
Kort om Socialstyrelsen



Det ska inte spela någon roll vem du är eller 
var du bor i Sverige – alla ska ha tillgång 
till en god vård och omsorg på lika villkor. 
Det är en viktig utgångspunkt för  
Socialstyrelsens arbete. 

Vårt uppdrag är att ta fram och 
utveckla statistik, regler och kunskap 
till regeringen och till dem som 
arbetar inom hälso- och sjukvård 
och socialtjänst. Vi riktar oss till 
förtroendevalda och tjänstemän 
i kommuner och landsting samt 
till vård- och omsorgsgivare och 
deras personal.

Med vårt arbete får alla aktörer 
tillgång till en gemensam  
nationell kunskapsbas.  
Det är en viktig förutsättning  
för en god vård och omsorg  
i hela Sverige.

Socialstyrelsen arbetar för att du ska  
få tillgång till en god vård och omsorg



Vi tar fram och utvecklar statistik, regler och kunskap 
inom en rad områden, till exempel cancervård,  
patientsäkerhet och e-hälsa. 

Socialstyrelsen tar också fram stöd till vården och 
omsorgen för olika grupper i samhället, exempelvis 
barn, äldre, personer med psykisk ohälsa eller med 
funktionshinder. Utifrån de lagar som styr tar vi fram 
föreskrifter (bindande regler) och allmänna råd  
(rekommendationer) om hur man lever upp till  
föreskrifternas krav.

En annan viktig uppgift är att förse hälso- och sjuk- 
vården och socialtjänsten med statistik om bland  
annat läkemedel, dödsorsaker och ekonomiskt 
bistånd. I våra utvärderingar följer vi upp hur vården 
och omsorgen fungerar när det gäller till exempel 
tillgång till personal, väntetider och tillgänglighet.

Som nationell kunskapsmyndighet inom vård och 
omsorg leder Socialstyrelsen flera rådgivande och 
beslutande organ som Rättsliga rådet, Etiska rådet  
och Rikssjukvårdsnämnden.

Vi har också en beredskap inför allvarliga händelser  
och kan då vid behov samordna hälso- och sjukvård- 
ens insatser.

Socialstyrelsen tar fram kunskap  
inom många olika områden



När du behöver hjälp från hälso- och sjukvården 
eller socialtjänsten förväntar du dig säkert att den ska 
baseras på bästa möjliga kunskap. Socialstyrelsens 
uppgift är att ta fram kunskap som utgår från bästa 
tillgängliga forskning och erfarenhet. 

Ett av våra uppdrag är att leda Rådet för styrning 
med kunskap – ett samarbete med åtta andra myndig-
heter – som ska driva på utvecklingen inom vården 
och omsorgen. 

Socialstyrelsen är även ordförande i en huvudmanna- 
grupp med förtroendevalda från kommuner och lands-
ting. Gruppen ska informera Rådet för styrning med 
kunskap om de behov som finns i vården och om- 
sorgen så att myndigheterna levererar rätt kunskap.

Flera myndigheter samarbetar för  
att utveckla bästa möjliga kunskap 

Socialstyrelsen

Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering, SBU

Folkhälsomyndigheten

Inspektionen för vård  
och omsorg, IVO

Läkemedelsverket

Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd, FORTE

E-hälsomyndigheten

Tandvårds- och läkemedels- 
förmånsverket, TLV

Myndigheten för delaktighet



För att du ska få en god och säker vård och omsorg 
måste hälso- och sjukvårdspersonal ha rätt kunskaper. 
Socialstyrelsen prövar och utfärdar legitimationer för 
personal inom 21 yrkesgrupper, bland annat apote-
kare, läkare, naprapater, psykologer och tandläkare.

Socialstyrelsen ansvarar också för ärenden till Hälso- 
och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som prövar 
behörighet av redan legitimerad hälso- och sjukvårds-
personal. HSAN kan återkalla legitimationer och 
begränsa rätten att skriva ut medicin.

Vi beslutar om legitimationer för 
21 yrkesgrupper



Vill du veta mer:
www.socialstyrelsen.se 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Telefon: 075-247 30 00  
Besöksadress: Rålambsvägen 3 i Stockholm

Kort om Socialstyrelsen

Socialstyrelsen tar fram och utvecklar statistik,  
regler och kunskap till hälso- och sjukvården  
och socialtjänsten. 

Vi är cirka 700 medarbetare som arbetar för att  
alla ska få tillgång till en god vård och omsorg  
på lika villkor.
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