoL- som LSS-ärenden.

Kommentar till volymberäkning
För 2012 redovisas de tre vanligaste insatserna för SoL respektive LSS
och under övrigt finns ett antal insatser sammanställda. År 2011 redovisades endast tre kvartal och därför är dessa siffror inte jämförbara.

Jämställdhetsperspektiv
Socialstyrelsen ska tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i tillsynen genom
att i handläggningen av enskilda ärenden ha med frågor kring jämställdhet. Även i planeringen av projekt ska myndigheten inkludera ett jämställdhetsperspektiv. Kön noteras i statistiken när det är relevant och i en
stickprovsundersökning av inkomna klagomål konstaterades att det är
fler kvinnor än män som klagar på vården. Det pågår ett arbete med att
förbättra inregistreringen av data från olika ärendeslag som ska ligga till
grund för utveckling av statistik och tillsynsplaner.

Tillsynens ärendegrupper, volym
och kostnad
De olika typerna av tillsynsärenden som redovisats i detta kapitel varierar sinsemellan mycket såväl i antal som i kostnad. Nedan redovisas hur
stor andel respektive ärendetyp utgör av samtliga beslutade ärenden år
2012 och hur stor andel av kostnaderna respektive ärendetyp tar i anspråk. Skillnaderna i kostnader beror till en del på att de olika ärende
processerna tar olika resurser i anspråk.
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Diagram 1. Andel beslutade ärenden per ärendetyp

Diagram 2. Kostnad per ärendetyp

Kommentarer till volym- och kostnadsberäkning
I diagrammen är antal och kostnader redovisade i procent avrundat till
heltal. Detta innebär att andelar som är mindre än 0,5 procent redovisas
som 0 procent i diagrammet.
I ärendegruppen verksamhetstillsyn, egna initiativ och uppdrag utgör
frekvenstillsynen 64 procent (1 797 ärenden) av ärendena och 48 procent
(65 819 tkr) av kostnaderna. Av kostnaderna för verksamhetstillsyn går
26,5 procent till andra uppdrag och 24 procent till egna initiativ.
Klagomålsärenden, ärenden som kommer in genom anmälningsskyldighet, övriga författningsstyrda ärenden och regeringsuppdrag inom
verksamhetstillsynens ram tar sammanlagt 93 procent av resurserna i
anspråk. Tillsynens utrymme för att på eget initiativ granska verksam
heter där det finns signaler om brister i vård och omsorg är därför mycket
begränsat. Under 2012 tog sådana initiativ endast 7 procent av tillsynens
kostnader i anspråk.
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tillsyn

Antibiotikaresistens är ett globalt hot mot folkhälsan och
hela den moderna hälso- och sjukvården.

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner är globala hot mot folkhälsan. Socialstyrelsen har genom sin samverkansgrupp med Jordbruksverket utvecklat en nationell handlingsplan för att reglera de brister i hälso- och
sjukvården som ökar riskerna för ökad antibiotikaresistens och vårdrelaterade
infektioner.
Foto: Matton
Personerna på bilden har inget samband med texten.

Övriga uppgifter
Till övriga uppgifter räknas utfärdande av legitimationer och andra behörighetsbevis, allmänna behörighetsfrågor, bidragsgivning och transfereringar. Hit räknas också allmänna myndighetsuppgifter, såsom medborgarkontakt och allmän extern kommunikation och samverkan med andra
myndigheter. Även internationellt arbete samt tillståndsgivning och andra
författningsenliga uppgifter räknas till övriga uppgifter. Socialstyrelsens
kostnader för övriga uppgifter utgör 19 procent av myndighetens totala
kostnader, det vill säga 239 223 tkr.

Legitimationer med mera
Socialstyrelsen handlägger ansökningar om ett antal olika typer av legitimationer, andra behörighetsbevis och intyg. I handläggningen prövar
myndigheten behörighet utifrån olika regelverk beroende på om den sökandes utbildningsland är Sverige, EU/EES eller tredje land.
Under 2012 bytte Socialstyrelsen system för ärendehantering av behörighetsbevis, vilket innebar förlängda handläggningstider under den
första delen av 2012. Genom att tillföra resurser och arbeta med att effektivisera verksamheten har detta åtgärdats. Bytet av system genomfördes
för att säkerställa en rättssäker och effektiv ansökningsprocess och är ett
första steg mot ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Handläggningstider
Handläggningstiderna för ärenden där utbildning har skett i Sverige
varierar med anledning av det stora antalet ärenden som inkommer i
februari/mars och i juni/juli. Under andra halvåret har handläggningstiden för kompletta ansökningar varit kortare än två veckor för enklare
ärenden och kortare än åtta veckor för samtliga ärenden. Antalet inkomna ärenden var 8 660 under 2012 och antalet avslutade ärenden var 8 650.
Den utgående balansen var vid årsskiftet 194 ärenden.
I ärenden där sökanden har genomgått utbildning i EU/EES-land varierar handläggningstiderna så mycket att Socialstyrelsen bedömer att det
inte är relevanta att redovisa dessa. Variationerna beror på att det i många
fall krävs längre utredningar med kompletterande uppgifter från den
som ansöker och från andra länders myndigheter för att myndigheten ska
kunna ta ställning till ärendet. Antalet inkomna ärenden 2012 var 2 601
och antalet avslutade ärenden var 2 040. Den utgående balansen var vid
årsskiftet 561 ärenden.
Antalet inkomna ärenden där sökanden har genomgått utbildning i
tredje land var under året 1 229. Beslut om utredning har fattats i 758
ärenden. Utredningsbeslutet innebär att den sökandes utländska utbildning efter komplettering kan ligga till grund för svensk legitimation.
Socialstyrelsen har fattat 731 slutliga beslut, varav 371 beslut innebar att
legitimationer utfärdats efter genomgången komplettering hos myndigheten eller vid högskolorna. Den utgående balansen är 2 826 ärenden. Den
övriga uppgifter
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stora balansen beror på att de sökande genomgår ett kompletteringsprogram som pågår i flera år. Här ingår bland annat krav på språkkunskaper.
Detta medför att handläggningstiderna varierar så mycket att myndigheten bedömer att de inte är relevanta att redovisa.
Socialstyrelsen behandlade även ett stort antal ansökningar om intyg.
Detta gällde främst intyg om behörighet för godkännande i annat land,
men även intyg om aktuell behörighet. Antalet utfärdade intyg under
2012 var 3 157.
Tabell 33. Utfärdade legitimationer. Antal fördelade på legitimationsgrupp och utbildningsland,
snittkostnad och total kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Svensk utbildning
Yrke

EU/EES

Tredje land

Summa

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Apotekare

230

244

235

48

30

19

24

24

21

302

298

275

Arbetsterapeut

387

363

406

3

3

9

3

3

2

393

369

417

53

51

50

1

1

0

0

1

1

54

53

51

Barnmorska

288

246

265

49

36

12

0

1

1

337

283

278

Biomed.analyt.

Audionom

406

330

349

19

9

11

6

20

11

431

359

371

Dietist

81

87

93

4

2

2

1

3

5

86

92

100

Kiropraktor

53

29

24

7

19

3

0

2

1

60

50

28

Logoped

100

159

100

1

2

1

2

0

0

103

161

101

Läkare

1 939

919

846

813

1 073

936

848

211

192

278

2 203

1 974

Naprapat

71

45

39

0

0

0

0

0

0

71

45

39

Optiker

62

78

79

18

31

26

2

1

3

82

110

108

Ortopeding.

19

20

14

0

0

1

0

1

0

19

21

15

Psykolog

455

448

404

30

43

23

10

10

7

495

501

434

Psykoterapeut

310

145

171

5

0

0

0

0

0

315

145

171

Receptarie

149

165

183

8

6

6

7

1

4

164

172

193

Rtg.-sjuksköt.

166

152

125

20

13

11

1

2

0

187

167

136

Sjukhusfysiker

30

45

26

0

0

0

0

0

0

30

45

26

554

517

520

78

45

30

2

4

3

634

566

553

Sjuksköterska

3 835

4 265

4 053

328

255

204

49

49

65

4 212

4 569

4 322

Tandhygienist

220

208

218

3

6

4

0

0

1

223

214

223

Tandläkare

205

213

221

140

75

103

53

67

39

398

355

363

8 593

8 656

8 388

1 835

1 512

1 313

371

381

Sjukgymnast

Totalt antal
Snittkostnad
Total kostnad

0,5

0,3

0,3

2,1

2,6

2,6

15,3

13,1

4 575

2 814

2 499

3 873

3 882

3 474

5 672

4 983

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Att kostnaderna i flera ärendeslag har gått upp förklaras av bytet av ärendehanteringssystem och att resurser har tillförts för att korta handläggningstiderna.
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442 10 799 10 549 10 143
14,2
5 560 14 120 11 679 10 845

Specialistkompetensbevis
Socialstyrelsen handlägger ansökningar om specialistkompetensbevis
för läkare och tandläkare. Dessa prövas utifrån olika regelverk beroende
på om den sökandes utbildningsland är Sverige eller inom EU/EES. För
utbildade i Sverige prövar myndigheten specialistkompetensbevis för
läkare enligt den ordning som gällde före den 1 juli 2006 eller efter den
1 juli 2006. Den nya ordningen kräver mer redovisning och utredning
samt att alla ansökningar granskas av medicinskt sakkunniga.
Antalet inkomna ärenden med svensk utbildning var under året 1 617.
Under året har 1 606 avgjorts. Den utgående balansen den 31 december
var 355 ärenden. I ärenden där sökande har utbildning i EU/EES-land var
antalet inkomna ärenden 669, antal avslutade ärenden 661 och balansen
vid årsskiftet var 144.
Handläggningstiderna för ansökningar om specialistkompetensbevis varierar beroende på vilket regelverk som de prövas utifrån. Handläggningstiden för prövningen av specialistkompetensbevis, enligt den
ordning som gäller efter den 1 juli 2006, har minskat under 2012. Detta
beror på en rad förändringar som Socialstyrelsen har genomfört under
året med syftet att säkra kvaliteten och samtidigt möjliggöra en effektivare handläggning. Myndigheten har genom en ändring i föreskrifterna
om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17) tagit bort
kravet på att alla ansökningar ska granskas av två externa bedömare. I
stället har Socialstyrelsen anställt medicinskt sakkunniga för att granska
ansökningarna. Myndigheten har även sett över information, resurser och
rutiner gällande prövningen av specialistkompetensbevis för läkare.
Tabell 34. Utfärdade specialistbevis. Antal, snittkostnad och total
kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Svensk
utbildning

EU/EES

2012

2012

2011

2010

Specialistbevis

1 449

555

1 450

1 628

Snittkostnad

4,0

2,1

5 733

1 171

3 424

3 030

Prestation

Total kostnad

Svensk utbildning
och EU/EES*

* Från och med år 2012 redovisas även utbildningsland för utfärdade specialistbevis. Detta är
dock inte möjligt för siffrorna från 2010 och 2011, varför dessa redovisas sammanslagna.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Med det nya ärendehanteringssystemet har Socialstyrelsen börjat följa
upp handläggningen av specialistbevis mer i detalj, kostnaden är därför
inte jämförbar med tidigare år. Skillnaden i snittkostnad mellan svensk
utbildning och utbildning inom EU/ESS beror på att handläggningen för
läkare med svensk utbildning kräver mer redovisning och utredning samt
att alla ansökningar granskas av medicinskt sakkunniga.

övriga uppgifter
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Kompletterande utbildningar
Sökande som är utbildad i tredje land behöver genomföra ett antal prov
och kompletterande utbildningar innan de ansöker om legitimation.
Syftet är att testa de allmänna teoretiska kunskaper som den sökande
har fått genom yrkesutbildningen i utbildningslandet. Socialstyrelsen
bekostar proven och de kompletterande utbildningarna.
Tabell 35. Kompletterande utbildningar. Antal provdeltagare, snittkostnad per provdeltagare, och total kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation
Antal provdeltagare
Snittkostnad
Total kostnad

2012

2011

2010

744
10

696
10

923
9

7 547

7 051

8 661

Tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård
Socialstyrelsen utfärdar en rad olika tillstånd inom hälso- och sjukvården, till exempel tillstånd att bedriva blodverksamhet, abortverksamhet,
IVF och inseminationsverksamhet i privat regi och sprututbytesprogram.
Det vanligaste ärendeslaget är ansökan om passtillstånd för personer som
vårdas enligt rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Tillståndsärenden initieras av enskilda eller av hälso- och sjukvården.
Tabell 36. Beslut i tillståndsärenden inom hälso- och sjukvård.
Antal och total kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation

2012

2011

2010

Antal beslutade tillståndsärenden

139

127

114

Total kostnad

785

973

1 077

Tillståndsprövning inom socialtjänst
Socialstyrelsen prövar ärenden om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt SoL och LSS. Tillstånd krävs exempelvis för att bedriva
verksamhet som omfattar personlig assistans, behandlingshem för barn
och ungdom samt för vuxna missbrukare. Det krävs också tillstånd för
äldreboenden, bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för vård av personer med demenssjukdom
eller psykisk funktionsnedsättning. Kommuner och landsting som vill
driva motsvarande verksamhet behöver inte tillstånd, men är skyldiga att
anmäla verksamheten för registrering. Entreprenader enligt LSS är dock
tillståndspliktiga.
Socialstyrelsens mål för handläggningstiderna inom SoL och LSS är
att det ska ta maximalt tre månader (90 dagar) att avsluta ett ärende från
det att ansökan har kommit in till myndigheten. Under 2012 har målet
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uppfyllts för tre fjärdedelar av ärenden enligt SoL och två tredjedelar av
ärenden enligt LSS. Detta är med undantag för det nya tillståndsslaget
personlig assistans, där handläggningstiderna varit långt över uppsatt mål.
Tabell 37. Beslut i tillståndsärenden inom socialtjänsten. Antal per
tillståndsslag, totalt antal, snittkostnad och total kostnad 2010–2012,
löpande priser (tkr)
Prestation

2012

2011

2010

Antal beslutade tillståndsärenden enl.
SoL

848

808

735

Antal beslutade tillståndsärenden enl.
LSS (förutom personlig assistans)

841

536

690

1 068
2 757

464
1 808

1 425

14
38 771

18
32 168

20
28 832

Antal beslutade tillståndsärenden enl.
LSS avseende personlig
assistans
Totalt antal
Snittkostnad
Total kostnad

Diagram 3. Ärendebalanser (antal öppna ärenden) månadsvis under 2012

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning samt ärendebalans
Antalet inkomna ärenden under året var 2 023, och totalt har 2 757
ärenden avgjorts under året. Den största förändringen i antal beslut står
personlig assistans för, där antalet beslut mer än fördubblats på ett år.
LSS-besluten visar en årlig ökning på 11 procent per år under en tvåårsperiod. Antalet SoL-beslut har ökat med cirka 15 procent på två år. Det
totala antalet beslutade ärenden har nästan fördubblats på två år. Ökningen jämfört med 2011 är 52 procent.
Ärendebalanserna inom områdena SoL respektive LSS, utom personlig assistans, har inte varierat nämnvärt under året. En stor mängd ansökningar kom på kort tid in efter att den nya lagstiftningen om tillstånd för
att bedriva personlig assistans trädde i kraft 2011. Dessa har under 2012
bearbetats och ärendebalansen har sjunkit.
Satsningen på att minska handläggningstider och ärendebalanser inneövriga uppgifter
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bär att resurser har tillförts. Kostnaderna för verksamheten har därför
ökat totalt. Samtidigt har dock snittkostnaden per ärende minskat.

Patientjournaler
Socialstyrelsen får besluta att en patientjournal, upprättad inom hälsooch sjukvården, helt eller delvis ska förstöras om en patient eller någon
annan som omnämns i en patientjournal ansöker om det. Det förutsätter
att det finns godtagbara skäl för ansökan, att uppgifterna i patientjournalen uppenbarligen inte behövs för patientens vård och att det från allmän
synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen. Socialstyrelsen har också i uppgift att överpröva en enskild vårdgivares beslut att
inte lämna ut journaler till patienter eller närstående.
Tabell 38. Patientjournalförstöring och överprövningar. Antal inkomna
och beslutade ärenden per tillståndsslag, snittkostnad och total kostnad
2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation
Patientjournalförstöring
Inkomna ärenden
Beslutade ärenden
Överprövningar
Inkomna ärenden
Beslutade ärenden
Snittkostnad
Total kostnad

2012

2011

2010

500
475

434
290

418
377

32
38

31
27

7
10

6

7*

5

3 008

2 231*

1 920

* Felaktig kostnad redovisades i årsredovisningen 2011 och är här korrigerad.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Socialstyrelsen tillförde under 2012 såväl handläggarresurser som administrativa resurser till denna verksamhet. Detta innebar dels att antal
beslut ökade kraftigt, dels att handläggningstiderna minskade. Under året
reviderade man också delar av rutinerna för journalförstöringsärenden,
där överklaganden av beslut numera blir ett eget ärende.

Statsbidrag
Statsbidrag är ett verktyg för att uppnå politiska mål, exempelvis genom
att stimulera kvalitetsutveckling inom folkhälsa och socialtjänst. Socialstyrelsen fördelar statsbidrag främst till det civila samhällets organisationer,
kommuner och landsting. Socialstyrelsens statsbidrag är av följande slag:
• organisationsbidrag
• verksamhetsbidrag (bidrag för utpekade verksamheter i enskild eller
offentlig regi)
• projektbidrag (omfattar utvecklings-, stimulans- och tidsbegränsade
bidrag till verksamheter i enskild eller offentlig regi).
Vissa av bidragen måste verksamheterna ansöka om hos Socialstyrelsen
för att bli beviljade. Myndigheten bedömer och handlägger ett stort antal
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sådana ansökningar varje år. Under 2012 fördelade myndigheten
848 581 tkr jämfört med 1 065 732 tkr för 2011 i bidrag efter ansök
ningsförfaranden.
Socialstyrelsen handlägger även transfereringar i form av bidragsutbetalningar. Med det menas att myndigheten förmedlar pengar från
statsbudgeten till olika mottagare. Dessa bidrag behöver verksamheterna inte ansöka om och bidragen betalas ut med eller utan rekvisition i
enlighet med uppdraget eller regeringsbeslutet. Vissa uppdrag kräver att
verksamheterna återrapporterar bidragen till Socialstyrelsen. Under 2012
utbetalades 643 690 tkr jämfört med 867 033 tkr för 2011 i bidrag utan
ansökningsförfarande.
Tabell 39. Statsbidrag. Antal ansökningar utan och med ansöknings
förfarande samt total kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation

2012

2011

2010

Antal bidrag utan ansökningsförfarande
Antal mottagare av bidrag utan
ansökningsförfarande*
Kostnad

37

55

135

193
2 314

2 553

3 339

Antal bidrag med ansökningsförfarande
Antal ansökningar

26
1 416

25
1 573

22
1 052

Antal beviljade ansökningar*
Kostnad

1 097
7 912

6 530

5 271

10 227

9 083

8 610

Total kostnad
* Ny redovisning för 2012.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Jämfört med 2011 har kostnaderna minskat något för statsbidrag utan
ansökningsförfarande. Däremot har kostnaderna ökat för statsbidrag
med ansökningsförfarande. Den ökade kostnaden beror i första hand på
ett förändrat uppdrag när det gäller att fördela statsbidrag inom området
”våld i nära relationer”. Tidigare fördelade Socialstyrelsen statsbidrag
till länsstyrelserna som i sin tur fördelade medlen till kommunerna. Från
och med år 2012 är det Socialstyrelsen som fördelar utvecklingsmedlen
till såväl kommuner som ideella organisationer. Antalet statsbidrag utan
ansökningsförfarande fortsätter att minska eftersom huvuddelen av de
transfereringar som Socialstyrelsen tidigare ansvarade för att betala ut
överfördes till Kammarkollegiet den 1 januari 2011.

Remisser
Socialstyrelsen får varje år in ett stort antal remisser från Regeringskansliet, andra myndigheter och organisationer. Remisser som skickas
från Regeringskansliet, domstolar, Justitiekanslern (JK) och riksdagens
ombudsmän (JO) bedöms vara av principiell betydelse för myndighetens
verksamhet. Övriga remisser besvaras i den mån de faller inom Socialstyrelsens verksamhetsområde.
övriga uppgifter
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En utredning görs av varje remiss även om Socialstyrelsen i slutändan
inte anser sig ha något att tillföra i sakfrågan.
Tabell 40. Remisser. Antal inkomna remisser och total kostnad
2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation

2012

2011

2010

Remisser från Regeringskansliet
Remisser från domstolar, JO och JK*
Remisser från andra än ovan
Totalt antal remisser

100
20
144
264

85
30
180
295

109
18
193
320

7 140

6 935

**

Total kostnad

* Inkluderar inte remissärenden där Socialstyrelsen är part.
** Kostnader redovisas inte för 2010, se sidorna 16–17.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Socialstyrelsen har under året besvarat samtliga av de remisser med principiell betydelse vars svarsdatum gått ut vid årsskiftet.
Underlag för kostnadsberäkning av denna prestation var inte tillgängligt förrän 2011.

Extern frågeservice
Socialstyrelsen får många generella frågor från representanter för professionen, media och allmänheten. Det är vanligt att journalister vill ta del
av myndighetens ståndpunkt i dagsaktuella frågor och att professionen
ställer frågor om exempelvis regeltillämpning, tillsyn, forskningsläget eller metoder. Då Socialstyrelsens verksamhetsområden vanligtvis får stor
uppmärksamhet i media så får myndigheten även in ett stort antal frågor
från allmänheten. Många av dessa frågor innehåller även en begäran om
att få ta del av allmänna handlingar.
Varje år får Socialstyrelsen utöver detta en mängd olika frågor som
hanteras inom ramen för pågående projekt eller löpande arbete. Frågor av
det slaget redovisas inte här utan under respektive prestation.
Tabell 41. Extern frågeservice. Total kostnad 2011–2012, löpande
priser (tkr)
2012

2011

40 137

45 842

Extern frågeservice
Total kostnad

Kommentar till kostnadsberäkning
Underlag till volymberäkning saknas då frågorna är av varierande art och
ofta innehåller större eller flera mindre delfrågor. Kostnadsberäkning har
dock gjorts sedan 2011 då initiativ togs för att redovisa tid för arbete med
att besvara externa frågor av generell karaktär. Denna kostnad inkluderar
även tid för juridisk hantering vid utlämnande av allmän handling.
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Det finns inga betydande skillnader mellan privat och
offentlig äldreomsorg.

Det finns inte några betydande skillnader i vården och omsorgen av äldre
beroende på om verksamheten drivs i privat eller kommunal regi. Detta har
Socialstyrelsen visat i en undersökning under året. Däremot har verksamhetens storlek betydelse för vårdkvaliteten – äldre som bor i små boenden är till
exempel nöjdare än de som bor i stora boenden.
Foto: Tommy.O Andersson/Bildarkivet
Personerna på bilden har inget samband med texten.

Särskilda organ
Till särskilda organ räknas verksamheter inom ramen för donationsrådet,
rikssjukvårdsnämnden, rättsliga rådet och nationella rådet för specialiseringstjänstgöring. Verksamheten särskilda organ utgör cirka 2 procent av
myndighetens totala kostnader, det vill säga 20 834 tkr.

Rättsliga rådet
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor
(rättsliga rådet) avgör vissa särskilt angivna ärenden. I en del ärenden fattar rättsliga rådet beslut, och i andra ärenden ska rådet lämna utlåtande
på begäran av en domstol eller myndighet.
I de fall rättsliga rådet fattar beslut handlar det exempelvis om tillstånd
till abort, sterilisering, insemination eller om att fastställa ändrad könstillhörighet. I de fall rättsliga rådet lämnar utlåtande på begäran av en
domstol eller myndighet gäller det främst allmänmedicinska och rättsmedicinska samt rättspsykiatriska och psykiatriska frågor.

Ärendebalanser och handläggningstider
Under 2012 var antalet inkommande ärenden totalt 996 stycken. Antalet
avslutade ärenden är, som framgår av tabellen, 942 stycken. Ärendebalansen (antalet öppna ärenden) var den 31 december 37 ärenden. Handläggningstiderna varierar beroende på ärendeslag, men har under året
varit i linje med de mål Socialstyrelsen har för verksamheten.
Målen är:
• rätts- och allmänmedicinska ärenden: 1–3 månader
• allmän- och rättspsykiatriska ärenden: yttrande inom 2–4 veckor
• könskorrigeringsärenden: 6 månader
• IVF-ärenden: 2–4 veckor
• abort- och steriliseringsärenden: 1 vecka.
Enstaka ärenden har längre handläggningstider till följd av omständig
heter som exempelvis behov av att hämta in särskilda expertutlåtanden.
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Tabell 42. Rättsliga rådet. Avslutade ärenden per ärendegrupp, totalt
antal avslutade ärenden och total kostnad 2010–2012, löpande priser (tkr).
Prestation
Rättsmedicin
Allmänmedicin
Allmänpsykiatri
Rättspsykiatri
IVF-ärenden
Könsbytesärenden
Abort- och steriliseringsärenden
Övriga ärenden
Totalt antal ärenden
Total kostnad

2012

2011

2010

7
57
3
27
185
62
534
67
942

4
50
3
33
169
59
515
55
888

7
76
6
25
115
77
504
56
866

6 630

6 257

5 385

Rikssjukvårdsnämnden
Rikssjukvårdsnämnden (RSN) beslutar om viss hälso- och sjukvård som
ska bedrivas av ett landsting men med hela landet som upptagningsområde. Rikssjukvårdsnämndens uppdrag och mandat är fastställt i Socialstyrelsens instruktion.
I RSN sitter representanter för landstingen, Vetenskapsrådet, Statens
beredning för medicinsk utvärdering och Kammarrätten i Stockholm.
Socialstyrelsens generaldirektör är nämndens ordförande.
Rikssjukvårdsnämnden har två huvuduppgifter:
• att besluta vilka verksamheter som ska definieras som rikssjukvård
• att besluta vilka landsting som får tillstånd att bedriva viss rikssjukvård.
Socialstyrelsen utreder och bereder underlagen inför rikssjukvårdsnämndens ställningstaganden.

Översyn av rikssjukvården
Socialstyrelsen har under hösten 2012 initierat en översyn av arbetet med
rikssjukvård. Översynen innebär att utreda förutsättningarna för att integrera rikssjukvården med den kunskapsstyrande verksamheten på myndigheten och i samband med det även se över nu gällande arbetsprocesser
och arbetsformer. I uppdraget ingår också att bilda en enhet för högspecialiserad vård vid Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning.

Exempel
Rikssjukvårdsnämnden har beslutat att definiera behandling av plexus
brachialisskador (skador i armens nervfläta som styr funktion i arm och
hand) som rikssjukvård. Socialstyrelsen har berett ärendet i samverkan
med en medicinsk arbetsgrupp som består av representanter från samtliga universitetssjukhus. Specialist- och patientföreningar har fått lämna
synpunkter på utredningen. Dessutom har Vetenskapsrådet sammanställt
befintlig forskning inom verksamhetsområdet och två medicinska experter har bidragit med en övergripande verksamhetsbeskrivning. Ärendet
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har föredragits i den regionala tjänstemannagruppen som Socialstyrelsen
regelbundet konsulterar i frågor om rikssjukvård.
Tabell 43. Rikssjukvårdsnämnden. Antal beslut och total kostnad
2010–2012, löpande priser (tkr)
Prestation

2012

2011

2010

1
2
0

2
2
0

2
1
2

4 049

10 398

8 290

Beslut i definitionsärenden
Beslut i tillståndsärenden
Beslut att ej definiera som rikssjukvård
Total kostnad

Kommentar till volym- och kostnadsberäkning
Kostnaden för 2012 är klart lägre än motsvarande kostnad för 2011. Detta
beror på att utredningarna som föregick de beslut som tagits i rikssjukvårdsnämnden under 2012 pågått under jämförelsevis kort tid och därför genererat lägre kostnader. Ytterligare en förklaring till att kostnaden
minskat beror på att verksamheten haft hög personalomsättning under
2012.
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Personal och kompetens
Socialstyrelsens personal
Vid utgången av 2012 var 1 193 personer anställda på Socialstyrelsen,
varav 403 på de regionala tillsynsenheterna. Av myndighetens anställda
var 1 034 tillsvidareanställda och 159 tidsbegränsat anställda.
Antalet anställda har ökat med 47 personer jämfört med föregående år,
vilket bland annat beror på att myndigheten fått nya verksamheter.
Under året har 223 personer börjat på Socialstyrelsen och 176 personer
har slutat.
Vid utgången av året var andelen anställda kvinnor 75 procent och
andelen män 25 procent.
Genomsnittsåldern var vid utgången av året 48,4 år.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för 2012 redovisas i tabellerna nedan. Antalet individer
med långtidssjukskrivning på hel- eller deltid har minskat i förhållande
till förra året. Minskningen kan delvis förklaras med förbättrade rutiner,
en satsning på mer aktiva åtgärder och en ny företagshälsovård.
Tabell 44. Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid
2012

2011

2010

Totalt
Män
Kvinnor

3,3
2,5
3,5

3,1
2,5
3,3

3,1
2,7
3,3

åldersgruppen 29 år eller yngre
åldersgruppen 30–49 år
åldersgruppen 50 år eller äldre

2,0
2,7
3,8

2,5
2,0
3,4

3,1
2,6
3,6

Tabell 45. Långtidssjukfrånvaro, inklusive personer med sjukersättning
(sammanhängande period av 60 dagar eller mer)

I förhållande till total sjukfrånvaro (%)
I förhållande till tillgänglig tid (%)
Antal individer med långtidssjukfrånvaro
på hel- eller deltid

2012

2011

2010

40,5
1,3

47,6
1,5

44,3
1,4

42

45

32

personal och kompetens

91

Kompetensförsörjning
Socialstyrelsen bedriver en kunskapsintensiv verksamhet som är beroende av att medarbetarna har rätt kompetens. I det följande avsnittet
beskrivs hur myndigheten har arbetat med kompetensförsörjning under
året.

Policy, rutiner och bemanningsprocesser
För att ytterligare stärka myndighetens arbete med att attrahera, rekrytera, introducera, behålla, utveckla och avsluta kompetens har Socialstyrelsen under 2012 tagit fram en kompetensförsörjningspolicy och en
medarbetarpolicy. Kompetensförsörjningsprocessen och de rutiner som
utarbetades under 2011 (rekrytering, introduktion och kompetensutveckling) har under året också kompletterats med en avslutsrutin.
Socialstyrelsens bemanningsprocesser tar stora resurser i anspråk.
Under året har myndigheten genomfört 247 interna och externa rekryteringar, med i genomsnitt 28 sökande per plats.

Utbildningsinsatser
Socialstyrelsen har under året genomfört ett antal grundutbildningar som
riktar sig till samtliga medarbetare. Utöver introduktionsutbildningar och
utbildningar i förvaltningsrätt och DHS har myndigheten även genomfört utbildningar i medierelationer, klarspråk, upphandling och hjärt- och
lungräddning.

Chefsutveckling
Socialstyrelsen har under 2012 arrangerat sex utvecklingsdagar för chefer. Programmen har fokuserat på frågor såsom ledarskap i förändring,
e-beställningar, värdegrund, medarbetarpolicy och verksamhetsplanering. Alla chefer har också erbjudits utbildningar inom arbetsmiljö och
ekonomi och budget.

Samverkan mellan arbetsgivare och fackliga
organisationer
I december 2012 inleddes en utvärdering av myndighetens samverkansarbete. Utvärderingen, som sker med hjälp av djupintervjuer och fokusgrupper, genomförs av en extern leverantör. Utifrån resultatet av utvärderingen kommer avtalet under 2013 att ses över och eventuellt revideras.

Jämställdhet och mångfald
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor är stående punkter vid Socialstyrelsens arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. Mångfaldsstrategen
som anställdes under 2011 har under året arbetat fram en policy för lika
rättigheter och möjligheter samt skapat en tillhörande handlingsplan. En
rutinbeskrivning för att motverka alla former av diskriminering har vidare tagits fram.
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Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under 2012 har ett omfattande arbete bedrivits gällande Socialstyrelsens
styrdokument. Rutiner, policyer och handlingsplaner kring arbetsmiljöarbete har kvalitetssäkrats, reviderats och utvecklats. En ny grundläggande
arbetsmiljöutbildning har också genomförts för chefer och arbetsmiljöombud.
För att undersöka hur myndighetens medarbetare upplever sin arbetsmiljö har Socialstyrelsen genomfört en medarbetarundersökning. Resultatet, som myndigheten har bearbetat på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper på olika nivåer, har därefter sammanställts i handlingsplaner på sektions-, enhets-, avdelnings- och myndighetsövergripande nivå.
Som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet har Socialstyrelsen
under 2012 anlitat företagshälsovård och annan extern personalstödsexpertis.
Socialstyrelsens kompetensförsörjnings- och arbetsmiljöfrågor är integrerade i den årliga verksamhetsplaneringen. Frågorna behandlas även
regelbundet genom samverkan på alla organisatoriska nivåer. Myndigheten bedömer därför att de åtgärder som har vidtagits under året har lett
till att verksamhetsmålen har uppfyllts.
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Sammanställning av väsentliga uppgifter 2008–2012 (tkr)
Uppgift
Låneram i Riksgälden
Beviljad ram
Utnyttjad ram
Kontokrediter hos Riksgälden
Beviljad kredit
Utnyttjad kredit
Räntekonto i Riksgälden
Kostnad
Intäkt
Avgifter
Utfall avgifter som disponeras av myndigheten
Utfall avgifter som ej disponeras av myndigheten
Utfall övriga ersättningar som ej disponeras av
myndigheten
Totalt utfall
Prognos enligt regleringsbrevet
Anslagskredit
Uo 9 1:4
Uo 9 1:5*
Uo 9 1:8
Uo 9 1:9*
Uo 9 1:6**
Uo 9 2:5***
Uo 9 2:8****
Uo 9 4:2*****
Uo 9 7:1******
Uo 9 16:3*******

Beviljad
Utnyttjad
Beviljad
Utnyttjad
Beviljad
Utnyttjad
Beviljad
Utnyttjad
Beviljad
Utnyttjad
Beviljad
Utnyttjad
Beviljad
Utnyttjad
Beviljad
Utnyttjad
Beviljad
Utnyttjad
Beviljad
Utnyttjad

2012

2011

2010

2009

2008

425 000
204 575

425 000
228 849

415 000
278 985

415 000
319 518

530 000
283 463

40 000
0

40 000
0

40 000
0

40 000
0

40 000
0

0
4 407

0
4 838

0
979

0
454

0
5 112

18 603
15 490

23 749
14 410

18 017
13 520

20 740
12 445

15 809
12 116

40 603

15 567

11 175

495

0

74 695
-

53 726
38 500

42 712
27 400

33 680
24 376

27 925
24 700

255
0
0
0
735
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 602
0
0
0

255
0
0
0
1 035
0
0
0
1 106
0
0
0
2 550
0
947
0
26 993
0
0
0

0
0
696 000
0
26 698
0
30 000
0
1 487
0
4 365
0
2 550
0
939
0
25 945
0
0
0

0
0
648 000
0
26 804
0
0
0
1 523
0
4 368
683
0
0
931
0
17 948
0
0
0

0
0
630 000
0
0
0
0
0
1 373
0
4 368
1 743
0
0
710
0
16 478
0
2 550
0

* Disponeras ej av Socialstyrelsen efter 2010-12-31, ** Övergick delvis 2011 från Uo 9 2:6 till Uo 9 1:6 2012
*** Disponeras ej av Socialstyrelsen efter 2010-12-31, tidigare Uo 9 2:8, **** Övergick 2011 från Uo 9 2:9 till Uo 9 2:8 2012,
***** Övergick 2010 från Uo 9 3:3 till Uo 9 4:3 2011 och Uo 9 4:2 2012, ****** Övergick 2012 från Uo 9 9:1 till Uo 9 7:1,
******* Disponeras ej av Socialstyrelsen efter 2008-12-31
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forts. Sammanställning av väsentliga uppgifter 2008–2012 (tkr)
Uppgift
Utgående reservationer
och anslagssparande
Summa utgående reservationer och anslagssparande
därav åtaganden, Medanalys
Bemyndiganden
Tilldelat anslaget Uo 9 14:10
Åtaganden
Tilldelat anslaget Uo 9 16:3
Åtaganden
Tilldelat anslaget Uo 9 5:1*
Åtaganden
Tilldelat anslaget Uo 17 25:2 ap 5
Åtaganden

2012

2011

2010

2009

2008

146 047
0

221 271
0

473 462
0

358 684
0

199 218
22 125

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
20 000
0
0
0

0
0
0
0
20 000
9 390
0
0

0
0
83 000
0
20 000
9 390
0
0

1 030
1 178
1 168

976
1 146
1 121

868
959
1 148

671
751
1 389

642
735
1 338

0
0

0
0

18
0

-416
398

21 439
-66 053

* Bemyndigandet disponeras fr.o.m. 2011 av andra
myndigheter

Personal*
Antal årsarbetskrafter
Medeltal anställda
Driftkostnad/årsarbetskraft
* För sjukfrånvaro se kapitlet Personal och kompetens

Kapitalförändring enl. balansräkningen
Årets
Balanserad
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Resultaträkning (tkr)

Verksamhetens intäkter

2011

947 300

874 518

18 648

23 749

303 241

262 386

Not 1

Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

2012

4 551

5 065

1 273 741

1 165 718

-812 513

-752 955

Not 2

Kostnader för personal
Kostnader för lokaler

-72 915

-67 450

Övriga driftkostnader

-317 642

-273 698

Finansiella kostnader

-3 408

-4 822

Avskrivningar och nedskrivningar

Not 5, 6

-67 262

-66 793

-1 273 741

-1 165 718

0

0

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som ej disponeras
av myndigheten

56 093

31 058

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamheten

-56 093

-31 058

0

0

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag

777 964

1 144 537

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag

620 479

769 251

Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsutfall
Uppbördsverksamhet

Not 3

Saldo uppbördsverksamhet
Transfereringar

Not 4

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag

66
-1 398 443

-1 913 854

Saldo transfereringar

0

0

Årets kapitalförändring

0

0
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Balansräkning (tkr)
2012-12-31

2011-12-31

13 385
128
13 513

14 168
2 112
16 280

793
22 888
169 514
193 195

2 114
31 042
184 039
217 195

9 591
9 591

11 190
11 190

3 934
17 522
7 903
29 359

5 934
20 345
4 121
30 401

24 146
527
1 475
26 148

23 501
385
0
23 886

366 879
366 879

167 021
167 021

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgälden
Summa kassa och bank

327 693
327 693

293 972
293 972

SUMMA TILLGÅNGAR

966 377

759 945

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

Not 5

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Beredskapstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

Not 6

Varulager m.m.
Varulager och förråd
Summa varulager m.m.

Not 7

Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar
Summa fordringar

Not 8

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

Not 9

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa avräkning med statsverket

Not 10
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forts. Balansräkning
2012-12-31

2011-12-31

110
0
0
110

110
0
0
110

1 493
12 161
13 654

2 460
8 012
10 472

35 061
169 514
37 899
53 840
13 911
310 224

44 310
184 538
22 536
55 398
13 950
320 733

Upplupna kostnader

86 218

71 483

Oförbrukade bidrag

556 170

357 146

Summa periodavgränsningsposter

642 388

428 630

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

966 377

759 945

inga

inga

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa myndighetskapital

Not 11
Not 12

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Not 13

Skulder m.m.
Lån i Riksgälden
Övriga krediter i Riksgälden
Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa skulder m.m.

Not 14

Periodavgränsningsposter

Not 15

Ansvarsförbindelser
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002 Tolktjänst

001 Rådgivning och annat stöd

09 04 002 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet (a)

001 Bidrag till handikapporganisationer (a)

09 04 001 Personligt ombud (a)

001 Bidrag till handikapporganisationer (a)

09 03 002 Bidrag till handikapporganisationer (a)

001 Insatser vaccinberedskap – del till Socialstyrelsen (a)

09 02 008 Insatser för vaccinberedskap (a)

001 Del till Socialstyrelsen

9

0

10

12 769

12 769

0

0

84 886

84 886

4 460

4 460

0

030 Beredskapsläkemedel

09 01 008 Bidrag till psykiatri (a)

0

188

3 173

0

3 360

0

0

Ingående
överföringsbelopp/
reservation

025 Skaderegistreringssystemet IDB (a)

013 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (a)

001 Ersättning till smittbärare (a)

012 Ersättning till smittbärare (a)

002 Bidrag inom folkhälsoområdet

09 01 006 Bidrag till hälso- och sjukvård (a)

004 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (a)

09 01 004 Tandvårdsförmåner m.m. (a)

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområde 09

Anslag
a = Ramanslag

Redovisning mot anslag 2012-12-31 (tkr)

74 350

94 500

245 243

104 460

104 460

182 742

182 742

85 000

85 000

24 500

24 500

6 600

1 500

230

8 752

3 450

20 532

8 500

8 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 000

- 1 400

-3 400

0

0

Årets till- Omdisponedelning enl. rat anslagsregleringsbelopp
brev

-9

0

-10

-12 769

-12 769

0

0

-84 886

-84 886

-4 460

-4 460

0

0

-188

-3 173

0

-3 360

0

0

Indragning

74 350

94 500

245 243

104 460

104 460

182 742

182 742

85 000

85 000

24 500

24 500

6 600

1 500

230

6 752

2 050

17 132

8 500

8 500

Totalt
disponibelt
belopp

-74 340

-94 500

-245 052

-94 990

- 94 990

-182 742

-182 742

-1 583

-1 583

-23 200

-23 200

-5 914

-1 500

-206

-5 195

-1 950

-14 765

-8 500

-8 500

Utgifter

10

0

191

9 470

9 470

0

0

83 417

83 417

1 300

1 300

686

0

24

1 557

100

2 367

0

0

Utgående
överföringsbelopp/
reservation

104

ekonomisk redovisning
0

009 Nationellt kompetenscentrum (a)

0
0

09 02 006 007 (2011) Skaderegistreringssystemet IDB (a)

215 470

12 262

12 262

4 148

4 148

44 943

44 943

2 100

213

2 313

09 02 006 001 (2011) Bidrag till sammanslutningar av f.d,
alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl. (a)

Avslutade anslagsposter

Summa

008 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till Socialstyrelsen (a)

13 03 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder (a)

Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13

002 Verksamhetsutveckling (a)

09 13 09 (2006) Bidrag till psykiatri och social psykiatri (a)

001 Förvaltningsmedel (a)

09 07 001 Socialstyrelsen (a)

004 Motverka våld mot kvinnor (a)

003 Bidrag till org. på det sociala området (a)

09 04 007 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (a)

46 318

0

006 Stöd till anhörigorganisationer

011 Stimulansbidrag till äldreomsorg (a)

0

003 Bidrag till pensionärsorganisationer (a)

46 318

0

004 Elektronisk kommunikation

09 04 005 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

1

Ingående
överföringsbelopp/
reservation

003 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet

Anslag
a = Ramanslag

forts. Redovisning mot anslag 2012-12-31 (tkr)

0

0

1 862 812

21 600

21 600

0

0

953 409

953 409

109 000

66 626

175 626

17 200

10 000

6 000

8 000

41 200

20 494

55 899

0

0

-13 850

6 750

6 750

0

0

0

0

0

0

0

- 17 200

0

0

0

-17 200

0

0

Årets till- Omdisponedelning enl. rat anslagsregleringsbelopp
brev

0

0

-187 777

-12 262

-12 262

-3 448

-3 448

-17 950

-17 950

-2 100

-213

-2 313

-46 318

0

0

0

-46 318

0

-1

Indragning

0

0

1 876 655

28 350

28 350

700

700

980 402

980 402

109 000

66 626

175 626

0

10 000

6 000

8 000

24 000

20 494

55 899

Totalt
disponibelt
belopp

0

0

-1 730 608

-24 993

-24 993

-700

-700

-968 233

-968 233

-75 238

-66 626

-141 864

0

-10 000

-5 985

-8 000

-23 985

-20 494

-55 717

Utgifter

0

0

146 047

3 357

3 357

0

0

12 169

12 169

33 762

0

33 762

0

0

15

0

15

0

182

Utgående
överföringsbelopp/
reservation
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Summa Avslutade anslag

09 01 007 006 Öppna jämförelser

09 04 003 003 (2011) Bidrag till nationellt kunskapscenter (a)

5 801

908

0

0

0

0

0

0

3 158

0

09 04 003 001 (2011) Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (a)

09 03 002 003 (2010) Statistikutveckling

0

0

09 03 002 002 (2010) Hjälpmedelsinstitutet (a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Årets till- Omdisponedelning enl. rat anslagsregleringsbelopp
brev

0

1 734

Ingående
överföringsbelopp/
reservation

09 03 002 001 (2010) Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (a)

09 02 006 012 (2011) Särskilda åtgärder Socialstyrelsen (a)

Anslag
a = Ramanslag

forts. Redovisning mot anslag 2012-12-31 (tkr)

-2 643

-908

0

0

0

0

0

-1 734

Indragning

3 158

0

0

3 158

0

0

0

0

Totalt
disponibelt
belopp

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgifter

3 158

0

0

3 158

0

0

0

0

Utgående
överföringsbelopp/
reservation

Redovisning mot inkomsttitel 2012-12-31 (tkr)
Inkomsttitel och benämning (not 20)

Beräknat belopp*

Inkomster

12 700

12 927

602 Blodverksamhet

1 400

2 559

602 Vävnads- och cellverksamhet

1 100

4

0

7 155

15 000

33 448

30 200

56 093

2552 Övriga offentligrättsliga avgifter
503 Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.

2625 Utförsäljning av beredskapslager
001 Utförsäljning av beredskapslager
2714 Sanktionsavgifter m.m.
522 Vitesföreläggande enligt socialtjänstlagen**
Summa övriga offentligrättsliga avgifter

* Beräknat belopp enligt budgetunderlag.
** Förvaltningsrätten har dömt ut mer vitesföreläggande enligt Socialtjänstlagen än beräknat.
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Redovisning av finansiella villkor (tkr)
Anslag

Villkor

Utfall

8 000

8 000

500

500

450

450

1 000

1 000

500

500

Utgiftsområde 9
1:4

Tandvårdsförmåner m.m.

1:4 ap 4

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet
Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 8 000 tkr får utbetalas till olika kompetenscentrum.
Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 500 tkr till Nordisk Institutt for
Odontologiske Materialer (NIOM) för finansiering av Dentala Material Norden
(nordisk produktdatabas för dentala biomaterial).

1:6

Bidrag till hälso- och sjukvård

1:6 ap 2

Bidrag inom folkhälsoområdet
Av medlen ska 450 tkr utbetalas till Statens folkhälsoinstitut.

1:6 ap 2
Regeringsbeslut
2012-05-16 I:2

Organisationen SamArbete för Människor i Sorg (SAMS) beviljas ett verksamhetsbidrag på 1 000 tkr.

1:6 ap 2
Regeringsbeslut
2012-08-30 I:1

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) beviljas ett
bidrag på 500 tkr för suicidpreventiv verksamhet
Resterande medel disponeras av Socialstyrelsen och ska användas i enlighet
med regeringsbeslut, ej villkorat belopp 100 tkr.

1:6 ap 12.1

Ersättning till smittbärare
Socialstyrelsen disponerar medel för finansering av vissa kostnader för ersättning till smittbärare och för andra ingripanden för att förhindra spridning av en
smittsam sjukdom. Myndigheter kan erhålla medel under anslagsposten för att
finansiera viss verksamhet. Medel utbetalas av Socialstyrelsen efter särskild
rekvisition till följande myndigheter och för nedanstånde verksamhet:

5 195

• Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296)
om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av
smittsam sjukdom.
• Försäkringskassan för utbetalning av ersättning enligt lagen (1989:225) om
ersättning till smittbärare.
Disponeras av Socialstyrelsen, ej villkorat belopp 6 752 tkr.
1:6 ap 13

Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar
Socialstyrelsen disponerar medel för utbetalning och ersättning avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs
i statlig regi. Medlen får även användas för eventuella kostnader för pensions
åtaganden härrörande avvecklingen av SPRI. Disponeras av Socialstyrelsen,
ej villkorat belopp 230 tkr.

1:6 ap 25

Skaderegistreringssystemet IDB
Medlen ska användas för drift av det nationella skaderegistreringssystemet
Injury Data Base. Disponeras av Socialstyrelsen, ej villkorat belopp 1 500 tkr.

1 500

1:6 ap 30

Beredskapsläkemedel
Medlen ska användas till räntor och amorteringar av antivirala läkemedel samt
som ersättning till leverantör för att hålla ett omsättningslager av antibiotika
enligt regeringsbeslut den III:9 den 17 juni 2009, III:4 den 18 mars 2010 och
samt uppdrag 4 under Folkhälsa i Socialstyrelsens regleringsbrev. Disponeras
av Socialstyrelsen, ej villkorat belopp 6 600 tkr.

5 914
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Anslag

Villkor

Utfall

1:8

Bidrag till psykiatri

1:8 ap 1

Bidrag till psykiatri
Socialstyrelsen ska betala 3 500 tkr till nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) för fortsatt stöd och utveckling av brukarinflytandet enligt
regeringens beslut nummer I:3 den 21 januari 2010.

3 500

3 500

Socialstyrelsen ska utbetala 6 000 tkr till Institutet för professionell utveckling av
läkare i Sverige (IPULS) för fortsatt utveckling och förstärkning av specialistkompetenskurser i psykiatri enligt regeringens beslut I:2 den 21 januari 2010.

6 000

6 001

Socialstyrelsen ska utbetala 15 000 tkr till landstingen för att stödja utvecklingen
av legitimerade psykoterapeuter och handledare inom psykoterapi bland hälsooch sjukvårdspersonal enligt regeringens beslut I:1 den 16 april 2009.

15 000

14 593

Återbetalda medel avseende medel till Hjälpmedelsinstitutet från 2011
2:8

Insatser för vaccinberedskap

2:8 ap 1

Insatser för vaccinberedskap
Socialstyrelsen får använda medlen för insatser för vaccinberedskap efter beslut
av regeringen. Disponeras av Socialstyrelsen, ej villkorat belopp
85 000 tkr.

3:2

Bidrag till handikapporganisationer

3:2 ap 1

Bidrag till handikapporganisationer
Socialstyrelsen fördelar anslaget enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7)
om statsbidrag till handikapporganisationer. Disponeras av
Socialstyrelsen, ej villkorat belopp 182 742 tkr.

4:1

Personligt ombud

4:1 ap 1

Personligt ombud
Socialstyrelsen ska fördela medlen i enlighet med regeringsbeslut III:8 från den
17 december 2009 samt tilläggsbeslut i regleringsbrev för 2011 under funktionshinder, uppdrag 1. Disponeras av Socialstyrelsen, ej villkorat belopp
103 460 tkr.
Av medlen får högst 1000 tkr användas av Socialstyrelsen för kostnader för att
stödja, följa och utveckla verksamheten.

-894

1 583

182 742

94 455

1 000

Återbetalda medel avseende 2011
4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet

4:2 ap 1

Rådgivning och annat stöd
Socialstyrelsen ska fördela 94 500 tkr till landstingen (motsvarande) på grundval
av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den
31 december året före bidragsåret. Disponeras av Socialstyrelsen, ej villkorat
belopp 94 500

4:2 ap 2

Tolktjänst
Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) i enlighet med
bilaga 1 till Socialstyrelsens regleringsbrev.

4:2 ap 3

Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet
Socialstyrelsen ska utan särskild rekvisition utbetala medlen till nedan givna
verksamheter.
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1 000
-465

94 500

74 350

74 340

Anslag
forts.
4:2 ap 3

Villkor

Utfall

23 903

23 903

874

874

8 890 tkr till Stiftelsen Rikstolktjänst i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den
20 december 2011 för att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa
organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7.

8 890

8 890

2 390 tkr till föreningen Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering i enlighet med
regeringsbeslut II:2 från den 20 december 2011 för lägerverksamhet och uppsökande verksamhet främst för personer med ryggmärgsskada.

2 390

2 390

2 795 tkr till Ågrenska stiftelsen i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 20
december 2011 för riksverksamhet för familjer med barn som har sällsynta diagnoser.

2 795

2 795

3 945 tkr till Föreningen Sveriges Dövblinda i enlighet med regeringsbeslut II:6
från den 20 december 2011.

3 945

3 945

12 921 tkr till Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar enligt bestämmelser i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar.

12 921

12 921

23 903 tkr till Synskadades Riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av
ledarhundar i enlighet med lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund.
874 tkr till SRF i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 20 december 2011
för punktskriftsutbildning för vuxna.

4:2 ap 4

Elektronisk kommunikation
Socialstyrelsen ska av medlen utbetala enligt förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Disponeras av Socialstyrelsen, ej villkorat belopp 20 494 tkr.

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

4:5 ap 3

Bidrag till pensionärsorganisationer
Bidraget utbetalas enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Disponeras av Socialstyrelsen, ej villkorat
belopp 7 500 tkr
Högst 500 tkr avser pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av § 3 i
förordningen.

20 494

7 500

500

500

4:5 ap 6

Stöd till anhörigorganisationer
Medlen ska utbetalas i enlighet med förordning (2011:1151) om statsbidrag
till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående.
Disponeras av Socialstyrelsen, ej villkorat belopp 6 000 tkr.

5 985

4:5 ap 9

Nationellt kompetenscentrum
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas i enlighet med regeringsuppdrag 2 under äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012.
Disponeras av Socialstyrelsen, ej villkorat belopp 10 000 tkr.

10 000

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

4:7 ap 3

Bidrag till organisationer på det sociala området
Medlen ska fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen
(2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.
Disponeras av Socialstyrelsen, ej villkorat belopp 66 626 tkr.

66 626

ekonomisk redovisning

109

Anslag

Villkor

4:7 ap 4

Motverka våld mot kvinnor
Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 22
december 2011 i ett uppdrag till Socialstyrelsen och länsstyrelserna att
motverka våld mot kvinnor och barn. Disponeras av Socialstyrelsen, ej villkorat
belopp 109 000 tkr.

7:1

Socialstyrelsen

7:1 ap 1

Socialstyrelsens förvaltningsmedel
Disponeras av Socialstyrelsen, ej villkorat belopp 953 409 tkr.
Socialstyrelsen ska utbetala 18 066 tkr till IPULS efter att ansvar för administration av SK-kurser övergått till Institutet för professionell utveckling av läkare i
Sverige.

13:9

Bidrag till psykiatri och social psykiatri

13:9 ap 2

ap.2 Verksamhetsutveckling
Socialstyrelsen disponerar anslagssparandet för att följa arbetet i de kommuner och landsting som deltagit i utbildningssatsningen på Case Managers som
arbetar enligt ACT-modellen, undersöka vilka strategier som finns för att bevara
kunskaper och arbetssätt inom organisationen och initiera en studie på klientnivå som visar hur brukarna upplevt utbildningssatsningen. Disponeras av Socialstyrelsen, ej villkorat belopp 700 tkr.

Utfall
75 238

950 167
18 066

18 066

700

Utgiftsområde 13
3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

3:1 ap 8

Socialstyrelsen får högst använda 3 000 tkr för utveckling av metoder och vägledning för arbetet med personer som utövar våld mot närstående i enlighet med
regeringsbeslut den 26 april 2012 (S2012/3248/FST).

3 000

2 484

750

621

Socialstyrelsen får högst använda 3 000 tkr för att utveckla bedömningsinstrument och stödinsatser för personer utsatta för våld av närstående i enlighet med
regeringsbeslut den 14 juni 2012 (S2012/4385/FST).

3 000

2 483

Socialstyrelsen får högst använda 8 000 tkr årligen för fortsatt utveckling av
socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

8 000

6 623

Socialstyrelsen får högst använda 2 000 tkr årligen till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och
personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i en
nära relation.

2 000

2 000

Socialstyrelsen ska fördela 10 000 tkr enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, till organisationer som
arbetar med att motverka våld mot kvinnor.

10 000

10 000

Socialstyrelsen får högst använda 1 600 tkr för uppdrag att göra en samlad bild
av insatsen skyddat boende för hotade personer samt att ta fram ett vägledande
material för berörda grupper i enlighet med regeringsbeslut den 13 oktober 2011
(S2011/8989/FST).

1 600

916

Socialstyrelsen får högst använda 750 tkr för att ta fram en nationell vägledning
för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka
möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet i enlighet med regeringsbeslut
den 31 maj 2012 (S2012/2166/FS).

Återbetalningar avseende 2011
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Tilläggsupplysningar och noter
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt

Årsredovisning och årsbokslut är upprättade i enlighet med Förordning
om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605), Förordning om myn
digheters bokföring (2000:606) och god redovisningssed.
Brytdag

Som brytdag har den 4 januari 2013 tillämpats. Fakturor som inkommit
eller utställts efter detta datum och avser 2012 redovisas som period
avgränsningsposter och har avräknats mot anslag. Beloppsgräns för
periodisering är satt till 50 tkr.
Fordringar

Fordringar har värderats individuellt och tagits upp med de belopp som
beräknas inflyta.
Varulager

Lager är värderat enligt lägsta värdets princip. Anskaffningsvärdet för
varulagret beräknas enligt först-in-först-ut-principen. Beräkning av verk
ligt värde sker med beaktande av inkurans.
Immateriella och materiella tillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på
minst 20 tkr och med en beräknad ekonomisk livslängd på minst tre år
definieras som anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar skrivs av
linjärt utifrån bedömd ekonomisk livslängd. Persondatorer kostnadsförs i
sin helhet vid anskaffningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:
• immateriella tillgångar 3 år
• förbättringsutgifter på annans fastighet 5 till 10 år, beroende på det un
derliggande hyresavtalets återstående löptid, inklusive eventuella för
längningsoptioner
• möbler 7 år
• säkerhetsutrustning, bilar 5 år
• övriga inventarier och kontorsmaskiner 3 eller 5 år.
Civila beredskapstillgångar

Beredskapstillgångar indelas i beredskapsvaror och beredskapsinventarier.
Beredskapsvaror består av läkemedel som omsätts. Dessa värderas till
anskaffningsvärde och skrivs ej av.
Beredskapsinventarier består av läkemedel och maskiner som är
anskaffade för stadigvarande bruk. Läkemedlen värderas till anskaff
ningsvärde och skrivs normalt av på den period som dessa beräknas vara
verksamma. Vad gäller bestämningen av hållbarheten hos läkemedel är
praxis inom EU att ange 5 år, även om den verkliga hållbarheten är vä
sentligt längre. Detta hänger samman med produktansvarsfrågan. Enligt
ekonomisk redovisning
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regeringsbeslut 2010-06-03 ska Socialstyrelsen fortsätta att lagerhålla
läkemedlen trots att dess hållbarhetsdatum passerats. Lagerhållning ska
fortsätta i 10 år eller så länge tester visar att läkemedlen uppfyller ställda
kvalitetskrav. Tidsperioden för preparatens ursprungliga godkännande kan
därför ha passerats innan full avskrivning skett och ett eventuellt beslut
om nyttjande skulle då leda till att staten ikläder sig ett produktansvar.
Lagerhållningen i sig medför dock inget produktansvar. Avskrivningstiden
är anpassad till den planerade lagerhållningen. Mot bakgrund av ovanstå
ende har en avskrivningstid på 5 till 10 år tillämpats.
Det bokförda värdet av läkemedel utgörs främst av antiviraler, vars
huvudsakliga tillverkare regelbundet lämnar erbjudande om ”reproces
sing”, vilket innebär att läkemedlen återköps av tillverkaren till 50 procent
av inköpspriset om nyinköp sker av samma kvantitet.
Avskrivningstiden för maskiner sker linjärt utifrån bedömd ekonomisk
livslängd som är 5 till 15 år beroende på vad inventarierna avser.
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Ersättningar till ledande befattningshavare och insynsråd
Under budgetåret 2012 har skattepliktig ersättning exklusive sociala avgifter utbetalats till Socialstyrelsens
ledande befattningshavare samt till ledamöter i insynsråd och tidigare styrelse enligt följande:

Lön/skattepliktig
ersättning, kr

Styrelseuppdrag i annan myndighet
eller aktiebolag

Socialstyrelsens ledande befattningshavare
Generaldirektör Lars-Erik Holm

1 324 385

Insynsrådet för Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

Överdirektör Håkan Ceder*

1 098 261

Statens beredning för medicinsk utvärdering,
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nationellt
centrum för kvinnofrid (NCK)

Socialstyrelsens insynsråd
Lars-Erik Holm, ordförande (generaldirektör)

se ovan

Kenneth Johansson (riksdagsledamot för Centerpartiet,
ordförande i socialutskottet, t.o.m. 2012-10-01)

6 000

Samhall AB, Insynsrådet för Länsstyrelsen Dalarna
t.o.m 2012-09-30, Landshövdning för Värmlands län
fr.o.m. 2012-10-01

Christin Johansson (ordförande i Akademikerförbundet)

1 500

Anders Olauson (styrelseordförande i Ågrenska)

4 500

Ågrenska AB

Marie Wedin (ordförande i Sveriges läkarförbund)

3 000

Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkartidningens förlag AB

Anders Andersson (riksdagsledamot för Kristdemokrat
erna)

7 500

Insynsrådet Länsstyrelsen i Kalmar län, ordförande
i CAN

Inga-Kari Fryklund (förbundsdirektör Vårdföretagarna)

6 000

Youth Skills Sweden AB

Karl Erik Olsson (förbundsordförande SPF)

7 500

Häglinge Nygård AB

Annika Hickisch (representant för Miljöpartiet)

4 500

Suppleant i Ivory Consulting AB:s styrelse, förtroendeuppdrag i Örebro läns landsting

Andra förmåner/ersättningar har inte utbetalats till insynsrådet eller ledande befattningshavare.
*Överdirektören är sedan 2012-01-27 utlånad till Socialdepartementet för att leda bl.a. utredningen om inrättande av
Ersättningsnämnden, start 29 mars 2012 (avslutad 1 februari 2013), utredningen om översyn av tvångsvården för
barn och unga, förordnad 23 augusti 2012 (avslut senast 3 mars 2014) samt interdepartemental arbetsgrupp, översyn
av funktionshindersförmånerna bilstöd till personer med funktionsnedsättning, handikappersättning och vårdbidrag till
barn med funktionshinder, start 21 december 2012 (avslut senast 31 oktober 2014).
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Noter (Kommentarer till förändringar mellan åren, se avsnitt intäkter, kostnader och transferingar.)
NOT 1

Verksamhetens intäkter
1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård
2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder
2:8 Insatser vaccinberedskap
3:1 ap 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder (Uo13)
4:1 Personligt ombud
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
4:7 Bidrag till utvecklingen av socialt arbete
7:1 Socialstyrelsen
13:9 ap 2 Bidrag till psykiatri och social psykiatri

2012
7 621
0
1 583
12 953
917
0
3 242
920 284
700

2011
113
6 365
114
8 288
606
1 986
17 578
839 468
0

Summa intäkter av anslag

947 300

874 518

12 628
6 020
0
18 648

13 147
8 478
2 124
23 749

69 080
3 954
227 736
2 265
206
303 241

87 577
19 410
150 988
3 331
1 080
262 386

4 432

4 838

119

227

Intäkter av försäljning av publikationer, konferenser och
konsulttjänster m.m (enl. 4 § avgiftsförordningen)
Intäkter av registerutdrag (enl. 4 § avgiftsförordningen)
Intäkter av realisationsvinst vid försäljning av beredskapstillgångar m.m.
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar
Avräknade bidrag som använts av Socialstyrelsen, finansierade från;
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• Regeringskansliet
• Kammarkollegiet
• Övriga inomstatliga
• Övriga utomstatliga och mellanstatliga organisationer
Summa intäkter av bidrag
Ränteintäkter Riksgälden
Ränteintäkter övriga
Summa finansiella intäkter

NOT 2

4 551

5 065

1 273 741

1 165 718

2012

2011

Personalkostnader
Löner för anställd personal
Arvoden till expertis/föredragande läkare/styrelse m.m.

-506 366
-20 057

-463 921
-15 112

Periodiserade lönekostnader
Förändring semesterlöneskuld
Summa lönekostnader (S-kod 4111 - 4119)
Arbetsgivaravgifter
Pensionspremier, pensionsersättningar
Övriga personalkostnader
Pensionsavsättning (netto)
Summa personalkostnader

-1 161
-629
-528 213
-162 232
-88 982
-34 053
967
-812 513

-3 150
-3 976
-486 159
-151 270
-84 346
-33 807
2 627
-752 955

-63 715
-4 613
-828
-3 759
-72 915

-58 499
-4 237
-353
-4 361
-67 450

Verksamhetens kostnader

Lokalkostnader
Lokalkostnader för beredskapstillgångar
Övriga lokalkostnader
Driftkostnader för hyrda lokaler
Summa lokalkostnader
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NOT 2

2012

2011

-30 280

-39 024

-283 241
-4 121
-317 642

-232 696
-1 978
-273 698

Räntekostnader för lån och löpande kredit i Riksgälden

-3 221

-4 642

Övriga räntekostnader och avgifter
Summa finansiella kostnader

-187
-3 408

-180
-4 822

2012

2011

Intäkterna avser avgifter för:
• legitimationer, intyg m.m.
• blodverksamhet
• vävnads- och cellverksamhet

12 927
2 559
4

11 674
1 746
990

Intäkterna avser andra ersättningar för:
• utförsäljning av beredskapslager
• återbetalning av statsbidrag
• vitesföreläggande enligt socialtjänstlagen
Summa uppbörd

7 155
0
33 448
56 093

0
1 081
15 567
31 058

2012
-496 299
-138 732
-361 905
-401 507
-1 398 443

2011
-632 545
-311 097
-531 264
-438 948
-1 913 854

Kontorsadministrativa kostnader bl.a. förbrukningsinventarier, inköp av persondatorer inklusive datortillbehör, underhållsavtal, tele och porto
Verksamhetskostnader bl.a. trycksaker, programlicenser, konsulter,
utbildning och resor
Kostnad för realisationsförlust vid försäljning av beredskapstillgångar
Summa övriga driftkostnader

NOT 3

Uppbördsverksamhet

NOT 4

Transfereringar
Övriga bidrag till landsting
Bidrag till statliga myndigheter
Bidrag till kommuner
Bidrag till övriga organisationer
Summa lämnade bidrag

NOT 5

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade
utgifter för utveckling
2012

Rättigheter och andra
immateriella anl. tillgångar

SUMMA

2011

2012

2011

2012

49 012

0

12 119

50 262

61 131

50 262

7 718

10 912

40

0

7 758

10 912

Omklassificering

0

38 099

0

-38 099

0

0

Årets avyttring/utrangering

0

0

0

-43

0

-43

56 730

49 012

12 159

12 119

68 889

61 131

- 34 844

0

-10 007

-33 584

-44 851

-33 584

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning

Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivning

2011

Årets avskrivning

-8 502

-8 540

-2 024

-2 725

-10 526

-11 267

Omklassificering

0

-26 303

0

26 303

0

0

Årets avyttring/utrangering

0

0

0

-1

0

0

Nedskrivning

0

0

0

0

0

0

-43 345

-34 844

-12 031

-10 007

-55 376

- 44 851

13 385

14 168

128

2 112

13 513

16 280

Utgående avskrivningar
Bokfört värde

Fr.o.m. 2011 så redovisas balanserade utgifter för utveckling som en egen post.
Beloppen ingick tidigare i rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar.
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2012

793

-17 224

-847

0

-474

Ingående anskaffningsvärde

3 142

-32 184

Utgående avskrivningar

Bokfört värde

0
6 862

-27 714

242

-5 036

- 4 470

Årets avskrivning

Årets avyttring/utrangering

34 576

-22 920

35 326

-27 714

-242

3 142

31 676

Ingående avskrivning

0

750

34 576

2011

2 114

-15 903

0

244

-501

Utgående
anskaffningsvärde

Årets avyttring/utrangering

Årets anskaffning

546
-244

18 017

Datorer

2012

2011

17 715

-15 646

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Bokfört värde

Utgående avskrivningar

Årets nedskrivning

Årets avyttring/utrangering

Årets avskrivning

18 017

-15 903

Ingående avskrivning

0

Utgående
anskaffningsvärde

0

Årets avyttring/utrangering

18 017

Årets anskaffning

Ingående anskaffningsvärde

Förbättringsutg.
på annans fastighet

Förbättringsutgifter på annan fastighet

NOT 6 Materiella anläggningstillgångar

1 145

-5 648

0

-1 095

-4 553

6 793

0

390

6 403

2012

1 850

- 4 553

217

-1 028

-3 742

6 403

-217

728

5892

2011

Kontorsmaskiner

Bilar

260

-111

0

-74

-37

371

0

0

371

2012

334

-37

1 706

-65

-1 678

371

-1 743

371

1 743

2011

15 384

-26 000

0

-3 940

-22 060

41 384

0

1 156

40 228

2011

18 168

-22 060

637

-3 572

-19 125

40 228

-638

3 065

37 801

Möbler
2012

Övrigt

876

-3 959

0

-420

-3 539

4 835

0

573

4 262

2012

722

-3 539

68

-189

-3 418

4 262

-68

561

3769

2011

1 972

-6 255

0

-1 089

-5 166

8 227

0

66

8 161

2012

2 995

-5 166

247

-1 072

-4 341

8 161

-247

865

7 543

2011

Säkerhetsutr.

Konst

110

0

0

0

0

110

0

0

110

2012

110

0

0

0

0

110

0

0

110

2011

22 879

-74 157

0

-11 088

-63 069

97 036

0

2 935

94 101

2011

31 042

-63 070

3 117

- 10 963

-55 224

94 111

-3 155

8 732

88 534

SUMMA
2012
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0

Utgående avskrivningar

14 859

0

0

Årets avskrivning

Årets avyttring/utrangering

Bokfört värde

380 894

-1

0

380 895

106 857

-13 883

0

120 740

42 733

-41 551
0

-40 229
9 763

-2 778
1 875

-3 831

-111 887

120 740

-3 816

875

123 681

2011

17 350

154 654

159 792

0

6 897

0 -219 920 -221 102 -106 857 -113 843

0

0

374 574

-60 264

53 944

380 894

0 -221 102 -180 873 -113 843

17 350

-1 927

0

19 277

2012

Maskiner

0

14 859

Utgående
anskaffningsvärde

Ingående avskrivning

- 2 491

0

17 350

2011

2012

2012

2011

Läkemedel
Inventarier

Läkemedel
Varor

Årets avyttring/utrangering

Årets anskaffning

Ingående anskaffningsvärde

Civila beredskapstillgångar

forts.
NOT 6 Materiella anläggningstillgångar

0

-8 527

0

0

-8 527

8 527

0

0

8 527

2012

504 817

-76 638

53 944

527 511

2011

527 511

-5 744

875

532 380

SUMMA
2012

52 496

-44 329
1 875

-44 060

0

169 513

184 039

-8 527 -335 304 -343 472

0

0

-8 527 -343 472 -301 287

8 527

0

0

8 527

2011

Sjukvårdsmateriel

NOT 7

Varulager

2012

2011

11 190
14 493
-13 669
-6 447
4 024
9 591

11 931
16 830
-6 448
-7 474
-3 649
11 190

2012

2011

3 934
17 522
7 903
29 359

5 934
20 346
4 121
30 401

2012

2011

15 950
8 196
974
1 028
26 148

15 727
7 774
0
385
23 886

2012

2011

-4 106
-56 093
50 764
-9 434

-2 330
-31 059
29 283
-4 106

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag (+)
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde (-)
Fordran (+) avseende anslag i icke räntebärande flöde

2 839
762 374
-758 637
6 577

-6 915
1 144 941
-1 135 187
2 839

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag (+)
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-)
Återbetalning av anslagsmedel (+)
Skulder (-) avseende anslag i räntebärande flöde

-44 943
968 233
-953 409
17 950
-12 169

-53 306
880 768
-899 766
27 361
-44 943

23 033
-5 343
17 690

29 686
-6 653
23 033

Ingående anskaffningsvärde publikationslager
Inleverans
Fria ex, makulering
Kostnad sålda publikationer
Inkurans
Utgående balans
NOT 8

Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar
Summa fordringar
Av kundfordringarna är de största posterna Fresenius Kabi AB (1 796 tkr), Strömbergs
Distribution AB (1 004 tkr). Av fordringar hos andra myndigheter är den största
posten momsfordran (14 715 tkr). Av övriga fordringar avser övervägande delen uppbörd
(7 833 tkr)

NOT 9

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Hyreskostnader
Konsulttjänster m.m.
Upplupna vitesförelägganden
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 10

Avräkning med statsverket
Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel (-)
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+)
Skulder (-) avseende uppbörd

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans*
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
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NOT 10

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+)
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-)
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar (+ / -)
Saldo

190 198
1 071 301
-1 605 157
707 872
364 215

107 012
1 012 860
-2 035 578
1 105 904
190 198

Belopp under utredning
Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken

0
364 215

0
190 198

Summa Avräkning med statsverket

366 879

167 021

2012

2011

110
0
110

110
0
110

2012

2011

Ingående balans
Föregående års kapitalförändring
Värdereglering av uppbördsfordran

0
0
0

-18
0
18

Utgående balans

0

0

2012

2011

2 460
578
-1 545
1 493

5 087
247
-2 874
2 460

2 560
9 601

0
8 012

Summa övriga avsättningar

12 161

8 012

Summa utgående avsättning

13 654

10 472

2012

2011

44 311
0
-9 250
35 061

47 893
19 186
-22 768
44 311

184 538
53 944
-68 969
169 513

231 092
875
-47 429
184 538

* I Ingående balans, gällande fordran avseende semesterlöneskuld som inte är redovisat
mot anslag, ingår överföringsbelopp från HSAN och länsstyrelsen (204 tkr) år 2011.
NOT 11

Statskapital utan avkastningskrav
Ingående balans
Statens konstråd
Utgående balans
Socialstyrelsen har under 2010 övertagit konst från Statens konstråd

NOT 12

NOT 13

Balanserad kapitalförändring

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning för pensioner
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Avsättning hyra
Kompetensmedel

Kompetensmedel omklassificerade från upplupna kostnader 2010 enligt ESV
NOT 14

Skulder m.m.
Lån i Riksgälden
Ingående balans
Upplånat under året till anläggningstillgångar
Amorterat under året
Låneskuld utgående balans
Differensen mellan låneskuld och bokfört värde på anläggningstillgångar beror på att
anskaffningar (4 021 tkr) har skett efter lånet tagits. Se not 6.
Beviljad låneram 75 000 tkr
Lån i Riksgälden, Beredskapstillgångar
Ingående balans
Upplånat under året till beredskapstillgångar
Amorterat under året
Låneskuld utgående balans
Beviljad låneram 350 000 tkr

ekonomisk redovisning

119

forts.
NOT 14

Skulder m.m.

2012

2011

Skulder till andra myndigheter

37 899

22 536

Leverantörsskulder
Övriga skulder

53 840
13 911

55 398
13 950

310 244

320 733

2012

2011

Upplupna kostnader
Semesterlöneskuld, kompskuld och retroaktivlön inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet
Oförbrukade bidrag från icke statliga organisationer

86 218
63 554
22 664
555 282
888

71 483
63 039
8 444
355 957
1 190

Summa

642 388

428 630

Summa skulder
Skulder till andra myndigheter utgörs bl.a. av arbetsgivaravgift och momsskuld till
Skatteverket (15 332 tkr), Statens Pensionsverk (5 228 tkr) och SCB (4 038 tkr).
Större leverantörsskulder avser Altran Sverige AB (3 757 tkr), Fujitsu Sweden AB
(3 424 tkr), Atea Sverige AB(3 235 tkr). Övriga skulder består främst av preliminärskatt
(13 764 tkr).
NOT 15
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Årsredovisningens
undertecknande
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens
resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Jag bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid
myndigheten är betryggande.
Stockholm 21 februari 2013

Lars-Erik Holm
Generaldirektör
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Bilaga
Regeringsuppdrag 2012
I bilagan redovisas alla regeringsuppdrag som Socialstyrelsen har haft
under 2012, 206 stycken. Under 2012 fick Socialstyrelsen 35 nya uppdrag
i regleringsbrevet och 66 uppdrag genom särskilda regeringsbeslut. Socialstyrelsen redovisade 129 rapporter med anledning av regeringsuppdrag
under året som gått, av dessa var 87 slutrapporteringar. Utöver dessa regeringsuppdrag ställda till myndigheten har regeringen även beslutat om
35 uppdrag där andra myndigheter ska samråda med Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen redovisar i möjligaste mån kostnader knutna till ett
regeringsuppdrag. Myndigheten har kunnat kostnadsberäkna 80 av de
87 uppdrag som slutredovisades under året. Ambitionen är att kunna
redovisa kostnader knutna till samtliga regeringsuppdrag.
Uppdragen är sorterade i enlighet med regeringens indelning av regleringsbrevet.

Sammanställning
Uppdrag

Antal aktiva

Antal redovisade

Totalt antal aktiva uppdrag
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag i regleringsbrevet 2012
Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012

206
105
35
66

87
58
17
12

Hälso- och sjukvård
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag i regleringsbrevet 2012
Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012

76
33
10
33

25
16
4
5

Funktionshinder
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag i regleringsbrevet 2012
Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012

13
9
1
3

5
5
0
0

Äldreområdet
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag i regleringsbrevet 2012
Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012

40
24
3
13

18
14
1
3

Individ- och familjeomsorg
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag i regleringsbrevet 2012
Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012

44
30
2
12

22
19
0
3

bilaga. regeringsuppdrag 2012
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forts. Sammanställning
Uppdrag

Antal aktiva

Antal redovisade

Folkhälsa
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag i regleringsbrevet 2012
Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012

11
4
4
3

5
2
2
1

Krisberedskap
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag i regleringsbrevet 2012
Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012

4
2
1
1

1
1
0
0

Övriga uppdrag
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag i regleringsbrevet 2012
Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012

5
3
1
1

1
1
0
0

13
6
2
5

10
6
0
4

Regelbunden rapportering
Lägesrapporter 2012
Större rapporter 2012
Övrig återkommande rapportering 2012

Hälso- och sjukvård
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag om kunskaps- och metodutveckling avseende hälsoproblem som
relateras till dentala material.
Redovisas senast den 31 december 2013 (dnr 3343/2006 samt 42305/2011).

Uppdrag att genomföra en satsning på förlängd tjänstgöring inom psykiatrin för AT-läkare.
En delrapport lämnades den 1 juni 2012. Uppdraget ska även delredovisas senast
den 3 juni 2013. Slutredovisas senast den 15 december 2014 (dnr 6439/2008).

Uppdrag om utbetalning av bidrag till kommuner och landsting för kompetensförstärkning bland personal som kommer i kontakt med personer
med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning samt kartläggning av insatser.
Slutredovisas senast den 15 juni 2013 (dnr 2453/2009).

Uppdrag att stödja utvecklingen av legitimerade psykoterapeuter och
handledare inom psykoterapi.

Delredovisades den 28 februari 2012 (dnr 16061/2011). Slutredovisas senast den
1 mars 2013.

Uppdrag att påskynda utveckling av grunddata och kvalitetsindikatorer
m.m. samt att förbättra verksamhetsuppföljning inom psykiatriområdet.
Slutredovisades den 25 juni 2012 (dnr 4357/2009). Kostnad: 2 293 tkr.

Uppdrag att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård.
Slutredovisades den 18 juni 2012 (dnr 13230/2009). Kostnad: 7 373 tkr.
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Uppdrag att driva nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till
barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa.
Redovisades den 28 mars 2012. Ska redovisas årligen senast den 1 april
(dnr 14132/2009).

Uppdrag att följa hur valfrihetssystemen påverkar tillgänglighet, kontinuitet och kvalitet i vård och omsorg.
Slutredovisades den 7 februari 2012 (dnr 3300/2010). Kostnad: 329 991 tkr.

Uppdrag att tillse att vägledningar, rekommendationer och kunskaps
översikter för förlossnings-, nyföddhets-, barn- och skolhälsovård/elevhälsa finns utarbetade, tillgängliggörs och hålls uppdaterade.
Redovisas i samband med Socialstyrelsens årsredovisning för år 2012 och därefter
årligen (dnr 4145/2010).

Uppdrag att sätta upp mål och villkor för samt utbetala bidrag till nät
verket Nationell samverkan för psykisk hälsa.
Delredovisades den 28 mars 2012. Slutredovisas senast den 1 mars 2013
(dnr 4048/2010).

Uppdrag att betala ut bidrag i syfte att utveckla och förstärka specialistkompetenskurser i psykiatri samt följa upp och utvärdera satsningen.
Delredovisades den 26 mars 2012. Slutredovisas senast den 30 maj 2013
(dnr 4049/2010 och 7648/2011).

Uppdrag att utarbeta en patienthandbok om patientsäkerhet.
Redovisas senast den 1 mars 2013 (dnr 20129/2010).

Uppdrag att inrätta en funktion för samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar.
Delredovisades den 25 april 2012. Slutredovisades den 31 oktober 2012
(dnr 21693/2010). Kostnad: 6 769 tkr.

Uppdrag att påbörja ett utvecklingsarbete avseende datainsamling inom
primärvården.
Redovisades den 29 mars 2012 (dnr 35975/2010). Kostnad: 3 418 tkr.

Uppdrag att följa upp förbättringar i den psykiatriska heldygnsvården.
Delredovisades den 20 november 2012. En slutrapport ska redovisas senast den
30 november 2013 (dnr 38914/2010).

Uppdrag med precisering av uppgifter inom patientsäkerhetsområdet.

Delredovisades den 11 november 2012. En delredovisning ska även ske den
15 november 2013. Slutredovisas senast den 15 november 2014 (dnr 39265/2010).

Uppdrag att följa förändringen av regleringen när det gäller tillhandahållandet av kontaktlinser.
Redovisades den 29 september 2012 (dnr 2537/2011). Kostnad: 120 tkr.

Uppdrag att genomföra en pilotundersökning i form av en enkät till patienter inom cancervården och utifrån erfarenheterna från undersökningen föreslå former för en nationell enkät till patienter inom cancervården.
Redovisades den 27 juni 2012 (dnr 2538/2011). Kostnad: 2 259 tkr.

Uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder samt utbetalning av medel.
Delredovisades den 28 maj 2012. Delredovisas också senast den 31 maj 2013. Slut
redovisas senast den 31 december 2014 (dnr 2679/2011).
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Uppdrag att följa upp lagändringarna från den 1 juli 2010 i 2 b, 3 a och
29 a § HSL om fast vårdkontakt, förnyad medicinsk bedömning och ut
ökad information till patienten.
Slutredovisades den 8 augusti 2012 (dnr 2778/2011). Kostnad: 1 984 tkr.

Uppdrag om ett mer samlat patientsäkerhetsarbete.

Delredovisades den 8 maj 2012. Slutredovisas senast den 31 maj 2013
(dnr 20805/2011).

Uppdrag om att utveckla modellen för god vård.

Redovisades den 20 januari 2012 (dnr 21615/2011). Kostnad: 357 tkr.

Uppdrag om målnivåer inom cancervården.

Redovisades den 24 januari 2012 (dnr 22497/2011). Kostnad: 1 691 tkr.

Uppdrag om öppna jämförelser för den hälsoinriktade hälso- och sjukvården samt utbetalning av medel.
Redovisades den 21 december 2012 (dnr 22502/2011). Kostnad: 4 172 tkr.

Uppdrag att påbörja förberedelser med anledning av förslaget till nya
tandvårdsstöd för personer med sjukdomar eller funktionsnedsättningar.
Ingen återrapportering (dnr 22501/2011). Kostnad: 831 tkr.

Uppdrag att vara nationell kontaktpunkt för WHO:s kod om rekrytering
av hälso- och sjukvårdspersonal.
Delredovisades den 27 januari 2012 och den 31 januari 2013. Delredovisas även
senast den 31 januari 2014 och den 31 januari 2015. Slutredovisas senast den
31 januari 2016 (dnr 2455/2012).

Uppdrag att utbetala medel för att stödja utvecklingen av ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling.
Delredovisades den 22 maj 2012. Slutredovisas senast den 1 maj 2013
(dnr 29937/2011).

Uppdrag att ta fram modell för bedömning, införande och uppföljning av
nationella screeningprogram på cancerområdet.
Slutredovisades den 27 februari 2012 (dnr 31340/2011). Kostnad: 800 tkr.

Uppdrag inom ramen för regeringens patientsäkerhetssatsning – analys
av mål för influensaövervakning samt utbetalning av medel.
Redovisades den 27 februari 2012 (dnr 31334/2011). Kostnad: 389 tkr.

Uppdrag om uppföljning av den förstärkta vårdgarantin för insatser till
barn och unga med psykisk ohälsa.
Redovisades den 2 juli 2012 (dnr 33441/2011). Kostnad: 4 126 tkr.

Uppdrag att utveckla och driva en nationell registerservice samt utbetalning av medel.
Redovisades den 19 december 2012 (dnr 36079/2011). Kostnad: 6 367 tkr.

Uppdrag att redovisa utvecklingen av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhet samt den långsiktiga utvecklingen av folkhälsan
och sociala förhållanden ur ett befolkningsperspektiv och miljöhälsa.
Redovisas senast den 31 mars 2013 (dnr 41296/2011).

Uppdrag att utveckla en metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården samt utbetalning av medel.
Slutredovisas senast den 31 mars 2015 (dnr 21859/2011).
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Nya uppdrag i regleringsbrevet 2012
Uppdrag att bistå Försäkringskassan i Försäkringskassans uppdrag att
ansvara för beräkning, uppföljning och utbetalning avseende villkor 2
av den så kallade sjukskrivningsmiljarden.
Ingen återrapportering (dnr 6167/2012).

Uppdrag att utbetala medel och återrapportera kring regionala cancer
centrum.
Redovisades den 25 maj 2012 (dnr 915/2012).

Uppdrag att genomföra en förstudie kring individdata för rekvisitions
läkemedel.
Redovisades den 26 april 2012 (dnr 2409/2012). Kostnad: 235 tkr.

Uppdrag att definiera och tydliggöra målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, samt målgruppens behov.
Redovisades den 21 december 2012 (dnr 49184/2012).

Uppdrag att göra en samlad uppföljning av överenskommelsen mellan
staten och SKL rörande patientsäkerhet.
Redovisades den 9 november 2012 (dnr 39265/2010).

Uppdrag att fortsätta det påbörjade arbetet med målnivåer för indikatorer
i nationella riktlinjer inom cancervården.
Delredovisas senast den 1 april 2013. Slutredovisas senast den 15 februari 2014
(dnr 23595/2012).

Uppdrag att göra en kartläggning av ungdomsmottagningarnas verksamhet.
Redovisas senast den 31 mars 2013 (dnr 23591/2012).

Uppdrag att följa förändringen av regleringen när det gäller tillhandahållandet av kontaktlinser ur ett patientsäkerhetsperspektiv.
En lägesrapport ska lämnas senast den 1 december 2013 och 2014. Slutredovisas
senast den 15 december 2015 (dnr 58233/2012).

Uppdrag att utreda förutsättningarna för uppföljning av rekvisitionsläkemedel på individnivå.
Redovisas senast den 30 april 2013 (dnr 58238/2012).

Uppdrag att fortsätta arbetet med en modell för bedömning, införande
och uppföljning av nationella screeningprogram på cancerområdet.

Delredovisas senast den 1 april 2013 och slutredovisas senast den 15 februari 2014
(dnr 26941/2012).

Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012
Uppdrag att fördela medel för vård och behandling av spelmissbrukare.
Redovisas senast den 28 februari 2013 (dnr 13130/2012).

Uppdrag att stärka hälso- och sjukvårdens arbete vid misstanke om
att barn och unga far illa eller riskerar att fara illa samt utbetalning av
medel.
Redovisas senast den 30 september 2013 (dnr 16600/2012).
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Uppdrag att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – Patientens väg genom vården.
Delredovisades den 30 oktober 2012 (väntetider cancer), delredovisas även senast
den 30 maj 2013 (multisjuka äldre) och den 30 oktober 2013 (väntetider cancer),
slutredovisas senast den 15 december 2013 (dnr 2403/2011 samt 19725/2012).

Uppdrag att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – Vårdgaranti och kömiljard 2009–2011.
Redovisades den 23 maj 2012 (dnr 5755/2009). Kostnad: 11 264 tkr.

Uppdrag att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – Vårdgaranti och kömiljard 2012–2013.
Årliga rapporter redovisas senast 15 maj 2013 respektive 2014 (dnr 25502/2012).

Uppdrag att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – Akutsjukvård.
Delredovisades den 23 april 2012. En delredovisning ska även ske senast den
26 april 2013. Slutredovisas senast den 15 december 2013 (dnr 21597/2011).

Uppdrag att underhålla och förvalta arbetet med nationell informationsstruktur.
Redovisas senast den 31 maj 2013 (dnr 26982/2012).

Uppdrag att utbetala medel till en samordnande funktion för klinisk
cancerforskning.
Redovisas senast den 1 juni 2013 (dnr 21773/2012).

Uppdrag om rapportering av enskildas klagomål.

En delrapport lämnades den 27 april 2012. Därutöver har månadsvis statistik redo
visats under 2012 (dnr 22418/2012).

Uppdrag att förstärka tillsynen över den psykiatriska hälso- och sjuk
vården.
Redovisas senast den 15 maj 2013 (dnr 25222/2012).

Uppdrag att betala ut bidrag för stöd till efterlevande.
Ingen återrapportering (dnr 3562/2012).

Uppdrag att utbetala medel för hantering av klagomål mot hälso- och
sjukvård.
Redovisas i årsredovisningen för 2012 (dnr 31061/2012). Kostnad: 15 tkr.

Uppdrag att ta fram en nationell vägledning för personal inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet.
Delredovisades den 15 november 2012. Delredovisas även den 15 september 2013.
Slutredovisas senast den 15 april 2014 (dnr 31070/2012).

Uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak.

En lägesrapport ska lämnas senast den 29 mars 2013. Slutredovisas senast den
1 juli 2013 (dnr 33222/2012).

Uppdrag om fördelning av medel och uppföljning genom platsbesök avseende regionala cancercentrum.
Delredovisades den 18 december 2012 (dnr 33687/2012). Slutredovisas senast den
1 juni 2013 (33766/2012). Kostnad: 50 210 tkr.
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Uppdrag att utveckla öppna jämförelser inom läkemedelsområdet samt
utbetalning av medel.
Redovisas senast den 1 september 2013 (dnr 33360/2012).

Uppdrag inom strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.
Redovisas årligen senast den 18 november 2013–2018 (dnr 33343/2012).

Uppdrag att ta fram ett underlag om organ- och vävnadsdonation.
Redovisades den 13 april 2012 (dnr 14118/2012).

Uppdrag att stärka kunskapsstödet för vård och behandling av personer
med transsexualism och andra personer med könsidentitetsstörningar.
Delredovisades den 27 november 2012. Delredovisas även senast den 1 december
2013. Slutredovisas senast den 15 december 2014 (dnr 35721/2012).

Uppdrag att ta fram förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Delredovisades den 28 november 2012. Delredovisas även senast den 30 september
2013. Slutredovisas senast den 30 september 2014 (dnr 35467/2012).

Uppdrag att ta fram ett utbildningspaket för vårdpersonal om bemötande.
Redovisas senast den 30 september 2013 (dnr 35754/2012).

Uppdrag avseende antibiotikaresistens inom ramen för regeringens samarbete med WHO.
Delredovisas senast den 31 december 2013. Slutredovisas senast den 31 december
2015 (dnr 14110/2012).

Uppdrag att ingå överenskommelse med WHO.
Ingen återrapportering (dnr 14110/2012).

Uppdrag om insatser inom området psykisk ohälsa, uppdelat i fem separata delar:
Del 1 – Uppdrag att utveckla grunddata och indikatorer.
Redovisas senast den 15 mars 2015 (dnr 42843/2012).

Del 2 – Uppdrag att fortsätta arbetet med kunskapsutveckling och stöd
till implementering.
Redovisas senast den 15 mars 2015 (dnr 42881/2012).

Del 3 – Uppdrag att genomföra en uppföljning av verksamheten med
personligt ombud.
Redovisas senast den 15 mars 2014 (dnr 42844/2012).

Del 4 – Uppdrag att utbetala bidrag till landstingen för en tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa samt att genomföra
en uppföljning.
Delredovisas senast den 15 september 2013 (dnr 42896/2012). Slutredovisas se
nast den 15 mars 2014 (dnr 42845/2012).

Del 5 – Uppdrag att göra en bedömning mot uppställda krav.

Redovisades den 6 december 2012 (dnr 42846/2012). Kostnad: 729 tkr.

Uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om verktyg för att öka överlevnad vid akut hjärt- och kärlsjukdom.
Delredovisades den 30 oktober 2012. Delredovisas även senast den 1 oktober 2013
samt den 31 maj 2014. Uppdraget ska slutredovisas den 31 maj 2015
(dnr 35752/2012).
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Uppdrag om insatser för en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänsten.
Slutredovisas senast den 1 mars 2013 (dnr 50942/2012).

Uppdrag att kartlägga och analysera läget beträffande läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende.
Redovisades den 15 november 2012 (dnr 53225/2012).

Uppdrag att ta fram underlag för rehabiliteringsgarantin.

Redovisades den 18 december 2012 (dnr 58526/2012). Kostnad: 140 tkr.

Uppdrag att utarbeta ett könsperspektiv i det försäkringsmedicinska
beslutsstödet.
Redovisas senast den 31 december 2013 (dnr 62528/2012).

Folkhälsa
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag att följa och utvärdera implementeringen av Sveriges åtagande
med anledning av det internationella hälsoreglementet 2005 i samråd
med berörda aktörer.
Redovisades den 14 juni 2012 (dnr 4173/2010). Kostnad: 717 tkr.

Uppdrag att ansvara för genomförandet av en utvärdering av pilotstudien
i syfte att pröva ett australiskt självmordsförebyggande utbildningsprogram under svenska förhållanden.
Redovisades den 15 februari 2013 (dnr 27975/2010).

Uppdrag att ingå avtal med en eller flera vaccinproducenter om pandemivaccin.
En delrapport ska avlämnas innan avtal sluts (dnr 33726/2011).

Uppdrag att samordna ett uppföljningssystem inom ANDT-området och
att rapportera om hur arbetet framskrider och vilka resultat som uppnåtts.
Delredovisades under hösten 2012 (dnr 21726/2011). Delredovisas även senast den
1 oktober 2013 och den 1 oktober 2014. Slutredovisas senast den 31 mars 2015
(dnr 21726/2011).

Nya uppdrag i regleringsbrevet 2012
Uppdrag att revidera den nationella pandemiplanen utifrån erfarenheterna från utvärderingen av den nya influensan A (H1N1) 2009.
Redovisades den 14 december 2012 (dnr 2232/2012). Kostnad: 921 tkr.

Uppdrag att ta fram en nationell plan för utbrott av smittsamma sjuk
domar.
Redovisades den 4 december 2012 (dnr 2256/2012). Kostnad: 1 662 tkr.

Uppdrag att sammanställa och sprida kunskap som skapar förutsättningar för, samt stödjer, ett effektivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom mödrahälsovården, barnhälsovården och elevhälsan
på områdena för goda matvanor och fysisk aktivitet.
Redovisas senast den 30 september 2013 (dnr 2280/2012).

130

bilaga. regeringsuppdrag 2012

Uppdrag att göra en slutredovisning och utvärdering av uppdraget att
upphandla ett omsättningslager av antibiotika för beredskapsändamål
samt upplåta lagerutrymme för vacciner mot influensa A (H1N1).
Redovisas senast den 31 januari 2014 (dnr 2286/2012).

Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012
Uppdrag att inkomma med en lägesrapport avseende verksamheten inom
ANDT-området.
Redovisades den 1 oktober 2012 (dnr 32152/2012). Kostnad: 119 tkr.

Uppdrag att utbetala medel för suicidpreventiv verksamhet.
Ingen återrapportering (dnr 47038/2012).

Uppdrag att ta fram en plan för ett ordnat införande av metoder för vårdoch behandlingsinsatser för spelberoende.
Redovisas senast den 31 maj 2013 (dnr 33356/2012).

Funktionshinder
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag att utvärdera försöksverksamheten med service- och signal
hundar.
Delredovisades den 1 juni 2012. Delredovisas även senast den 2 juni 2013. Slut
redovisas senast den 15 december 2014 (dnr 13008/2010).

Uppdrag att utveckla och stödja verksamhet med personligt ombud för
kvinnor respektive män med psykisk funktionsnedsättning.
Redovisades den 11 april 2012 (dnr 1807/2011). Kostnad: 694 tkr.

Uppdrag att i samverkan med Hjälpmedelsinstitutet ta fram ett kunskapsunderlag som kan vägleda Försäkringskassan vid ställningstaganden om
dubbel assistans i förhållande till bostadsanpassningar och hjälpmedel.
Redovisades den 31 januari 2012 (dnr 2608/2011). Kostnad: 315 tkr.

Uppdrag att följa upp och utvärdera konsekvenserna av förändringarna i
ansvarsfördelningen mellan kommunerna i fråga om verksamhet enligt
SoL och LSS.
Redovisas senast den 1 maj 2014 (dnr 14124/2011).

Uppdrag att ta fram ett informationsmaterial för arbete inom stöd,
service och omsorg till personer med funktionsnedsättningar.
Redovisades den 31 januari 2012 (dnr 21742/2011). Kostnad: 827 tkr.

Uppdrag att fördela statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning samt att genomföra en oberoende utvärdering.
En oberoende utvärdering redovisades den 28 maj 2012 (dnr 22498/2011).
Kostnad: 1 394 tkr.

Uppdrag att fördela medel för en försöksverksamhet med meningsfull
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Redovisas senast den 15 januari 2014 (dnr 30808/2011 och 58207/2012).
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Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för en
strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016.

Delredovisades den 12 mars 2012. Delredovisas även senast den 15 mars 2013
och den 15 mars 2014. Slutredovisas senast den 15 mars 2015 (dnr 34627/2011).

Uppdrag att betala ut bidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer
med psykisk funktionsnedsättning.
Redovisades den 20 mars 2012 (dnr 30813/2011). Kostnad: 348 tkr.

Nya uppdrag i regleringsbrevet 2012
Uppdrag att fortsätta ansvara för att utveckla och stödja verksamhet med
personligt ombud för kvinnor respektive män med psykisk funktionsnedsättning.
Redovisas senast den 15 april 2013 (dnr 3795/2012).

Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012
Uppdrag om förslag till försöksverksamhet med samordnare för barn och
unga med funktionsnedsättning m.m.
Redovisades den 18 januari 2013 (dnr 38945/2012).

Uppdrag avseende aktörer inom områdena dövblindhet respektive tolkservice.
Redovisas senast den 1 mars 2013 (dnr 43854/2012).

Uppdrag att stödja utveckling av ny målgrupp inom Omvårdnadslyftet –
personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning.
Årlig rapport ska redovisas senast den 30 juni 2013 respektive 2014 (dnr
56206/2012).

Äldreområdet
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag att utarbeta vägledning m.m. för tillämpning av 5 kap. 10 §
socialtjänstlagen (2001:453) om stöd till personer som vårdar eller stödjer
närstående m.m.
En årlig rapport lämnades den 20 december 2012. Vidare ska en årlig rapport
lämnas senast den 31 december 2013. Slutredovisas senast den 31 december 2014
(dnr 7252/2009).

Uppdrag att utarbeta ett vård- och omsorgsprogram för äldre med stora
och sammansatta behov.
Slutredovisades den 1 oktober 2012 (dnr 9072/2009). Kostnad: 1 123 tkr.

Uppdrag om en nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre.

Årlig delrapport redovisades den 31 maj 2012 (dnr 10233/2009). Slutredovisning ska
lämnas senast den 1 oktober 2013.

Uppdrag att ta fram ny kunskap som ger de mest sjuka äldre ett värdigt
liv och en god vård och omsorg m.m.
Slutredovisades den 20 december 2012 (dnr 13886/2009). Kostnad: 1 755 tkr.
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Uppdrag att betala ut stimulansbidrag till kommuner och landsting för
insatser inom vård och omsorg om äldre personer samt att följa upp och
utvärdera satsningen.
Delredovisades den 30 juni 2012 (dnr 42298/2011). Slutredovisas senast den
30 juni 2013 (dnr 11132/2011).

Uppdrag att utbetala medel enligt överenskommelse mellan staten och
SKL om prestationsbaserat statsbidrag för insatser för äldre samt genomföra en vetenskaplig utvärdering och uppföljning av försöksverksamheter
med fokus på de mest sjuka äldre.
Delredovisades den 4 december 2012. Redovisas senast den 31 maj 2014
(dnr 11787/2010).

Uppdrag att utveckla kriterier och system för värdegrundsmärkning.
Delredovisades den 20 februari 2012. Slutredovisas senast den 31 mars 2013
(dnr 27276/2010).

Uppdrag att ta fram vägledning för ökat stöd till äldre personer med
psykisk ohälsa.
Delredovisades den 28 maj 2012. Slutredovisas senast den 31 maj 2013
(dnr 12477/2010).

Uppdrag att utveckla ett nationellt instrument som underlag för behovsbedömning samt en tillhörande manual.
Redovisas senast den 20 februari 2013 (dnr 12479/2010).

Uppdrag att stödja utveckling av utbildning i värdegrundsarbete inom
äldreomsorgen.
Delredovisades den 31 maj 2012. Slutredovisas senast den 31 maj 2013
(dnr 18176/2010).

Uppdrag att ta fram ett handledningsmaterial och ett informationsmaterial om den nationella värdegrunden för äldreomsorgen.
Redovisades den 23 mars 2012 (dnr 18175/2010). Kostnad: 5 447 tkr.

Uppdrag att utveckla, testa och redovisa ett stöd för uppföljning på lokal
nivå av insatser inom socialtjänsten.
Redovisades den 25 april 2012 (dnr 19654/2010). Kostnad: 1 096 tkr.

Uppdrag att utveckla ett nationellt stöd för att implementera en evidensbaserad praktik och för att genomföra förbättringsarbeten i socialtjänsten.
Uppdraget redovisades den 30 oktober 2012 (dnr 21107/2011). Kostnad: 2 823 tkr.

Uppdrag att besluta om, fördela och utbetala prestationsersättning för
lokala värdighetsgarantier.

Slutrapport för 2011 års uppdrag lämnades den 15 februari 2012 (dnr 18944/2011).
Kostnad: 556 tkr. Slutrapport för 2012 års uppdrag lämnas senast den 20 februari
2013 (dnr 21951/2012).

Uppdrag om omvårdnadslyftet.

Redovisades den 26 juni 2012 (dnr 6452/2011).

Uppdrag att fördela stimulansbidrag till kommunerna för att förbereda
och utveckla valfrihetssystem i enlighet med LOV.
Redovisades den 15 mars 2012 (dnr 15279/2011). Kostnad: 473 tkr.

bilaga. regeringsuppdrag 2012

133

Uppdrag om insatser under 2011 för att samordna vård och omsorg om
de mest sjuka äldre:
Del 2 – Uppdrag att implementera nationella riktlinjer för vård och
omsorg för personer med demenssjukdom.
Redovisades den 7 februari 2012 (dnr 22358/2011).

Del 4 – Uppdrag att stödja implementering av systematiskt arbetssätt
och strukturerad dokumentation.
Redovisades den 7 februari 2012 (dnr 22315/2011). Kostnad: 10 187 tkr.

Del 5 – Uppdrag att öka geriatrisk och gerontologisk kompetens i vård
och omsorg.
Redovisades den 13 februari 2012 (dnr 22318/2011). Kostnad: 1 094 tkr.

Del 6 – Uppdrag att tydliggöra rättsläget kring informationsutbyte.
Redovisades den 14 februari 2012 (dnr 22324/2011). Kostnad: 385 tkr.

Del 7 – Uppdrag om äldres behov av psykiatrisk vård och stöd.
Redovisades den 3 februari 2012 (dnr 22350/2011). Kostnad: 889 tkr.

Del 8 – Uppdrag att utveckla en modell för anhörig- och brukar
revision.
Redovisades den 13 februari 2012 (dnr 22352/2011). Kostnad: 985 tkr.

Uppdrag att genomföra en pilotundersökning om anhörigomsorgens
omfattning och dess konsekvenser.
Redovisades den 28 augusti 2012 (dnr 33463/2011). Kostnad: 1 499 tkr.

Uppdrag att ta fram ett vägledande underlag för upphandling och uppföljning av kommunal vård och omsorg om äldre.
Slutredovisades den 15 januari 2013 (dnr 43336/2011).

Nya uppdrag i regleringsbrevet 2012
Uppdrag att kartlägga kommunernas och landstingens former för samråd
med organisationer som företräder äldre och personer med funktionsnedsättning som pensionärsföreningar, funktionshindersorganisationer,
brukarorganisationer, patient- eller anhörigorganisationer eller liknande.
Redovisades den 20 december 2012 (dnr 2294/2012). Kostnad: 1 604 tkr.

Uppdrag att ha ett fortsatt ansvar för etableringen av nationella kompetencentren Svenskt Demenscentrum respektive Nationellt kompetenscentrum Anhöriga.

Årsrapport redovisades 20 mars 2012 (dnr 8517/2011). Rapport redovisas senast den
31 mars 2013 (dnr 2425/2012).

Uppdrag att under 2012 besluta om och fördela stimulansbidrag till kommuner som är intresserade av att förbereda och utveckla valfrihetssystem
i enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem, förkortad LOV.
Redovisas senast den 15 mars 2015 (dnr 3798/2012).

Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012
Uppdrag att granska om det förekommer systematiska kvalitetsskillnader
mellan offentligt och enskilt driven äldreomsorg.
Redovisades den 31 maj 2012 (dnr 116/2012). Kostnad: 1 513 tkr.
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Uppdrag om insatser under 2012 för att samordna vård och omsorg om
de mest sjuka äldre, uppdelat i åtta separata delar:
Del 1 – Uppdrag om att kartlägga primärvården ansvar.
(dnr 24193/2012). Kostnad: 1 942 tkr.

Del 2 – Uppdrag om att fortsätta arbetet med kunskapsutveckling och
stöd till implementering.
(dnr 15892/2012).

Del 3 – Uppdrag om att genomföra registeranalyser.
(dnr 24302/2012).

Del 4 – Uppdrag om att utveckla statistiken.
(dnr 24208/2012).

Del 5 – Uppdrag om att förbättra läkemedelsanvändningen för äldre.
(dnr 24398/2012).

Del 6 – Uppdrag om att utveckla Öppna jämförelser för äldre.
(dnr 22733/2012).

Del 7 – Uppdrag om att förbättra rättssäkerheten.
(dnr 24215/2012). Kostnad: 827 tkr.

Del 8 – Uppdrag om att bedömning göra en bedömning mot uppställda
krav.
(dnr 24217/2012). Kostnad: 827 tkr.

Arbetsläget i deluppdrag 1–7 redovisades i gemensam rapport den 24 september
2012. Utöver detta delredovisades deluppdrag 3 den 12 juni 2012 och deluppdrag
6 den 6 februari 2012. Uppdrag 8 slutredovisades den 29 november 2012 (alla
dnr samma som ovan).

Uppdrag om vägledning i frågor om organisering av särskilt boende för
äldre personer.
Redovisades den 31 oktober 2012 (dnr 27002/2012). Kostnad: 247 tkr.

Uppdrag om vägledning och uppföljning av bestämmelsen om äldre
människors rätt att bo tillsammans i ett särskilt boende.

Vägledning ska offentliggöras och redovisas till Socialdepartementet senast den
19 september 2013. Uppföljningen ska genomföras under tre år och delredovisas
senast den 1 november 2013 respektive 2014 samt slutredovisas senast den
15 december 2015 (dnr 53262/2012).

Uppdrag för att höja kompetensen hos ledare inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsen ska lämna en lägesrapport senast den 15 december 2013, senast
den 15 maj 2014 och senast den 15 maj 2015 och en slutrapport senast den 16 maj
2016 (dnr 56237/2012).

Individ- och familjeomsorg
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag att genomföra ett samlat uppdrag utifrån handlingsplanen mot
prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Slutredovisades den 1 mars 2012 (dnr 12928/2008). Kostnad: 18 735 tkr.
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Uppdrag att ta fram och sprida en metodhandbok eller annat vägledande
material för stödjandeverksamhet som riktar sig till barn och unga som
lever i familjer där det finns missbruks- eller beroendeproblem.
Slutredovisades den 28 mars 2012 (dnr 11956/2007). Kostnad: 2 334 tkr.

Uppdrag att följa upp och utvärdera projekt för att utbilda personal om
Beardslees familjeinterventionsmetod.
Slutredovisades den 3 juli 2012 (dnr 39258/2010). Kostnad: 107 tkr.

Uppdrag att förstärka tillsynen av insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning samt uppdrag att utbetala medel.
Slutredovisades den 26 april 2012 (dnr 4919/2010).

Uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet med tillsynsombud för barn och unga placerade i familjehem. Försöksverksamheten ska följas upp, utvärderas och avrapporteras.
Redovisas senast den 1 oktober 2013 (dnr 9909/2009).

Uppdrag att undersöka möjligheterna att inhämta uppgifter om felaktiga
utbetalningar av ekonomiskt bistånd.
Redovisades den 15 januari 2012 (dnr 2117/2011). Kostnad: 443 tkr.

Uppdrag att intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser och ta fram
en handlingsplan för ökad tillgång till data av god kvalitet inom socialtjänsten m.m.
Delredovisades den 14 januari 2012 och den 31 maj 2012 (dnr 7270/2009). Två
lägesrapporter ska redovisas årligen senast den 15 januari och den 31 maj.

Uppdrag att kartlägga kommunernas styrdokument beträffande beviljande av ekonomiskt bistånd, såväl försörjningsstödet som ekonomiskt
bistånd till livsföring i övrigt.
Redovisades den 24 januari 2012 (dnr 447/2011). Kostnad: 923 tkr.

Uppdrag att utveckla statistiken avseende ekonomiskt bistånd samt övergå till månatlig redovisning.
Den första rapporteringen avseende januari 2012 redovisades den 30 mars 2012
(dnr 449/2011).

Uppdrag att utveckla statistik avseende personer som har bistånd till
boende enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
Redovisades den 10 maj 2012 (dnr 1817/2011). Kostnad: 198 tkr.

Uppdrag att genomföra uppföljande intervjuer med ett urval av kommuner som ett kvalitativt komplement till Boverkets kartläggning och
omfattningen av och inriktningen på den sekundära bostadsmarknaden.
Redovisades den 10 januari 2012 (dnr 4722/2011). Kostnad: 292 tkr.

Uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär år 2011.
Redovisades den 3 januari 2012 (dnr 4721/2011). Kostnad: 850 tkr.

Uppdrag att utveckla och genomföra öppna jämförelser när det gäller
arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden samt
socialtjänstens stöd till brottsoffer.
Redovisades den 31 maj 2012 (dnr 457/2011). Kostnad: 884 tkr.
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Uppdrag att ta fram underlag som syftar till att vägleda socialtjänsten
(sociala barnavården och familjerätten) hur barnets bästa samt barnets
berättelse och uppfattning ska dokumenteras när olika beslut fattas, samt
ta fram underlag som syftar till hur barnets bästa ska beaktas, motiveras
och dokumenteras vid bedömning av om polisanmälan ska göras när ett
barn misstänks vara utsatt för brott.
Redovisades den 11 januari 2012 (dnr 2636/2011). Kostnad: 1 131 tkr.

Uppdrag att genomföra en undersökning om anmälningar inom den
sociala barn- och ungdomsvården och utreda förutsättningarna för samt
behovet av att införa statistik om anmälningar.
Slutredovisades den 27 mars 2012 (dnr 464/2011). Kostnad: 1 362 tkr.

Uppdrag att genomföra en utvärdering av hur kommunerna arbetar med
medling avseende unga lagöverträdare.
Redovisades den 30 mars 2012 (dnr 454/2011). Kostnad: 957 tkr.

Uppdrag att ta fram kunskapsstöd för tillämpningen av socialtjänstlagen
vid bedömningar av insatsbehov för den som utsatts för brott och dennes
närstående.
Redovisades den 28 februari 2012 (dnr 2641/2011). Kostnad: 662 tkr.

Uppdrag att fördela medel till organisationer som arbetar för att utveckla
brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer
med könsöverskridande identitet och uttryck som utsatts för våld i nära
relation, samt årligen redovisa användningen av medlen.
Slutredovisas senast den 30 juni 2014 (dnr 4667/2011).

Uppdrag att fördela medel till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor, samt årligen redovisa användningen av medlen.
Användningen av medlen ska redovisas årligen i samband med att ordinarie statsbi
drag redovisas. Slutredovisas senast den 30 juni 2014 (dnr 1804/2011).

Uppdrag om att utveckla ett instrument för utredning och bedömning av
familjehem anpassat för svenska förhållanden.
Redovisades den 26 juni 2012 (dnr 12319/2011). Kostnad: 1 834 tkr.

Uppdrag att ta fram ett program för trygg och säker vård i familjehem
och hem för vård och boende.
Redovisades den 26 juni 2012 (dnr 6983/2011). Kostnad: 6 231 tkr.

Uppdrag att genomföra en studie om sammanbrott i placeringar av barn i
åldrarna 0–10 år i social dygnsvård.
Redovisades den 28 november 2012 (dnr 6980/2011). Kostnad: 993 tkr.

Uppdrag att inrätta sociala insatsgrupper m.m.

Redovisas senast den 31 oktober 2013 (dnr 9474/2011).

Uppdrag att kartlägga forskning och erfarenheter av brukarmedverkan
samt uppdrag att utbetala medel.
Redovisades den 13 januari 2012 (dnr 11123/2011). Kostnad: 817 tkr.

Uppdrag att stödja införandet av de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 samt
utbetalning av medel.
Delredovisades den 28 maj 2012. Delredovisas även senast den 31 maj 2013. Slut
redovisas senast den 16 februari 2015 (dnr 33716/2011).
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Uppdrag att göra en samlad analys av insatsen skyddat boende för hotade
personer, samt att ta fram ett vägledande material för berörda mål
grupper.
Delredovisades den 10 maj 2012. Slutredovisas senast den 2 september 2013
(dnr 36680/2011).

Uppdrag att vidareutveckla uppföljningen av ungas levnadsvillkor.

Redovisades den 15 mars 2012. Ska även redovisas senast den 15 mars 2013
(dnr 42522/2011).

Uppdrag om fortsatt utveckling av socialtjänstens stöd till våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnar våld.

Delredovisades den 24 januari 2012 och den 19 december 2012. Slutredovisas senast
den 1 februari 2014 (dnr 4720/2011).

Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och skapa nationellt och regionalt
kunskaps- och metodstöd för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare.
Delredovisas senast den 1 september 2013 respektive 2014. Slutredovisas senast
den 25 maj 2015 (dnr 201/2012).

Uppdrag att utbetala utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld samt bistå länsstyrelserna med kunskapsstöd och ha det
övergripande ansvaret att på nationell nivå följa upp och utvärdera satsningen och dess effekter.
Delredovisades den 28 augusti 2012. Slutredovisas senast den 1 september 2013
(dnr 4831/2010, 5729/2011 och 20116/2011).

Nya uppdrag i regleringsbrevet 2012
Uppdrag att analysera förutsättningarna för att förbättra statistiken när
det gäller socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser till kvinnor
respektive män som brottsoffer, i huvudsak de som är offer för hot och
våld.
Redovisas senast den 1 maj 2013 (dnr 2428/2012).

Uppdrag att som komplement till den nationella hemlöshetskartläggningen ta fram kunskap om hemlösa utrikes födda personer som inte har permanent uppehållstillstånd i Sverige avseende omfattning och karaktär.
Redovisas senast den 31 maj 2013 (dnr 22400/2012).

Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012
Uppdrag om kommunikationsinsatser avseende trygg och säker vård i
familjehem och hem för vård eller boende.
Redovisas senast den 1 juni 2013 (dnr 2748/2012).

Uppdrag att ta fram en vägledning till stöd för brukarmedverkan.
Redovisas senast den 31 januari 2013 (dnr 2953/2012).

Uppdrag att genomföra en kartläggning av behov av kunskap om våld
mot barn, m.m.
Redovisades den 18 juni 2012 (dnr 2974/2012). Kostnad: 379 tkr.

138

bilaga. regeringsuppdrag 2012

Uppdrag att utveckla metoder och vägledning för arbetet med personer
som utövar våld mot närstående

Delredovisas senast den 20 september 2013. Slutredovisas senast den 27 mars 2015
(dnr 24805/2012).

Uppdrag om att förlänga utvärderingen av utvecklingsarbetet Kunskap
till praktik
Redovisas senast den 31 mars 2015 (dnr 26990/2012).

Uppdrag att anordna ett seminarium om våld mot kvinnor och flickor
med funktionsnedsättning.
Redovisades den 30 oktober 2012 (dnr 31021/2012). Kostnad: 421 tkr.

Uppdrag att utveckla bedömningsinstrument och stödinsatser för personer utsatta för våld av närstående.
Delredovisas senast den 20 september 2013. Slutredovisas senast den 1 juni 2015
(dnr 33358/2012).

Uppdrag att utarbeta förslag till genomförande av öppna jämförelser
folkhälsa.
Redovisades den 19 december 2012 (dnr 33366/2012). Kostnad: 234 tkr.

Uppdrag att kartlägga landstingens stöd till glasögon för barn inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet.
Redovisas senast den 1 juni 2013 (dnr 38987/2012).

Uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningarna för försöksverksamhet med separationsteam.
Redovisades den 17 januari 2013 (dnr 43861/2012).

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga.
Redovisas senast den 28 februari 2013 (dnr 55097/2012).

Uppdrag att kartlägga och beskriva gränsdragningen mellan familjehem
och hem för vård eller boende inom den sociala barn-och ungdoms
vården.
Redovisas senast den 1 juni 2013 (dnr 3881/2013).

Krisberedskap
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag att genomföra förmågebedömning i samband med risk- och
sårbarhetsanalys 2012.
Redovisades den 15 november 2012 (dnr 40862/2011).

Uppdrag att vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års
nordiska hälsoberedskapsavtal.
Ingen återrapportering (dnr 4665/2011).

Nya uppdrag i regleringsbrevet 2012
Uppdrag att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel samt betala totalt 408 000 kronor till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift
för detta system.
Ingen återraportering (dnr 1018/2012).
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Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012
Uppdrag om inbyte av antivirala läkemedel

Ingen återrapportering (dnr 213/2012). Kostnad: 23 056 tkr.

Övriga uppdrag
Uppdrag beslutade innan 2012
Uppdrag att ta fram och ansvara för en webbaserad kunskapsportal inom
äldreområdet och området psykisk ohälsa samt att utreda portalens utvecklingsmöjligheter.
Delredovisas senast 31 mars 2013 (dnr 2302/2012), en oberoende utvärdering redo
visas senast den 30 april 2014 (dnr 13830/2009 och dnr 12943/2009).

Uppdrag att se över relationen mellan hälso- och sjukvårdslagen och annan lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens område respektive miljöbalken i fråga om yrkesmässig hygienisk verksamhet respektive former
av behandling utan kontroll som kan innebära en risk för patienten eller
den enskilde, t.ex. ingrepp med laser och injektion av botulinumtoxin.
Redovisades den 18 oktober 2012 (dnr 25/2011). Kostnad: 439 tkr.

Uppdrag att utreda problembilden på astma- och allergiområdet kopplad
till arbetsmiljön i skolan.
Redovisas senast den 1 april 2013 (dnr 22728/2011).

Nya uppdrag i regleringsbrevet 2012
Uppdrag att vara ordförande i Nordliga dimensionens hälso- och sociala
partnerskaps expertgrupp för primärvårds- och fängelsehälsosystem.
Ingen återrapportering (dnr 41385/2011).

Nya uppdrag genom särskilda beslut under 2012
Uppdrag att förbereda och inordna verksamhet med specialistkompetenskurser i Socialstyrelsen.
Delredovisades den 30 oktober 2012. Slutredovisades den 31 januari 2013
(dnr 51140/2012).

Regelbunden rapportering
Lägesrapporter
Uppdrag att årligen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen
inom hälso- och sjukvården.
Redovisades i gemensam rapport med tre andra lägesrapporter den 2 februari 2012
(dnr 3311/2010). Totalkostnad för alla fyra uppdrag var 2 580 tkr.

Uppdrag att årligen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen
inom vad gäller stöd och service till flickor och pojkar, kvinnor och män
med funktionshinder.
Redovisades i gemensam rapport med tre andra lägesrapporter den 2 februari 2012
(dnr 3311/2010). Totalkostnad för alla fyra uppdrag var 2 580 tkr.
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Uppdrag att årligen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen
inom äldreomsorg och äldrevård.
Redovisades i gemensam rapport med tre andra lägesrapporter den 2 februari 2012
(dnr 3311/2010). Totalkostnad för alla fyra uppdrag var 2 580 tkr.

Uppdrag att årligen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen
inom individ- och familjeomsorgen.
Redovisades i gemensam rapport med tre andra lägesrapporter den 2 februari 2012
(dnr 3311/2010). Totalkostnad för alla fyra uppdrag var 2 580 tkr.

Uppdrag att årligen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen
beträffande skyddet mot spridning av allvarlig smitta.
Redovisades den 30 mars 2012 (dnr 1732/2011).

Uppdrag att årligen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen
inom folkhälsa.
Redovisades den 30 mars 2012 (dnr 4675/2011). Kostnad: 1 656 tkr.

Större rapporter
Uppdrag att redovisa utvecklingen av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhet samt den långsiktiga utvecklingen av folkhälsan
och sociala förhållanden ur ett befolkningsperspektiv och miljöhälsa
samt analysera tänkbara orsaker till förändringar.
Redovisas senast den 31 mars 2013 (dnr 41926/2011).

Uppdrag att – utifrån data i befintliga register – redovisa statistik över
olycksfall bland barn, övergrepp mot barn och skador bland barn till följd
av avsiktlig självdestruktiv handling.
Redovisas senast den 28 februari 2015 (dnr 2445/2012).

Övrig återkommande rapportering
Uppdrag att redovisa Socialstyrelsens miljöledningsarbete.
Redovisades den 20 februari 2012 (dnr 42976/2011).

Uppdrag att rapportera bedömningar av tillgång och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor, samt tandläkare och tandhygienister.
Redovisades den 24 januari 2012 (dnr 2570/2011). Kostnad: 1 360 tkr.

Uppdrag att redovisa arbetet med nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer för tandvården.
Redovisas senast den 28 februari 2013 (dnr 5891/2012).

Uppdrag att redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen av
läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna samt för rekvisitionsläkemedel.
Redovisades den 7 maj 2012 (dnr 2482/2012). Kostnad: 2 058 tkr.

Uppdrag att redovisa det arbete som myndigheten genomfört inom ramen
för tillsynen av hälso- och sjukvården, socialtjänsten och LSS under
2011.
Redovisades den 24 april 2012 (dnr 2604/2012). Kostnad: 56 037 tkr.
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