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Under året har Socialstyrelsen på flera olika sätt medverkat till att 
utveckla hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, bland annat genom 
stöd till kompetensförsörjning samt arbete med gemensamma termer, 
begrepp och informationsstruktur för att nå målen i e-hälsovisionen 
2025. Socialstyrelsen har därutöver inrättat ett kunskapscentrum för 
ensamkommande barn och unga, deltagit i arbetet med den nationella 
strategin för att motverka mäns våld mot kvinnor samt gett stöd till den 
sociala barn- och ungdomsvården. Förlossningsvården har kartlagts, nya 
läkemedelsföreskrifter har tagits fram och vi har även beslutat om nya 
riktlinjer för bland annat schizofreni, ångest och depression, demens 
samt ohälsosamma levnadsvanor. Vi har även utvecklat vår samverkan 
med huvudmännen, arbetat med att öka kvaliteten och patientsäkerhe-
ten i den nära vården samt förberett en ökad nivåstrukturering av den 
högspecialiserade vården. Jämställdhet och barns rätt har fått allt större 
utrymme i myndighetens arbete. Därutöver har en förändrad säkerhets-
politisk situation ställt krav på ett utvecklat civilt försvar. 

Socialstyrelsens strategiska färdplan ger stöd för en långsiktighet i 
vårt utvecklingsarbete. Genom att lyssna och samverka vill vi nå ännu 
bättre resultat och öka nyttan utifrån vårt grunduppdrag. Färdplanen 
innehåller sju viktiga utvecklingsområden, däribland en jämlik hälsa, 
hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Därför har vi påbörjat ett arbete 
för att fördjupa våra analyser och utvärderingar för att dels kartlägga 
orsakerna till skillnaderna, dels identifiera effektiva åtgärder. 

För att underlätta myndighetens kontakt och samverkan med patient- 
och brukarorganisationer har myndigheten tre rådgivande organ: Äldre-
rådet, Nämnden för funktionshinderfrågor och Rådet för missbruks- 
frågor. Dessa organ är värdefulla, eftersom de ger vägledning och stöd 
samt identifierar områden där myndigheten bör ta initiativ och vidta 
åtgärder.

Digitaliseringen är ett område som genomsyrar samtliga utvecklings-
områden i färdplanen. Under året har myndigheten tagit fram flera nya 
digitala tjänster, däribland en webbtjänst för personer som söker legiti-
mation, en webbplats för patientsäkerhet samt flera introduktionspaket 
och kurser. Vi har även utvecklat den digitala kommunikationen. Flera 
informationskanaler har vidareutvecklats under året, bland annat  

Året i korthet
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podden På djupet och våra frukostseminarier I fokus. Myndigheten har 
även arbetat med statligt etos, värderingar och bemötande under året. 
Under hösten har #metoo gett aktualitet åt arbetet med att säkerställa att 
vi har en arbetsplats fri från trakasserier och där varje person bemöts 
med respekt.    

När det gäller kunskapsstyrning har myndigheterna i Rådet för 
styrning med kunskap fortsatt arbetet med att utveckla gemensamma 
strukturer för att samordna, effektivisera och behovsanpassa den statliga 
kunskapsstyrningen, till exempel genom en gemensam omvärldsbe-
vakning och en gemensam modell för patient- och brukardelaktighet. 
Huvudmannagruppen har lyft fram ett antal behov av kunskapsstyrning 
som myndigheterna har arbetat vidare med. 

Vårt interna arbete med att genomföra Agenda 2030 har fått en god 
start och vi tydliggör hur arbetet med att nå målen kopplar till myndighe-
tens löpande verksamhet. I det internationella arbetet har styrelsearbetet 
i Världshälsoorganisationen och uppdraget som ordförande i OECD:s 
hälsokommitté inneburit goda möjligheter att driva frågor som till exem-
pel sexuell och reproduktiv hälsa samt patientcentrering.

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare för deras engagemang 
och ett gott arbete byggt på gedigna kunskaper och erfarenheter. Jag vill 
också tacka alla experter och sakkunniga som på olika sätt bidragit i 
myndighetens arbete. Det är tack vare detta engagemang och den djupa 
sakkunskapen som myndigheten under året har gjort nytta för hälso- och 
sjukvården samt socialtjänsten.

Olivia Wigzell
Generaldirektör
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I fokus under 2017
Ett urval av Socialstyrelsens aktiviteter under året

16 februari – Socialstyrelsen lanserar webbplatsen Min insats. 
mininsats.se vänder sig till personer som vill hjälpa ett barn eller en ung 
person som behöver stöd. På webbplatsen finns information om olika 
uppdrag man kan ta hos sin kommun för att hjälpa barn samt var man kan 
anmäla sitt intresse för att ta ett uppdrag.

1 mars – Myndigheten presenterar lägesrapporten för tillståndet  
och utvecklingen inom hälso- och sjukvården 2017. Rapporten visar 
bland annat att arbetet med att förbättra levnadsvanorna har blivit mer 
etablerat inom hälso- och sjukvården men att hälsan i befolkningen är 
fortsatt ojämlik, särskilt mellan olika socioekonomiska grupper.

9 mars – Socialstyrelsen lanserar webbplatsen Vem får göra vad? 
vemfargoravad.socialstyrelsen.se Syftet med webbplatsen är att ge svar  
på ett antal vanliga frågor om vilka arbetsuppgifter som är särskilt regle-
rade enligt lag och vilka uppgifter en vårdgivare själv kan fördela utifrån 
personalens kompetens. Webbplatsen vänder sig till de som arbetar i 
hälso- och sjukvården och tandvården.

1 april – På uppdrag av regeringen inrättar Socialstyrelsen  
ett kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga.  
Centrumet vänder sig till yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso-  
och sjukvård och syftet är att  stärka det nationella arbetet med att  
utveckla och sprida relevant kunskap, tydliggöra hur rådande regelverk 
ska tillämpas och belysa utvecklingen på området

27 april – Socialstyrelsen överlämnar ett förslag på en åtgärdsplan 
för ett nationellt utvecklingsarbete i syfte att motverka den narkoti-
karelaterade dödligheten till regeringen. Som en följd får  
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten flera uppdrag på området.

Foto: Johanna Norin, 
Eva Edsjö
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1 juni – Den digitala tjänsten för att ansöka om legitimation  
lanseras. Tjänsten riktar sig till de som är utbildade i Sverige. Syftet är  
att effektivisera och förenkla legitimationsprocessen. Sedan lanseringen 
har 3 av 4 ansökningar gjorts via e-tjänsten.

15 juni – I samarbete med Universitetskanslersämbetet anordnar 
Socialstyrelsen konferensen Framtidens vårdkompetens  
– en nationell konferens om samverkan kring kompetensförsörjning  
i hälso- och sjukvården.

15 juni – Socialstyrelsen lämnar ett förslag till regeringen på en  
arbetsprocess för att nivåstrukturera den nationella högspeciali-
serade vården. Myndigheten får därefter i uppdrag att pröva denna  
nya modell inom två områden.

29 juni – Socialstyrelsen överlämnar ett underlag till regeringen om 
en nationell strategi för demenssjukdom. Underlaget visar bland annat 
att kunskapen om demenssjukdomar brister i vårdens alla yrkesgrupper 
och att kommunernas, landstingens och regionernas samverkan behöver 
förbättras.

27 september – Socialstyrelsen arrangerar konferensen Tillämpad 
socialtjänstforskning som syftar till att fördjupa samarbetet med forskare 
på området för att stärka forskningen om det sociala arbetets villkor och 
resultat.

2 oktober – Socialstyrelsens kampanj Balansera mera som riktar 
sig till allmänheten genomförs. Kampanjen innehåller tips och råd för 
att förhindra fallolyckor i vardagen. En utbildning riktad till professionerna 
presenteras i december.

17 november – Rådet för styrning med kunskap beslutar om en  
policy för stärkt patient- och brukarinflytande. Policyn innehåller 
rekommendationer som ska stärka brukarnas inflytande över framtida 
satsningar och forskning.

12 december – Socialstyrelsen beslutar om uppdaterade nationella 
riktlinjer för vård vid missbruk och beroende, om att se över föreskrif-
terna om läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) 
och presenterar Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården.  

20 december – Socialstyrelsen publicerar nationella rekommenda-
tioner för stöd och behandling vid spelmissbruk.
Rekommendationerna vänder sig till behandlare, chefer och verksamhets-
ansvariga inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Foto: Johanna Embretsén,
Ingegerd Sundlöf, Mostphotos
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Socialstyrelsen 2017
Socialstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet som verkar för god 
hälsa och social välfärd samt för vård och omsorg av hög kvalitet. De 
grundläggande bestämmelserna för vår verksamhet finns i förordningen 
(2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen. Myndigheten bedriver en 
bred nationell och internationell verksamhet som rör hälso- och sjukvård 
och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service 
till vissa personer med funktionsnedsättning samt frågor om alkohol och 
missbruksmedel. Vi bistår även regeringen med underlag och expertkun-
skap inom vårt verksamhetsområde.

Av Socialstyrelsens instruktion framgår också att vi särskilt ska arbeta 
med frågor som gäller barn och ungdom, funktionshinderspolitiken, jäm-
ställdhet samt främjande av människors lika rättigheter och möjligheter 
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Organisation
Socialstyrelsen är en styrelsemyndighet och vår styrelse består av åtta 
ledamöter.

Hösten 2016 gjordes en organisatorisk översyn för att sätta fokus på 
frågor om behörighet och statsbidrag. Denna översyn ledde till att en ny 
avdelning för dessa frågor bildades den 1 januari 2017.

Socialstyrelsen har under året varit organiserad i nio avdelningar.

Kommunikation             GD-stab                        Verksamhetsstöd

Styrelse        Internrevision

GD        Rådet för styrning  
       med kunskap

Statistik och                  Rättsavdelningen           Behörighet och              Kunskapsstyrning         Kunskapsstyrning          Utvärdering 
jämförelser                                                        statsbidrag                   för hälso-                     för socialtjänsten            och analys 
                                                                                                             och sjukvården
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Verksamhetens omfattning
År 2017 uppgick Socialstyrelsens totala kostnader till 900,5 miljoner 
kronor. Utöver förvaltningsanslaget finansierades vår verksamhet till 
cirka 30 procent av dels sakanslag dels externa medel. Dessa båda poster 
har under flera år utgjort en betydande del av vår finansiering. Den fort-
satt höga andelen finansiering utanför förvaltningsanslaget har medfört 
att organisationen har större fasta kostnader än vad den långsiktiga 
finansieringen täcker vilket gör oss sårbara för förändringar i den rörliga 
uppdragsvolymen.

Den 31 december 2017 var 742 personer anställda vid Socialstyrelsen, 
vilket är en ökning med 78 personer jämfört med samma tidpunkt 2016. 
Myndigheten expedierade totalt 32 368 ärenden under året, att jämföra 
med 32 632 ärenden 2016.

Under 2017 hanterade Socialstyrelsen 169 regeringsuppdrag, exklusive 
uppdrag om transfereringar. Vi fick 81 nya uppdrag under året, varav 59  
i regleringsbrevet och 22 genom särskilt beslut och vi och avslutade 79  
uppdrag. Regeringsuppdrag har kostnadsberäknats där det varit relevant 
och möjligt. Kostnaderna för respektive regeringsuppdrag redovisas i 
bilaga 1.

Socialstyrelsen handlägger och administrerar dessutom Hälso- och 
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), vilket innebär att personal som är 
anställd av Socialstyrelsen förbereder de ärenden som ansvarsnämnden 
beslutar om. Myndighetens kostnader för HSAN uppgick till 6 853 tkr 
2017, en ökning med 887 tkr.

Samverkan i Rådet för styrning  
med kunskap  
Socialstyrelsen ingår i Rådet för styrning med kunskap avseende hälso- 
och sjukvård och socialtjänst tillsammans med E-hälsomyndigheten, 
Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 
Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten 
för delaktighet, Statens beredning för medicinsk och social utvärde-
ring samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Rådet regleras av 
förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap. Socialstyrel-
sens generaldirektör är ordförande i rådet. Inom rådet drivs två nätverk, 
chefsjuristnätverket och nätverket för kommunikationschefer. Det råd- 
givande organet, huvudmannagruppen, som representeras av politiker 
från huvudmännen (kommuner, regioner och landsting) är en viktig 
samverkanspartner för rådet. 

Under 2017 har rådet bedrivit olika utvecklingsarbeten för att stärka 
en samordnad, effektiv och behovsanpassad kunskapsstyrning. Bland  
annat har rådet arbetat med att ta fram en policy för patient- och brukar- 
organisationers delaktighet i den statliga styrningen med kunskap. Rådet 
arbetar även med att göra det enklare att söka i den gemensamma för- 
fattningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läke- 
medel, folkhälsa med mera (HSLF-FS) och i kunskapsstöd genom 
samverkan i rådet om metadatamärkning och digitalisering.

Rådet har under året samverkat och inlett dialoger med andra parter 
inom kommuner, landsting och regioner.  Till exempel har samverkan 

Finansiering 2017

Förvaltningsanslag 68 %

Avgifter med mera 2 %
Sakanslag 
och externa 
medel 30 %
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med de regionala samverkans- och stödstrukturerna för socialtjänsten 
inletts och samverkan med den nya strukturen för kunskapsstyrning i 
landsting och kommuner har också skapats för att utveckla samverkan 
med huvudmännen.  Socialstyrelsen arbetar även kontinuerligt med att 
utveckla arbetsformerna för både rådet och huvudmannagruppen.

Ett viktigt inspel när det gäller behov av kunskapsstöd från myn-
digheterna i Rådet för styrning med kunskap kom i juni, när huvud- 
mannagruppen lyfte fem prioriterade områden inom vilka rådet ska 
bidra till utvecklingen. De fem områdena är 

• kommunal hälso- och sjukvård
• förändringar på systemnivå för att stödja utvecklingen inom vård och 

omsorg
• informationshantering som tydligare bidrar till kunskapsutveckling i 

hälso- och sjukvård och socialtjänst
• förvaltning och utveckling av Kunskapsguiden 
• samordnad statlig kunskapsstyrning inom området folkhälsa. 

Huvudmannagruppens prioriteringar utgör ett viktigt underlag för dialog 
med rådet och fortsatt utvecklingsarbete. 

Rådets mål får även genomslag i Socialstyrelsens interna arbete  
genom att arbetet med stärkt kunskapsstyrning finns med som ett viktigt 
utvecklingsområde i vår strategiska färdplan.

Rådets omvärldsanalys
Inom ramen för samarbetet i rådet gör myndigheterna årligen en  
gemensam omvärldsanalys. Analysen diskuteras därefter inom rådet och 
huvudmannagruppen, men den används även inom myndigheterna och 
olika samarbetsorganisationer som exempelvis Nationell samverkan för 
kunskapsstyrning, Nationell kunskapsstyrning för socialtjänsten och på 
Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med omvärldsanalysen är att 
den ska utgöra ett underlag för att identifiera prioriterade områden där 
det kan finnas behov av stärkt samverkan. 

Analysen ska vidare bidra till Socialstyrelsens strategiska och opera- 
tiva planering för att kunna hantera utmaningar på kort och lång sikt.

Socialstyrelsens strategiska färdplan  
fokuserar på intressentnyttan 
Den strategiska färdplanen är grunden för myndighetens strategiska 
utvecklingsarbete 2017–2020. Färdplanen, där vi formulerat både lång-
siktiga mål och specifika mål i sju utvecklingsområden, ska bidra till att 
öka nyttan för våra intressenter. Fokus är att utveckla vårt grunduppdrag 
utifrån vår instruktion samt skapa förutsättningar för en tillitsbaserad 
styrning och ledning. 

Planen har tagits fram genom att både chefer och medarbetare har 
varit delaktiga i att ge synpunkter på vad myndigheten behöver utveck-
la. I samband med  chefsdagar, avdelningsbesök av generaldirektören 
samt gemensamma dagar för myndighetens samtliga medarbetare 
(”Socialstyrelsens dag”) har aktiviteter genomförts då medarbetare 
tillsammans har identifierat möjligheter och hinder, vilket har haft stort Foto: Roine Magnusson, Johnér bildbyrå
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inflytande på exempelvis vår kompetensförsörjningsplan samt lett till 
diskussioner inom organisationen utifrån den statliga värdegrunden.

Information om det strategiska arbetet har även spridits till myn-
digheter, kommuner och landsting samt organisationer som företräder 
brukare och patienter. Den strategiska färdplanen uppdateras årligen uti-
från Socialstyrelsens omvärldanalys. På så sätt säkerställs att utvecklings- 
arbetet går i takt med omvärldens händelser. Färdplanen ligger därefter 
till grund för vårt arbete med årliga mål och verksamhetsplanering.

Digital utveckling  
med fokus på användarna 
Den snabba digitala utvecklingen påverkar hela samhället, inte minst 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen jobbar där-
för aktivt med ett brett spektrum av frågor som rör digitalisering. Det 
handlar bland annat om att skapa bästa förutsättningar för att möta 
omvärldens digitala behov, exempelvis hur invånarna söker och tar del av 
information och interagerar med myndigheten men också om att öka vår 
interna effektivitet. Ytterligare en förutsättning för en lyckad digitalise-
ring är att vi arbetar med it-säkerhet och driftsäkerhet.

Under året har myndigheten bland annat tagit fram bättre metadata-
märkning av kunskapsstöd och arbetat med digitalisering av de nationella 
riktlinjerna. Vi har utvecklat webbplatsen Vem får göra vad i hälso- och 
sjukvården? och vi har tagit fram en ny e-tjänst för legitimationer för 
personal som utbildats i Sverige. E-tjänsten lanserades före sommaren och 
innebär att sökande kan ansöka om legitimation både snabbare och enklare.

Socialstyrelsen har under året tagit fram en ny digital strategi som tar 
avstamp i regeringens digitaliseringsstrategi.

Vi har dessutom inlett arbetet med att förnya webbplatsen  
socialstyrelsen.se. 

Vi har under året även utvecklat vår digitala kommunikation, bland 
annat genom större synlighet i sociala medier, webbsändningar av 
frukostseminarier och ett trettiotal avsnitt av poddsändningen På djupet 
som tar upp Socialstyrelsens olika frågor. 

Utveckling av ledningssystemet 
Socialstyrelsen har sedan 2014 ett certifierat verksamhetsledningssystem 
i enlighet med standarderna för kvalitet, arbetsmiljö, informationssäker-
het och miljö. En extern revision av standarderna inom de fyra områdena 
genomfördes våren 2017, vilket resulterade i fortsatt certifiering. Detta 
innebär att myndigheten bedriver ett systematiskt arbete inom de fyra 
områdena med fokus på intressentnytta, och myndighetens ledning följer 
regelbundet upp alla delar av ledningssystemet.

Under 2017 har Socialstyrelsen startat ett arbete för att utveckla och 
förenkla ledningssystemet och därmed myndighetens arbetssätt. Detta 
arbete omfattar bland annat att verksamhetsstyrning utvecklas samt att 
myndighetens huvudprocesser följs upp och utvecklas. Myndigheten 
påbörjade även ett arbete under året med att införa ett nytt ärende- 
hanteringssystem. 

Foto: Maskot Bildbyrå AB/Johnér bildbyrå
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Miljöarbete 
Socialstyrelsens miljöarbete tar sin grund i miljölagstiftningen och i för-
ordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Sedan 2014 är 
vi också certifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden  
ISO 14001:2004. Under 2017 genomfördes en extern revision vilken 
visade att systemet fungerar och också utvecklas löpande. 

I januari blev Socialstyrelsens miljöutredning klar och nu omfattar 
den myndighetsövergripande miljöhandlingsplanen även Socialstyrelsens 
indirekta miljöpåverkan. Planen, som antogs i juni, innehåller ett över-
gripande miljömål och tre målområden, och den pekar ut inriktningen 
på miljöarbetet framöver. Målen omfattar dels myndighetens direkta 
miljöpåverkan (tjänsteresor, energi och upphandling), dels den indirekta 
miljöpåverkan som Socialstyrelsen bidrar till genom olika beslut.

Under 2017 har Socialstyrelsen påbörjat eller genomfört flera åtgärder 
för att främja miljö och hållbar utveckling, bland annat följande. 

• Vi har förbättrat rutinerna för att säkerställa miljöhänsyn i upphand-
ling genom att vi tagit fram en vägledning för att ställa miljökrav i 
upphandlingar. Där framgår det tydligt att miljökrav ska ställas när 
det är möjligt och lämpligt i alla typer av upphandlingar, det vill säga 
även vid direktupphandlingar och inköp. 

• Vi fortsätter det löpande arbetet med att energieffektivisera våra loka-
ler, till exempel genom att byta till energieffektiv belysning när lokaler 
renoveras eller byggs om. Detta arbete sker tillsammans med berörda 
hyresvärdar. 

• Vi har under året arbetat aktivt med att minska utsläppen av koldioxid 
från resor och transporter genom att vi använder den metodik som 
tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter 
(REMM). Det har bland annat inneburit att Socialstyrelsen 2017 har 
installerat Skype for Business på alla datorer för att fler möten ska 
kunna göras via webben. 

Innovation i vård och omsorg 
År 2017 initierade Socialstyrelsen ett antal projekt som på olika sätt 
främjar innovation inom vård och omsorg, och vi har börjat formulera 
en strategi för det innovationsfrämjande arbetet. Strategin bygger på en 
analys av Socialstyrelsens roll i innovationssystemet i relation till huvud-
männen, andra myndigheter, SKL, akademi och näringsliv. I det följande 
beskrivs några exempel på pågående aktiviteter som skapar förutsätt-
ningar för innovation:

• Myndigheten har inlett ett Vinnovafinansierat projekt om innovation 
inom socialtjänsten. 

• Vi studerar landstingens och regionernas utvecklingskraft genom 
deras styrning, drivkrafter och förmågor när det gäller att erbjuda 
relevanta tjänster till invånarna. 

• I samarbete med övriga myndigheter inom rådet för styrning med 
kunskap utvecklar vi även nya sätt att nå ut med kunskap, i första 
hand kring vård och omsorg av äldre med psykisk ohälsa. Genom att 
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Socialstyrelsen driver på för ökad innovation inom vård och omsorg. Bland annat för att invånarna ska kunna erbjudas relevanta tjänster. 

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos
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arbeta tillsammans och gemensamt utgå från behoven hos de äldre  
och verksamheterna där de tas om hand tror vi att ny kunskap kan  
nå ut bättre.

• Vi driver ett samarbetsprojekt mellan landsting/regioner och andra 
aktörer inom e-hälsa för att utveckla nya sätt att följa vårdprocesser  
i vårdens informationssystem. 

Dessa insatser bidrar till att undanröja hinder för och stimulera innova-
tion i vård och omsorg. Vårt arbete med att främja innovationer inom 
vård och omsorg redovisas utförligt i en särskild skrivelse till regeringen 
(dnr 2621/2016).

Socialstyrelsen i medierna
Öppenhet, tillgänglighet och god service är centrala begrepp i Socialsty-
relsens kontakter med media. Våra synpunkter och åsikter efterfrågas 
av journalister; 2017 omnämndes Socialstyrelsen i 13 300 artiklar, vilket 
motsvarar ca 250 artiklar per vecka. Bland annat visade media stort 
intresse för vår nationella hemlöshetskartläggning. Även kartläggning-
arna och analyserna av akutväntetider och förlossningsvården fick bred 
uppmärksamhet, liksom behovet av fler organdonatorer. I debatten lyfte 
vi bland annat psykisk ohälsa bland unga, ojämlik hälsa och vård, före-
byggande av fallolyckor samt behovet av effektiva insatser mot narkoti-
kadödligheten.

Av de artiklar som publicerades om Socialstyrelsen under 2017  
framställdes vi i neutral ton i 91 procent, i positiv ton i 3 procent och  
6 procent framställde oss i negativ ton. Det är alltså en liten andel, 
knappt 10 procent, av Socialstyrelsens mediebild som är värderande. 
Skillnaderna från 2016 är marginella, med någon procentenhet mindre 
negativ publicitet och någon procentenhet mer positiv. Den dominerande 
neutrala beskrivningen är därmed normalfallet och stöder på många 
sätt Socialstyrelsens trovärdighet och roll som myndighetsutövare och 
expert.

Fjolårets negativa publicitet handlade exempelvis om de nya nationella 
riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom, där debattörer 
bland annat framförde synpunkter på att Socialstyrelsen lagt för starkt 
fokus på kognitiv beteendeterapi (KBT). Annan negativ publicitet där 
Socialstyrelsen förekom gällde frågan om åldersbedömningar av ensam-
kommande asylsökande barn och unga samt nyanländas svårigheter  
att få svensk yrkeslegitimation. I debattrepliker, intervjuer och egna 
medieinitiativ har vi förklarat och motiverat våra förslag och ställning-
staganden samt även rättat sakfel om sådana förekommit i debattinlägg.  

Totalt 74 procent av artiklarna återfanns på nyhetsplats medan  
26 procent återfanns på ledarsidor eller i debattartiklar.

Socialstyrelsen eftersträvar en representation i media som motsvarar 
könsfördelningen bland de anställda. År 2017 ökade andelen kvinnor 
bland talespersonerna i myndighetens pressmeddelanden från 65 till  
74 procent, vilket motsvarar andelen kvinnor på myndigheten. 

Foto: Elliot Elliot, Johnér bildbyrå 
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Intäkter, kostnader och transfereringar 
Intäkter
Socialstyrelsens verksamhet finansieras genom anslag, avgifter och  
andra ersättningar samt bidrag från myndigheter och organisationer.  
Bidragen, främst från Kammarkollegiet, är i huvudsak knutna till särskil-
da regeringsuppdrag och betalas ut efter beslut av regeringen. Intäkterna 
2017 uppgick till 925,5 miljoner kronor, en ökning jämfört med 2016.

Verksamhetens nettoresultat är 25,0 miljoner kronor. Vanligtvis är 
myndighetens resultat 0 (noll), eftersom intäkterna avräknas med samma 
belopp som kostnaderna utfaller. Under 2017 har dock äldre oförbru-
kade bidrag, utan krav om återbetalning, intäktförts utan motsvarande 
kostnad. Resultatet faller ut som myndighetskapital på balansräkningens 
passivsida. Tabell 1 visar intäkternas fördelning.

Tabell 1. Intäkter
Intäkter fördelade på finansieringsslag 2015–2017, löpande priser (tusen kronor)

  2017 2016 2015

Förvaltningsanslag 612 846 551 138 453 776
Övriga anslag 187 725 196 337 198 819
Avgifter och andra ersättningar 20 907 19 744 22 075
Bidrag från myndigheter och andra  
organisationer*)

103 847 56 155 143 115

Finansiella intäkter 171 166 103

Totala intäkter 925 496 823 542 817 888

*) Av beloppet för 2017 utgör 25 037 oförbrukade bidrag som intäktsförts och utgör årets  
kapitalförändring.

 
Kostnader
Fördelningen av Socialstyrelsens kostnader för 2015–2017 framgår av 
tabell 2 nedan.

Personalkostnaderna har ökat mellan 2016 och 2017 från 500,8  
till 547,5 miljoner kronor. Under 2017 har antalet anställda ökat med  
78 personer.

Lokalkostnaderna har minskat marginellt, beroende på minskade drift-
kostnader. Det ökade antalet arbetsplatser har skett genom förtätning.

Övriga driftkostnader har ökat med 30,6 miljoner kronor jämfört med 
2016. Köpta tjänster varierar utifrån innehållet i de uppdrag som rege- 
ringen lägger på myndigheten. Detta förklarar huvudsakligen ökningen i 
driftkostnaderna. Exempelvis belastas utfallet 2017 med nya eller ökade 
kostnader för åldersbestämning genom magnetkameraundersökning, 
telefoni och datakommunikation, kunskapsprov för behörighet, tolkupp-
handling, beredskapsfrågor, uppdrag inom barnområdet, samtidigt som 
kostnaderna för andra uppdrag minskat.

Avskrivningarna är i princip oförändrade mellan åren. 2017 års av-
skrivningar gäller huvudsakligen immateriella anläggningstillgångar och 
it-utrustning. Nyinvesteringarna består företrädesvis av utveckling av 
e-tjänster samt annan digitalisering.
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Tabell 2. Kostnader
Kostnader för verksamheten 2015–2017, löpande priser (tkr)

Verksamhetens kostnader 2017 2016 2015

Kostnader för personal 547 476 500 810 496 281
Kostnader för lokaler 41 529 42 074 39 885
Övriga driftkostnader 295 963 265 402 255 147
Finansiella kostnader 626 530 391
Avskrivningar och nedskrivningar 14 865 14 725 26 185

Totala kostnader 900 459 823 542 817 888

Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar
Sedan den 1 juli 2015 gäller en omarbetad instruktion för Socialstyrelsen 
(2015:284), där indelningen i verksamhetsgrenar har gjorts om. Den nya 
indelningen tillämpas från och med 2016. I tabell 3 nedan redovisas 2015 
års värden enligt den tidigare indelningen. 

Tabell 3. Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar
Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar 2015–2017, löpande priser (tkr)*

Verksamhetsgren 2017 2016 2015

Kunskap 542 452 482 111 572 385
  varav Beredskap (47 644) -
Förvaltningsuppgifter 299 527 272 972 -
Regelgivning 29 498 33 712 42 422
Särskilda organ 28 982 34 747 12 602
Övriga uppgifter - - 190 479

Totala kostnader 900 459 823 542 817 888

* Till följd av en ny instruktion sedan den 1 juli 2015 har uppdelning på verksamhetsgrenar ändrats från 
och med 2016.

 
Transfereringar
Socialstyrelsens nettotransfereringar uppgick 2017 till 3,3 miljarder kro-
nor, vilket är i princip oförändrat i förhållande till 2016. Transferering-
arna har främst utgjorts av bidrag till landsting/regioner och kommuner 
men även bidrag till andra myndigheter och andra organisationer. Social-
styrelsen har även tagit emot 101 miljoner kronor genom återbetalningar 
av tidigare års bidrag från mottagare som inte har förbrukat medlen.

Resultatredovisning
Socialstyrelsen redovisar sin verksamhet i enlighet med förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, FÅB.

Många av Socialstyrelsens prestationer gäller längre projekt. I dessa 
fall redovisar vi prestationernas totala kostnad det år prestationen avslu-
tas, vilket inkluderar kostnader från tidigare år som kan hänföras till 
prestationen. För prestationer av annan karaktär, exempelvis handlägg-
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ning av behörighetsärenden, redovisar vi i stället årskostnaden. I denna 
årsredovisning redovisar vi 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 36 procent av de totala kostnaderna.

Resultatredovisningen ska lämnas i en indelning som myndigheten 
själv väljer och vi har valt att dela in prestationerna i våra fyra verksam-
hetsgrenar: kunskap, förvaltningsuppgifter, regelgivning och särskilda 
organ. Vi bedömer att redovisningen av prestationerna på ett rättvisande 
sätt beskriver myndighetens verksamhet. Urvalet har gjorts med utgångs- 
punkt från volym, kostnad och relevans.

I de allra flesta fall anges snittkostnaden för prestationerna. För presta-
tioner som har stora variationer i arbete och tidsåtgång är det dock inte 
relevant att redovisa snittkostnaden.

Utöver redovisningen av prestationer lämnar Socialstyrelsen en för- 
djupad redovisning som beskriver vad myndigheten har genomfört under 
året med utgångspunkt från de sakområden som har varit mest aktuella. 
Beskrivningen syftar till att ge en tydligare bild av vårt arbete för en god 
vård och omsorg inom respektive område.

Myndighetens samtliga regeringsuppdrag 2017 redovisas i bilaga 1.  
I bilaga 2 ges en samlad redovisning av årets publikationer.
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Sakområden  
och perspektiv
Här följer en beskrivning av de större insatser som myndigheten har 
slutfört inom några utvalda sakområden inom hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten. Vi redovisar även hur olika perspektiv belyses i våra 
publikationer.

Äldre
Socialstyrelsen har under året tagit fram olika stöd till äldreomsorgen 
och förbättrat kunskapsstyrningen och uppföljningen av en samman-
hållen vård- och omsorgsprocess för äldre. Arbetet har också inkluderat 
dels återkommande rapportering, till exempel den årliga lägesrapporten 
om tillståndet och utvecklingen inom området äldre, dels stöd till huvud-
männens kvalitetsutveckling genom bland annat en undersökning om 
äldres uppfattningar om vården och omsorgen. 

Förbättrad kontinuitet i bemanningen inom äldreomsorgen
Uppföljningen av regeringens satsning på ökad bemanning inom äldre-
omsorgen i kommunerna visar att satsningen sedan sommaren 2015 har 
finansierat ungefär 5 000 årsarbetare i olika yrkeskategorier hos kom-
munala och enskilda utförare av äldreomsorg. Av dessa årsarbetare är 
ungefär 90 procent kvinnor och 10 procent är män. Kommunerna redo- 
visar att de bland annat har åstadkommit ökad kontinuitet i bemanning-
en, bättre nattbemanning, team för trygg hemgång efter sjukhus- 
vistelse samt förbättrat arbete med aktiviteter för en meningsfull tillvaro 
för äldre personer. Redovisningen visar också att bättre kännedom om 
satsningen bland personalen leder till ett bättre utnyttjande av medel. 
Samtliga kommuner rekvirerade medel 2016 för sina och enskilda  
utförares verksamheter.

Hälsofrämjande insatser 
För andra året i rad ansvarade Socialstyrelsen för en nationell kampanj 
Balansera mera – Tips och råd för att förhindra fall i vardagen, denna 
gång med fokus på mat, motion och medicin. Kampanjen pågick en 
vecka i oktober och uppmärksammade personer från 55 års ålder och 
uppåt om hur de kan minimera risken för att falla. Pensionärsorganisa- Foto: Scandinav bildbyrå
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Kommunerna förbättrar arbetet med aktiviteter som bidrar till att äldre får en meningsfull tillvaro.

Foto: Maskot Bildbyrå AB Johnér bildbyrå
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tioner, civilförsvarsföreningar, kommuner, privata företag och vårdcen-
traler har under året arrangerat evenemang för att lyfta problemet med 
fallolyckor och använt Socialstyrelsens material som stöd.

Webbutbildningen Ett fall för teamet – en utbildning om att förebygga 
fall uppmuntrar till ett teambaserat arbetssätt där personalen arbetar sys-
tematiskt med riskbedömningar, planering, effektiva åtgärder och upp- 
följning för att förebygga fall. Utbildningen riktar sig till verksamheter 
inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Utbildningen tar exempelvis upp 
effektiva sätt för äldre att träna upp sin styrka och balans samt vikten 
av att dels äta näringsriktig och god mat, dels gå igenom sina läkemedel 
regelbundet. Interaktiva övningar varvas med teori, kunskapstest och 
stödmaterial som ger förslag på hur utbildningen kan användas i verk-
samheten.

Stöd för äldre personer att uttrycka sin vilja
Äldre personers vilja ska vara vägledande för de insatser äldreomsorgen 
ger, men många äldre som behöver omsorg har svårt att ta beslut och 
behöver stöd att uttrycka sin vilja. Socialstyrelsen har tagit fram metod-
stödet Stödja äldre personers vilja som finns tillgängligt på webbplatsen 
kunskapsguiden.se. Det riktar sig både till handläggare och utförare 
av äldreomsorg och beskriver hur personalen kan stödja äldre person-
er att uttrycka sin vilja när insatser erbjuds och planeras. Metodstödet 
innehåller även beskrivningar av regelverket för samtycke och ställ-
företrädare.

Kunskapsstöd för personalen
Patienter med omfattande behov av hälso- och sjukvård har rätt till  
en så kallad fast vårdkontakt.

Fast vårdkontakt är en författningsreglerad funktion för att tillgodose 
patienters behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i 
vården. Trots att rätten infördes redan 2010 i hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) har endast ett fåtal patienter erbjudits detta. Därför har Social-
styrelsen tagit fram vägledningen Om fast vårdkontakt och samordnad 
individuell plan för att stödja kommuner, landsting och regioner i arbetet 
med att identifiera lokala problem i övergången från sluten vård till  
öppen vård och omsorg. 

Socialstyrelsen har även förbättrat kunskapsstyrningen och  
uppföljningen av en sammanhållen vård- och omsorgsprocess  
för äldre genom att ta fram ett antal dokument som berör äldre: 

• Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning
• Nationella riktlinjer för vård vid stroke – Stöd för styrning och  

ledning (remissversion)
• Nationella indikatorer för äldres läkemedelsterapi 
• Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom  

(revidering, riktlinjerna från 2010)

Foto: Maskot bildbyrå
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Barn och unga
Frågor som rör barn och unga har fått stort utrymme inom många av  
Socialstyrelsens verksamhetsområden under året. Som en av sex myn-
digheter i regeringens kunskapslyft för barnets rättigheter har vi sett 
över den interna styrningen för att stärka och fördjupa arbetet med barn-
rättsperspektivet i alla delar av verksamheten. Vi har även kartlagt och 
analyserat myndighetens eget behov av kunskap om barns rättigheter. 
Dessutom pågår ett internt arbete för att utveckla stödmaterial och stöd-
strukturer inom myndigheten som gäller barns delaktighet i vårt arbete, 
det vill säga när Socialstyrelsen har kontakt med barn för att samla in 
deras erfarenheter och synpunkter. 

Fler placerade barn behandlas med psykofarmaka
De öppna jämförelser som skett av den sociala barn- och ungdomsvården 
under året visar att barn som är placerade i heldygnsvård det sista året 
i grundskolan klarar gymnasiet betydligt sämre än jämnåriga som inte 
placerats av socialtjänsten. Vi kan även tydligt se att allt fler placerade 
barn under en längre tid behandlats med två eller flera psykofarmaka, 
exempelvis antidepressiva och lugnande läkemedel. Fler flickor än pojkar 
har fått två eller flera psykofarmaka, 13 procent jämfört med 8 procent. 
Bland de flickor som är placerade har 28 procent förskrivits någon form 
av psykofarmaka under sista året i grundskolan jämfört med 22 procent 
av pojkarna.  

Fler barn får insatser från socialtjänsten
Statistiken över socialtjänstens insatser visar även att antalet barn som 
varit föremål för en insats från socialtjänsten har ökat. Enligt den senast 
publicerade statistiken (2016) fick 30 500 barn och unga insats enligt 
socialtjänstlagen (SoL) eller vård enligt lagen om särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) någon gång under året, att jämföra med 29 948 
barn och unga 2015. Det är framför allt barn över 15 år som får en insats 
och den vanligaste placeringsformen är familjehem. Pojkar är oftare 
än flickor heldygnsplacerade och ökningen över tid är också större för 
denna grupp.

Socialstyrelsen har under året kartlagt och inventerat behovet av 
kunskapsstöd bland profession och huvudmän inom området hälso- och 
sjukvård för barn och unga. I samråd med myndighetens vetenskapliga 
råd har prioriterade områden identifierats.

Vi har bland annat delrapporterat ett regeringsuppdrag att följa upp 
och analysera överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) om stöd till riktade insatser inom området 
psykisk hälsa 2016–2018. Av rapporten framgår att många regionala 
insatser inom överenskommelsen har riktats till barn och unga. Vanliga 
insatser är till exempel suicidprevention samt insatser som är inriktade 
på ökad skolnärvaro, familjecentraler, ungdomshälsa, samt väntetider för 
utredning och samordning kring barn och unga.

Nödvändigt med ökad tillgång till psykologisk behandling
Socialstyrelsen har kartlagt utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och 
unga vuxna till och med 2016. Omkring 10 procent av flickor, pojkar och 
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Som myndighet stärker och fördjupar vi arbetet med barnrättsperspektivet i alla delar av verksamheten. 

Foto: Rebecca Wallin, Johnér bildbyrå
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Foto: Susanne Walström, Johnér bildbyrå

unga män har någon form av psykisk ohälsa, utifrån uppgifter i  
Socialstyrelsens nationella hälsodataregister 2016. När det gäller unga kvin-
nor var motsvarande siffra omkring 15 procent. Bland flickor och pojkar 
innebär det att andelen med psykisk ohälsa fördubblats de senaste tio åren 
(från 4 till 8 procent bland flickor och från 4 till 10 procent bland pojkar).

Socialstyrelsen anser att det är angeläget att fortsätta följa utveck-
lingen av en ökad psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. En ökad 
kunskap om utvecklingen kan hjälpa olika aktörer inom hälso- och 
sjukvård och socialtjänst att möta behovet som uppstår av en försämrad 
psykisk hälsa bland unga. Orsakerna till ökningen i psykisk ohälsa är 
dessutom fortfarande okända. För att kunna möta den ökande psykiska 
ohälsan behövs bland annat en ökad tillgång till psykologisk behandling. 
Det slår Socialstyrelsen fast i Socialstyrelsens uppdaterade nationella 
riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som publicerades 
under året. Väsentliga delar av rekommendationerna i de nya riktlinjerna 
avser vård av barn och ungdomar.

Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga 
I april 2017 inrättade Socialstyrelsen Kunskapscentrum för ensam- 
kommande barn. Bakgrunden var det stora antalet ensamkommande 
barn och unga som kommit till Sverige de senaste åren och deras behov 
av stöd från socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

Centrumets uppdrag sträcker sig till och med 2020 och man arbetar med att

• stärka det nationella arbetet med att utveckla och sprida  
relevant kunskap och ändamålsenliga kunskapsstöd

• tydliggöra hur rådande regelverk ska tillämpas
• belysa utvecklingen av samverkan mellan skola,  

hälso- och sjukvård och socialtjänsten.

Kunskapscentrum riktar sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjuk-
vården och socialtjänsten samt nära verksamheter för att de i sin tur ska ge 
ensamkommande barn och unga den goda vård och omsorg de har rätt till. 

Uppdraget omfattar ensamkommande barn och unga upp till 21 års 
ålder som söker asyl och som fått tillfälligt eller permanent uppehålls- 
tillstånd eller avslag på sin asylansökan och därför kommer att utvisas 
från Sverige. Även ensamkommande barn och unga som vistats i Sverige 
utan tillstånd omfattas. 

Socialstyrelsen har även inrättat en särskild svarsfunktion med upp- 
gift att besvara frågor och ge stöd till kommunernas socialtjänst med 
koppling till flyktingsituationen. Sedan den 1 april 2017 är svarsfunk-
tionen även ingång för frågor riktade till kunskapscentrum för ensam-
kommande barn. 

Under året har centrumet 

• analyserat situationen i socialtjänsten med fokus på yngre  
ensamkommande (0–12 år), flickor och nätverksplaceringar

• lämnat en slutredovisning av uppdraget med anledning  
av det ökade mottagandet av ensamkommande barn 
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• publicerat en podd med fokus på ensamkommande flickor  
och nätverkshem, vilket är en typ av familjehem där barnet sedan 
tidigare känner familjehemsföräldrarna

• arrangerat konferensen Migrant children and young people – Social 
inclusion and transition to adulthood i Stockholm 23–24 oktober, 
tillsammans med European Social Network, ett europeiskt nätverk där 
myndigheter, organisationer och föreningar fokuserar på olika sociala 
frågor i ett antal EU-länder

• arrangerat frukostseminariet Flickor på flykt – vad händer sen?  
tillsammans med Socialstyrelsens kommunikationsavdelning

• följt upp ensamkommande barns och ungas psykiska och fysiska  
hälsa genom telefonintervjuer med 12 kommuner och genom frågor 
till idéburna organisationer

• rapporterat till riksdagens socialutskott om självskadebeteende,  
suicidförsök och suicid bland ensamkommande barn och unga

• avrapporterat en analys av socialtjänstens handläggning i ärenden  
som rör ensamkommande barn och barn som kommer med sin familj 
till Sverige och som uppges vara gifta

• tagit fram och spridit informationsmaterial på bland annat  
webbplatsen kunskapsguiden.se

• deltagit i ett tiotal konferenser och informerat om centrumets  
arbete och inhämta erfarenheter och behov

• haft dialogmöten med bland annat myndighetsrepresentanter,  
representanter från olika idéburna organisationer och Sveriges  
Kommuner och Landsting.

Sociala insatsgrupper
Socialstyrelsen har även redovisat två utredningar om sociala insats-
grupper, vilket är en lokal samverkansform där stödet till unga som 
riskerar att utveckla en kriminell livsstil samordnas under ledning av 
socialtjänsten i den kommun där personen bor. Utvärderingen av samver-
kansformen visar att arbetet med sociala insatsgrupper har bidragit till 
att lokala verksamheter har skapats inom ramen för socialtjänstens verk-
samhet när det gäller ärenden som berör kriminalitet. Den visar också 
att det finns lokala variationer när det gäller de sociala insatsgrupperna. 
På individnivå finns indikationer på att socialtjänstens arbete på kort 
sikt ger positiva effekter men detta tycks vara oberoende av om arbetet 
bedrevs via samverkan i sociala insatsgrupper eller via samverkan på 
annat sätt. 

Arbetet mot våldsbejakande extremism
Socialstyrelsen har under året undersökt socialtjänstens erfarenheter av 
våldsbejakande extremism genom en enkät som sändes ut till samtliga 
socialtjänster i landet. Av de 316 kommunerna/stadsdelarna var det 224 
som besvarade enkäten. Det framkom att 52 av verksamheterna hade 
kännedom om personer som är eller riskerar att bli involverade i vålds- 
bejakande extremism. Socialstyrelsen har även publicerat ett informa-
tionsmaterial som beskriver hur socialtjänsten kan arbeta för att före-
bygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som 
involverats eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism. 
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Psykisk ohälsa
Under året har Socialstyrelsen genomfört och publicerat arbeten  
på olika områden, bland annat:

• reviderade nationella riktlinjer för depression och ångest 
• förskrivning av adhd-läkemedel 
• förekomst av uppgivenhetssyndrom
• öppna jämförelser av indikatorer på psykisk ohälsa 
• uppföljning av statsbidrag.

Reviderade riktlinjer för depression och ångest 
Om personer med depression eller ångest inte får rätt behandling i tid 
riskerar de dels att få sämre funktionsförmåga, dels att bli sjuka länge. 
Obehandlade tillstånd kan även medföra att risken för suicid ökar, och 
det är viktigt att hälso- och sjukvården gör en snabb första bedömning 
för att se hur allvarligt tillståndet är och sedan aktivt följer upp med en 
planerad ny kontakt. 

Det är även vanligt med samsjuklighet vid depression och ångest. 
Därför bör hälso- och sjukvården även utreda och behandla eventuella 
kroppsliga sjukdomar hos dessa personer.

Vid lindriga och medelsvåra tillstånd av depression och ångest- 
syndrom rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården 
erbjuder psykologisk behandling, till exempel kognitiv beteendeterapi 
(KBT). Svår depression och psykotiska symtom bör i stället behandlas 
med antidepressiva läkemedel eller elektrokonvulsiv behandling (ECT), 
alternativt magnetstimulering av hjärnan. 

Förskrivningen av adhd-läkemedel ökar hos både barn och vuxna
Förskrivningen av adhd-läkemedel till både barn och vuxna fortsätter att 
öka och läkemedelsuttag är högst bland barn i åldersgruppen 10–17 år; 
årets analys visar att 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna 
i åldersgruppen hade minst ett uttag av något adhd-läkemedel. 

Nivån på förskrivningen är dessutom något högre än förväntat, med 
hänsyn till hur många som faktiskt antas ha adhd i befolkningen. Om  
utvecklingen fortsätter i den riktningen är det angeläget att öka 
kunskaperna om vad som ligger bakom. Det kan exempelvis vara så att 
vissa personer inte uppfyller samtliga kriterier för en adhd-diagnos men 
likväl har symtom som behöver hanteras med läkemedel.

Antalet asylsökande barn med uppgivenhetssyndrom har inte ökat
Uppgivenhetssyndrom bland asylsökande barn har inte ökat sedan  
diagnosen infördes 2014, trots farhågor om att tillståndet skulle öka på 
grund av att antalet asylsökande ökat. Däremot har antalet asylsökande 
barn som vårdas för psykisk ohälsa ökat. 

Vuxna med bipolär sjukdom och schizofreni riskerar att dö i förtid
Vuxna personer med bipolär sjukdom riskerar en kortare livslängd än 
övriga befolkningen. Förr var denna överdödlighet kopplad till olyckor 
och suicid men i dag handlar det mer om exempelvis hjärtkärlsjuk- 
domar, lungsjukdomar och hormonsjukdomar. Det kan bero på att  
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bipolär sjukdom ofta behandlas med stämningsstabiliserande läkemedel, 
där en vanlig biverkning är ökad fetma och metabola syndrom, vilket i 
sin tur ökar risken för hjärtkärlsjukdomar.

För personer med schizofreni innebär behandling med antipsykotiska 
läkemedel att risken för både akuta skov och självmord minskar. Behand- 
lingen främjar även rehabilitering och återintegrering i samhället, men 
samtidigt visar statistiken att den här gruppen har en högre dödlighet 
jämfört med övriga befolkningen. 

Funktionshinder 
Socialstyrelsen har under året arbetat för att stärka kompetensen hos 
verksamheter som ger stöd till personer med funktionsnedsättning, 
stärka individfokus, samt ge bättre förutsättningar för ett samordnat stöd 
inom funktionshindersområdet. I vår årliga lägesrapport beskriver vi 
tillståndet och den övergripande utvecklingen inom funktionshinders-
området.

Skillnader i stöd vid våldsutsatthet
Socialstyrelsen gör flera viktiga iakttagelser som rör stödet till perso-
ner med funktionsnedsättning i årets lägesrapport om insatser och stöd 
till personer med funktionsnedsättning. Vi konstaterar bland annat att 
skillnader mellan kvinnor och män kvarstår och att andelen män med 
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) dessutom har ökat något. Det ser annorlunda ut inom verksamhe-
ter enligt socialtjänstlagen (SoL) där en lägre andel män än kvinnor har 
insatser. 

Det är framför allt i åldersgruppen 35–54 år som andelen med insatser 
enligt SoL är större bland kvinnor än bland män. Andelen pojkar i de 
yngre åldersgrupperna är dock större inom båda lagstiftningarna. 
Socialstyrelsen konstaterar även följande: 

• Trots att våldsutsattheten många gånger är högre för personer med 
funktionsnedsättning än för andra så tycks förutsättningarna för stöd 
vara sämre både vad gäller socialtjänstens agerande vid indikationer 
på våldsutsatthet och den fysiska tillgängligheten vid skyddade boen-
den. Till exempel så har endast hälften av skyddade boenden i privat 
regi en entré som är tillräckligt bred för en rullstol.

• Hälso- och sjukvårdens arbete med egenvård fungerar många gånger 
bra, men det finns brister. Det gäller framför allt när den enskilde 
behöver stöd vid genomförandet av egenvård. Hälso- och sjukvårdens 
bedömningar av förmågan hos personliga assistenter och andra per-
sonalgrupper kan förbättras, likaså uppföljningen av egenvårdsbeslut. 

• Tillgängligheten vid vårdcentraler och socialtjänstkontor har blivit 
bättre sedan Socialstyrelsens förra mätning 2010. Förbättringar har 
skett både vad gäller fysisk tillgänglighet och anpassad information 
och kommunikation. Men samtidigt kvarstår många av de brister 
Socialstyrelsen konstaterade 2010, vilket innebär fortsatt ojämlika 
förutsättningar för tillgång till vård och stöd, särskilt för personer med 
hörselnedsättning. 

Foto: Alexander Farnsworth, Mostphotos
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Stärkt kompetens hos chefer och personal
Under året har Socialstyrelsen ökat förutsättningarna för stärkt kompe-
tens hos personal och chefer inom verksamheter som ger stöd till perso-
ner med funktionsnedsättning.

Vi har bland annat publicerat en introduktion för baspersonal inom 
verksamheter som ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Här 
ingår exempelvis uppdrag och ansvar, samverkan, individens rättigheter 
samt delaktighet och bemötande. Vi har även tagit fram en komplette-
rande webbintroduktion. 

Socialstyrelsen har även slutrapporterat uppdraget att utarbeta och 
upphandla en nationell utbildning för LSS-handläggare. Utbildningen 
genomfördes på tre lärosäten. Vi kan konstatera att hälften av landets 
handläggare inom LSS har deltagit i utbildningen, varav två tredjedelar 
har slutfört den. Utvärderingen visar att utbildningen har varit uppskat-
tad, i synnerhet den del av utbildningen som handlar om metoder för att 
kommunicera så att den enskilde kan bli mer delaktig.

Ökad kunskap om personlig assistans
Socialstyrelsen har under året ökat kunskapen om kommunernas stöd till 
personer som blir av med sin statliga assistansersättning enligt social- 
försäkringsbalken (2010:110). Vi uppmärksammar bland annat att kom-
muner inte alltid kontaktar enskilda när dennas assistansersättning  
dragits in av Försäkringskassan. Socialstyrelsen föreslår därför en för-
fattningsändring om att kommunerna ska få en skyldighet att ta kontakt 
med enskilda, för att ta reda på om dessa vill ansöka om insatser enligt 
LSS från kommunen. Vi har även analyserat konsekvenserna av Högsta
förvaltningsdomstolens domar som rör personlig assistans där tolkningen
har begränsat tillgången till assistansersättning. Vi konstaterar bland
annat att domarna medfört ett ökat behov av stöd från kommunen men
att alla kommuner troligen inte kan svara upp mot detta behov fullt ut.

Ett stärkt individperspektiv
Socialstyrelsen har genom flera uppdrag arbetat för att stärka individ- 
perspektivet och bättre samordna verksamheter som ger stöd till perso-
ner med funktionsnedsättning. I kunskapsstödet Vägar till förbättrad 
samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning fokuserar vi 
på samordnad information, gemensam planeringsprocess och praktiskt 
stöd. Vi har även tagit fram ett kunskapsstöd till barnhälsovården om att 
möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Kunskapsstödet om ökad delaktighet och självständighet för personer 
med kognitiv funktionsnedsättning riktar sig till chefer och andra profes-
sionella inom socialtjänstens verksamheter och lyfter såväl metoder för 
brukarmedverkan som viktiga förutsättningar för enskildas delaktighet.

Statsbidrag ger sysselsättning för personer med psykisk  
funktionsnedsättning
Socialstyrelsen ger statsbidrag till verksamheter som främjar syssel- 
sättningen för personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande på 
grund av psykisk funktionsnedsättning. Under förra året fick nästan  
4 000 personer sysselsättning tack vare bidragen, vilket är ungefär lika 
många som tidigare år. Av dessa har 275 män och 254 kvinnor gått vidare 
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Kommunerna bör ha en skyldighet att kontakta enskilda för att fråga om de vill ansöka om insatser enligt LSS.  

Foto: Hasse Bengtsson, Johnér bildbyrå
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till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller till en anställning i 
ett socialt företag, och 116 kvinnor och 97 män har gått vidare till studier 
enligt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

När verksamheterna redovisade hur de använt medlen fick de även 
ta ställning till hur de bidragit till målet med statsbidraget, vilket är att 
personer med psykisk funktionsnedsättning ska få 

• ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning 
• en ökad valfrihet genom att urvalet av sysselsättningsplatser lokalt 

utökas och breddas 
• en sysselsättning som är särskilt anpassad till den enskildes förut-

sättningar och som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv

• bättre möjligheter att återgå till den reguljära arbetsmarknaden.  

Hög delaktighet inom hjälpmedelsområdet
I Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdet konstaterar 
Socialstyrelsen att hjälpmedelsverksamheter inom landsting och kommu-
ner har god kännedom om patientlagen (2014:821) på övergripande nivå.  
Uppföljningen visar också att patienternas upplevelse av delaktighet är 
hög, men att valmöjligheterna kan förbättras. I omkring 65 procent av 
verksamheterna har all personal genomgått någon form av utbildning om 
de delar av patientlagen som handlar om hjälpmedel. Ungefär 60 procent 
av hjälpmedelsverksamheterna har använt sig av Socialstyrelsens stöd-
material om hjälpmedelsförskrivning. 

Samtliga tio delar av Socialstyrelsens hjälpmedelsuppdrag är nu 
genomförda. Deluppdragen har bland annat lett till ökad kunskap om 
ojämlikhet i hjälpmedelstillgång och kostnader, och om konsekvenserna 
av reformen om Fritt val inom hjälpmedelsområdet. Myndigheten har 
även publicerat stödjande material som riktar sig till chefer och för- 
skrivare inom hjälpmedelsområdet, en vägledning som vänder sig till 
första linjens chefer inom hjälpmedelsområdet och en nationell  
utbildning som i första hand riktar sig till förskrivare av hjälpmedel. 
Socialstyrelsen har genom sitt arbete inom hjälpmedelsområdet stärkt 
förutsättningarna för patienters delaktighet och valfrihet. Myndigheten 
har därmed även vidareutvecklat delar av det numera avvecklade  
Hjälpmedelsinstitutets verksamhet. 

Patientsäkerhet
Socialstyrelsens patientsäkerhetsarbete ska bidra till en god och säker 
vård och till att vårdskadorna i hälso- och sjukvården minimeras.  
Under 2017 har Socialstyrelsen bland annat publicerat ett samlat stöd för 
patientsäkerhet och tagit fram tydligare centrala begrepp inom området. 
Vi har publicerat två föreskrifter: en om ordination och hantering av 
läkemedel och en om systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vi har även 
identifierat trender och gjort öppna jämförelser inom säker vård.

Allt om patientsäkerhet samlat på ett ställe
Socialstyrelsen har tagit fram ett webbaserat stöd som samlar kunskap 
och underlag om patientsäkerhet på ett ställe, med syftet att minska de 
mest frekventa och allvarliga vårdskadorna. Materialet stödjer främst 
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chefer, ledare och medarbetare i hälso- och sjukvården, men även den 
enskilda patienten och närstående.

Stödet beskriver mål och fokusområden, tydliggör roller och ansvar, 
beskriver hur arbetet på nationell nivå är organiserat samt vilken myn-
dighet och organisation som gör vad. Det innehåller även information 
och stöd om riskområden, specifika skadeområden och vad hälso- och 
sjukvården kan göra för att minska risken för att en patient drabbas av 
en vårdskada. Det beskriver också hur en patient kan gå till väga för att 
klaga på vården eller föra fram synpunkter.

Profession och patienter, vårdgivare, landsting och regioner, andra 
myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har varit 
involverade i arbetet med att ta fram materialet. Tillsammans har vi 
säkerställt att relevant information, metoder och verktyg finns med. 

Ny föreskrift om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete
Socialstyrelsen har under året tagit fram en ny föreskrift om vårdgivar-
nas arbete med patientsäkerhet. Den syftar till att förebygga att patienter 
drabbas av vårdskador genom att integrera det systematiska patientsäker-
hetsarbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Den lyfter betydelsen 
av att sprida kunskap och öka lärande om händelser som medför eller 
kan medföra en vårdskada. Detta ökar i sin tur riskmedvetenheten och 
förstärker det förebyggande arbetet i hälso- och sjukvården.

För att föreskriften på bästa sätt ska stödja och utveckla verksamheter-
nas patientsäkerhetsarbete har vi fört dialog med företrädare från olika 
delar av hälso- och sjukvården samt tandvården och med företrädare för 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och SKL. 

En ny föreskrift för säkrare läkemedelshantering
Många vårdskador är läkemedelsrelaterade, och dessa skador orsakar 
stort lidande för patienten och stora kostnader för samhället. Social-
styrelsen har tagit fram uppdaterade föreskrifter och allmänna råd om 
ordination och hantering av läkemedel.  

En viktig förändring är att samma regler nu gäller för både öppen och 
sluten hälso- och sjukvård. Ett antal krav har dessutom skärpts; det har 
till exempel blivit tydligare att den som ordinerar ett läkemedel från bör-
jan ska ta ställning till läkemedelsbehandlingens längd och hur behand- 
lingen ska följas upp. Även kraven på hur personalen iordningställer, 
administrerar och överlämnar läkemedel har skärpts, liksom kraven på 
kunskap och kompetens vid delegering av läkemedelshantering. 

Tydligare centrala begrepp inom patientsäkerhetsområdet 
I Socialstyrelsens termbank har sju nya termposter tillkommit under året 
och tre befintliga har reviderats. Det är viktigt att myndigheter, vård-
givare och profession lägger samma betydelser i olika begrepp som rör 
vårdskador och patientsäkerhet. Olika tolkningar gör det svårt att få en 
samlad bild. En gemensam och tydlig bild underlättar däremot arbetet 
inom gemensamma risk- och vårdskadeområden. 

Därför har Socialstyrelsen tillsammans med SKL, Svensk sjuksköter-
skeförening, Svenska Läkaresällskapet och Terminologicentrum TNC 
definierat ett antal centrala begrepp, till exempel vårdskada, komplika-
tion, tillbud, negativ händelse och patientsäkerhetsarbete. 
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Foto: Eva Edsjö

Trender och öppna jämförelser inom säker vård 2013–2016
Andelen vårdtillfällen med vårdskador minskade successivt från  
2013 fram till mitten av 2015. Därefter verkar trenden ha planat ut eller 
vara svagt uppåtgående. Under hela perioden minskade andelen med  
14,2 procent för kvinnor och 11,4 procent för män. Detta har framkom-
mit i Socialstyrelsens öppna jämförelser och vid uppföljningen av ett 
antal indikatorer som kan påverka förekomsten av vårdskador. Vi har 
även tittat på i vilken utsträckning vården vidtar åtgärder som förebygger 
dem. 

En trend inom somatisk slutenvård för vuxna är att utlokaliserade  
patienter har dubbelt så hög andel vårdtillfällen med vårdskador än 
patienter som vårdas på en disponibel vårdplats. Överbeläggningarna har 
därtill ökat i riket som helhet, men det finns stora regionala skillnader. 
Vi ser också att män drabbas oftare av vårdskador än kvinnor. 

Några positiva trender är bland annat att andelen patienter med 
vårdskador som hade kunnat undvikas har minskat, liksom andelen vård-
tillfällen med vårdrelaterade infektioner (VRI). Mellan 2008 och 2016 
har de vårdrelaterade infektionerna minskat från 11,4 procent till 8,2 pro-
cent för kvinnor och från 11,8 procent till 10,1 procent för män. Dessu-
tom minskar antalet äldre personer i samtliga landsting och regioner som 
får läkemedel som bör undvikas på grund av risk för biverkningar såsom 
förvirring, muskelsvaghet, balansstörningar eller dagtrötthet. 

Missbruk och beroende
Socialstyrelsen har under 2017 fortsatt arbetet inom ramen för  
regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks- 
politiken (ANDT). Arbetet har bland annat inkluderat 

• vår årliga lägesrapport till regeringen om tillståndet och utvecklingen 
inom området

• rapportering till Folkhälsomyndigheten om den verksamhet  
som ligger inom vårt ansvar kopplat till regeringens ANDT-strategi

• öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården
• medverkan i den nationella myndighetssamverkan inom  

ANDT-området. 

Utöver det har vi på uppdrag av regeringen även tagit fram en åtgärds- 
plan för att motverka narkotikarelaterad dödlighet i samverkan med 
Folkhälsomyndigheten, rapporterat ett regeringsuppdrag om uppföljning 
av förändringarna i föreskrifterna för läkemedelassisterad behandling 
vid opioidberoende (LARO) och delrapporterat ett regeringsuppdrag om 
uppföljning av konsekvenser av ändringar i lagen om utbyte av sprutor 
och kanyler. 

Tillgängliggörande av naloxon 
Substansen naloxon är en opioidantidot som upphäver effekterna av  
opiater och opioider (till exempel morfin och heroin). Tidig tillförsel av  
naloxon utgör tillsammans med hjärt- och lungräddning en viktig del av 
det akuta omhändertagandet av en person med andningsdepression efter 
en opioidöverdos. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket anser att en 
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Behandlare, chefer och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har fått rekommendationer kring stöd,  
vård och behandling av personer med spelmissbruk eller spelberoende om pengar.  

Foto: Lieselotte Van Der Meijs, Johnér bildbyrå
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viktig insats för att rädda fler liv vore att tillgängliggöra naloxon för 
personer i riskzonen för överdos samt för närstående och personal inom 
polis och socialtjänsten, i enlighet med Världshälsoorganisationens  
riktlinjer.  
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen fick därför i uppdrag av regering-
en i april 2017 att utreda och föreslå lösningar som möjliggör att naloxon 
ska vara tillgängligt även för personer i högriskindividers närhet, till 
exempel anhöriga eller vänner. 

I maj 2017 gav regeringen Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i 
uppdrag att analysera och redogöra för vilka möjligheter som redan finns 
inom ramen för nuvarande reglering att göra naloxon tillgängligt för 
patienter och personer utanför hälso- och sjukvården. Uppdraget  
redovisades i juni 2017. 

Fler vårdas för alkohol- och narkotikamissbruk
I Socialstyrelsens lägesrapport för individ- och familjeomsorgen 2017 
publicerades resultatet från vår kartläggning av vårdlandskapet 2016. 
Kartläggningen visar att det är fler som vårdas inom hälso- och sjuk-
vården på grund av alkohol- och drogmissbruk 2016 jämfört med 2006, 
och bland de vårdade har andelen unga med drogmissbruk och av äldre 
personer över 65 år med skadligt bruk eller missbruk av alkohol ökat 
markant. 

Kartläggningen visar även att andelen klienter med tungt missbruk 
och psykisk ohälsa har ökat inom socialtjänstens missbruksvård och 
att antalet frivilliga insatser har minskat, samtidigt som fler har vårdats 
med tvång. Kvinnor med insatser eller vårdkontakter inom missbruks- 
och beroendevården är generellt sett yngre än männen och fler kvinnor 
beskrivs ha problem med sin psykiska hälsa.

Behandling av spelproblem, spelmissbruk  
och spelberoende om pengar
Ungefär två procent av Sveriges befolkning i åldersgruppen 18–84 år har 
spelproblem, och för cirka 31 000 personer bedöms spelproblemen som 
allvarliga. Problemen finns i alla befolkningsgrupper men är vanligare 
bland män och unga.

Socialstyrelsen har under året tagit fram ett kunskapsstöd med sex 
rekommendationer som gäller stöd, vård och behandling av personer 
med spelmissbruk eller spelberoende om pengar. Kunskapsstödet vänder 
sig till behandlare, chefer och verksamhetsansvariga inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten, men rekommendationerna är även avsedda 
att användas av dem som tar fram vårdprogram och andra styrdokument 
för behandling av missbruk eller beroende av spel om pengar. Bakgrun-
den till uppdraget är de ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen som träder i kraft den 1 januari 2018. 



ÅRSREDOVISNING 2017
SOCIALSTYRELSEN

35

SAKOMRÅDEN OCH PERSPEKTIV

Hbtq
Socialstyrelsen är utsedd att vara en strategisk myndighet, i enlighet  
med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. En stor del av 2017 års 
arbete inom området har handlat om att samverka med frivilligsektorn 
och med de övriga fyra utsedda strategiska myndigheterna. Socialsty-
relsen har under året varit sammankallande myndighet och samverkan 
har fokuserat på att informera och sprida erfarenheter om arbetet med 
strategin. Som myndighet har vi särskilt arbetat för att integrera unga 
transpersoner i frågor om psykisk ohälsa genom att identifiera relevanta 
verksamheter och satsa på ökad kunskap hos medarbetare.

Utbildning för ökad kunskap om hbtq i socialtjänsten
Socialstyrelsen har under 2017 arbetat fram en utbildning om hbtq för 
socialtjänsten. Utbildningen ger socialtjänsten kunskap om hbtq-perso-
ners villkor och levnadsförhållanden samt om hur diskriminering kan 
ta sig uttryck inom socialtjänstens område. Genom att öka kunskapen 
och förändra arbetssätten ska förtroendet för socialtjänstens insatser öka 
samtidigt som ett likvärdigt och professionellt bemötande säkerställs. 
Utbildningen innehåller kunskap om normer och maktstrukturer, om 
hbtq-personers situation samt metoder att arbeta med hbtq-perspektiv i 
socialtjänsten.

Registerstudie visar att diagnosen könsdysfori ökar
Socialstyrelsen har genomfört en registerstudie över diagnosen köns-
dysfori, det vill säga att en person drabbas av psykiskt lidande eller en 
försämrad förmåga att fungera i vardagen på grund av att könsidentite-
ten inte stämmer överens med det registrerade könet. 

Studien visar att antalet nya fall har ökat sedan 1998. Andelen per-
soner med könsdysfori var omkring 0,04 procent i befolkningen 2015. 
Det motsvarar nästan 3 500 personer. Ökningen är tydligast bland unga 
vuxna och bland barn som har tilldelats könstillhörigheten flicka vid 
födseln, och den kommer att innebära ett ökat behov av sjukvårdens 
insatser. Socialstyrelsen kommer att fördjupa studien för att bland annat 
undersöka psykisk ohälsa hos personer med könsdysfori.

Statsbidrag ger förutsättningar för bättre bemötande
Socialstyrelsen har genomfört en utvärdering där de verksamheter som 
mottagit bidrag från Socialstyrelsen uppger att de utbildningsinsatser 
som skett utifrån hbt-statsbidrag har lett till ett bättre bemötande av 
hbt-personer. Under 2015 och 2016 fördelade Socialstyrelsen statsbidrag 
till kommuner, landsting och regioner för insatser som syftar till att öka 
kunskapen om hbt-personers situation. Statsbidragen har bland annat an-
vänts till föreläsningar och utbildningar för personal inom vård, omsorg, 
skola och kulturverksamheter. 

Hälften av dem som svarat på utvärderingen uppger att de har ändrat 
rutiner och styrdokument utifrån utbildningsinsatsen. I de flesta fall har 
bidraget använts som en del av en större satsning på ökad hbt-kompetens.

Foto: Maskot/Folio
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Jämställdhet
Socialstyrelsen har tidigare tagit fram en handlingsplan för att utveckla 
jämställdhetsperspektivet i vår verksamhet. Det innebär att vi ser över 
arbetsformer, arbetssätt, rutiner och styrdokument. Under 2017 har vi 
fortsatt lyfta fram jämställdhetsperspektivet i statistik, lägesrapportering 
samt övriga uppföljningar och utvärderingar. Vi arbetar också aktivt med 
att få en jämnare representation av kvinnor och män i expertgrupper 
samt när vi uttalar oss i media. 

Fortsatta skillnader inom hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdens resultat har förbättrats på flera områden, men 
Socialstyrelsens lägesrapporter och öppna jämförelser visar att det fort-
farande finns skillnader mellan kvinnor och män inom både hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. Nedan redovisas ett urval av skillnader som  
vi lyft fram i publikationer 2017.

Män dör oftare än kvinnor av hjärtinfarkt 
Det är betydligt vanligare att män drabbas av hjärtinfarkt än att kvinnor 
gör det. År 2016 insjuknade drygt 16 700 män och 10 200 kvinnor.  
Skillnaden mellan könen har minskat över tid, men risken att dö av  
hjärtinfarkt är fortfarande högre för män än för kvinnor. Bland män  
avled 110 personer per 100 000 invånare, jämfört med bland kvinnor  
där 59 personer per 100 000 invånare avled. 

Det finns även könsskillnader när det gäller diagnostik och behandling 
inom hjärtsjukvården, exempelvis för behandling med implanterbar  
defibrillator, där kvinnor får färre implantationer än män. Anledningen  
till det låga antalet implantationer bland kvinnor är oklar. Det kan vara 
så att kvinnors hjärtproblem inte upptäcks i tid av sjukvården och att de 
därmed inte remitteras till rätt behandling. Kunskapen om symtombilder 
och klinisk profil behöver därför öka, framför allt i primärvården.

Det behövs mer psykologisk kompetens inom diabetesvården
Målnivåerna för diabetesvården visar positiva resultat och trenderna 
tyder på en stadig förbättring för såväl kvinnor som män enligt  
Socialstyrelsens uppföljning och översyn. 

Under 2017 har vi särskilt utrett ojämställdhet i behandling inom 
diabetesvården. Resultaten visar att den psykiska ohälsan är högre bland 
personer med diabetes jämfört med personer som inte har diabetes, 
och att särskilt unga kvinnor är drabbade. Det finns därför behov av 
att förstärka de multiprofessionella teamen inom diabetesvården med 
beteendevetenskaplig eller psykologisk kompetens, eftersom detta saknas 
i dag. 

Förlossningsvården behöver bli mer jämlik
Socialstyrelsens kartläggning av förlossningsvården visar att det finns 
regionala skillnader, bland annat när det gäller den tid nyblivna mammor 
vistas på BB. Totalt sett minskar nyblivna mammors tid på BB.  
År 2015 var medelvårdtiden 1,8 dygn efter en vaginal förlossning och  
3 dygn efter ett kejsarsnitt, medan medelvårdtiden 2017 varierade mellan 
6 timmar upp till 3 dygn. Praxisskillnaderna mellan landstingen och 
regionerna är dessutom stora. Foto: Caiaimage/Johnér bildbyrå
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En risk med korta vårdtider är att psykisk ohälsa inte upptäcks, och 
trots att depression efter förlossning är relativt vanligt saknar två tredje- 
delar av sjukhusen skriftliga rutiner för att identifiera och hantera psykisk  
ohälsa efter förlossning. 

Vården på sjukhuset behöver bli mer familjecentrerad. Bara vart 
tredje sjukhus i landet ger mamma och barn möjlighet att vårdas ihop 
när barnet är för tidigt fött eller sjukt, och färre än hälften av sjukhusen 
erbjuder en familjecentrerad vård där en partner kan stanna kvar även 
nattetid på sjukhuset efter förlossning. Även kontinuiteten och samver-
kan mellan MVC, BB och BVC bör stärkas, framför allt för kvinnor med 
komplikationer efter förlossningen eller psykisk ohälsa. För att uppnå en 
mer jämlik förlossningsvård i landet behövs en större samsyn och fler 
kunskapsstöd bör tas fram på nationell nivå. 

Inga skillnader i tandhälsa mellan flickor och pojkar
Andelen kariesfria 19-åringar ökade från 31 till 37 procent mellan 2010 
och 2015. Det finns inga större skillnader mellan flickor och pojkar. 
Bland förskolebarn ses dock en svag negativ trend, där allt fler har karies 
i mjölktänderna. 

Tandhälsan bland vuxna utvecklas också fortsatt positivt. Men god 
tandhälsa, tandvårdskonsumtion och behovet av tandvård är ojämlikt  
fördelat i befolkningen, och besök i tandvården har ett tydligt samband 
med socioekonomiska faktorer. Hos asylsökande och nyanlända före-
kommer ett stort och ofta akut tandvårdsbehov, jämfört med hos den 
övriga befolkningen, enligt Tillståndet och utvecklingen inom hälso-  
och sjukvård 2017.

En positiv trend är att antibiotikaförskrivningen minskar inom tand-
vården. Minskningen har varit större bland offentliga vårdgivare än 
bland privata vårdgivare. De regionala skillnaderna är dock fortfarande 
stora och kvinnor förskrivs fortfarande fler recept på antibiotika än män. 

Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser socialtjänst stärks
Socialstyrelsen har under 2017 arbetat med att förbättra jämställdhets- 
perspektivet i öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och 
sjukvård. Bland annat har vi tagit fram nya könsuppdelade indikatorer för 
ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård samt LSS-insatser. 

Utrikesfödda kvinnor har oftare långvarigt ekonomiskt bistånd
Ungefär lika många män som kvinnor tar emot ekonomiskt bistånd.  
Däremot är ensamstående kvinnor med barn och utrikes födda över- 
representerade. Det är något vanligare bland kvinnor att försörjnings- 
hindren beror på ohälsa och föräldraskap, medan det för män är vanli-
gare med sociala skäl. Utrikes födda kvinnor har i högre grad än andra 
grupper långvarigt ekonomiskt bistånd. 

Ett av regeringens jämställdhetspolitiska delmål är ekonomisk jäm-
ställdhet. Inom ekonomiskt bistånd blir därför frågan huruvida kvinnor 
och män erbjuds rätt insatser och stöd anpassat efter deras behov eller 
om det finns skillnader som förstärker ojämställdhet. Kommunerna bör 
göra egna analyser på lokal nivå för att ta reda på mer om vad skillnad-
erna beror på och vilka insatser kan utjämna omotiverade skillnader.

Foto: Lina Arvidsson, MaskotBildbyrå AB/Johnér bildbyrå
och Nenad Nedomacki, Mostphotos
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Vi erbjuder tillsammans med  länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) ett nationellt och regionalt kompetensstöd  
om våld i nära relationer. 

Foto: Josefine Bolander, Johnér bildbyrå
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Insatser mot våld i nära relationer
Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor. I strategin finns ett fokus på att stärka 
skyddet för våldsutsatta men också på mäns delaktighet i och ansvar för 
att stoppa våldet. Här är Socialstyrelsen en viktig aktör, och vi har flera 
uppdrag som handlar om att ta fram kunskap och metoder som ökar för-
utsättningarna att genomföra strategin. Socialstyrelsen erbjuder i samar-
bete med länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 
ett nationellt och regionalt kompetensstöd om våld i nära relationer.  
NCK har i samverkan med Socialstyrelsen tagit fram en webbkurs som 
ingår i det stödet. Kursen fokuserar på socialtjänstens ansvar för vålds- 
utsatta och på att ställa frågan om våld. Kursen har fått stort genomslag  
i landet och 19 000 personer gick utbildningen 2017. 

 Under 2017 har Socialstyrelsen fördelat medel till kommuner, lands- 
ting och ideella föreningar för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i 
nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har 
bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. Medlen har exempelvis  
använts till kompetensutveckling och till att fastställa rutiner och  
processer för att upptäcka våldsutsatthet. 
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Beredskap
Socialstyrelsen har ett samlat ansvar för att utveckla och upprätthålla 
expertis samt sprida kunskap om katastrofmedicin. Arbetet med kris-
beredskap inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ska dels 
stärka samhällets beredskap att möta allvarliga händelser, dels bidra till 
att minska konsekvenserna i samhället av sådana händelser, och vi har 
identifierat ett behov att utöka vårt arbete för att stärka hälso- och sjuk-
vårdens katastrofmedicinska förmåga och traumatologi vid allvarliga 
händelser med ett stort antal skadade.

Socialstyrelsen är också 1 av 45 så kallade bevakningsansvariga 
myndigheter, vilka har ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap. 
I december 2015 fick dessa myndigheter ett samlat uppdrag att åter-
uppta beredskapsplaneringen inom det civila försvaret 2016–2020, 
vilket framgår av regeringens planeringsanvisningar. Socialstyrelsen har 
därför samarbetat med Försvarsmakten 2016–2017 i syfte att ta fram en 
beskrivning av hur ett sjukvårdssystem för totalförsvaret kan se ut och 
byggas upp. Arbetet har redovisats hösten 2017 och kommer att ligga 
till grund för hur vi tillsammans med Försvarsmakten, landstingen och 
regionerna kan planera det fortsatta arbetet med att stärka det civila  
försvaret från hälso- och sjukvårdens perspektiv.

Utvecklad samverkan med landstingen
Socialstyrelsen genomför sedan november 2016 regelbundna och vecko-
visa samverkanskonferenser på nationell nivå med alla landsting och 
regioner, för att på så sätt stärka förmågan att identifiera vilken typ av 
stöd enskilda landsting och regioner behöver eller kan ge vid inträffade 
allvarliga händelser. Våren 2017 genomfördes en utvärdering där lands-
tingen och regionerna skattade samverkanskonferensernas funktion högt. 
Man ansåg även att konferenserna ökat samverkan med Socialstyrelsen.  
Denna ökade samverkan underlättade avsevärt förmågan att stödja 
Stockholms läns landsting under terrorattentatet i Stockholm den 7 april. 

Vi har även utvecklat vår samverkansfunktion för att tidigt kunna 
identifiera behov av inriktning och samordning ur ett nationellt hälso- och 
sjukvårdsperspektiv, och i samband med EU-toppmötet i Göteborg den 
16–17 november närvarade vi med en samverkansperson på plats i det 
stabsarbete som Västra Götalandsregionen genomförde.
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Internationella hälso- och sjukvårdsinsatser
I en gemensam rapport till regeringen har Socialstyrelsen, Folkhälso-
myndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
redovisat Sveriges förutsättningar att delta i internationella hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Slutsatserna visar Sveriges förmåga att bistå i interna-
tionella hälso- och sjukvårdsinsatser genom att dels anpassa existerande 
resurser för internationellt arbete, dels vidareutveckla nationella resurser 
som på sikt kan delta i internationella insatser. Av rapporten framgår att 
vi bedömer att en insatsförmågas effektivitet vid sällanhändelser ökar 
om den utförs av personal som arbetar med liknande uppgifter i varda-
gen, om än i mindre skala. Socialstyrelsens arbete utgår från att kvalitet 
och effektivitet säkerställs på bästa sätt om utvecklingen av insatsför-
måga utgår från ett nationellt perspektiv. 

En utvecklad nationell förmåga som kan svara mot internationella 
uppkomna behov skulle öka tillgången på erfaren personal. Detta kom-
mer i sin tur att stärka och effektivisera Sveriges förmåga när det gäller 
katastrofmedicinskt omhändertagande. Svenska hälso- och sjukvårds- 
insatser i utlandet skulle därmed både vara en del av politiska eller 
biståndsmässiga beslut och bidra till bättre förutsättningar vid nationella 
inträffade allvarliga händelser.

Ett av Socialstyrelsens kunskapscentrum i katastrofmedicin  
(tillika ett så kallat WHO collaborative center) har stöttat Världshälso- 
organisationen (WHO) och hälso- och sjukvårdsministeriet i Irak med  
traumavård och katastrofmedicinsk expertis på plats i Erbil, Irak.  
Socialstyrelsens medicinska experter utbildade både sjukhuspersonal 
samt bidrog med expertis i framtagandet av traumavårdsplaner för  
skadade patienter från Mosul.

Hälso- och sjukvården och civilt försvar
Mot bakgrund av det förändrade säkerhetsläget i närområdet inledde 
Socialstyrelsen och Försvarsmakten 2015 projektet Totalförsvarets sjuk-
vårdsystem. Arbetet har syftat till att identifiera sårbarheter och nödvän-
diga förändringar för att möta samhällets behov av sjukvård vid stora 
olyckor, katastrofer och krig. En myndighetsgemensam styrgrupp har 
lett och inriktat arbetet på att ta fram ett heltäckande nationellt koncept 
som innefattar en civilmilitär samordning av såväl medicinsk utveckling, 
planering, utbildning och kompetensförsörjning som resurser för omhän-
dertagande och vård. Den förmågeutveckling som föreslås inom ramen 
för projektet förväntas skapa förutsättningar för en sammanhållen pla-
nering inom hälso- och sjukvårdsområdet ur ett totalförsvarsperspektiv i 
enlighet med gemensamma grunder (grundsyn) för en sammanhängande 
planering för totalförsvaret. Styrgruppens arbete är avslutat. Projekt-
rapporten, Totalförsvarets sjukvårdssystem, dnr 30361/2017-1, beskriver 
såväl pågående arbete som utvecklingsplaner.

De terrorattentat som inträffat i Europa de senaste åren har prövat den 
civila sjukvårdens förmåga att omhänderta krigsliknande skadepanoraman  
i länder som inte befinner sig i en pågående väpnad konflikt. Sådana 
scenarier, eller höjd beredskap, kommer att pröva denna förmåga för ett 
samtidigt omhändertagande av både civila och militära skadade.  
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Arbetet med att förstärka det civila försvaret från hälso- och sjukvårdens perspektiv fortsätter.

Foto: Eva Edsjö
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Försvarsmaktens tidigare omriktning av försvarsplaneringen har, till-
sammans med deras dåvarande internationella fokus, resulterat i att man 
har begränsade medicinska resurser att hantera stora skadeutfall. För att 
öka den operativa förmågan behöver Sveriges totala medicinska resurser 
därför kunna hanteras som en gemensam medicinsk insatsförmåga. Den 
eftersträvade förmågeutvecklingen handlar därmed inte enbart om att en 
civil och en militär aktör stödjer varandra med exempelvis utrustning, 
personal, transporter eller expertis. 

I Totalförsvarets sjukvårdssystem föreslås att Försvarsmaktens begrän-
sade resurser inriktas på att hantera stridsfältsnivån och att den civila  
hälso- och sjukvården ska svara för sjukhusvård. Skadade civila och 
militära patienter ska hänvisas till rätt vårdnivå direkt, om tiden och 
tillgängliga transporter medger det. All sjukvård ska bedrivas utifrån civ-
ilmilitärt framtagna vårdprinciper vid kris och krig. För att uppnå detta 
behöver en gemensam samordning av kompetensförsörjning på nationell  
och regional nivå utvecklas. Försvarsmakten och Socialstyrelsen  
har för avsikt att ta fram nationella planer för trauma- och katastrof-
medicinsk utbildning, stöd och inriktning till forskning genom ett nytt 
kunskapscentrum i katastrofmedicin samt genom att utveckla nationella 
riktlinjer för multiprofessionell övning och träning.

För att en civilmilitär samordning ska kunna genomföras effektivt 
krävs en gemensam lägesuppfattning. Vidare behöver nyttjandet av såväl 
kompetens som materiella resurser tydligare samordnas. Detta kräver 
bland annat planer för ett effektivt nyttjande av Sveriges hälso- och 
sjukvårdspersonal, inklusive krigsplacering. Det strategiska arbetet inom 
Totalförsvarets sjukvårdssystem behöver således en stark förankring hos 
respektive myndighet och sjukvårdens huvudmän samt en identifiering 
av tydliga målgrupper på regional och lokal nivå för att förmågeutveck-
lingen ska bedrivas utifrån en gemensam systemsyn. På så vis undviks 
dupliceringar och framtida brister i systemet. 

Totalförsvarets sjukvårdssystem beskriver hur förmågor på regional 
nivå kan kombineras till en sammansatt nationell förmåga som i sin tur 
kan skapa synergieffekter för den taktiska ledningen hos både civila 
och militära aktörer. Vid gråzon och krig förväntas bland annat det 
prehospitala behovet av akut omhändertagande och livräddande kirurgi 
öka, vilket kräver en nationell förstärkning av denna förmåga. En ökad 
civilmilitär prehospital förmåga att verka i förstärkningsresurser som 
exempelvis hela eller delar av fältsjukhus förväntas utgöra en buffert för 
den mer kvalificerade vården på civila sjukhus. 

Förslagen som lyfts i Totalförsvarets sjukvårdsystem bedöms leda till 
att öka förmågan inom hälso- och sjukvården vad gäller allt från säker-
hets- och beredskapsarbete i planeringsfasen till den operativa hante- 
ringen samt efterföljande bearbetning och utvärdering. 
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Krisberedskapsövningar
Aurora 2017
I september deltog Socialstyrelsen i Försvarsmaktsövningen Aurora 17 
som var den största övningen i sitt slag på över 20 år. Det var en nationell 
övning med syftet att bygga ett starkare försvar och öka den samlade 
förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. 

Ett flertal myndigheter var inbjudna för att agera motspelsaktörer. 
Socialstyrelsen deltog i cirka två veckor och stora delar av vår kris-
ledningsorganisation engagerades i arbetet. Bland annat hanterades 
omfördelning av hälso- och sjukvårdens resurser, masskadesituationer 
och läkemedel. Vi kommer att ta till vara erfarenheterna från Aurora 17 
i vårt arbete med att bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvårdens 
totalförsvarsförmåga. 

Stödstyrkans ledningsövning 2017
Den 2 november deltog Socialstyrelsen i en ledningsövning för den  
myndighetsgemensamma Stödstyrkan, tillsammans med bland andra 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Utrikesde-
partementet (UD). Syftet med övningen var att tillämpa den gemen-
samma samverkansplanen och gemensamma grunder för samverkan 
och ledning vid samhällsstörningar. Stödstyrkan är ett stöd för Sveriges 
utlandsmyndigheter och drabbade vid större konsulära kriser i utlandet. 
Den kan användas vid händelser när många svenska medborgare  
eller personer med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller 
katastrof utomlands. Om så behövs framför då UD en anmodan till MSB 
som tillsammans med Socialstyrelsen och Polismyndigheten bedömer 
behovet och på vilket sätt Stödstyrkan kan bistå utlandsmyndigheten. 
Med det som underlag kan MSB sedan fatta beslut om att aktivera  
Stödstyrkan och göra en insats. Sammansättningen i form av kompetenser  
och omfattning beror på händelsen. 

Övningen fokuserade på de initiala faserna och inleddes med att skapa 
en samlad lägesbild utifrån aktörsspecifika lägesbilder, händelsen och 
en anmodan om insats från UD till MSB. Socialstyrelsen aktiverade 
sin krisledningsorganisation och katastrofmedicinska expertis för att 
genomföra en lägesanalys. Som ett resultat av den kunde vi bedöma om 
vilka sjukvårdsinsatser som sannolikt skulle behövas och vilka resurs-
er som skulle behöva aktiveras. De övande aktörerna gjorde i den sista 
delen av övningen en avstämning om inriktning och samordning av 
Stödstyrkan. 

Arbete i krisledningsorganisationen
Bussolycka utanför Sveg 2 april 2017
På morgonen söndagen den 2 april inträffade en olycka söder om Sveg 
i Härjedalen med en buss som var på väg från Skene i Västsverige till 
Klövsjö. Ombord på bussen fanns 59 personer, varav 52 högstadie- 
ungdomar, och skadeläget var inledningsvis oklart. Senare visade  
det sig att tre personer avlidit och ett tjugotal var allvarligt skadade. 
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Socialstyrelsen aktiverade tidigt sin krisledningsorganisation och 
erbjöd Region Jämtland Härjedalen stöd i samordning och inventering av 
resurser. Särskild sjukvårdsledning på regional och lokal nivå hanterade 
omhändertagande och fördelning av patienterna i samverkan med andra 
landsting och regioner. Den fortsatta samverkan med landsting, läns-
styrelser och andra fokuserade på krisstödsåtgärder för drabbade och an-
höriga samt på hemtransporter. Socialstyrelsen informerade Regerings- 
kansliet, MSB och Helsedirektoratet i Norge om situationen.

Attentat på Drottninggatan 7 april 2017
Strax före klockan 15 på fredag eftermiddag den 7 april körde en person 
i hög hastighet med lastbil längs Drottninggatan i centrala Stockholm. 
Fem personer avled och ett femtontal skadades. 

Socialstyrelsen aktiverade tidigt sin krisledningsorganisation och 
etablerade kontakter med det drabbade och kringliggande landsting och 
MSB. Socialstyrelsen genomförde i ett tidigt skede samverkans- 
konferenser med landstingen, inventerade tillgängliga resurser i form 
av vårdplatser och transportresurser och lämnade löpande lägesrappor-
teringar till Regeringskansliet och landstingen. Vi informerade även 
de övriga nordiska länderna om händelsen, i enlighet med det nordiska 
hälsoberedskapsavtalet. 

Socialstyrelsen genomförde i ett senare skede ytterligare en samverkans- 
konferens med landstingen för att inventera tillgängliga krisstödsresurser 
för att säkra uthålligheten i Stockholm gällande krisstöd till behövande. 
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Internationella samverkanskonferenser underlättade förmågan att stödja Stockholms läns landsting under terrorattentatet  
i Stockholm den 7 april.

Foto: Hans Christiansson, Mostphotos
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Socialstyrelsens internationella arbete sker inom ramen för EU, Nordiska 
ministerrådet, FN-systemet (främst Världshälsoorganisationen, WHO), 
Europarådet, Nato och OECD samt genom ett antal internationella 
organisationer, nätverk samt bi- och multilaterala samarbeten. Beho-
vet av insatser från Socialstyrelsen, både inom och utanför EU, väntas 
fortsatt öka den kommande treårsperioden i och med att Sverige tog plats 
i WHO:s globala styrelse vid WHO:s världshälsoförsamling i maj 2015, 
och på grund av att Socialstyrelsens generaldirektör blivit vald till  
ordförande i OECD:s hälsokommitté. 

Socialstyrelsens generaldirektör företräder Sverige i styrelsen fram 
till nästa världshälsoförsamling i maj 2018, och under året har styrelsen 
bland annat arbetat med frågor om programbudgeten, tillgång till läke-
medel och vacciner, förberedelser för valet av ny generaldirektör i WHO, 
hälsorelaterade kriser och krisberedskap, fortsatt genomförande av det 
internationella hälsoreglementet, antibiotikaresistens och insektsburna 
sjukdomar. 

WHO och OECD
Arbetet i WHO:s olika styrande organ på global nivå har under året fo-
kuserat på de sedvanliga sakfrågorna men också på valet av ny general-
direktör till organisationen. I egenskap av styrelseledamot för Sverige 
träffade Socialstyrelsens generaldirektör kandidaterna till posten vid 
flera tillfällen inför det slutliga valet i maj 2017, då Tedros Adhanom 
Ghebreyesus från Etiopien valdes för en period av fem år. WHO har även 
tagit fram ett förslag till nytt arbetsprogram, där svenska myndigheter 
under året arbetat för att jämlik hälsa, jämställdhet och genomförande av 
Agenda 2030 ska lyftas fram tydligare. 

Socialstyrelsen har även medverkat vid möten i de styrande organen 
på global nivå och bidragit till att synliggöra Sveriges arbete i frågor om 
sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter, genomförandet av Agenda 
2030 från nationell till lokal nivå, vårdhygien och ett ökat barnfokus i 
hälso- och sjukvård. 
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Även inom WHO:s europeiska organ har Socialstyrelsen bidragit inom 
olika områden och bland annat lyft generella styrningsfrågor. Både på 
global och europeisk nivå har ett genomgående tema varit att diskutera 
omlokaliseringen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Inom OECD har Socialstyrelsens generaldirektör lett arbetet i organisa- 
tionens hälsokommitté, vilket har inneburit en tät dialog med både 
Socialdepartementet och andra ansvariga myndigheter om bland annat 
jämförelser av hälsosystem och översyn av hälsokommitténs mandat. 
Ordförandeskapet i hälsokommittén ökar Sveriges möjligheter att bidra 
till diskussioner på global nivå om hur hälsosystem kan bli effektiva-
re och mer motståndskraftiga mot kriser samt hur en omställning från 
sjukhusvård till primärvård kan göras på bästa sätt. Detta ger erfaren-
heter som också kan användas på nationell nivå. 

Aktiviteter kopplade till Agenda 2030
Socialstyrelsen har under verksamhetsåret avslutat ett regeringsuppdrag 
om hur myndigheten bidrar till att genomföra de globala utvecklings- 
målen i Agenda 2030 på nationell och internationell nivå. Redovisningen 
visar att Socialstyrelsens interna arbete med att genomföra Agenda 2030 
har fått en god start, att vi stärkt kunskapen om hur utvecklingsmålen 
kopplar till vår ordinarie verksamhet och att våra insatser även fort-
sättningsvis behöver fokusera på de utmaningar som kvarstår, både på 
nationell och på global nivå. Här framstår områden som ojämlikheter i 
hälsa, utsatthet för våld, frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter 
och sjukdomsförebyggande åtgärder som särskilt viktiga frågor där  
Socialstyrelsen och Sverige kan behöva fokusera sina insatser för att 
målen i Agenda 2030 ska kunna uppnås.

I väntan på att regeringens utredning, Agenda 2030-delegationen,  
presenterar sitt slutbetänkande och en handlingsplan för ett svenskt 
genomförande beslutas, har vi skapat ett internt system för hur verksam-
heten kan följas upp och synliggöras. Socialstyrelsen har också genom-
fört interna utbildningar om hur Agenda 2030 berör vår verksamhet. 

Vi har därutöver utvecklat vårt engagemang för Agenda 2030 genom 
att skriva på en avsiktsförklaring tillsammans med 53 andra myndigheter 
om ökad myndighetssamverkan. Syftet är att stärka det tvärsektoriella 
arbetet och identifiera områden där myndigheterna kan samverka tätare. 
Socialstyrelsen deltar i detta syfte även i det så kallade gd-forumet, 
vilket samlar generaldirektörer från samtliga berörda myndigheter, och 
vi medverkar både i gd-forums styrgrupp och i en operativ arbetsgrupp 
kopplad till styrgruppen. Arbetet innebär att myndigheten är involverad 
i att tydliggöra vilka strategiska frågor som Agenda 2030 ger upphov till, 
hur vi kan främja och stärka verksamheten genom samverkan mellan 
deltagande myndigheter och hur vi kan initiera dialog med Regerings- 
kansliet och Agenda 2030- delegationen om förutsättningar för att nå 
målen i Agenda 2030.
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För en jämlik hälso- och sjukvård i EU 
Socialstyrelsen har under verksamhetsåret på inbjudan av Europeiska 
kommissionen medverkat vid ett seminarium om vårdskador i Slovenien. 
Seminariet arrangerades av kommissionens stödtjänst för strukturre-
former och syftade till att bistå Slovenien med en handlingsplan för hur 
deras ansvariga departement kan arbeta med frågor om avvikelserappor-
tering och vårdskador. 

Europeiska kommissionen har även tagit ett tvåårigt initiativ  
– Hälsotillståndet i EU – där syftet är att ge beslutsfattare, intressegrup-
per och vårdpersonal jämförbara faktauppgifter och insikter i hälso- och 
sjukvården i de olika EU-länderna. Initiativet har inneburit att Socialsty-
relsens experter varit engagerade i att kvalitetssäkra data från Sverige. 
Förutom rapporten Health at a Glance: Europe, som togs fram av OECD 
i slutet av 2016, har arbetet bidragit till landspecifika hälsoprofiler och 
tillhörande rapporter som publicerades i slutet av verksamhetsåret.

Nordiskt och baltiskt samarbete
Under det gångna verksamhetsåret har Socialstyrelsen deltagit i förbe-
redelserna inför det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 
och Östersjöstaternas råd 2018. Under hösten 2017 tog Socialstyrelsen 
över ordförandeskapet i Östersjöstaternas råds expertgrupp för utsatta 
barn, vilket bland annat arbetar med frågor om att motverka människo-
handel och våld. 

Inom det nordiska samarbetet har Socialstyrelsen under året deltagit i 
möten kring högspecialiserad vård och sällsynta sjukdomar.

Samarbeten med övriga länder
Socialstyrelsen har blivit inbjuden att medverka vid Socialdepartemen-
tets resor till Singapore och Hongkong i syfte att främja svensk export 
inom äldreområdet. 

Under verksamhetsåret har vi även tagit emot ett besök från Israel  
som rörde frågor om funktionsnedsättningar samt besökt Montenegro 
för att bistå dem i deras arbete med avinstitutionalisering och etablering 
av moderna boendeformer för personer med funktionsnedsättningar. 

Socialstyrelsens generaldirektör har också inbjudits att delta i Team 
Sweden Care & Health, ett initiativ från Socialdepartementet för att 
dels stärka det svenska främjande- och exportarbetet inom hälso- och 
sjukvård, dels bidra till att svenska erfarenheter och expertis kan spridas 
till fler länder. Som ett led i det Sverigefrämjande arbetet har vi tagit 
kontakt med stiftelsen Swecare som arbetar med ökad export och inter-
nationalisering av svensk hälso- och sjukvård och livsvetenskap  
(life science) för att se hur Socialstyrelsen kan bidra mer i det inter- 
nationella arbetet.

Foto: Fredrik Schlyter, Johnér bildbyrå
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Internationella besök och konferenser
Under verksamhetsåret har Socialstyrelsen arrangerat ett par större  
konferenser tillsammans med internationella samarbetspartners. 

Under våren arrangerades konferensen Young Careers i samarbete 
med Linnéuniversitetet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), 
Barns Beste (ett norskt nationellt kompetensnätverk), Helsedirektoratet 
i Norge, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och 
Socialstyrelsen Danmark i samarbete med Eurocarers, Region Skåne och 
Malmö stad. Konferensens mål var att stärka samarbetet mellan länder 
och olika intressenter genom att inspirera till samverkande politik, forsk-
ning, praktik och utvecklingsarbete. 

Under hösten arrangerades seminariet Migrant children and young 
people – Social inclusion and transition to adulthood i samverkan mellan 
Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn och Euro-
pean Social Network. Vid konferensen deltog 27 länder, och frågorna på 
dagordningen var bland annat 

• hur stödet för ensamkommande barn ser ut och fungerar i olika länder
• vilka erfarenheter som finns av det ökande mottagandet av barn som 

flyktingar
• vilka metoder som fungerar bäst för att ge barnen stöd.

Generaldirektören har under året tagit emot besök av bland annat  
Ian Askew, som är ansvarig för frågor om sexuell och reproduktiv hälsa 
på WHO:s huvudkontor i Genève. Diskussionerna rörde huvudsakligen 
kvinnors och barns hälsa. Socialdepartementets enheter för EU- och 
internationella frågor samt folkhälsa och sjukvård har också besökt 
myndigheten för att lära sig mer om vår verksamhet både nationellt och 
internationellt. 
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Verksamhetsgrenen Kunskap omfattar Socialstyrelsens arbete med  
kunskapsstyrning. Den utgör ett stöd för huvudmän inom vård och omsorg 
(landsting, regioner och kommuner) och olika professioner, och verkar för att 
vården och omsorgen grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

I detta område ingår bland annat att 

• utveckla och förmedla kunskap
• utveckla metoder
• utveckla olika arbetsformer för socialt arbete 
• analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård  

samt socialtjänst
• hantera de remisser Socialstyrelsen får från Regeringskansliet,  

andra myndigheter och organisationer.

Kostnaderna för uppgifter som rör statlig styrning med kunskap utgör  
60 procent av Socialstyrelsens totala kostnader, det vill säga cirka  
542 miljoner kronor.

Nationella riktlinjer
Socialstyrelsens nationella riktlinjer hjälper hälso- och sjukvården samt 
socialtjänsten att prioritera, så att rätt åtgärder ges till dem med störst 
behov. Riktlinjerna innehåller rekommendationer om vilka metoder 
och behandlingar som är mest effektiva vid olika hälsotillstånd och de 
belyser områden där behovet av vägledning är som störst på grund av 
exempelvis kontroversiella frågor, skillnader i praxis eller ojämlik vård 
över landet. Standardbehandlingar och mindre kontroversiella åtgärder 
ingår däremot inte i riktlinjerna.

De nationella riktlinjerna innehåller också Socialstyrelsens bedöm- 
ningar av eventuella ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av 
våra rekommendationer samt indikatorer för uppföljning.

Vi ger först ut de nationella riktlinjerna i en remissversion. Utifrån 
denna kan beslutsfattarna i kommuner och landsting/regioner analysera 
hur riktlinjerna kan komma att påverka deras verksamhet. Analyserna är 
viktiga i det fortsatta arbetet fram till den slutliga versionen. Foto: Eva Edsjö
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Exempel
Socialstyrelsen har 2017 publicerat en remissversion av nationella rikt- 
linjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. 
Riktlinjerna innehåller bland annat rekommendationer för åtgärder för 
att stödja personer att förändra levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk 
av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet. 
Rekommendationerna ger vägledning främst för politiker, tjänstemän 
och verksamhetschefer och kan till exempel användas som underlag för 
resursfördelning och prioriteringar.

Tabell 4. Nationella riktlinjer inklusive antal rekommendationer
Antalet remissversioner och slutliga versioner samt den totala kostnaden för dessa  
2015–2017, löpande priser (tkr)

Prestation 2017 2016  2015

Nationella riktlinjer – remiss 3 3 1

    antal rekommendationer  233 276 165

Nationella riktlinjer – slutliga 2 1 4

    antal rekommendationer  184 101 592

Totalt antal riktlinjer 5 4 5

Totalt antal rekomendationer 417 377 757

Total kostnad 28 887 34 485 29 247

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Under 2016 publicerade vi något mer omfattande riktlinjer jämfört med 
2017. Vi har aktivt arbetat för att minska antalet rekommendationer per 
riktlinje, vilket bidrar till minskad kostnad per riktlinje.

Nationella målnivåer
Socialstyrelsen utvecklar indikatorer för att vi ska kunna följa upp 
följsamheten till rekommendationerna i de nationella riktlinjerna. Sedan 
2011 fastställer vi även målnivåer för indikatorerna. Syftet med mål-
nivåerna är dels att ge hälso- och sjukvården samt socialtjänsten tydliga 
kvalitetsmål att arbeta med, dels att bidra till att patienter får en god och 
jämlik vård. Målnivåerna kan också användas av olika aktörer som ett 
verktyg att styra och leda vården och omsorgen. De anger till exempel 
hur stor andel av en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss 
behandling eller undersökning. 

De nationella målnivåerna tas fram genom ett konsensusförfarande 
där företrädare för profession och patientföreningar samt beslutfattare  
på olika nivåer inom landsting och kommuner deltar. Målnivåerna skick-
as också ut på remiss till berörda intressenter innan de slutligen fastställs 
och publiceras. Vid utgången av 2017 fanns målnivåer inom tio rikt- 
linjeområden.

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos
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Exempel
Under året har Socialstyrelsen tagit fram sex nationella målnivåer för 
palliativ vård i livets slutskede. Utgångspunkten för arbetet är de indika-
torer som har tagits fram inom ramen för det nationella kunskapsstödet 
för palliativ vård i livets slutskede. 

För indikatorn Munhälsobedömning under sista levnadsveckan har 
Socialstyrelsen fastställt målnivån till att minst 90 procent av de patien-
ter som får palliativ vård i livets slutskede bör få en munhälsobedömning 
den sista levnadsveckan. Med utgångspunkt i 2016 års uppgifter innebär 
målnivån att ytterligare cirka 20 500 personer som behöver palliativ vård 
bör ha genomgått en munhälsobedömning den sista levnadsveckan. 

Tabell 5. Nationella målnivåer
Antalet målnivårapporter kopplade till nationella riktlinjer och den totala kostnaden för 
dessa 2015–2017, löpande priser (tkr)

Prestation 2017 2016  2015

Antal rapporter 3 1 4

Snittkostnad 1 065 2 260 1 087

Total kostnad 3 196 2 260 4 346

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Under året har Socialstyrelsen tagit fram tre målnivårapporter. Kost-
naderna för att ta fram rapporterna varierar väsentligt, vilket beror på 
antalet och typen av indikatorer samt antalet experter i de grupper som 
har arbetat med respektive målområde.

Rekommendationer om screening
Screening innebär att man systematiskt undersöker en population för att 
identifiera personer med tillstånd som innebär en hög risk för framtida 
ohälsa. Syftet är att upptäcka hälsotillstånd som kan få allvarliga eller 
omfattande konsekvenser för den enskilda individen men även för sam-
hället i form av stor resursåtgång.

För att skapa förutsättningar för en jämlik vård krävs både nationell 
samordning och nationell samsyn när det gäller screening. Det handlar 
dels om att befolkningen i hela landet ska erbjudas likvärdiga möjlig- 
heter att delta, dels att det krävs ett högt deltagande för att ett screening-
program ska få effekt, det vill säga ge en hälsovinst i befolkningen.  
Socialstyrelsen tar därför fram rekommendationer om nationella screening- 
program. Dessa rekommendationer ges först ut i en remissversion. 
Därmed underlättas implementeringen av en rekommendation eftersom 
lokal och regional nivå får möjlighet att analysera och ge synpunkter på 
rekommendationen, innan den fastställs. Analyserna är viktiga för det 
fortsatta arbetet fram till en slutlig version.

Foto: Eva Edsjö
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Exempel
Socialstyrelsen har under året publicerat en slutgiltig version av rekom-
mendation som gäller ett nationellt screeningprogram rörande förmaks-
flimmer för personer över 75 år. Syftet är att förebygga stroke genom att 
mäta EKG på tummen (tum-EKG). Här rekommenderar vi att screening 
inte erbjuds, eftersom det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag 
för att detta har avsedd effekt för att förebygga stroke.

Tabell 6. Rekommendationer om screening
Antalet rekommendationer (remiss och slutlig), snittkostnaden och den totala kostnaden för 
dessa 2015–2017, löpande priser (tkr)

Prestation 2017 2016 2015

Rekommendationer – remiss 0 2 1
Rekommendationer – slutliga 1 1 1

Totalt antal 1 3 2

Snittkostnad 95 1 621 1 926

Total kostnad 95 4 863 3 852

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Arbetet med screeningprogram är aldrig jämnt fördelat mellan åren och 
kostnaden för 2017 är avsevärt lägre än tidigare år. Socialstyrelsen leve-
rerade endast en rekommendation om screening. Det var en slutversion, 
vilket alltid har en lägre kostnad än en remissversion. Vidare innehöll 
frågan om förmaksflimmer inga kontroversiella svårigheter jämfört med 
tidigare screeningprogram. Slutversionen kunde därmed levereras snabbt 
och till låg kostnad.

Kunskapsstöd
Socialstyrelsen tar fram kunskapsstöd som riktar sig till professioner inom 
hälso- och sjukvården, socialtjänsten och tandvården samt beslutsfattare på 
regional och lokal nivå. Kunskapsstöd kan ges med eller utan våra ställ-
ningstaganden (rekommendationer) och med eller utan manual. Rekom-
mendationerna kan dels handla om vad hälso- och sjukvård, social- 
tjänst och tandvård bör, kan eller inte bör göra, dels vara mer övergri-
pande och ange viktiga förutsättningar för god vård och omsorg inom ett 
visst område. Kunskapsstödet kan även innehålla närmare vägledning 
om hur insatser, åtgärder och metoder kan genomföras samt beskriva 
relevant lagstiftning på området. Gemensamt för kunskapsstöden är att 
de grundas på bästa tillgängliga kunskap för de aktuella områdena och 
att det kunskapsunderlag som stödet bygger på redovisas på ett transpa-
rent sätt.

Exempel
Under 2017 har Socialstyrelsen publicerat ett kunskapsstöd som vänder sig 
till beslutsfattare och handläggare och inriktas på socialtjänstens arbete 
med unga vuxna inom ekonomiskt bistånd och deras väg till egen försörj-
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ning. Syftet med kunskapsstödet är att vara ett stöd i det förändrings-
inriktade arbetet och att tillföra kunskap som kan förkorta vägen till 
egen försörjning. Den kunskap som materialet bygger på är hämtad från 
forskning och annan litteratur, lagstiftning, rapporter från myndigheter 
och andra aktörer samt erfarenheter förmedlade vid möten med svenska 
kommuner, andra relevanta myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan samt med andra organisationer som möter unga med 
försörjningssvårigheter. Detta är ett kunskapsstöd utan rekommendationer.

Tabell 7. Kunskapsstöd med eller utan rekommendationer
Antalet kunskapsstöd (med eller utan rekommendationer), snittkostnaden och den totala 
kostnaden för dessa 2015–2017, löpande priser (tkr)

Prestation 2017 2016 2015

Kunskapsstöd med rekommendationer 1 2 5
Kunskapsstöd utan rekommendationer 11 7 6

Manualbaserade kunskapsstöd 2 2 -

Snittkostnad 2 160 1 762 3 601

Total kostnad 30 236 19 392 39 613

 
Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
I år publicerar vi något fler kunskapsstöd jämfört med tidigare år.  
Antalet varierar mellan åren på grund av långa arbetsprocesser och 
ojämnt inflöde av uppdrag. Kunskapsstöden är av olika typer och omfatt-
ning Detta gör att kostnaderna varierar mellan de enskilda produkterna 
och att snittkostnaderna varierar mellan åren. Manualbaserade kunskaps-
stöd redovisades för första gången 2016.

Stöd för kunskapstillämpning
När Socialstyrelsen tar fram ett kunskapsunderlag kan vi samtidigt ta 
fram kompletterande material och göra insatser som är särskilt anpassa-
de till mottagarna. Syftet är att underlätta tillämpningen av kunskapsun-
derlaget. Några exempel på sådana stöd är målgruppsanpassade produk-
ter för profession, patienter och brukare i form av utbildningsmaterial 
och webbutbildningar samt specifika utbildningar och stödmaterial till 
chefer. Vi tar också fram informationsspecifikationer där vi kodar och 
strukturerar innehållet i våra produkter för att underlätta för kommuner 
och landsting/regioner att anpassa och utveckla sina it-system.

Exempel
Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om att förebygga 
fallolyckor – Ett fall för teamet. Utbildningen riktar sig till verksamheter 
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Syftet med utbildningen är 
att öka kunskapen om fallprevention samt uppmuntra till ett teambaserat 
systematiskt arbetssätt. Utbildningen utgår från individens väg genom 

Foto: Xtractor
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vård- och omsorgsprocessen, synliggör vilka aktiviteter som är aktuella 
och vikten av vård- och omsorgsteamets samlade kompetens för att före-
bygga fallolyckor. Utbildningen ger kunskap om vanligt förekommande 
fallrisker och förebyggande insatser och åtgärder för att förebygga fall. 
Oavsett vilken vård- och omsorgsverksamhet man arbetar inom, kan 
utbildningen genomföras utifrån lokala förutsättningar. Till webb- 
utbildningen finns vägledande material som ger stöd och förslag på hur 
utbildningen kan användas i den egna verksamheten.

Tabell 8. Stöd för kunskapstillämpning
Antalet stöd för kunskapstillämpning, snittkostnaden och den totala kostnaden för dessa 
2015–2017, löpande priser (tkr)

Prestation 2017 2016  2015

Stöd för kunskapstillämpning 10 15 9

Snittkostnad 2 171 1 434 2 036

Total kostnad 21 713 21 512 18 326

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Snittkostnaden varierar från år till år beroende på stödens omfattning, 
utformning och innehåll samt om det är digitala lösningar eller inte.  
I år har vi tagit fram fler filmer och interaktiva funktioner. Implemente-
ringsstödet om fallolyckor har varit en omfattande produktion som gjort 
att snittkostnaden blivit högre detta år.

Externa förfrågningar
Socialstyrelsen får många frågor från profession, allmänhet  
och media. Tre olika funktioner inom myndigheten tar hand  
om inkommande frågor:

• en upplysningstjänst som besvarar juridiska frågor  
och frågor om hur man ansöker om behörighet

• en svarsfunktion som besvarar frågor från kommunernas  
socialtjänst med koppling till flyktingsituationen

• en arkivfunktion som ansvarar för att lämna ut allmänna handlingar.

Upplysningstjänsten besvarar frågor dels om hur man ansöker om behörig-
het, dels om gällande regelverk inom vård och omsorg. Under 2017 besva-
rade upplysningstjänsten 19 679 frågor via telefon och e-post (jämfört med 
21 335 frågor förra året). Cirka 75 procent av frågeställarna fick svar inom 
tre arbetsdagar (jämfört med drygt 77 procent 2016). Frågorna är av olika 
karaktär och har varierande komplexitet. Cirka 41 procent rörde ansökan 
om behörighet, 24 procent socialrätt, 20 procent hälso- och sjukvårds-
juridik och 15 procent övriga frågor. Support gällande frågor om e-tjänster 
startade i juni 2017 och antal ärenden uppgick till 537 stycken.

Socialstyrelsen har även en särskild svarsfunktion med uppgift att 
besvara frågor och ge stöd till kommunernas socialtjänst med koppling 
till flyktingsituationen. Sedan den 1 april 2017 är svarsfunktionen även 
ingång för frågor riktade till kunskapscentrum för ensamkommande 
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barn. Frågorna till svarsfunktionen kommer via telefon, e-post, brev eller 
fax. Totalt kom det in 1 104 ärenden 2017 (jämfört med 1 532 ärenden 
2016). Många ärenden innehöll flera olika delfrågor.

Socialstyrelsens arkivfunktion tar hand om en stor mängd externa 
förfrågningar och begäran om utlämnande av allmän handling. Många 
förfrågningar är omfattande och leder ofta till att en sekretessprövning 
görs innan vi kan lämna ut information. De vanligaste frågorna till funk-
tionen rör till exempel tillsynsärenden, Lex Maria, fosterhemsplacering, 
statsbidrag, Socialstyrelsens publikationer, remissvar och enkätsvar.

Utöver de frågor som kommer in till funktionerna ovan får vi in en 
mängd frågor som hanteras inom ramen för pågående projekt eller löpande 
arbete. Sådana frågor redovisas inte här utan ingår i respektive prestation.

Tabell 9. Externa förfrågningar
Den totala kostnaden för externa förfrågningar 2015–2017, löpande priser (tkr)

Prestation 2017 2016  2015

Total kostnad extern frågeservice 20 854 20 139 20 449

Kommentar till kostnadsberäkningen
De totala kostnaderna för prestationen externa förfrågningar är i stort 
sett jämförbara med 2016. 

Patientklassificeringssystemet NordDRG
Diagnosrelaterade grupper (DRG) är ett internationellt patientklassifice-
ringssystem som används för att dela in patienter i likartade grupper. Det 
innebär att patienter med likartad diagnos, likartade åtgärder samt likartad 
resursförbrukning grupperas i en och samma grupp. DRG-systemet an-
vänds för att beskriva sjukvårdens verksamhet, och det är ett överskådligt 
sätt att beskriva patientsammansättningen på olika sjukhus eller i olika 
landsting/regioner. Det gör det relativt enkelt att jämföra över tid eller att 
jämföra kvalitet, resursförbrukning och produktivitet mellan sjukhus. I 
några landsting/regioner, där man tillämpar prestationsersättning i stället för 
anslagsfinansiering, används DRG som debiteringsunderlag för utförd vård.

I Sverige används systemet NordDRG, som har utvecklats gemensamt 
av de nordiska länderna, och Socialstyrelsen förvaltar och utvecklar den 
svenska delen av systemet. NordDRG finns utvecklat för slutenvård, psy-
kiatri, rehabilitering, dagkirurgi, primärvård samt öppenvård på sjukhus.

Varje år publicerar vi en ny version av NordDRG. Landstingen/regionerna 
och sjukhusen använder systemet när man budgeterar, planerar och följer 
upp sin verksamhet. NordDRG används också av till exempel Statistiska 
centralbyrån (SCB) som underlag för nationalräkenskaperna och som ett 
av flera underlag i olika nationella modeller för produktivitet och effek-
tivitet. År 2017 kostade verksamheten drygt 7,5 miljoner kronor, vilket 
är högre än kostnaderna för 2016 som då uppgick till drygt 6,5 miljoner 
kronor. Kostnadsökningen beror på att personalkostnaderna har stigit 
jämfört med föregående år. 

Foto: Susanne Walström, Johnér bildbyrå
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Uppföljning och utvärdering
Socialstyrelsens uppföljningar och utvärderingar initieras av regeringen 
och av myndigheten utifrån instruktionen. Uppföljningar och utvärde-
ringar kan göras med hjälp av kvantitativ och kvalitativ data från indi-
vidbaserade register och verksamhetsregister, vilken ofta kompletteras 
med intervjuer, enkäter till berörda målgrupper samt dokumentstudier. 
Redovisningen är uppdelad på fyra prestationstyper:

• utvärdering av följsamhet till nationella riktlinjer
• öppna jämförelser
• lägesrapportering
• fördjupad analys och utvärdering. 

Utvärdering av följsamhet till nationella riktlinjer
Socialstyrelsen utvärderar landstingens/regionernas och kommunernas 
följsamhet till rekommendationerna i de nationella riktlinjerna. Utvär-
deringarna följer upp verksamheternas strukturer, processer och resultat 
samt belyser kvaliteten och effektiviteten i vården och omsorgen. Social-
styrelsen ger också rekommendationer om förbättringsområden till vår-
den och omsorgen utifrån de resultat som framkommer i utvärderingen. 
Syftet är att identifiera viktiga förbättringsområden och uppmuntra till 
kvalitetsutveckling i vården och omsorgen.

Tabell 10. Utvärdering av följsamhet till nationella riktlinjer
Antalet utvärderingar, snittkostnaden och den totala kostnaden för dessa 2015–2017, 
löpande priser (tkr)

Prestation  2017 2016 2015

Antal utvärderingar 0 2 4
Snittkostnad 0 4 505 2 974

Total kostnad 0 9 009 11 895

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Under 2017 har myndigheten inte publicerat någon utvärdering och 
redovisar därför inte heller kostnader för prestationen. Flera arbeten för 
att utvärdera följsamheten till rekommendationerna i nationella riktlinjer 
har pågått 2017 och planeras att publiceras 2018–2019.

Öppna jämförelser
Öppna jämförelser är ett underlag för att analysera, följa upp och ut-
veckla hälso- och sjukvården samt socialtjänsten på lokal, regional och 
nationell nivå. Det övergripande målet är att stödja nationella aktörer 
samt ansvariga huvudmän och utförare inom vård och omsorg i arbetet 
med att främja en god vård och omsorg för den enskilda. Exempelvis 
kan ett landsting/region eller en kommun jämföra sin verksamhet med 
andra utifrån de indikatorer och bakgrundsmått som redovisas. De öppna 
jämförelserna tas fram i samråd respektive i samverkan med Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, och i förekommande fall med andra 
myndigheter samt i samråd med Vårdföretagarna och Famna.
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Under året har Socialstyrelsen publicerat tre öppna jämförelser inom 
hälso- och sjukvårdsområdet. Rapporten En god vård? Övergripande 
uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat har 
även översatts till engelska. Öppna jämförelser 2016 – Säker vård –  
En indikatorbaserad uppföljning publicerades i januari. OECD uppmärk-
sammade arbetet med indikatorer för säker vård genom att en represen-
tant besökte Socialstyrelsen och deltog i en workshop om patientsäker-
hetsindikatorer.  
I slutet av året publicerade vi rapporten Vård och omsorg till personer 
med riskfylld konsumtion eller beroende av olika substanser – öppna 
jämförelser av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser. 
Därutöver har indikatorer inom till exempel läkemedelsområdet och  
vissa andra indikatorer inom hälso- och sjukvårdsområdet uppdaterats  
i Socialstyrelsens jämförande indikatorverktyg. 

Socialstyrelsen har under 2017 publicerat öppna jämförelser för föl-
jande områden inom socialtjänsten: ekonomiskt bistånd, missbruks- och 
beroendevård, social barn- och ungdomsvård, våld i nära relationer, stöd 
till personer med funktionsnedsättning –  LSS, stöd till personer med 
psykisk funktionsnedsättning, vård och omsorg om äldre samt social- 
tjänstens krisberedskap. Vi redovisar resultatet samlat, vilket innebär att 
jämförelser mellan de olika områdena är möjliga. På Äldreguiden, som 
nås via webbplatsen socialstyrelsen.se/aldreguiden, publicerar vi även 
information om verksamheterna inom äldreomsorgen, och vad de äldre 
tycker om dessa, främst till målgruppen äldre och deras anhöriga.

Exempel
Socialstyrelsen har genomfört en öppen jämförelse som syftar till att ge 
en översiktlig bild av hälso- och sjukvårdens resultat genom indikator-
baserade jämförelser över tid, mellan län, mellan utbildningsgrupper samt 
internationellt. Av jämförelsen framgår bland annat att flertalet indika-
torer som avser hälsa och resultat kopplat till medicinsk kvalitet, visar 
på kontinuerliga förbättringar och bra resultat i relation till andra länder. 
Flertalet indikatorer som avser tillgänglighet visar dock inte på samma 
goda utveckling eller resultat i förhållande till andra länder. Resultatet 
från jämförelser av enskilda indikatorer visar bland annat att under 2015 
vårdades i Sverige drygt var tionde person över 65 år för en fallskada,  
vilket är en ökning jämfört med 2009. Kvinnor skadar sig i betydligt högre 
utsträckning än män. (Öppna jämförelser 2016 – En god vård? Övergri-
pande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat).

Tabell 11. Öppna jämförelser
Antalet publicerade öppna jämförelser samt snittkostnaden och den totala kostnaden  
för dessa 2015–2017, löpande priser (tkr)

Prestation  2017 2016 2015

Antal publicerade öppna jämförelser 12 10 11
Snittkostnad 1 861 1 078 1 842

Total kostnad 22 331 10 783 20 262

Foto: Xtractor
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Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Antalet publiceringar är fler 2017 än tidigare år. Orsaken är att tre  
publiceringar försenades 2016 och två av dessa publicerades 2017 i stäl-
let. Det förklarar till stor del den totala kostnadsskillnaden jämfört med 
2016. Även tillfälliga utvecklingskostnader för visualiseringsverktyget 
för indikatorer bidrar till högre total kostnad och högre snittkostnad 
jämfört med föregående år.

Återkommande lägesrapportering
Socialstyrelsen tar årligen fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. 
I dessa rapporter redovisar och analyserar vi tillståndet och utvecklingen 
inom följande områden: 

• hälso- och sjukvård samt tandvård
• funktionsnedsättning, 
• äldreomsorg och äldrevård 
• individ- och familjeomsorg. 

Därutöver har myndigheten under 2017 lämnat en lägesrapport inom  
patientsäkerhetsområdet, där vi beskriver utvecklingen inom detta om-
råde i landsting och regioner, främst för den somatiska slutenvården.

Exempel
Antalet asylsökande har minskat kraftigt sedan kulmen hösten 2015, 
men ett antal utmaningar kvarstår, vilket är ett tema som lyfts i flera av 
årets lägesrapporter. Även om situationen har stabiliserats inom både 
hälso- och sjukvård och socialtjänst så lyfts bland annat ett fortsatt behov 
av tolkar. Den psykiska ohälsan kan därtill komma att öka på grund av 
fördröjda effekter av traumatiserande erfarenheter. Fler asylsökande och 
nyanlända än tidigare får också stöd från socialtjänstens verksamheter 
för personer med funktionsnedsättning. 

Att situationen har stabiliserats skapar dock förutsättningar för ett mer 
strukturerat och långsiktigt arbete, till exempel när det gäller ensam-
kommande barns situation och den sociala barn- och ungdomsvårdens 
övriga uppgifter.

 
Tabell 12. Lägesrapporter
Antalet publicerade rapporter och den totala kostnaden för dessa 2015–2017, löpande 
priser (tkr)

Prestation  2017 2016 2015

Lägesrapporter 4 5 3

Total kostnad 4 329 7 539 8 679

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Den tidigare återkommande lägesrapporten inom patientsäkerhetsområdet 
redovisas i år som en prestation under Fördjupade analyser och utvärde-
ringar. Detta påverkar utfallet för 2017 då totalkostnaden för prestatio-
nerna för lägesrapporterna 2017 blir lägre.

Foto: Susanne Walström, Johnér bildbyrå
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Fördjupade analyser och utvärderingar
Socialstyrelsen gör årligen ett flertal fördjupade analyser och utvär-
deringar på uppdrag av regeringen och inom ramen för myndighetens 
instruktion. Uppdragen omfattar bland annat analys och utvärdering av 
lagändringar, statliga reformer och statsbidrag för särskilda satsningar. 
Utvärderingarna bidrar till kunskap om lagars och reformers resultat och 
effekter, och de omfattar alltifrån specifika målgrupper till verksamheter 
eller sakfrågor.

Exempel
Socialstyrelsen har kartlagt hur vården efter förlossning ser ut i Sverige i 
dag samt eventuella utmaningar och behov av förändringar. Vår bedöm-
ning är att det finns brister och behov av förändringar i vården efter 
förlossning såväl på sjukhuset som efter hemgång från sjukhuset. Det 
behövs mer kunskap och utbildning för personalen i hela vårdkedjan.  
Socialstyrelsen bedömer även att det behövs nya kunskapsstöd för 
vården. De flesta brister i vården till kvinnor efter förlossning är struk-
turella, och det kan behövas organisatoriska förändringar i landstingen 
och regionerna. (Vård efter förlossning – En nationell kartläggning av 
vården till kvinnor efter förlossning)

Tabell 13. Fördjupade analyser och utvärderingar
Antalet publicerade rapporter och den totala kostnaden för dessa 2015–2017, löpande 
priser (tkr)

Prestation  2017 2016 2015

Antal rapporter 39 32 35
Snittkostnad 2 138 1 696 1 792

Total kostnad 83 400 54 269 62 710

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
De analys- och utvärderingsuppdrag som redovisas i rapportform har 
stor variation när det gäller omfattning, hur lång tid de sträcker sig över 
och om det är en delrapport eller en slutrapport av ett regeringsuppdrag. 
Kostnaderna varierar därför både mellan rapporter och över tid.
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Personalen i hela vårdkedjan behöver mer kunskap och utbildning om vården efter förlossning. 

Foto: Lina Arvidsson, Maskot Bildbyrå AB/Johnér bildbyrå
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Förvaltningsuppgifter
 

Till Socialstyrelsens verksamhetsgren Förvaltningsuppgifter hör att  
upprätta och utveckla de register vi ansvarar för. Statistik, data och 
utdrag från registren används som kunskapsunderlag för hälso- och 
sjukvården samt omsorgen och av övriga samhället. Socialstyrelsen  
handlägger också ansökningar om legitimationer och andra behörighets-
bevis samt utfärdar legitimationer och specialistkompetensbevis. Till 
förvaltningsuppgifterna hör även att utfärda olika tillstånd inom hälso- 
och sjukvården, upphandla och administrera specialistkompetenskurser 
för läkare samt hantera statsbidrag för vidare befordran ut till kommuner 
och olika verksamheter.

Inom ramen för förvaltningsuppgifterna ingår också att hantera de 
remisser som kommer från Regeringskansliet samt andra myndigheter 
och organisationer.

Kostnaderna för Socialstyrelsens förvaltningsuppgifter utgör cirka  
33 procent av Socialstyrelsens totala kostnader, det vill säga cirka  
300 miljoner kronor.

Behörighetsbevis
Inom svensk hälso- och sjukvård krävs legitimation för 21 yrken.  
Socialstyrelsen ansvarar för prövning av behörigheten för dessa och 
utfärdar legitimation, specialistkompetensbevis och övriga behörighets-
bevis i de fall kraven är uppfyllda. Vi utfärdar även intyg om aktuell 
behörighet och kan i vissa fall besluta om ett så kallat särskilt förord- 
nande, det vill säga att någon under en begränsad period få jobba i ett 
visst yrke hos en specifik arbetsgivare utan legitimation. En legitimation 
eller annat behörighetsbevis ska fungera som garanti för att den som 
arbetar i hälso- och sjukvården har den kunskap, kompetens och  
lämplighet som krävs för att säkerställa patientsäkerheten.

Legitimation
Olika regelverk styr hur Socialstyrelsen prövar en ansökan om legitima-
tion, beroende på om den sökande är utbildad i Sverige, inom EU och 
EES eller i ett land utanför EU och EES. Foto: Eva Edsjö
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Utbildade i Sverige
Sedan den 1 juni 2017 kan den som är utbildad i Sverige ansöka om legi- 
timation direkt via Socialstyrelsens webbplats. För utbildade i Sverige var 
handläggningstiden för legitimationsärenden 2017 i genomsnitt 15 dagar. 
Under 2016 var den genomsnittliga handläggningstiden 16 dagar.

Utbildade inom EU och EES
När den som söker har behörighet att arbeta i ett land inom EU och EES  
varierar tiden från inkommen ansökan till beslut; exempelvis kan uppgif-
terna från den sökande eller andra länders myndigheter behöva komplette-
ras. Tiden från inkommen ansökan till första granskning var cirka 5 veckor 
första halvåret 2017, men andra halvåret 2017 har tiden för denna första 
granskning varit cirka 4 veckor.

De nya bestämmelserna i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv (YKD) från 
2016 innebär bland annat att vägen till legitimation numera är en flerstegs- 
process enligt följande:

1. Vi beslutar om erkännande av yrkeskvalifikationerna. 
2. Vi kontrollerar om den sökande är behörig i sitt utbildnings-  

eller behörighetsland.
3. Vi kontrollerar yrkesutövarens språkkunskaper.

Det reviderade YKD gör det även möjligt för apotekare, fysioterapeuter och 
sjuksköterskor att ansöka om ett så kallat europeiskt yrkeskort – European 
Professional Card, EPC, vilket är ett elektroniskt förfarande för att erkänna 
yrkeskvalifikationerna. Efter utfärdat EPC går yrkesutövaren vidare i den 
sedvanliga legitimationsprocessen. Under året hanterade vi 102 EPC-ären-
den till en kostnad av cirka 80 000 kronor.

En yrkesutövare kan även få ett tidsbegränsat behörighetsbevis efter en 
förhandsanmälan till Socialstyrelsen, om hon eller han uppfyller samtliga 
villkor för att utöva yrket i ett annat EU/EES-land och har för avsikt att 
arbeta tillfälligt i Sverige. 

Utbildade utanför EU och EES
För en person som är utbildad utanför EU och EES består legitimations- 
processen av flera steg enligt följande: 

1. Personen ansöker hos Socialstyrelsen om att få sin utländska  
utbildning granskad. 

2. Den sökandes kunskap, kompetens och lämplighet mot kraven för  
legitimation för respektive yrke testas genom ett kunskapsprov och  
en praktisk tjänstgöring. 

3. Den sökande visar intyg om nödvändiga kunskaper i svenska. 
4. Den sökande går kurs i svenska författningar. 

Under 2017 fattade Socialstyrelsen beslut om 2 166 granskningar  
av utländsk utbildning. Detta kan jämföras med 3 134 beslut 2016.

Den tid det tar för respektive sökande att klara av dessa steg är individuell 
och det är därför inte relevant att mäta den genomsnittliga tiden från första 
ansökan till legitimation.

Socialstyrelsen bekostar kunskapsprovet och kursen i svenska författ- 
ningar. Under 2017 har vi tagit fram nya kunskapsprov för ytterligare  
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Tabell 14. Legitimationsärenden
Antalet inkomna ärenden, antalet avslutade ärenden totalt och fördelat på beslutstyp, antalet öppna ärenden samt  
snittkostnad i kronor och den totala kostnaden för dessa ärenden 2015–2017, fördelat per utbildningsområde, löpande priser (tkr).  
2017 är första året Socialstyrelsen presenterar könsuppdelade siffror.

Sökande med utbildning  
från Sverige

Sökande med utbildning  
från EU och EES

Sökande med utbildning 
utanför EU och EES

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Inkomna ärenden* 10 273 9 822 10 222 1 899 2 400 3 171 2 857 2 877 2 442
– kvinnor 8 253 1 217 1 673
– män 2 020 679 1 181
– okänd 0 3 3

Avslutade ärenden* 10 244 9 807 10 477 2 220 2 680 2 812 1 080 1 670 748
– kvinnor 8 240 1 392 620
– män 2 003 827 458
– okänd 1 1 2
varav  
Beslut om legitimation totalt 10 150 9 699 10 318 1 698 2 164 2 447 421 355 283
– kvinnor 8 174 1 085 211
– män 1 975 613 210
– okänd 1 0 0

Beslut om avslag 38 46 91 258 181 220 550 1 217 415
– kvinnor 20 149 355
– män 18 109 193
– okänd 0 0 2

Övriga beslut** 56 62 68 264 335 145 109 98 50
– kvinnor 46 158 54
– män 10 105 55
– okänd 0 1 0

Öppna ärenden*** 190 284 289 702 1 012 1 338 8 814 7 124 7 630

Snittkostnad kr 473 463 457 4 184 4 641 3 001 12 304 9 272 13 798
Total kostnad tkr 4 850 4 546 4 784 9 288 12 439 8 440 13 289 15 485 10 321

* Från och med 2016 redovisas yrkesutövare som har examen inom EU och EES samt har fullgjort praktisk tjänstgöring i Sverige i kategorin EU och EES. 
** Med övriga beslut menas bland annat beslut om avskrivning, avvisning, avslag med kompensationsåtgärder och erkännande av yrkeskvalifikationer 
(endast EU och EES).
*** Uppgifterna om öppna ärenden är hämtade ur Socialstyrelsens ärendehanteringssystem. Antalet är inte exakt samma som om den öppna balansen 
beräknas fram från övriga siffror i tabellen. Det beror bland annat på viss eftersläpning i registreringar.
Kostnaderna i jämförelsetalen för 2015 har rättats.

6 yrken med universitet och högskolor (kiropraktorer, naprapater, ortoped- 
ingenjörer, psykoterapeuter, sjukhusfysiker och tandhygienister). Det innebär att 
vi nu kan erbjuda kunskapsprov för samtliga 21 yrken med legitimationskrav. 

Kostnaden för samtliga genomförda kunskapsprov och kurs i författning 
uppgick till cirka 26,7 miljoner kronor under 2017. År 2016 gavs kunskaps-
prov och kurs i författningar för 15 yrken och kostnaden var cirka 10,4 mil- 
joner kronor. År 2015 gavs kunskapsprov i 7 yrken till en kostnad av cirka  
9,3 miljoner kronor. De ökade kostnaderna för kunskapsprov och författ-
ningskurs för utbildade utanför Sverige beror på att prov och författningskurs 
har tillhandahållits vid fler tillfällen och för fler yrkesgrupper 2017 jämfört 
med 2016.
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Tabell 15. Utfärdade legitimationer
Antalet utfärdade legitimationer fördelade på legitimationsgrupp och utbildningsland 2015–2017.  
2017 är första året Socialstyrelsen presenterar könsuppdelade siffror.

Sökande med utbildning 
från Sverige

Sökande med utbildning 
från EU och EES

Sökande med utbildning 
utanför EU och EES

Summa

Yrke* 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015
Apotekare totalt 182 207 227 55 58 81 50 36 19 287 301 327
– kvinnor 132 37 27 196
– män 50 18 23 91
Arbetsterapeut totalt 399 398 430 15 11 16 3 1 0 417 410 446
– kvinnor 354 11 2 367
– män 45 4 1 50
Audionom totalt 71 86 67 0 0 2 1 3 0 72 89 69
– kvinnor 52 0 1 53
– män 19 0 0 19
Barnmorska totalt 345 317 274 39 30 33 0 0 0 384 347 307
– kvinnor 344 39 0 383
– män 1 0 0 1
Biomed.analytiker totalt 402 402 391 16 21 23 11 9 9 429 432 423
– kvinnor 326 13 5 344
– män 75 3 6 84
– okänd 1 0 0 1
Dietist totalt 92 83 91 6 6 3 9 7 2 107 96 96
– kvinnor 89 5 8 102
– män 3 1 1 5
Fysio terapeut totalt 1 433 1 081 1 842 45 70 74 7 10 5 1485 1 161 1 921
– kvinnor 1 104 31 4 1139
– män 329 14 3 346
Kiropraktor totalt 22 33 22 4 10 9 1 0 1 27 43 32

– kvinnor 11 0 0 11

– män 11 4 1 16

Logoped totalt 134 116 144 5 4 0 0 1 1 139 121 145
– kvinnor 122 5 0 127
– män 12 0 0 12
Läkare totalt 1 127 1 045 1 180 864 1 217 1 375 210 184 121 2201 2 446 2 676

– kvinnor 639 434 79 1152

– män 488 430 131 1049

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Vi har fortsatt arbetet med att förkorta handläggningstiden för samtliga 
ärendeslag. Att antalet öppna ärenden ökat för utbildade utanför EU och 
EES beror på att fler får beslut om kunskapsprov som ska genomföras inom 
två år från första provtillfället och ärendet är öppet under den tiden. Infö-
rande av språkkrav och avgift 2016 har lett till färre ansökningar från yrkes-
utövare med utbildning inom EU och EES. 

Utfärdade legitimationer
Tabell 15 visar hur antalet utfärdade legitimationer har fördelat sig mellan 
yrkesgrupperna 2015–2017.
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Sökande med utbildning 
från Sverige

Sökande med utbildning 
från EU och EES

Sökande med utbildning 
utanför EU och EES

Summa

Yrke* 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015
Naprapat totalt 38 80 37 1 0 0 0 0 0 39 80 37
– kvinnor 20 0 0 20
– män 18 1 0 19
Optiker totalt 57 56 55 13 9 7 2 0 1 72 65 63
– kvinnor 50 8 1 59
– män 7 5 1 13
Ortopedingenjör totalt 12 22 17 0 1 1 0 0 0 12 23 18
– kvinnor 11 0 0 11
– män 1 0 0 1
Psykolog totalt 578 521 498 73 45 53 11 8 16 662 574 567
– kvinnor 417 57 7 481
– män 161 16 4 181
Psykoterapeut totalt 212 206 313 4 8 13 1 0 2 217 214 328
– kvinnor 174 4 1 179
– män 38 0 0 38
Receptarie totalt 175 210 177 10 15 4 4 7 3 189 232 184
– kvinnor 154 7 0 161
– män 21 3 4 28
Röntg.sjuksköterska totalt 166 185 172 34 34 41 0 0 1 200 219 214
– kvinnor 127 21 0 148
– män 39 13 0 52
Sjukhusfysiker totalt 18 27 37 1 0 2 0 0 1 19 27 40
– kvinnor 8 1 0 9
– män 10 0 0 10
Sjuksköterska totalt 4222 4 208 3 894 389 499 554 65 47 62 4676 4 754 4 510
– kvinnor 3679 330 57 4066
– män 543 59 8 610
Tandhygienist totalt 191 181 177 22 5 2 1 0 0 214 186 179
– kvinnor 171 21 1 193
– män 20 1 0 21
Tandläkare totalt 274 235 273 102 121 154 45 42 39 421 398 466
– kvinnor 190 61 18 269
– män 84 41 27 152
Totalt antal 10 150 9 699 10 318 1 698 2 164 2 447 421 355 283 12 269 12 218 13 048
– kvinnor 8 174 1 085 211 9 470
– män 1 975 613 210 2 798
– okänd 1 0 0 1

* Från och med 2016 redovisas yrkesutövare som har examen inom EU och EES samt har fullgjort praktisk tjänstgöring i Sverige i kategorin EU och EES. 

Forts. Tabell 15. Utfärdade legitimationer
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Specialistkompetensbevis 

Prövningen av behörighetsärenden som gäller specialistkompetensbevis för 
läkare och tandläkare utgår från olika regelverk beroende på om den sökande 
är utbildad i Sverige eller inom EU och EES. Personer som är utbildade utan-
för EU och EES måste genomföra sin specialiseringstjänstgöring i Sverige.

Den genomsnittliga handläggningstiden för prövning av specialistkompe-
tensbevis för personer med svensk utbildning har minskat från 41 dagar 2016 
till 33 dagar 2017. I ärenden där den sökande har fullgjort sin specialiserings- 
utbildning i ett land inom EU och EES prövas både ansökan om specialist-
kompetensbevis och ansökan om legitimation enligt samma EU-rättsliga  
regelverk som gäller för erkännande av yrkeskvalifikationer från annat EU- 
och EES-land. Handläggningstiden för dessa ärenden styrs av samma princi-
per som övriga ärenden om behörighetsbevisför utbildade inom EU och EES.

Kommentar volym- och kostnadsberäkningen

Tabell 16. Specialistkompetensärenden
Antalet inkomna ärenden, antalet avslutade ärenden totalt och fördelat på beslutstyp, 
antalet öppna ärenden samt snittkostnaden och den totala kostnaden för dessa ärenden 
2015–2017, fördelat per utbildningsområde, löpande priser. 
2017 är första året Socialstyrelsen presenterar könsuppdelade siffror. 

Sökande med utbildning 
från Sverige*

Sökande med utbildning 
från EU och 

EES

Yrke 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Inkomna ärenden 1753 1 700 1 537 282 538 715
– kvinnor 981 121
– män 772 161

Avslutade ärenden* 1832 1 711 1 501 373 617 730
– kvinnor 1026 163
– män 806 210
varav 
Beslut om specialistkompetens 1758 1 625 1 441 271 493 615
– kvinnor 992 120
– män 766 151
Beslut om avslag 45 44 36 67 86 59
– kvinnor 21 30
– män 24 37

Övriga beslut** 29 42 24 35 38 56
– kvinnor 13 13
– män 16 22

Öppna ärenden totalt *** 103 185 129 80 173 234

Snittkostnad kr 3 477 3 304 3 171 2 536 2 321 1 990

Total kostnad tkr 6 369 5 653 4 760 946 1 432 1 453

* Här ingår även specialistkompetensärenden för sökande som har utbildning från ett land utanför EU 
och EES.

** Med övriga beslut menas bland annat beslut om avskrivning, avvisning och avslag med kompensa-
tionsåtgärder (endast EU och EES).

*** Uppgifterna om öppna ärenden är hämtade ur Socialstyrelsens ärendehanteringssystem. Antalet är 
inte exakt detsamma som om den öppna balansen räknas fram från övriga siffror i tabellen. Det beror 
bland annat på viss eftersläpning i registreringarna.
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Det skiljer i snittkostnad för handläggning av ansökningar med svensk 
utbildning respektive utbildning inom EU och EES. Det beror på att 
handläggningen för läkare med svensk utbildning kräver mer redovisning 
och utredning samt att alla ansökningar granskas av medicinskt sak-
kunniga. Personer som har utbildats inom EU och EES har redan fått sin 
utbildning granskad i sina respektive utbildningsländer.

Intyg 
Personer som finns i registret över legitimerad hälso- och sjukvårds-
personal kan begära ut ett intyg från Socialstyrelsen om sin behörighet. 
Dessa intyg utfärdas som en elektronisk bekräftelse eller i pappersform. 
Svensk hälso- och sjukvårdspersonal som ska ansöka om behörighet i ett 
annat land kan behöva ett pappersintyg från Socialstyrelsen för att styrka 
sin yrkesbehörighet i Sverige. Under 2017 utfärdade vi 3 164 sådana  
pappersintyg. 

Vår snittkostnad per intyg 2017 var 123 kronor och den totala kost-
naden var cirka 374 000 kronor. År 2016 utfärdade vi 2 913 intyg till en 
snittkostnad på 182 kronor och en total kostnad på cirka 529 000 kronor.

Särskilt förordnande
För samtliga 21 legitimationsyrken är yrkestiteln skyddad, vilket inne-
bär att bara den som har legitimation för yrket får använda yrkestiteln. 
Utöver att man har en skyddad titel har apotekare, barnmorskor, läkare, 
receptarier och tandläkare även ensamrätt till yrket. Det innebär att det 
krävs en legitimation eller ett så kallat särskilt förordnande för att få 
jobba i något av dessa yrken. Ett särskilt förordnande är ett tillfälligt 
tillstånd att arbeta i yrket under en begränsad tid hos en specifik arbets-
givare.

Socialstyrelsen kan ge särskilda förordnanden i vissa fall, till exempel 
när en sökande med utländsk utbildning ska göra praktisk tjänstgöring 
för att få legitimation. Arbetsgivaren ansöker då om ett särskilt förord-
nande hos Socialstyrelsen. I vissa fall har landstinget ett generellt bemyn- 
digande att själv utfärda det särskilda förordnandet, till exempel när en 
svenskutbildad läkare ska göra allmäntjänstgöring.

Under 2017 fattade Socialstyrelsen beslut i 997 ärenden om särskilt 
förordnande. Snittkostnaden per ärende var 1 035 kronor och den totala 
kostnaden var cirka 1 miljon kronor. År 2016 fattade vi 684 beslut om 
särskilt förordnande till en snittkostnad på 1 270 kronor och en total 
kostnad på cirka 869 000 kronor.

Individbaserade register
Socialstyrelsen ansvarar för olika hälsodata- och socialtjänstregister där 
man kan följa och analysera utvecklingen dels i hälso- och sjukvården 
samt socialtjänsten, dels av befolkningens hälsa och sjuklighet. Registren 
är en viktig grund för vår verksamhet när det gäller att ta fram statistik, 
indikatorer och öppna jämförelser samt när vi gör uppföljningar och 
utvärderingar. Registren används även av externa användare för statistik 
och forskning.

Foto: Eva Edsjö
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Merparten av våra register är baserade på personnummer, vilket 
behövs inom exempelvis klinisk forskning. När myndigheten analyserar 
och redovisar data är uppgifterna dock alltid avidentifierade.

Socialstyrelsen ansvarar för följande hälsodataregister:

• Cancerregistret – har funnits sedan 1958 och omfattar samtliga  
diagnostiserade cancerfall bland personer folkbokförda i Sverige. 

• Medicinska födelseregistret – har funnits sedan 1973 och innehåller 
uppgifter om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn.

• Läkemedelsregistret – har funnits sedan 2005 och omfattar alla  
receptförskrivna läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel  
som har hämtats på apotek mot recept.

• Tandhälsoregistret – har funnits sedan 2008 och innehåller  
information om tandvård inom det statliga tandvårdsstödet, tandvård 
till personer med vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsätt-
ningar samt nödvändig tandvård.

• Patientregistret – har funnits sedan 1987 (sedan 1964 för delar av 
Sverige) och innehåller bland annat uppgifter om diagnoser och  
operationer för alla som har vårdats på sjukhus i sluten vård eller 
behandlats av läkare i den specialiserade öppenvården. Sedan 2001 
omfattar registret både offentliga och privata vårdgivare, och det  
innehåller även diagnoser och åtgärder för patienter som vårdats i 
psykiatrisk tvångsvård enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångvård 
eller lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

• Registret över kommunal hälso- och sjukvård – inrättades 2007 och 
innehåller uppgifter om vilka personer som har hälso- och sjukvårds-
insatser enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen.

Därutöver är Socialstyrelsen ansvarig för dödsorsaksregistret som sedan 
1961 omfattar uppgifter om avlidna personer som vid tidpunkten för 
dödsfallet var folkbokförda i Sverige.

Socialstyrelsen ansvarar för följande socialtjänstregister:

• Registret över insatser för barn och unga – har funnits sedan 1968 
och omfattar insatser som innebär placering för vård utanför det egna 
hemmet enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga.

• Registret över tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbru-
kare i vissa fall – har funnits sedan 1982 och innehåller uppgifter om 
socialtjänstinsatser och vårdanvändning när det gäller personer som 
tvångsvårdats enligt denna lag.

• Registret över insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade – har funnits sedan 2004 och omfattar per-
soner som har fått insatser enligt denna lag samt uppgifter om vilka 
insatser dessa personer har fått.

• Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funk-
tionsnedsättning – har funnits sedan 2007 och innehåller uppgifter 
dels om personer som bor i särskilt boende, dels om personer som bor 
i ordinärt boende och som får insatser från socialtjänsten, till exempel 
hemtjänst eller boendestöd.Foto: Maskot Bildbyrå AB/Johnér Bildbyrå AB



ÅRSREDOVISNING 2017
SOCIALSTYRELSEN

71

FÖRVALTNINGSUPPGIFTER

• Registret över ekonomiskt bistånd – har funnits sedan 1985 och innehål-
ler uppgifter om personer och hushåll som har fått ekonomiskt bistånd.

Socialstyrelsen har sedan 2011 anlitat externa parter dels för att digitali-
sera pappersbaserad information som ska ingå i dödsorsaksregistret och 
medicinska födelseregistret, dels för att bistå vid insamlingen av uppgifter 
från kommunerna till myndighetens hälsodata- och socialtjänstregister.

Socialstyrelsen konstaterade våren 2017 att denna utkontraktering kan 
ifrågasättas i förhållande till nuvarande rättspraxis, varför vi har beslutat 
att övergå till att bedriva digitaliseringen och uppgiftsinsamlingen i egen 
regi.

Socialstyrelsen håller nu på att bygga upp en teknisk infrastruktur för 
digitalisering av pappersburen information som innefattar skanning och 
teckentolkning samt registrering av handskrivna blanketter.

Dessutom pågår utveckling av en inrapporteringsportal för att på ett 
säkert sätt kunna ta emot kommunernas uppgifter till registren och åter-
koppla det som rapporteras in. 

När arbetet är klart kommer all inrapportering av kommunuppgifterna 
att ske till Socialstyrelsens nya inrapporteringsportal och all digitalisering 
av pappersburen information hanteras internt på Socialstyrelsen.

De individbaserade registren utvecklas kontinuerligt. Under 2017 har vi 
fortsatt arbetet med att standardisera och automatisera inläsningen av nya 
data till registren, vilket medfört att inläsningen av nya månadsdata till 
registret för socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktions- 
nedsättning nu kan ske helt automatiskt.

Under 2016 beslutade regeringen att patientregistret får innehålla per-
sonnummer för vårdkontakter som gäller aborter. Socialstyrelsen införde 
därför en uppgiftsskyldighet för denna typ av data från den 1 februari 
2017. I mars 2017 beslutade regeringen att registret även får innehålla upp- 
gifter om personer som behandlats av annan hälso- och sjukvårdspersonal 
än läkare inom den psykiatriska öppenvården. Socialstyrelsen anpassar för 
närvarande registret för att kunna ta emot de nya uppgifterna. 

Registret över ekonomiskt bistånd innehåller sedan den 1 januari 2017 
uppgifter om vissa arbetsmarknadsinsatser till personer med ekonomiskt 
bistånd. Även uppgifter om varför utbetalning av ekonomiskt bistånd 
avslutas finns numera i registret. Kvaliteten i dessa två nya uppgifter är 
dock ännu inte tillräckligt bra för att kunna ligga till grund för statistik.

Kostnaderna för att samla in och förvalta data samt utveckla de indi-
vidbaserade registren uppgick 2017 till cirka 27,6 miljoner kronor, vilket 
i stort sett är jämförbart med 2016 då kostnaderna uppgick till cirka 27,3 
miljoner kronor. Vissa avtal för externa datainsamlingar har avslutats i 
förväg 2017. I stort sett har motsvarande medel som därmed frigjorts i 
stället lagts på utvecklingen för att bearbeta data i egen regi. 

Statistik
Socialstyrelsens statistik tas fram ur våra hälsodata- och socialtjänst-
register. Statistiken syftar till att allmänhet och samhällsaktörer ska vara 
välinformerade om förhållandena och utvecklingen inom hälso- och 
sjukvård samt omsorg, så att en saklig debatt kan föras och väl under-
byggda beslut fattas.
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Officiell statistik
Socialstyrelsen ansvarar för officiell statistik om hälso- och sjukvården 
samt socialtjänsten. Vi publicerar statistiken som faktablad med diagram 
och i tabeller. Den baseras till största delen på Socialstyrelsens hälso- 
data-, dödorsaks- och socialtjänstregister och omfattar till exempel  
statistik om dödsorsaker, läkemedel och ekonomiskt bistånd.

I övergripande faktablad lyfter vi de mest intressanta siffrorna och 
förändringarna. I Excelfiler med tabeller kan användaren sedan på egen 
hand arbeta vidare med statistiken. För varje statistikpublikation finns 
även en kvalitetsdeklaration som beskriver kända kvalitetsproblem och 
hur statistiken produceras. Vi publicerar såväl faktablad som Excelfiler 
på vår webbplats socialstyrelsen.se. Syftet är att öka tillgängligheten 
till statistiken och i högre grad anpassa publiceringsformatet till olika 
användares behov. 

Exempel
Socialstyrelsen publicerar årligen statistik om vuxna personer med 
missbruk och beroende. Den senast publicerade statistiken gäller 2016, 
och den visar att antalet personer som får institutionsvård på grund av 
missbruk har minskat något vad gäller den frivilliga institutionsvården, 
vilken sjunkit med 6 procent jämfört med 2015. Av statistiken framgår 
även att färre kvinnor än män fick insatser 2016. 

Antalet personer som vårdades med tvång var däremot oförändrat 
2016 jämfört med 2015. Dock blir de personer som tvångsvårdas allt 
yngre – 2010 var medianåldern 43 år medan medelåldern 2016 var 34 år. 
(Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2016.)

Tabell 17. Officiell statistik
Antalet produkter, snittkostnaden och den totala kostnaden för dessa 2015–2017, löpande 
priser (tkr)

Prestation 2017 2016  2015

Officiella statistikrapporter 23 16 18

Snittkostnad 204 205 183

Total kostnad 4 686 3 277 3 298

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Fler statistikprodukter publicerades 2017 jämfört med 2016. Den främsta 
förklaringen är att produkter som skulle ha publicerats 2016 försenades 
och färdigställdes först i början av 2017 på grund av förseningar i fram-
ställningen av grunddata. 

Annan statistik
Socialstyrelsen publicerar även annan statistik än den som är klassifice-
rad som officiell statistik. Denna statistik är dock inte alltid rikstäckande 
och den publiceras inte heller årligen.

Här ingår också den statistik som Socialstyrelsen rapporterar till  
internationella organisationer som WHO, OECD, EU, Nordisk  
medicinalstatistisk kommitté och Nordisk socialstatistisk kommitté.
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Under 2017 har Socialstyrelsen fortsatt att publicera statistik i sociala 
medier; totalt gjorde vi drygt 50 Facebookinlägg om statistik.

Exempel
Under 2017 publicerade Socialstyrelsen för första gången statistik om 
tandhälsa genom faktablad och som Excelfil. Statistiken har dock pre-
senterats i Socialstyrelsens statistikdatabas sedan i slutet av 2014. Den 
baseras på tandhälsoregistret, vilket innehåller information om tandvård 
inom det statliga tandvårdsstödet, tandvård till personer med vissa lång-
variga sjukdomar och funktionsnedsättningar samt så kallad nödvändig 
tandvård.

Statistiken, Statistik om tandhälsa 2016, visar bland annat att 77 pro-
cent av den vuxna befolkningen besökte tandvården någon gång under 
perioden 2014–2016. Andelen är högre bland kvinnor än bland män – 
81 procent mot 74 procent. Personer i åldersgruppen 70–79 år besökte 
tandvården i störst utsträckning. Att endast besöka tandvården akut är 
dubbelt så vanligt bland personer med enbart förgymnasial utbildning än 
bland personer med eftergymnasial utbildning. 

Det finns också relativt stora regionala skillnader. Att få en fyllning 
utförd var exempelvis minst vanligt i Halland medan Norrbotten utmärk-
er sig med höga andelar som gjorde fyllningar men även tandutdragning-
ar (extraktioner).

Tabell 18. Annan statistik
Antalet produkter, snittkostnaden och den totala kostnaden för dessa 2015–2017, löpande 
priser (tkr)

Prestation 2017 2016  2015

Statistikrapporter 38 41 45

Snittkostnad 94 97 95

Total kostnad 3 590 3 983 4 291

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Under 2017 publicerades färre statistikprodukter jämfört med tidigare 
år. Antalet produkter varierar mellan åren beroende på efterfrågan och 
uppkomna behov. 

Statistikdatabasen
Stora delar av Socialstyrelsens statistik finns tillgänglig via vår web-
baserade statistikdatabas. Under 2017 har databasen utökats med data om 
väntetider och antal besök på akutmottagningarna vid landets sjukhus. 
Även läkemedelsstatistiken har utökats så att den nu innehåller läkeme-
delsgrupper för barn i åldersgruppen 0–17 år. Det finns även månads-
statistik för ekonomiskt bistånd i databasen.

År 2017 har externa besökare laddat ner nästan 13 000 resultatsam-
manställningar i genomsnitt per månad, vilket är en klar ökning jämfört 
med 2016 då knappt 10 600 nedladdningar gjordes i snitt per månad. För 
2017 uppgick kostnaderna till knappt 1,8 miljoner kronor, vilket är jäm-
förbart med 2016 då kostnaderna uppgick till drygt 1,8 miljoner kronor.

Foto: Scandinav bildbyrå
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Utlämnande av registeruppgifter för statistikändamål
Externa intressenter kan beställa specifika registeruppgifter, när statistik 
inte finns tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats eller i publicerade 
rapporter. Användarna är allt från enskilda journalister till statliga myn-
digheter som beställer data ur ett eller flera av Socialstyrelsens register. 
Registerdata är sekretesskyddade enligt lag och statistiksammanställ-
ningar lämnas dessutom ut först efter att vi har fastställt att uppgifterna 
inte kan hänföras till någon enskild person. 

Tabell 19. Beställningar av registeruppgifter för statistikändamål
Antalet inkomna och avslutade beställningar, intäkter och totala kostnader 2015–2017, 
löpande priser (tkr)

Prestation 2017 2016 2015

Antal inkomna beställningar av register-
uppgifter för statistikändamål

309 314 315

Antal avslutade beställningar av  
registeruppgifter för statistikändamål

279 355 360

Intäkter 2 315 2 007 2 027

Total kostnad 4 332 4 783 4 854

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Det lägre antalet avslutade beställningar 2017 beror på att personal har 
omprioriterats till att arbeta med databeställningar för forskning i stället 
för statistikbeställningar under året. De något lägre kostnaderna för 2017 
ligger i linje med det lägre antalet avslutade beställningar. 

Utlämnande av registeruppgifter för forskningsändamål
Registerdata skyddas av sträng sekretess men kan lämnas ut för forsk-
ning efter särskild prövning, och forskare kan beställa uppgifter på 
individnivå för forskningsändamål. Socialstyrelsens hälsodata-, död- 
sorsaks- och socialtjänstregister används i många epidemiologiska  
forskningsstudier i Sverige. 

Beställningarna av registeruppgifter för forskningsändamål varierar i 
komplexitet, vilket påverkar handläggningstiderna och kostnaderna för 
att leverera en beställning. Vi behöver dessutom sammanföra uppgifter 
från flera register vid två av tre beställningar. Många beställningar rör 
även uppgifter från andra myndigheter; ungefär hälften av beställning-
arna innebär samkörning med andra registerhållare, till exempel Statis-
tiska centralbyrån, olika kvalitetsregister eller datafiler som forskarna 
själva samlat in och som de vill koppla till Socialstyrelsens data. Dessa 
beställningar kräver samverkan mellan flera registerhållare innan upp- 
gifterna kan lämnas ut. 

Under 2017 har Socialstyrelsen effektiviserat beställningsarbetet med 
målet att förkorta handläggningstiden. Hösten 2017 påbörjade vi arbetet 
med att digitalisera vissa moment i ärendehanteringen, vilket kraftigt 
kommer att minska andelen manuella och administrativa arbetsmoment. 
Vi förändrar även beslutsprocessen, vilket effektiviserar beställningarna 
från statliga universitet och högskolor, och vi genomför också en  
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förstudie av en e-tjänst för beställningarna. E-tjänsten beräknas kunna 
tas i drift tidigast sommaren 2018. 

Det är ännu för tidigt att se om dessa insatser sammantaget leder till 
den effektivisering som vi hoppas på. Samtidigt minskar antalet ärenden 
i kö, vilket antyder att satsningarna går i rätt riktning. I april 2017 var 
kön som längst under året och uppgick då till 208 ärenden. I slutet av året 
hade vi 110 ärenden i kö.

Tabell 20. Beställningar av registeruppgifter för forskningsändamål
Antalet inkomna och avslutade beställningar, intäkter och totala kostnader 2015–2017, 
löpande priser (tkr)

Prestation 2017 2016 2015

Antal inkomna beställningar av register-
uppgifter för forskningsändamål

374 430 412

Antal avslutade beställningar av  
registeruppgifter för forskningsändamål

355 299 407

Intäkter 7 414 5 125 6 906

Total kostnad 10 257 6 648 5 503

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Antalet avslutade beställningar är högre jämfört med 2016. Under 2017 
har vi omfördelat personalresurser internt för att förkorta kötiderna och 
anställt ytterligare två medarbetare, vilket förklarar det större antalet 
avslutade beställningar jämfört med 2016 och att kostnaden för verksam-
heten blir högre. För 2017 ingår även kostnaderna för juridisk hand-
läggning. De räknades inte med föregående år och bidrar också till att 
förklara de högre totala kostnaderna. 

Registret över legitimerad  
hälso- och sjukvårdspersonal
Socialstyrelsen ansvarar för registret över legitimerad hälso- och sjuk-
vårdspersonal, HoSp-registret. Registret innehåller uppgifter om aktuell 
behörighet inklusive begränsningar, till exempel återkallelse av legitima-
tion, prövotid eller begränsad förskrivningsrätt. När vi svarar på frågor 
om och beställningar av uppgifter ur registret ger vi normalt svar inom 
48 timmar.
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Tabell 21. Registerutdrag över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Antalet beställningar, förfrågningar, telefonsamtal och den totala kostnaden för dessa 
2015–2017, löpande priser (tkr)

Prestation  2017 2016 2015

Antal beställningar av större  
registerutdrag

510 573 442

Antal förfrågningar via e-post* 74 253 59 605 46 906
Antal telefonsamtal* 5 108 5 036 4 314

Total kostnad 5 321 4 668 4 975

*Gäller frågor om enstaka behörigheter.

 
Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Antalet förfrågningar har fortsatt att öka 2017. Vi kan konstatera att  
bemanningsföretag och andra arbetsgivare ökat sin beställningsvolym.

Donationsregistret
I donationsregistret kan allmänheten meddela sin inställning till att  
donera sina organ och vävnader och behörig hälso- och sjukvårdsperso-
nal kan söka i registret för att se om en avliden person tidigare meddelat 
sin inställning.

Det finns tre sätt för en person att göra sin vilja känd när det gäller 
organ- och vävnadsdonation efter döden. Alla tre är lika juridiskt giltiga 
och man kan använda ett eller flera sätt om så önskas. Man kan 

• anmäla sig till donationsregistret
• informera sina närstående om sin inställning
• fylla i ett donationskort, som finns att hämta på apotek och  

vårdcentraler samt skrivas ut från webbplatsen livsviktigt.se.

 
Tabell 22. Registreringar i donationsregistret
Antalet anmälningar och ändringar, det totala antalet registreringar  
samt den totala kostnaden för dessa 2015–2017, löpande priser (tkr)

Prestation  2017 2016 2015

Antal nyanmälningar och ändringar 64 419  38 196 45 480

Totalt antal registrerade individer* 
varav fördelning kvinnor/män 

1 589 947
60 % / 40 %

1 562 427
60% / 40%

1 558 718

Total kostnad 3 064 3 352 3 601

* Totalantalet registreringar är en ögonblicksbild.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Kostnaderna var lägre 2017 jämfört med året innan på grund av att  
myndigheten genomförde ett antal utvecklingsaktiviteter 2016. 
Ett stort antal medieaktiviteter i anslutning till donationsveckan 2017 
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I donationsregistret ser hälso- och sjukvårdspersonal om en avliden person gjort sin vilja känd att donera. 

Foto: Kentaroo Tryman, Maskot Bildbyrå AB/Johnér bildbyrå 
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bidrog troligen till att antalet anmälningar ökade. År 2016 redovisades 
för första gången andelen registrerade personer uppdelat på kvinnor och 
män. Uppdelningen visar att det är en större andel kvinnor än män som 
är anmälda till donationsregistret.

Tillståndsprövning
Socialstyrelsen utfärdar en rad olika tillstånd, till exempel passtillstånd 
för personer som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskriv-
ningsprövning och tillstånd till transplantation i ärenden med underårig 
donator. Tillståndsärendena kan initieras antingen av enskilda personer 
eller av hälso- och sjukvården.

Tabell 23. Beslut i tillståndsärenden
Antalet beslut, snittkostnad och den totala kostnaden för dessa 2015–2017,  
löpande priser (tkr)

Prestation  2017 2016 2015

Antal beslutade tillståndsärenden 95 106 79

Snittkostnad 9,4 4,9 10,8

Total kostnad 890 520 854

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Socialstyrelsen hanterar många olika tillståndsslag, där respektive 
ärendeslag har förhållandevis små volymer och komplexiteten varie-
rar. Sedan den 1 juli 2017 handlägger Socialstyrelsen ansökningar om 
förlängd frystid av befruktade ägg som ett tillståndsärende, enligt 5 kap. 
6 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. vilket ingår i totalkost-
naden ovan. För att säkerställa jämförbarhet bakåt i siffrorna gällande 
antal ärenden redovisas de som handlagts som tillstånd 2017 dock under 
Rättsliga rådets statistik. 

Specialistkompetenskurser för ST-läkare
Socialstyrelsens specialistkompetenskurser (SK-kurser) under specialise-
ringstjänstgöring riktar sig till läkare med svensk läkarlegitimation som 
är under utbildning i Sverige. Socialstyrelsen upphandlar och administre- 
rar kurserna, vilka finansieras av statliga medel. Innehållet i de kurser vi 
erbjuder är kopplat till föreskrifterna om läkarnas specialiseringstjänst-
göring.
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Tabell 24. Specialistkompetenskurser för ST-läkare
Antalet kurser, antalet erbjudna kursplatser och den totala kostnaden inklusive  
framtagande av kursämnen 2015–2017, löpande priser (tkr)

Prestation 2017 2016 2015

Antal kurser 107 104 143
Antal kursplatser 3 253 3 030 4 150

Total kostnad 22 534 23 767 26 042

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen 2017
Kostnaden och antalet kurser är ungefär detsamma som 2016, men vi har 
ökat antalet kursplatser. Vi har minskat myndighetens interna administra-
tiva kostnader genom att etablera bättre rutiner i upphandling av kurser. 

Statsbidrag
Statsbidrag är ett verktyg för att exempelvis stimulera kvalitetsutveck-
ling inom hälso- och sjukvården, inom socialtjänsten samt inom det 
folkhälsoarbete som civilsamhällets organisationer utför. Socialstyrelsen 
fördelar statsbidrag främst till civilsamhällets organisationer samt till 
kommuner och landsting (motsvarande). 

Det finns tre typer av statsbidrag:

• organisationsbidrag
• verksamhetsbidrag för utpekade verksamheter i enskild  

eller offentlig regi
• stimulansbidrag i form av utvecklingsbidrag, projektbidrag och  

tidsbegränsade bidrag till verksamheter i enskild eller offentlig regi.

Socialstyrelsen betalade ut totalt 3,4 miljarder kronor under 2017.  
Vissa av bidragen måste verksamheterna ansöka om, och 2017 fördelade 
vi totalt 581 miljoner kronor i bidrag efter ansökningar, jämfört med 590 
miljoner kronor 2016.

Socialstyrelsen handlägger även transfereringar i form av bidragsut-
betalningar, det vill säga vi förmedlar pengar från statsbudgeten till olika 
mottagare. Dessa bidrag behöver verksamheterna inte ansöka om utan de 
betalas ut med eller utan rekvisition i enlighet med regeringsbeslut.  
Under 2017 fördelade vi drygt 2,8 miljarder kronor i sådana bidrag, 
jämfört med cirka 2,9 miljarder kronor 2016. Av de drygt 2,8 miljarder 
kronorna avsåg knappt 2,6 miljarder kronor statsbidrag utan ansöknings-
förfarande men med uppföljning.

För vissa statsbidrag måste de verksamheter som har beviljats bidrag 
återrapportera till Socialstyrelsen och återbetala medel som de inte har 
förbrukat.
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Exempel
Socialstyrelsen hade perioden 2013–2016 att fördela 195 miljoner kronor 
till kommunerna med syftet att stärka kompetensen inom den sociala 
barn- och ungdomsvården att säkra en trygg och säker vård. Uppdraget 
har slutredovisats 2017. 

Målet med kompetenssatsningen var att utveckla huvudmännens 
arbete med trygghet och kvalitet inom den sociala barn- och ung-
domsvården. Satsningen satte fokus på vikten av att kompetensutveckla 
personalen och den har möjliggjort utvecklingsinsatser som annars inte 
hade kommit till stånd. 

Kommunerna framhåller att satsningen har lett till ökad kompetens 
och förbättrad kvalitet i arbetet och att handläggarna känner sig stärkta 
i sin yrkesroll. Kommunerna är mycket positiva till att medlen även har 
kunnat användas till stöd och handledning samt introduktion av nya  
handläggare och inte bara varit fokuserade på poänggivande utbildningar. 

Den pressade situationen i den sociala barn- och ungdomsvården har 
dock lett till att åtskilliga kommuner inte kunnat genomföra planerade 
insatser för kompetensutveckling. Vidare har hög personalomsättning 
lett till svårigheter att planera insatser och behålla den kompetens som 
redan finns. Den pressade arbetssituationen har också lett till att kom-
munerna har haft svårt att förvalta insatserna på ett bra sätt. 

Svårigheterna att förvalta de genomförda insatserna har enligt vår 
bedömning sannolikt medfört att effekten av kompetenssatsningen blivit 
mindre än avsett.

Tabell 25. Statsbidrag
Antalet bidrag och mottagare av bidrag utan ansökningsförfarande, antalet bidrag och 
antalet ansökningar samt antalet beviljade ansökningar med ansökningsförfarande samt 
den totala kostnaden för dessa 2015–2017, löpande priser (tkr)

Prestation 2017 2016 2015

Antal bidrag utan ansökningsförfarande 23 23 23
Antal mottagare av bidrag utan  
ansök ningsförfarande

1 243 1 532 967

Kostnad 7 176 8 727 8 064

Antal bidrag med ansökningsförfarande 19 19 18
Antal ansökningar 922 883 839
Antal beviljade ansökningar 692 641 645
Kostnad 6 381 7 783 7 286

Total kostnad 13 556 16 510 15 350

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Anledningen till att den totala kostnaden för handläggning av statsbidrag  
har minskat är att vi har fört över resurser från handläggningen till 
övergripande uppdrag i syfte att effektivisera verksamheten. Det handlar 
i huvudsak om att införa en e-tjänst för statsbidrag och ett regerings-
uppdrag om översyn av förordningen om statsbidrag till handikapp-
organisationer. 

Foto: Shalamov, Mostphotos
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Remisser
Socialstyrelsen får varje år ett stort antal remisser från Regeringskansliet 
och från andra myndigheter och organisationer, där vi bedömer att remis-
ser från Regeringskansliet, domstolar, Justitiekanslern (JK) och Justitie-
ombudsmannen (JO) är av principiell betydelse för vår verksamhet. Alla 
remisser bedöms dock utifrån om de faller inom Socialstyrelsens verk-
samhetsområde eller inte och samtliga inkomna remisser besvaras.

 
Tabell 26. Remisser
Antalet inkomna remisser och den totala kostnaden för dessa 2015–2017, löpande priser 
(tkr)

Prestation 2017 2016 2015

Remisser från Regeringskansliet 112 87 103
Remisser från domstolar, JO och JK* 7 7 8
Remisser från övriga 39 41 43

Totalt antal remisser 158 135 154

Total kostnad 6 203 6 270 8 209

* Inkluderar inte remissärenden där Socialstyrelsen är part.

 
Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Fler inkomna remisser och en marginellt lägre totalkostnad pekar på  
förbättrad kostnadseffektivitet med effektivare handläggning. 
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Regelgivning
Socialstyrelsen beslutar om föreskrifter och allmänna råd inom vårt 
verksamhetsområde. Föreskrifterna är bindande regler medan allmänna 
råd innehåller generella rekommendationer om hur en författning kan 
eller bör tillämpas. Föreskrifterna och de allmänna råden reglerar och 
vägleder verksamheterna i syfte att höja kvaliteten samt öka säkerheten 
och effektiviteten inom vård och omsorg.

I det här avsnittet redovisar vi även myndighetens handböcker.  
Handböckerna kompletterar våra föreskrifter och allmänna råd med 
bland annat fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för 
rättstillämpningen. Kostnaderna för dessa ingår dock inte i den totala 
kostnaden för denna verksamhetsgren utan den ingår i verksamhets-
grenen Kunskap.

Kostnaderna för verksamhetsgrenen Regelgivning utgör cirka  
3 procent av Socialstyrelsens totala kostnader, det vill säga cirka  
29 miljoner kronor.

Gemensamma författningssamlingen
Socialstyrelsen ger ut den gemensamma författningssamlingen för  
hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa med mera  
– HSLF-FS. Här kungörs även föreskrifter och allmänna råd beslutade av

• E-hälsomyndigheten
• Folkhälsomyndigheten
• Inspektionen för vård och omsorg
• Läkemedelsverket
• Rättsmedicinalverket
• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
• Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Ett exempel – författning om ordination och hantering av läkemedel 
Under året har styrelsen beslutat om Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av  
läkemedel i hälso- och sjukvården. 
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Skärpta krav på kunskap och kompetens vid delegering av läkemedelshantering.

Foto: Eva Edsjö
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Foto: iStockphoto

Läkemedelsförfattningen träder i kraft den 1 januari 2018. Reglerna är 
avsedda att öka patientsäkerheten i alla led – från ordination till uppfölj-
ning av patientens läkemedelsbehandling. En viktig förändring är att 
delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande 
numera får ske även i sluten vård. Ett antal krav har dessutom skärpts; 
det har till exempel blivit tydligare att den som ordinerar ett läkemedel 
från början ska ta ställning till läkemedelsbehandlingens längd och hur 
behandlingen ska följas upp. Även kraven på hur personalen iordning-
ställer, administrerar och överlämnar läkemedel har skärpts, liksom kra-
ven på kunskap och kompetens vid delegering av läkemedelshantering. 

Tabell 27. Föreskrifter och allmänna råd
Antalet beslutade och upphävda författningar samt den totala kostnaden för dessa 
2015–2017, löpande priser (tkr)

Prestation  2017 2016 2015

Antal beslutade författningar* 53 40 19

Total kostnad 18 395 22 668 27 888

*  Inom arbetet med en beslutad författning upphävs ibland en eller flera äldre författningar.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Kostnaden per beslutad författning varierar beroende på omfattning och 
komplexitet.

Handböcker
Socialstyrelsens handböcker kompletterar författningssamlingen med 
fakta och kunskapsunderlag. De fungerar även som stöd vid rättstillämp-
ning och handläggning av ärenden inom vårt verksamhetsområde. 

Handböckerna kan till exempel innehålla lagtexter, referat av  
författningar, motivuttalanden, rättsfallsreferat, beslut från Justitie- 
ombudsmannen, tolkningsexempel och kunskapsunderlag. Kraven på 
vetenskaplighet tillgodoses genom att sakkunniga på olika områden 
medverkar i arbetet.

Exempel
Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) 
om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjuk-
vården trädde i kraft den 1 mars 2017. I samband med detta publicerades 
handboken Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och 
sjukvården. Handboken utgör ett stöd vid tillämpningen av HSLF-FS 
2016:40 och riktar sig i första hand till vårdgivare, verksamhetschefer, 
medicinskt ansvariga sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårds-
personal som ska tillämpa föreskrifterna och de allmänna råden.
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Tabell 28. Handböcker
Antalet publicerade handböcker, snittkostnaden och den totala kostnaden för dessa 
2015–2017, löpande priser (tkr)

Prestation  2017 2016 2015

Antal nya och reviderade handböcker 1 2 3
Snittkostnad 1 167 532 2 767

Total kostnad 1 167 1 063 8 301

 
Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Under 2017 har Socialstyrelsen tagit fram en handbok. Arbetet med att 
ta fram eller revidera handböcker sträcker sig i de flesta fall över ett par 
verksamhetsår och antalet styrs bland annat av vad som efterfrågas från 
socialtjänsten. 
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Särskilda organ
Vid Socialstyrelsen finns fyra särskilda organ som är instiftade av  
regeringen i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.  
Två av dessa är rådgivande, Donationsrådet och Nationella rådet för 
specialiseringstjänstgöring (ST-rådet), medan två är beslutande, Riks-
sjukvårdsnämnden och Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala 
och medicinska frågor (Rättsliga rådet).

I detta avsnitt redovisar vi enbart verksamheten i de beslutande 
organen. Verksamhetsgrenen Särskilda organ utgör cirka 3 procent av 
myndighetens totala kostnader, det vill säga cirka 29 miljoner kronor.

Rättsliga rådet
Rättsliga rådet avgör vissa ärenden enligt Socialstyrelsens instruktion.  
I en del ärenden fattar rådet beslut; i andra ärenden lämnar rådet ett  
utlåtande på begäran av en domstol eller en myndighet.

När Rättsliga rådet fattar beslut handlar det exempelvis om tillstånd 
till abort, sterilisering eller insemination eller om att fastställa ändrad 
könstillhörighet. När rådet lämnar utlåtande på begäran av en dom-
stol eller en myndighet gäller det främst allmänmedicinska och rätts-
medicinska samt rättspsykiatriska och psykiatriska frågor.

Ärendebalanser och handläggningstider
Handläggningstiderna för rådets ärenden varierar beroende på ärende-
slag men har under året varit i linje med målet för verksamheten. 

Målen för handläggningstiderna är följande:

• rätts- och allmänmedicinska ärenden: yttrande inom 1–3 månader
• allmän- och rättspsykiatriska ärenden: yttrande inom 2–4 veckor
• fastställelse av ändrad könstillhörighet: beslut inom 6 månader
• förlängd frystid för befruktade ägg (IVF-ärenden): beslut inom  

2–4 veckor
• abort- och steriliseringsärenden: beslut inom 1 vecka.

Enstaka ärenden kan dock ha längre handläggningstider, exempelvis på 
grund av att Rättsliga rådet behöver hämta in särskilda expertutlåtanden.
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Tabell 29. Rättsliga rådet
Antalet avslutade ärenden per ärendegrupp, det totala antalet avslutade ärenden och den 
totala kostnaden för dessa 2015–2017, löpande priser (tkr)

Prestation 2017 2016 2015

Rättsmedicin 9 1 11
Allmänmedicin 42 63 47
Allmänpsykiatri 5 6 4
Rättspsykiatri 21 30 31
IVF(In vitro fertilisering)-ärenden* 301 316 319
Ändrad könstillhörighet 451 182 198
Abort 563 565 596
Sterilisering 8 6 11
Övriga 116 147 138

Totalt antal ärenden 1 516 1 316 1 355

Total kostnad 8 483 7 530 5 711

*Sedan den 1 juli 2017 handlägger Socialstyrelsen ansökningar om förlängd frystid av befruktade  
ägg som ett tillståndsärende inom myndigheten och inte av det särskilda beslutsorganet Rättsliga rådet.  
För att säkerställa jämförbarhet bakåt i siffrorna är dock även de ärenden som handlagts som tillstånd 
redovisade under Rättsliga rådets statistik för 2017. Kostnaden för dessa ärenden ingår dock i  
Tillståndsprövning.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
 Både 2016 och 2017 har ett antal rättsmedicinska ärenden krävt mycket 
granskning av externa sakkunniga. Antal ärenden gällande ändrad köns-
tillhörighet har också ökat markant under året. Sammantaget har kostna-
derna ökat på grund av detta.

Rikssjukvårdsnämnden
Rikssjukvård innebär att ett eller två sjukhus bedriver en viss högspe-
cialiserad vård med hela landet som upptagningsområde. Rikssjukvårds-
nämnden (RSN) beslutar vilken vård som ska definieras som rikssjuk-
vård och vilket eller vilka landsting/regioner som ska få tillstånd att 
bedriva vården. Tillstånd beviljas vanligen för 5 år och hittills har  
15 områden definierats som rikssjukvård.

I Rikssjukvårdsnämnden sitter representanter för de sex sjukvårds- 
regionerna, Vetenskapsrådet, Statens beredning för medicinsk och  
social utvärdering samt Kammarrätten i Stockholm. Nämnden har  
två adjungerade ledamöter som representerar Sveriges Kommuner och  
Landstings sjukvårdsdelegation respektive Region Örebro län.  
Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande.

Exempel
Behandling av barnglaukom och barnkatarakt har sedan tidigare definie-
rats som rikssjukvård. Socialstyrelsen har genomfört en utvärdering av 
definitionen vilket resulterade i ett antal tillägg av diagnos- och åtgärds-
koder samt om en del förtydliganden och språkliga korrigeringar av 
definitionen. 

Foto: Matton
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Tabell 30. Rikssjukvårdsnämnden
Antalet beslut i definitionsärenden och i tillståndsärenden samt den totala kostnaden för 
dessa 2015–2017, löpande priser (tkr). Beslut i definitionsärenden omfattar både positiva 
och negativa beslut, det vill säga efter definitionsutredning beslutas om området skall vara 
rikssjukvård eller inte. Under 2015–2017 har nämnden inte fattat några negativa beslut.

Prestation 2017 2016 2015

Beslut i definitionsärenden 1 4 2
Beslut i tillståndsärenden 3 2 5

Total kostnad 5 264 6 787 10 742

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Inför ett beslut om rikssjukvård görs definitionsutredningar, tillstånds-
utredningar, uppföljningar och utvärderingar. Varje ärende är unikt och 
kräver olika mycket tid och resurser, vilket gör att kostnaderna inte är 
direkt jämförbara mellan åren. 

I avvaktan på en ny lag om nivåstrukturering av den högspecialiserade 
vården har vi beslutat att inte inleda några nya definitionsutredningar.
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Personal  
och kompetens
Den 31 december 2017 var 742 personer anställda vid Socialstyrelsen.  
Av dessa var 672 tillsvidareanställda och 70 tidsbegränsat anställda. 
Totalt 73,9 procent var kvinnor och 26,1 procent män. Genomsnitts- 
åldern var 46,3 år.

Under året har 172 personer börjat på Socialstyrelsen och 94 personer 
har slutat. Antalet anställda har ökat med 78 personer.

Kompetensförsörjning och bemanning
Medarbetarnas kompetens och engagemang är avgörande för att vi som 
expertmyndighet ska lyckas genomföra vårt uppdrag och nå våra mål.  
Vi arbetar medvetet med att skapa en arbetsplats som synliggör, använ-
der och vidareutvecklar varje medarbetares kompetens. Varje chef ser till 
att skapa dessa förutsättningar i den dagliga dialogen och i utvecklings-
samtalen. Det bidrar till att dels kontinuerligt effektivisera vårt arbete, 
dels öka vår förmåga att skapa nytta för våra målgrupper. Kartläggning-
en av vårt kompetensbehov är integrerat med verksamhetsplaneringen 
och följs upp varje tertial.

Vid årets slut hade Socialstyrelsen genomfört 207 rekryteringar med 
i genomsnitt 16 sökande per tjänst, vilket kan jämföras med 2016 då 194 
rekryteringar genomfördes. Tjänsterna 2017 tillsattes både med interna 
sökande (35 tjänster) och externa sökande (172 tjänster). 

Beredskapsjobb
Under den senare delen av 2017 har vi påbörjat arbetet för att kunna ta 
emot moderna beredskapsarbetare till myndigheten. Vi har deltagit i 
flera, av Arbetsförmedlingen anordnade aktiviteter, såsom informations-
möten och rekryteringsträffar där vi träffat presumtiva kandidater från 
rätt målgrupp. Personalenheten har också tagit fram en rekryterings-
modell som utgår från myndighetens egen rekryteringsprocess med de 
tillägg som behövs utifrån Arbetsgivarverkets rekommendationer. 
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Socialstyrelsens kompetensbehov kartläggs i samband med verksamhetsplaneringen.

Foto: Susanne Walström, Johnér bildbyrå
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Utbildningsinsatser
Våra medarbetare har under året haft möjlighet att utveckla sin  
kompetens på flera områden. Vi har bland annat erbjudit utbildning 
i brandskydd, informationssäkerhet och terminologi. Organisationen 
erbjuder dessutom egna seminarier inom olika ansvarsområden, vilket 
ger medarbetarna möjlighet att få inblick i andra delar av verksamheten. 
Några exempel är seminarium om barns behov i centrum (BBIC), över-
vikt och fetma, informationssatsningen Min insats och Socialstyrelsens 
arbete för ökat brukarinflytande. Utöver de centralt anordnade utbild-
ningarna genomförs även olika kompetensutvecklingsinsatser på  
respektive avdelning.

Chefsutveckling
Socialstyrelsen har arrangerat interna utvecklingsdagar för chefer vid 
flera tillfällen under året. Cheferna har dessutom erbjudits utbildning i 
lönesättande samtal och systematiskt arbetsmiljöarbete. Utöver det har 
samtliga chefer möjlighet till individuellt stöd utifrån sin ledarroll. Vi har 
även implementerat ett nytt upplägg på chefsintroduktion för nya chefer 
2017.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron 2017 var totalt 4,4 procent i förhållande till den tillgäng-
liga arbetstiden, vilket är något högre än 2016. Långtidssjukfrånvaron 
(60 dagar eller mer) utgjorde 2,5 procent av den tillgängliga arbetstiden, 
vilket också är något högre än tidigare år. Den största andelen av de 
som är långtidssjukskrivna är det av medicinska orsaker. I de fall sjuk-
skrivningen beror på arbetsrelaterad stress samarbetar Socialstyrelsen 
med företagshälsovården för att tillhandahålla olika rehabiliterings- 
insatser. Under 2017 har Socialstyrelsen påbörjat ett arbete för att utbilda 
samtliga chefer i rehabilitering och hur man kan förebygga ohälsa på 
arbetsplatsen.

Tabell 31. Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i procent av den tillgängliga arbetstiden

2017 2016 2015

Totalt 4,4 3,7 4,0
Kvinnor 4,3 3,7 3,7
Män 4,6 3,9 4,9
åldersgruppen 29 år eller yngre 3,7 3,7 3,6
åldersgruppen 30–49 år 4,3 3,2 3,3
åldersgruppen 50 år eller äldre 4,5 4,5 4,9
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Tabell 32. Långtidssjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro, inklusive personer med sjukersättning  
(sammanhängande period av 60 dagar eller mer)

2017 2016 2015

I förhållande till total sjukfrånvaro (%) 57,9 54,5 56,0
I förhållande till tillgänglig tid (%) 2,5 2,0 2,2
Antal personer med långtidssjukfrånvaro  
på hel- eller deltid

44 33 36

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Socialstyrelsen arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Den ingår som  
en del i den dagliga verksamheten och bedrivs i samverkan mellan 
arbetsgivare och fackliga organisationer. Organisationen hanterar fysisk 
och psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsträffar, i utvecklingssamtal och 
i samverkansgrupper på både avdelnings- och myndighetsövergripande 
nivå. Internrevisionen 2017 pekar på behovet av att identifiera och  
dokumentera tänkbara orsaker till avvikelser, risker och brister avseende 
arbetsmiljön.

I mars genomförde Socialstyrelsen en medarbetarundersökning.  
Den visar ett mycket positivt resultat med en hög grad av arbetstill-
fredsställelse, starkt engagemang och möjligheter att påverka och 
utvecklas i arbetet. 

Som myndighet har vi ett medarbetarindex på 70, där max är 100.  
Det speglar graden av tillfredsställelse i arbetet. Medianen för de  
myndigheter vi jämförs med har ett medarbetarindex på 65. Vi har  
utvecklats positivt på de flesta områden sedan den förra undersökningen 
2014.

Myndigheten har under våren diskuterat bemötandefrågor i samband 
med arbetsplatsträffar om den statliga värdegrunden. Under hösten har 
#metoo adresserats på bland annat ledningsgruppen och på en chefs-
frukost. Vi har informerat samtliga medarbetare via intranätet och på 
myndighetens julkonferens. En översyn inför ett eventuellt förtydligande 
av myndighetens styrande dokument har initierats och ett material för 
diskussion på arbetsplatsträffar är under framtagande.
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Sammanställning av väsentliga uppgifter 2013–2017 (tkr)

Uppgift 2017 2016 2015 2014 2013

Låneram i Riksgälden

Beviljad ram 148 000 135 000 400 500 408 500 408 500

Utnyttjad ram 27 986 25 269 28 024 107 442 130 444

Kontokrediter hos Riksgälden

Beviljad kredit 31 200 31 200 31 200 31 200 31 200

Utnyttjad kredit 0 0 0 0 0

Räntekonto i Riksgälden

Kostnad 451 381 83 0 0

Intäkt 0 0 0 358 2 535

Avgifter
Utfall avgifter som disponeras av myndigheten 20 907 19 744 22 075 20 011 40 707*

Utfall avgifter som ej disponeras av myndigheten 57 336** 16 530 18 906 13 155 16 697
Utfall övriga ersättningar som ej 
disponeras av myndigheten 0 0 0 0 8 481

Totalt utfall 78 243 36 274 40 981 33 166 65 885

Beräknad budget enligt regleringsbrevet 14 000 14 000 33 200 32 000 28 300
* Beloppet innehåller intäkter avseende kostnads ersättningar 
i samband med verksamhetsövergång till Inspektionen för 
vård och omsorg 2013-06-01. 
** Beloppet innehåller återbetalningar av statsbidrag som 
tillhör avslutade anslag. (39 934 tkr)

Anslagskredit

Uo 9 1:4 Beviljad 255 255 255 255 255

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Uo 9 1:8 Beviljad 0 0 0 0 900

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Uo 9 8:1* Beviljad 18 839 17 892 46 558 14 121 22 237

Utnyttjad 0 0 9 938 1 452 0

* Övergick 2013 från Uo 9 7:1 till Uo 9 8:1, 2012 från Uo 9 9:1 till Uo 9 7:1.
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Uppgift 2017 2016 2015 2014 2013

Utgående reservationer  
och anslagssparande
Summa utgående reservationer och anslags-
sparande 164 878 306 586 123 158 304 955 610 687

Bemyndiganden
Tilldelat anslaget Uo 9 2:2 0 0 510 000 170 000 0
Tilldelat anslaget Uo 13 3:1 100 000 100 000 0 0 0
Åtaganden 76 500 156 245* 0 0 0
*2016-02-22 fattades beslut om åtagande för 2018. Samma 
datum fastställdes regleringsbrev för 2017 med bemyndi-
gande om ytterligare 100 000 tkr.

Personal*
Antal årsarbetskrafter 594 577 559 590 780
Medeltal anställda 709 648 667 683 895
Driftkostnad/årsarbetskraft** 1 490 1 401 1 416 1 513 1 358

* För sjukfrånvaro se kapitlet Personal  
och kompetens.
** De ökade driftkostnaderna per årsarbetskraft  
kommenteras på sidan 16 både vad gäller  
personalkostnader, lokalkostnader och övriga  
driftkostnader (främst köpta tjänster).

Kapitalförändring enl. balansräkningen
Årets 25 037 0 0 0 0
Balanserad 0 0 0 0 0

forts. Sammanställning av väsentliga uppgifter 2013–2017 (tkr)





Ekonomisk redovisning
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Resultaträkning (tkr)

2017 2016

Verksamhetens intäkter Not 1

Intäkter av anslag 800 571 747 475
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 20 907 19 744
Intäkter av bidrag 103 847 56 155
Finansiella intäkter 171 168

Summa verksamhetens intäkter 925 496 823 542

Verksamhetens kostnader Not 2

Kostnader för personal -547 476 -500 810

Kostnader för lokaler -41 529 -42 074

Övriga driftkostnader -295 963 -265 402

Finansiella kostnader -626 -530

Avskrivningar och nedskrivningar Not 5, 6 -14 865 -14 725

Summa verksamhetens kostnader -900 459 -823 542

Verksamhetsutfall 25 037 0

Uppbördsverksamhet Not 3

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 57 509 16 530

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamheten -57 509 -16 530

Saldo uppbördsverksamhet 0 0

Transfereringar Not 4

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 3 174 566 3 265 589

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 76 564 76 314 

Lämnade bidrag -3 251 130 -3 341 904

Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring 25 037 0
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Balansräkning (tkr)

2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar Not 5
Balanserade utgifter för utveckling 21 131 14 081
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 303 380
Summa immateriella anläggningstillgångar 21 433 14 461

Materiella anläggningstillgångar Not 6
Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 744 998
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 5 755 10 496
Beredskapstillgångar 6 723 1 267
Förskott avseende Materiella anläggningstillgångar 29 990 0
Summa materiella anläggningstillgångar 44 212 12 761

Varulager m.m. Not 7
Varulager och förråd 13 624 12 096
Summa varulager m.m. 13 624 12 096

Kortfristiga fordringar Not 8
Kundfordringar 1 897 4 362
Fordringar hos andra myndigheter 18 234 30 509
Övriga kortfristiga fordringar 2 403 36
Summa kortfristiga fordringar 22 534 34 907

Periodavgränsningsposter Not 9
Förutbetalda kostnader 20 926 28 393
Upplupna bidragsintäkter 17 520 12 911
Övriga upplupna intäkter 1 286 0
Summa periodavgränsningsposter 39 732 41 304

Avräkning med statsverket Not 10
Avräkning med statsverket 84 789 48 296
Summa avräkning med statsverket 84 789 48 296

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgälden 74 184 94 561
kassa och bank 8 0
Summa kassa och bank 74 193 94 561

SUMMA TILLGÅNGAR 300 516 258 386
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forts. Balansräkning (tkr)

2017-12-31 2016-12-31

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital Not 11
Statskapital 0 0
Balanserad kapitalförändring 0 0
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 25 037 0
Summa myndighetskapital 25 037 0

Avsättningar Not 12
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 546 1 933
Övriga avsättningar 20 331 15 296
Summa avsättningar 22 877 17 229

Skulder m.m. Not 13
Lån i Riksgäldskontoret 27 986 24 001
Övriga krediter i Riksgäldskontoret 6 723 1 267
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 22 755 27 112
Leverantörsskulder 69 080 48 742
Övriga kortfristiga skulder 9 499 8 557
Summa skulder m.m. 136 042 109 679

Periodavgränsningsposter Not 14

Upplupna kostnader 55 300 58 865

Oförbrukade bidrag 61 260 72 614

Summa periodavgränsningsposter 116 560 131 479

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 300 516 258 386

Ansvarsförbindelser inga inga
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Redovisning av finansiella villkor (tkr)
 
Anslag Villkor Utfall

Utgiftsområde 1

6:1 Allmänna val och dem - del till Socialstyrelsen
Disponeras av Socialstyrelsen

6:1 ap 7 Socialstyrelsen får använda medlen under 2017 för att fortsatt stödja socialtjänsten i 
dess arbete mot våldsbejakande extremism, i enlighet med beslut Ku2016/02295/D. 
Inom ramen för uppdraget ska myndigheten även genomföra en kartläggning av 
hälso- och sjukvårdens erfarenheter av våldsbejakande extremism. 

1 500 1 500

Utgiftsområde 9

1:4 Tandvårdsförmåner 
Disponeras av Socialstyrelsen:

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. 

8 000 8 000

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 500 tkr till Nordisk Institutt for Odontologiske 
Materialer (NIOM) för finansiering av Dentala Material Norden (nordisk produktdata-
bas för dentala biomaterial). 

500 500

1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
Disponeras av Socialstyrelsen:

1:6 ap 2 Bidrag inom folkhälsoområdet
Medlen fördelas enligt bestämmelserna i förordning (2011:1062) om statsbidrag till 
vissa organisationer inom det sociala området, för arbete med att främja en god 
hälsa i befolkningen samt stöd till efterlevande. Ej villkorat belopp 3 450 tkr.

3 450

1:6 ap 13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar 
Medlen ska användas för utbetalning och ersättning avseende kostnader för patient-
försäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och adminis-
tration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten 
ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitie-
kanslern. Medlen får även användas för kostnader för pensionåtaganden härrörande 
avvecklingen av SPRI. Ej villkorat belopp 365 tkr.

240 
 

1:6 ap 20 Prioriteringscentrum
Socialstyrelsen har tilldelats 3 500 tkr i regleringsbrevet för budgetåret 2017 för att 
betala ut till Linköpings universitet för verksamheten vid Prioriteringscentrum för 2017.

3 500 3 500

1:6 ap 28 Till Socialstyrelsens disposition

Socialstyrelsen får använda 29 000 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut 
III:24 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08200/FS) angående uppdraget att 
genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

29 000 27 849

Socialstyrelsen får använda 12 000 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut 
III:2 från den 14 juli 2016 (dnr S2016/04832/FS) angående att fördjupa kunskapen 
om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar. 

12 000 9 326
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Socialstyrelsen får använda 10 000 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut I:7 
från den 13 oktober 2011 (dnr S2011/08994/FS) angående utvecklandet och driften 
av en nationell registerservice. Utöver vad som anges i ovan nämnda regeringsbe-
slut ska Socialstyrelsen stödja utvecklingen av kvalitetsregister inom den kommunala 
hälso- och sjukvården, förbättra information om myndighetens register enligt soci-
altjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, ge stöd till kvalitetsregistren vad gäller  datakvalitet och tillgänglighet 
för forskning samt inrätta en samordningsfunktion för myndighetens kontakter med 
kvalitetsregistren.

10 000 9 999

Socialstyrelsen får använda 5 000 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:5 
från den 21 januari 2016 (S2016/00445/FS) angående att utveckla den nationella 
uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet.

5 000 5 000

Socialstyrelsen får använda 4 100 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut I:2 
från den 11 juni 2009 (dnr S2009/04768/HS) angående att upphandla försörjning 
av vissa vacciner och antidoter.

4 100 3 483

Socialstyrelsen får använda 3 000 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut 
III:18 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08135/RS) angående uppdraget att 
genomföra en samlad utvärdering på nationell nivå av samtliga tandvårdsstöd som 
regleras genom tandvårdsförordningen (1998:1338) och det statliga särskilda tand-
vårdsbidraget samt lämna förslag på eventuella förbättringar.

3 000 3 000

Socialstyrelsen får använda 1 500 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut 
III:18 från den 17 december 2015 (S2015/08135/RS) angående effektivare utskriv-
ning från sluten vård.

 1 500 1 375

Socialstyrelsen får använda 1 000 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:3 
från den 19 maj 2016 (dnr S2016/03609/FS) angående uppdraget att analysera 
vården och vårdutfallet för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd.

1 000 1 000

Socialstyrelen har tilldelats 10 000 tkr i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avse-
ende Socialstyrelsen angående ett samlat statligt stöd för hälso- och sjukvården på 
patientsäkerhetsområdet, samt en analys av utvecklingen på patientsäkerhetsområdet 
2017.

10 000 8 741

Socialstyrelsen har tilldelats 1 400  tkr i regeringsbeslut III:3 från den 26 januari 
2017 (dnr S2017/00506/FS) för att ta fram en arbetsprocess för att nivåstrukturera 
den högspecialiserade vården.

  1400 1 400

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen. Ej villkorat belopp 15 215 
tkr

1:6 ap 30 Beredskapsläkemedel 
Socialstyrelsen får använda 14 000 tkr under 2017 för beredskapslagring av läke-
medel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, 
ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl 
lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

 
14 000 11 993

1:8 Bidrag till psykiatri
Disponeras av Socialstyrelsen:

1:8 ap 1 Bidrag till psykiatri
Socialstyrelsen får använda 30 000 tkr under 2017 i enlighet med förordningen 
(2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull 
sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

30 000 30 000

Socialstyrelsen får använda 10 000 tkr under 2017 i enlighet med förordningen 
(2015:552) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och 
psykiska funktionsnedsättningar.

10 000 10 000

1:8 Återbetalningar avseende tidigare år -1 295

forts. Redovisning av finansiella villkor (tkr)
 
Anslag Villkor Utfall
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3:2 Bidrag till handikapporganisationer
Disponeras av Socialstyrelsen:

3:2 ap 1 Bidrag till handikapporganisationer
Socialstyrelsen ska fördela medlen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om 
statsbidrag till handikapporganisationer. Ej villkorat belopp 188 742 tkr.

 
188 742

4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
Disponeras av Socialstyrelsen:

4:2 ap 1 Rådgivning och annat stöd
Socialstyrelsen ska fördela medlen till landstingen (motsvarande) på grundval av  
antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före  
bidragsåret. Medlen utbetalas under 2017 per kvartal i efterskott utan särskild rekvisi-
tion. Ej villkorat belopp 94 500 tkr.

94 500

4:2 ap 2 Tolktjänst
Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) i enlighet med bilaga  
till Socialstyrelsens regleringsbrev. Ej villkorat belopp 74 350 tkr.

74 341

4:2 ap 3 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet
Medlen ska fördelas av Socialstyrelsen med stöd av förordningen (2012:316) om stats-
bidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet. Ej villkorat belopp 19 708 tkr.

19 708

4:2 ap 4 Elektronisk kommunikation
Socialstyrelsen ska utbetala 19 494 tkr enligt förordningen (2014:298) om statsbidrag 
till utrustning för elektronisk kommunikation. 1 000 tkr får användas i enlighet med 
förordning (2014:299) om statsbidrag till samordningav landstingens arbete med 
utrustning för elektroniska kommunikation.

19 494

1 000

19 494

1 000 

4:2 ap 8 Övrig verksamhet

Socialstyrelsen får använda 23 903 tkr 2017 för utbetalning till Synskadades riks-
förbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar i enlighet med lagen 
(2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen 
Synskadades Riksförbund. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisi-
tion. Socialstyrelsen ansvarar för ekonomisk uppföljning av verksamheten.

23 903 23 903

forts. Redovisning av finansiella villkor (tkr)
 
Anslag Villkor Utfall
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Socialstyrelsen får användas 10 144 tkr för utbetalning till den aktör som tilldelats 
uppdraget efter upphandling att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa 
organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7 (dnr 
S2012/5379/FST). Socialstyrelsen får av dessa medel medel använda 250 tkr för eget 
arbete kopplat till uppdraget.

9 894 

250

9 063 
 
 

136

Socialstyrelsen får använda 12 750 tkr för utbetalning till den aktör (Nationellt 
kunskapscenter för dövblindfrågor) som tilldelats uppdraget efter upphandling att 
ha nationellt ansvar för expertstöd, information m.m. inom området dövblindhet (dnr 
S2012/5379/FST). Socialstyrelsen får av dessa medel medel använda 250 tkr för eget 
arbete kopplat till uppdraget.

12 500 

 
250

12  500

 
237

Socialstyrelsen får använda 1 000 tkr under 2017 inom hjälpmedelsområdet i enlighet 
med uppdrag II:15 från den 18 december 2014 (dnr S2014/08959/FST).

1 000 1 000

Socialstyrelsen får använda 2 000 tkr för deluppdrag 1 under 2017 i enlighet med 
regeringsbeslut II:2 från den 3 december 2015 (dnr S2015/07797/FST) i ett uppdrag 
att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor.

2 000 2 000

Socialstyrelsen får använda 2 200 tkr under 2017 i enlighet med uppdrag under 
avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016 om Utbild-
ningen för handläggare inom LSS. Socialstyrelsen får av dessa medel använda 200 
tkr för eget arbete kopplat till uppdraget.

 2 000 
 

200

2 000 
 

200

Socialstyrelsen får använda 2 700 tkr under 2017 i enlighet med uppdrag under 
avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016 Stöd till 
personer med funktionsnedsättning.

2 700 2 020

Socialstyrelsen får använda 3 500 tkr 2017 i enlighet med uppdrag under avsnitt 
uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016 om Arbetet med 
demenssjukdom.

3 500 3 500

Socialstyrelsen får använda 4 000 tkr 2017 i enlighet med uppdrag II:3 från 11 de-
cember 2015 (dnr S2015/07318/FST) i ett uppdrag angående kunskapsunderlag och 
metodstöd om föräldraskapsstöd och om samordning av insatser avseende barn och 
unga med funktionsnedsättning.

4 000 4 000

4:2 ap 10 Personligt ombud

Socialstyrelsen får använda medlen i enlighet med förordningen (2013:522) om 
statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa 
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Av medlen får Socialstyrelsen använda 
1 200 tkr  och Länsstyrelserna 3 000 tkr för att täcka egna kostnader knutna till 
arbetet. Av medlen får högst 1 500 tkr användas för utbildningsinsatser riktade till de 
personliga ombuden. Ej villkorat belopp, 98 760 tkr.

5 700 101 214

4:2 Återbetalningar avseende tidigare år -60

4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
Disponeras av Socialstyrelsen:

4:5 ap 3 Bidrag till pensionärsorganisationer
Socialstyrelsen får använda medlen för utbetalning enligt bestämmelserna i förordning-
en (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. 500 tkr avser pensionärs-
organisationer som bedöms omfattas av § 3 i förordningen och de närmare föreskrifter 
som Socialstyrelsen meddelar enl § 13 i samma förordning. Ej villkorat belopp 7 500 
tkr.

500 500 
 
 
 

7 453

4:5 ap 5 Ökad bemanning

Socialstyrelsen får fortsatt administrera, fördela medel och löpande följa upp den 
tillfälliga satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen i enlighet med regerings-
beslut II:8 från den 25 juni 2015 (dnr S2015/04636/FST) och uppdrag nr. 5 under 
rubriken Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016. Socialstyrelsen 
får fördela 1 995 000 tkr i stimulansmedel till kommunerna och högst 5 000 tkr får 
användas för fördela, administrera och följa upp satsningen

1995 000 
 
 

5 000

1 995 000 

2 708

forts. Redovisning av finansiella villkor (tkr)
 
Anslag Villkor Utfall
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4:5 ap 6 Stöd till anhörigorganisationer

Socialstyrelsen får använda medlen för utbetalning enligt bestämmelserna i förord-
ningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och 
hjälper någon närstående. Av dessa medel ska 2 000 tkr fördelas som grundbidrag i 
enlighet med förordningen. 9 000 tkr, ej villkorat belopp. 2  000

9 000 

 
2 000

4:5 ap 9 Nationella kunskapscentra

Medlen får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsuppdrag II:3 från den 
7 maj 2015 (dnr S2015/03491/FST) i ett uppdrag avseende nationella kompetenscen-
trum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. Socialstyrelsen får under 2017 
fördela 5 700 tkr till Svenskt Demenscentrum och 9 500 tkr till Nationellt Kompetens-
centrum Anhöriga. 

15 200 15 200

4:5 ap 11 Utvecklingsmedel – Socialstyrelsen
Socialstyrelsen får använda 1 200 tkr för att finansiera Sveriges andel av den verksam-
het som bedrivs av Nordens Välfärdscenter (NVC).

1 200 1 136

Socialstyrelsen får använda  7 000 tkr i enlighet med uppdrag under avsnitt uppdrag/
socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016 om E-hälsa och välfärdstek-
nologi.

7 000 6 270

Socialstyrelsen får 5 000 tkr att användas i enlighet med uppdrag nr. 3 fortsatt 
uppdrag under 2017 att genomföra utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor 
under rubriken socialtjänst m.m i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2017.

5 000 5 000

4:5 Återbetalningar avseende tidigare år -55 890

4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
Disponeras av Socialstyrelsen:

4:7 ap 3 Bidrag till organisationer på det sociala området

Socialstyrelsen ska fördela 65 126 tkr enligt bestämmelserna i förordningen 
(2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. 

65 126 65 126

Socialstyrelsen får använda 1 500 tkr i enlighet med 15§ i förordningen (2011:1062) 
om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området för att genomföra en 
oberoende utvärdering av bidragsgivningen.

1 500 1 183

4:7 ap 4 Utvecklingsmedel

Socialstyrelsen får använda 3 000 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:1 
från den 29 oktober 2015 i ett uppdrag om nationellt samordnade informationsinsat-
ser om familjehem m.m. för barn och unga.

3 000 3 000

Socialstyrelsen får använda 1 150 tkr under 2017 i enlighet med uppdrag om Place-
ringsformen stödboende under socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 
2016.

1 150 885

Socialstyrelsen får använda 1 500 tkr under 2017 i enlighet med uppdrag om en na-
tionell kartläggning av Hemlöshetens omfattning och karaktär under socialtjänst m.m. i 
Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016.

 1 500 1 500

Socialstyrelsen får använda 2 400 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:3 
från den 22 oktober 2015 (dnr S2015/06822/FST) i ett uppdrag att inrätta en svars-
funktion för kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande 
flyktingsituationen.

2 400 2 400

Socialstyrelsen får använda 2 000 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut från 
den 4 september 2014 (dnr Ju2014/5328/PO) i ett uppdrag att utvärdera arbetet med 
sociala insatsgrupper.

2 000 2 000

Socialstyrelsen har tilldelats 2 000 tkr i enlighet med uppdrag nr. 6. Hbtq-personers 
villkor inom socialtjänsten under rubriken socialtjänst m.m i Socialstyrelsens reglerings-
brev för 2017.

2 000 2 000

forts. Redovisning av finansiella villkor (tkr)
 
Anslag Villkor Utfall
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Socialstyrelsen har tilldelats 8 500 tkr för genomförande för en rad uppdrag (nr. 9–13) 
för att stärka barns och ungas rätt vid tvångsvård under socialtjänst m.m. i Socialstyrel-
sens regleringsbrev för 2017. 

8 500 7 633

Socialstyrelsen har tilldelats 1 200 tkr för uppdraget om Handläggning av ärenden 
gällande gifta barn som kommer till Sverige från den 16 februari 2017 (S2017/01011/
FST).

 1 200 1 200

4:7 ap 8 Motverka våld mot kvinnor och barn

Socialstyrelsen får använda medlen under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:3 
från den 28 januari 2016 (dnr 2016/00633/FST) i ett uppdrag att fördela 
utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att 
kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och 
barn m.m. Av dessa medel ska 50 000  tkr kronor fördelas till kommunerna. 20 000 
tkr fördelas till landstingen, 10 000 tkr fördelas kronor till ideella föreningar och stiftel-
ser samt 500 tkr till Nationellt Centrum för Kvinnovetenskap, vid Uppsala Universitet. 
Socialstyrelsen får använda 3 500 tkr för eget arbete kopplat till uppdraget

84 000 83 030

4:7 ap 13 Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården

Socialstyrelsen får använda 360 800 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut 
II:11 från den 22 juni 2016 (dnr 2016/04469/FST) i ett uppdrag att genomföra en 
satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Av dessa 
medel får Socialstyrelsen använda 800 tkr för eget arbete kopplat till uppdraget.

360 800  
 
 

360 800 
 
 

Socialstyrelsen ska utbetala  4 680 tkr till Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 25 augusti 2016 (dnr 
S2016/03880/FST) för att i enlighet med ansökan vidareutveckla arbetsformer som 
konkret stödjer användardriven innovation i den sociala barn- och ungdomsvården.

4 680 4 680

Socialstyrelsen får använda 13 500 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:2 
från den 30 april 2015 (dnr S2015/03337/FST) för genomförande av uppdrag att ta 
fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar. Av medlen får 
Socialstyrelsen använda 500 tkr för eget arbete kopplat till uppdraget.

13 500 
 
 

10 399

Socialstyrelsen får använda 1 500 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut 
II:1 från den 30 juni 2016 (dnr S2016/03820/FST) för ett utvecklingsprojekt för att 
behålla och rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande socialtjänsten inom 
Uppsala kommun.

1 500 1 500

Socialstyrelsen har tilldelats 800 tkr för genomförande för en rad uppdrag (nr. 14–15) 
från regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården 
under socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2017.

800 800

Socialstyrelsen får använda 500 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:5 
från den 21 januari 2016 (dnr S2016/00442/FST) för en samlad slutredovisning av 
uppdraget avseende åren 2013–2016.

500 500

forts. Redovisning av finansiella villkor (tkr)
 
Anslag Villkor Utfall
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Regeringsbeslut
S2016/06969/
FST

Socialstyrelsen ska utbetala 1 690 tkr till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för 
att i enlighet med dess ansökan stödja utvecklingen inom socialtjänsten av digitalt stöd 
inom den sociala barn- och ungdomsvården. 

1 690 1 690

Regeringsbeslut 
U2017/00617/S

Socialstyrelsen får tillsammans med Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyn-
digheten (SPSM) i uppdrag att anpassa en modell för Skolsamverkan för elever som 
placeras på särskilda ungdomshem (den så kallade SiSam—modellen) till att även 
omfatta barn och unga som är placerade i familjehem, jourhem, i andra hem för vård 
eller boende (HVB) och stödboende.

 2 000 1 477

Regeringbeslut 
S2016/06973/
FST 

Socialstyrelsen ska utbetala 1 000 tkr till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för 
att i enlighet med dess ansökan bedriva ett utvecklingsarbete för ändamålsenlig doku-
mentation inom den sociala barn- och ungdomsvården.

1 000 1 000

Regeringsbeslut 
U2017/01236/
GV

Socialstyrelsen får 4 000 tkr för att tillsammans med Statens skolverk i uppdrag att 
tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra 
samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och 
unga får tidiga och samordnade insatser.

4 000 1 057

Regeringsbeslut 
S2016/04438/
FST

Socialstyrelsen ska utbetala 300 tkr till Växjö kommun för att i enlighet med kommu-
nens ansökan låta utföra ett forskningsprojekt om tidiga och
förebyggande insatser i den sociala barn- och ungdomsvården.

300 300

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen. Ej villkorat belopp 9 230 
tkr.

Återbetalningar avseende tidigare år -33 350

6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel
Disponeras av Socialstyrelsen:

6:2 ap 1 Spelberoende

Socialstyrelsen får använda 2 800 tkr under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:2 
den 10 september 2015 (S2015/05769/FST) angående att ta fram och sprida ett 
nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling av spelmissbruk.

2 800 2 800

Socialstyrelsen har tilldelats 3 000 tkr för att fördela medel för vård och behandling 
av spelmissbrukare. 

3 000 3 000

Återbetalningar avseende tidigare år -106

8:1 Socialstyrelsen
Disponeras av Socialstyrelsen:

8:1 ap  1 Socialstyrelsens förvaltningsmedel
Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommu-
nikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt 408 tkr till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Disponeras 
av Socialstyrelsen, ej villkorat belopp 627 578 tkr. Anslagssparande från f.g. år 
18 192 tkr

646 178 631 672 

forts. Redovisning av finansiella villkor (tkr)
 
Anslag Villkor Utfall
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Utgiftsområde 13

2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
Disponeras av Socialstyrelsen:

2:2 ap 6 Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordning (2014:1542) om 
statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners situation. Socialstyrelsen får använda högst 100 tkr 
kronor för administrativa kostnader. Ej villkorat belopp 1 900 tkr

100 100 
 

1 900

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
Disponeras av Socialstyrelsen:

3:1 ap 8 Socialstyrelsen får använda 23 300 tkr under 2017 för att fördela medel till organisa-
tioner inom det sociala området som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och 
flickor enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det 
sociala området m.m. 

23 300 23 300

Socialstyrelsen får använda 100 000 tkr för att fördela medel enligt förordning 
(2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Syftet med statsbidraget är att 
stödja lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor 
och deras barn samt våldsutsatta flickor. Av medlen får högst 1 500 tkr användas för 
administrativa kostnader.

100 000 100 000

Socialstyrelsen får använda 2 000 tkr för att fortsätta stödja de organisationer som 
arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för 
våld i en nära relation. En redovisning ska lämnas senast den 30 juni 2018 till
Regeringskansliet (Socialdepartementet).

2 000 2 000

Socialstyrelsen får använda 5 000 tkr för fördelning av särskilda stimulansmedel till 
länsstyrelserna och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK) efter 
ansökan i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 28 januari 2016 (S2016/00633/
FST). 

5 000 5 000

Socialstyrelsen får använda 8 500 tkr för att inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård 
stödja genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10) i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 
23 februari 2017 (S2017/01221/JÄM).

 8 500 6 886

Återbetalningar avseende tidigare år - 8 636

forts. Redovisning av finansiella villkor (tkr)
 
Anslag Villkor Utfall
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Tilläggsupplysningar och noter
Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt 
Årsredovisning och årsbokslut är upprättade i enlighet med Förordning om årsre-
dovisning och budgetunderlag (2000:605), Förordning om myndig heters bokföring 
(2000:606) och god redovisningssed. 

Brytdag
Som brytdag har den 5 januari 2018 tillämpats. Fakturor som inkommit  
eller utställts efter detta datum och avser 2017 redovisas som period avgräns ningsposter 
och har avräknats mot anslag. Beloppsgräns för periodi sering 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 verkligt värde sker 
med beaktande av inkurans.

Immateriella och materiella tillgångar
Anskaffningsvärdet för immateriella tillgångar ska uppgå till  200 tkr och förbättring-
utgifter på annans fastighet till 100 tkr för att definieras som anläggningstillgångar. 
Övriga tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, med ett anskaffningsvärde på minst 
20 tkr och med en beräknad ekonomisk livslängd på minst tre år, definieras också som 
anläggningstillgångar. 
Persondatorer, mobiltelefoner och projektorer av mindre värde kostnadsförs i sin helhet 
vid anskaffningen. Även större anskaffningar av flera likartade tillgångar där anskaff-
ningsvärdet per enhet understiger 20 tkr kostnadsförs direkt om kostnadsfördelningen 
över tid inte väsentligen påverkas. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt utifrån be-
dömd ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas:

• immateriella tillgångar 3 år
• förbättringsutgifter på annans fastighet avskrivs beroende  

på det underliggande hyresavtalets återstående löptid,  
inklusive eventuella förlängningsoptioner

• möbler 7 år
• säkerhetsutrustning 5 år
• övriga inventarier och kontors maskiner 3 eller 5 år.

Civila beredskapstillgångar
Beredskapstillgångar indelas i beredskapsvaror och beredskapsinventarier. 

Beredskapsvaror består av läkemedel som omsätts. Dessa värderas till anskaffnings-
värde och skrivs ej av.

Beredskapsinventarier består av läkemedel och maskiner som är anskaffade för sta-
digvarande bruk. Läkemedlen värderas till anskaffningsvärde och skrivs normalt av på 
den period som dessa beräknas vara verksamma. 

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 styrelse
Under 2017 har skattepliktig ersättning exklusive sociala avgifter utbetalats till Socialstyrelsens ledande 
befattningshavare samt till ledamöter i styrelsen enligt följande:

Lön/skattepliktig 
ersättning, kr

Styrelseuppdrag/motsvarande
i annan myndighet eller aktiebolag

Socialstyrelsens ledande befattningshavare

Generaldirektör Olivia Wigzell 1 395 215 WHO Executive Board,  ordförande i OECD:s hälso-
kommitté, ordförande i Örebro Universitets styrelse, 
ledamot i insynsråd i MSB.

Socialstyrelsens styrelse

Ingemar Skogö 80 004 Ledamot i SIDA:s styrelse, ledamot i Strålsäkerhets-
myndighetens finansieringsdelegation, ordförande i 
Forskningsprogrammet Fordonsforskning och Innova-
tion (FFI), ledamot i Sensys Gatso AB, ordförande i 
Teologiska Högskolan i Stockholm AB.

Charlotta Gustafsson 60 000 Styrelseledamot i Bengtsson/Gustafsson Konsult AB

Ingrid Petersson 39 996 Ledamot i Formas forskarråd, vice ordförande i 
Arbetsförmedlingens styrelse, ledamot i Stockholm 
Environment Institutes styrelse, vice ordförande i 
Svenska Turistföreningen AB, ordförande i Ipcon 
Consulting AB, Vice ordförande i Science Europé, 
ledamot i IIASA council.

Martin Börjeson 39 996 -

Mikael Wiberg 39 996 Ledamot i ledningsgruppen Västerbottens läns 
landsting, ledamot i Universitetssjukvårdsstyrelsen 
Västerbottens läns landsting/Umeå Universitet, leda-
mot i Nationella Vävnadsrådet Sveriges kommuner 
och landsting, ledamot i nationella biobanksrådet, 
ledamot i kommittén för kliniska studier i Sverige.

Yvonne Gustafson 39 996 Ordförande i SIDAs styrelse, ordförande i Riksgälds-
kontorets styrelse, ordförande i Totalförsvarets forsk-
ningsinstituts styrelse, ledamot i E-hälsomyndighetens 
styrelse, ledamot i Sjöfartsverkets styrelse, ledamot i 
ESO, ledamot i Nationalmuseums insynsråd.

Anna Nergårdh - Ledamot i SIQs styrelse (Institutet för kvalitetsutveck-
ling), ledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse.

Andra förmåner/ersättningar har inte utbetalats till styrelse eller ledande befattningshavare.
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Noter (Kommentarer till förändringar mellan åren, se avsnitt intäkter, kostnader och transferingar.) 

NOT 1 Verksamhetens intäkter 2017 2016
Uo 1 - 6:1 Allmänna val och demokrati 1 500 500
Uo 9 - 1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård 83 408 71 179
Uo 9 - 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 39 391 39 617
Uo 9 - 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 13 977 49 734
Uo 9 - 4:7 Bidrag till utvecklingen av socialt arbete 38 163 29 202
Uo 9 - 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel 2 800 2 623
Uo 8:1 Socialstyrelsen 612 846 551 137
Uo 13 - 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 100 0
Uo 13 - 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 8 386 3 483
Summa intäkter av anslag 800 571 747 475

Intäkter av försäljning av publikationer, konferenser och
konsulttjänster m.m 11 173 12 499
Intäkter av registerutdrag 9 734 7 245
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 20 907 19 744

Avräknade bidrag som använts av Socialstyrelsen, finansierade från;
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 9 201 5 572
• Försäkringskassan 21500 14 911
• Konsumentverket 1 500 1 500
• Kammarkollegiet 66 269 33 960
• Regeringskansliet 4 528
• Övriga inomstatliga 597 212

• Övriga utomstatliga och mellanstatliga organisationer 252 0
Summa intäkter av bidrag 103 847 56 155
Ränteintäkter Riksgälden 153 134
Ränteintäkter övriga 18 34
Summa finansiella intäkter 171 168

Summa verksamhetens intäkter 925 496 823 542

NOT 2 Verksamhetens kostnader 2017 2016
Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter
enligt lag och avtal. 10 721 tkr (9 100) avser arvoden till styrelse, kommittéer och ej anställd 
personal. -347 532 -317 640
Arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal samt
övriga personalkostnader. -199 944 -183 170
Summa personalkostnader -547 476 -500 810

Lokalkostnader -34 133 -34 098
Lokalkostnader för beredskapstillgångar -4 975 -4 783
Övriga lokalkostnader -142 -166
Driftkostnader för hyrda lokaler -2 279 -3 027
Summa lokalkostnader -41 529 -42 074

Kontorsadministrativa kostnader bl.a. förbrukningsinventarier, inköp av persondatorer inklusive 
datortillbehör, underhållsavtal, tele och porto -16 008 -11 277
Verksamhetskostnader bl.a. trycksaker, programlicenser, konsulter, utbildning och resor -279 955 -243 083
Förlikningskostnader 0 -11 042

Summa övriga driftkostnader -295 963 -265 402
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forts. 
NOT 2 2017 2016

Räntekostnader för lån och löpande kredit i Riksgälden -461 -380
Övriga finansiella kostnader -165 -150
Summa finansiella kostnader -626 -530

Summa avskrivningar och nedskrivningar (not 5 och 6) -14 865 -14 725

Summa verksamhetens kostnader -900 459 -823 542

NOT 3 Uppbördsverksamhet 2017 2016

Intäkterna avser avgifter för:
•  legitimationer, intyg m.m. 17 402 16 530
•  återbetalning av statsbidrag mot inkomsttitel 39 355 0
Summa uppbörd 57 509 16 530

NOT 4 Transfereringar 2017 2016
Bidrag till landsting -260 220 -383 852
Bidrag till kommuner -2 338 459 -2 289 372
Bidrag till statliga myndigheter -125 562 -139 849 
Bidrag till övriga organisationer -526 889 -528 831
Summa lämnade bidrag -3 251 130 -3 341 904

NOT 5 Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade  
utgifter för utveckling

Rättigheter och  
andra immateriella  

anl. tillgångar SUMMA

2017 2016 2017 2016 2017 2016
Ingående anskaffningsvärde 66 174 61 510 12 076 12 278 78 250 73 788
Årets anskaffning 15 798 8 406 360 0 16 158 8 406
Årets avyttring/utrangering -3 152 -3 743 -359 -202 -3 511 -3 945
Utgående anskaffningsvärde 78 820 66 174 12 077 12 076 90 897 78 250
Ingående avskrivning -52 092 -48 685 -11 696 -11 239 -63 788 -59 924
Årets avskrivning -8 749 -7 151 -437 -659 -9 186 -7 809
Årets avyttring/utrangering 3 152 3 743 359 202 3 511 3 945
Utgående avskrivningar -57 689 -52 092 -11 774 -11 696 -69 463 -63 788
Bokfört värde 21 131 14 081 303 380 21 433 14 461
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NOT 7 Varulager 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde publikationslager 12 096 10 875
Årets förändring 5 981 3 602
Inkurans -4 453 -2 381
Utgående balans 13 624 12 096

NOT 8 Kortfristiga fordringar 2017 2016

Kundfordringar 1 897 2 351
Fordringar hos andra myndigheter 18 234 30 509
Övriga kortfristiga fordringar 2 403 2 047
Summa fordringar 22 534 34 907
Av kundfordringarna består de största posterna Sundhetsdatastyrelsen (267 tkr), Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset (188 tkr)  Rådet för kommunala analyser (RKA) (177 tkr), IMS Healthcare (55 tkr) . De 
största statliga fordringarna består av eHälsomyndigheten (850 tkr), Folkhälsomyndigheten (420 tkr) 
och Vetenskapsrådet (119 tkr). Övriga fordringar består till stor del av avräkning mot ISY AB (1 227 
tkr). Jämförelseåret 2016 innehåller 17 116 tkr som utgörs av arbetsgivaravgifter och källskatt med 
förfallodag i januari, vilka inbetalats före årsskiftet 2016.

NOT 9 Periodavgränsningsposter 2017 2016

Förutbetalda kostnader 
Hyreskostnader 8 224 8 697
Konsulttjänster, licenser m.m. 11 264 17 773
Övriga förutbetalda kostnader 1 438 1 923
Upplupna intäkter
Upplupna inomstatliga bidragsintäkter Försäkringskassan 17 500 12 911
Övriga upplupna bidragsintäkter 20 0

Övriga upplupna inomstatliga intäkter avseende kunskapsguiden och uthyrd personal. 1 286 0

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 39 732 41 304

NOT 10 Avräkning med statsverket 2017 2016

Uppbörd
Ingående balans 0 0
Redovisat mot inkomsttitel (-) -57 509 -16 530
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 57 509 16 530
Fordran (+)/Skuld (-) avseende uppbörd 0 0

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 15 607 13 635
Redovisat mot anslag (+) 3 343 986 3 443 967
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde (-) -3 331 567 -3 441 994
Fordran (+)/Skuld (-) avseende anslag i icke räntebärande flöde 28 026 15 607

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -26 382 9 938
Redovisat mot anslag (+) 631 672 570 090
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -627 986 -606 410
Återbetalning av anslagsmedel (+) 8 190 0

Fordran (+)/Skuld (-) avseende anslag i  räntebärande flöde -14 506 -26 382

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 3 331 4 324
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -521 -993
Fordran (+)/Skuld (-)  avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 2 810 3 331
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forts. Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken 2017 2016
NOT 10 Ingående balans 55 740 53 311

Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 374 612 358 204
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -3 635 951 -3 781 240
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar (+ / -) 3 274 058 3 425 465

Saldo 68 459 55 740

Summa Avräkning med statsverket 84 789 48 296

NOT 11  Förändring av myndighetskapital

Kapitalförändring enligt 
resultaträkningen

2017 2016
Ingående balans 0 0

Årets kapitalförändring 25 037 0
Summa årets förändring av myndighetskapital 25 037 0
Socialstyrelsen har under året omfört oförbrukade bidrag utan återbetalningskrav till myndighets-
kapital.

NOT 12 Avsättningar 2017 2016

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning för pensioner 1 933 1 060
Årets pensionskostnad 1 663 1 737
Årets pensionsutbetalningar -1 050 -864
Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 546 1 933

Övriga avsättningar
Avsättning återställningskostnader, skadestånd m.m. 5 613 1 614
Kompetensmedel 14 718 13 682
Summa övriga avsättningar 20 331 15 296
Summa utgående avsättning 22 877 17 229

NOT 13 Skulder m.m. 2017 2016

Lån i Riksgäldskontoret
Ingående balans 24 001 26 631
Upplånat under året till anläggningstillgångar 17 351 11 991
Amorterat under året -13 366 -14 621

Låneskuld utgående balans 27 986 24 001
Differensen mellan låneskuld (27 986 tkr) och bokfört värde på anläggningstillgångar (28 933 
tkr) beror på anskaffningar (2 115 tkr)  och avskrivningar (-1 168 tkr) har skett efter att anlägg-
ningslån upptagits. Se not 6.

, Beviljad låneram 48 000 tkr

Övriga krediter i Riksgäldskontoret, beredskapstillgångar
Ingående balans 1 267 1 393
Upplånat under året till beredskapstillgångar 5 815 0
Amorterat under året -359 -126

Låneskuld utgående balans 6 723 1 267

Beviljad låneram 100 000 tkr

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 22 755 27 112

Leverantörsskulder 69 080 48 742
Övriga kortfristiga skulder 9 499 8 557

Summa skulder 136 042 109 679



Avgiftsfinansierad verksamhet 

Verksamhet där intäkterna ej 
disponeras

Över/
underskott 

t.o.m. 2015

Över/
underskott 

2016

Budget i regleringsbrev Intäkter  
2017

Kostnader 
2017

Över/
underskott 

2017

Ack. över/
underskott 
utgåendeIntäkter Kostnader

Legitimationsavgifter* -13 795 -9 210 14 000 -16 000 18 154 -34 741 -16 587 -39 592

*Kostnaderna för handläggning för legitmationer för hälso- och sjukvården och specialistbevis innehåller fr.o.m. 2017 även kostnder för handläggning av sökande 
från EU, då Socialstyrelsen 2017 även får ta ut avgifter för dessa sökanden. Kostnaden för legitmationsansökningar och specialistbevis 2017 för denna grupp up-
pgår till 10 234 tkr. 
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forts.
NOT 13

Skulder till andra myndigheter utgörs bl.a. av arbetsgivaravgift och momsskuld till Skatteverket 
(10 483 tkr), Karolinska Institutet (3 777 tkr) Blekinge Tekniska Högskola (1 537 tkr) och Malmö 
Högskola (879 tkr). Större leverantörsskulder består av AB Lysbomben (8 226 tkr), NKCdb AB 
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (3 125 tkr) och KB Trängkåren/Fabege  (2 335 tkr)

NOT 14 Periodavgränsningsposter 2017 2016

Upplupna kostnader
Semesterlöneskuld, kompskuld och retroaktiv lön inklusive sociala avgifter 43 914 40 473
Övriga upplupna kostnader 11 385 18 391

Summa upplupna kostnader 55 300 58 865

Oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet
Av dessa bidrag förväntas följande belopp att tas i anspråk inom följande tidsintervall:

21 019 tkr – inom tre månader, varav 12 007 tkr avser återbetalningar. 
  8 180 tkr – mer än tre månader till ett år. 
31 756 tkr – mer än ett år till tre år.
         0 tkr – mer än tre år.

60 955 72 079

Oförbrukade bidrag från icke statliga organisationer 305 536

Summa
116 560 131 479
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Intern styrning  
och kontroll
Socialstyrelsen bedriver ett systematiskt arbete med intern styrning  
och kontroll på samtliga organisatoriska nivåer i verksamheten.

Myndigheten omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228), och 
vi har även infört en process för intern styrning och kontroll i enlighet 
med förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.  
I denna process ingår att vi ska upprätta en riskanalys, genomföra kontroll- 
åtgärder och systematiskt följa upp och dokumentera vårt arbete. Pro-
cessen för intern styrning och kontroll är utformad enligt en fastställd 
policy och rutin, där mer detaljerade anvisningar beslutas löpande.

Riskanalys
Socialstyrelsen har flera utgångspunkter för arbetet med riskanalys: 

• regeringens verksamhetskrav
• Socialstyrelsens uppdrag i enlighet med instruktion
• regleringsbrev 
• Socialstyrelsens strategiska färdplan. 

Vi beaktar synpunkter och iakttagelser som framkommer i samband med 
revision, och vi har även analyserat alla organisatoriska nivåer i organi-
sationen i syfte att kunna identifiera och hantera riskerna samlat. Den  
7 december beslutade styrelsen om sju myndighetsövergripande priorite-
rade riskområden för 2018 – registerdata, digital transformation,  
nationell e-hälsostrategi, huvudmännens programområden, oegentlig-
heter, forskarbeställningar och it-säkerhet.

Kontrollåtgärder
Utöver att styrelsen under året fastställde de myndighetsövergripande 
riskerna för 2018 fick generaldirektören i uppdrag att vidta nödvändiga 
kontrollåtgärder och utse riskägare för de prioriterade risker som analysen 
omfattar.

Löpande 2017 följdes årets risker och kontrollåtgärder upp i samband 
med tertialuppföljningarna. Flera risker på verksamhetsövergripande 
nivå kräver dock mer långsiktiga lösningar.
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INTERN STYRNING OCH KONTROLL

En central del av kontrollstrukturen upprättas vid verksamhets- 
planering och uppföljning på samtliga organisatoriska nivåer men  
även inom ramen för löpande manuella eller automatiska kontroller  
inom olika områden. 

Uppföljning
En del av uppföljningen av Socialstyrelsens process för intern styrning 
och kontroll utgörs av internrevisionens löpande granskningar där  
identifierade risker är ett viktigt underlag. Utvärdering och granskning 
av myndighetens verksamhet sker även av externa parter, exempelvis 
certifieringsorgan för vårt ledningssystem. Därmed får vi löpande  
förslag och rekommendationer till ytterligare förbättringar.

Kvalitet i verksamheten är ett viktigt mått på måluppfyllelse och  
indirekt ett mått på hur den interna styrningen och kontrollen fungerar.  
Under 2017 har projektet att utveckla ändamålsenligheten i myn-
dighetens ledningssystem fortsatt. Projektet syftar till är att utveckla 
våra arbetssätt för att säkerställa rätt kvalitet i leveranser och produkter. 

Dokumentation
Styrelsen har beslutat vilken dokumentation som ska utgöra grunden för 
att bedöma den interna styrningen och kontrollen i samband med under-
tecknandet av årsredovisningen. Dokumentationen utgår från det genom-
förda arbetet utifrån de obligatoriska momenten för intern styrning och 
kontroll. Styrelsens bedömning grundar sig även på generaldirektörens 
årliga sammanställning med förslag till beslut samt rapportering från 
revision.
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Årsredovisningens 
undertecknande
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten  
är betryggande.

Stockholm den 20 februari 2018

Ingemar Skogö 
ordförande

Martin Börjeson

Anna Nergårdh

Mikael Wiberg

Charlotta Gustafsson 
vice ordförande

Yvonne Gustafsson

Ingrid Petersson

Olivia Wigzell
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Ingemar Skogö 

 
 
Martin Börjeson

Anna Nergårdh

Mikael Wiberg

Charlotta Gustafsson

Yvonne Gustafsson

 

Ingrid Petersson

Olivia Wigzell
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I bilagan redovisas de regeringsuppdrag Socialstyrelsen haft under 2017. 
Socialstyrelsen har haft 169 regeringsuppdrag. Av dessa uppdrag inkom 
59 i regleringsbrev för 2017 och 22 inkom genom särskilda regerings-
beslut. Resterande uppdrag inkom tidigare år. 

Förutom de 169 regeringsuppdragen har Socialstyrelsen också  
uppdrag som i huvudsak består i att betala ut medel. Dessa listas under 
avsnittet transfereringar. Vi har valt att inte presentera kostnader för  
hanteringen av dessa då detta presenteras i prestationen för statsbidrag.

Regeringen har också beslutat om 58 uppdrag där andra myndigheter 
ska samråda med Socialstyrelsen. Dessa uppdrag ingår inte i nedan-
stående redovisning.

Med hänsyn till regeringens styrning är det svårt att ange en fast 
definition av vad som utgör ett regeringsuppdrag. Uppdrag kan förändras 
över tid och mellan åren delas upp eller slås samman. Det kan också vara 
svårt att avgöra om ett uppdrag är nytt eller utgör ett fortsättnings- 
uppdrag.

Sammanställning 

Uppdrag Antal

Pågående uppdrag

Uppdrag beslutade innan 2017 36

Uppdrag inkomna genom särskilt beslut 2017 18

Uppdrag inkomna genom regleringsbrev 2017 32

Lägesrapporter 4

Avslutade uppdrag

Uppdrag beslutade innan 2017 48

Uppdrag inkomna genom särskilt beslut 2017 4

Uppdrag inkomna genom regleringsbrev 2017 23

Lägesrapporter 4

Transfereringar*   34

* Transfereringar innehåller endast uppdrag som återfinns i regleringsbrev och anslagsbrev.

Regeringsuppdrag 
2017

BILAGA 1
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REGERINGSUPPDRAG 2017

Pågående uppdrag 
Uppdrag beslutade innan 2017

Uppdrag angående uppföljning av eHälsa och trygghetslarm  
i kommunerna. 
Redovisas senast den 31 maj 2018 (dnr 5887/2014).  

Uppdrag angående utbildning kring förändrings- och  
utvecklingsarbete med stöd av e-hälsa.
Redovisas senast den 15 januari 2018 (dnr 25735/2016). 

Uppdrag att följa upp och utvärdera den nya placeringsformen  
för barn och unga – stödboende – som införs i socialtjänstlagen 
(2001:453) den 1 januari 2016.
Redovisas senast den 31 januari 2019 (dnr 5981/2016). 

Uppdrag att administrera och hantera utbetalningar av ersättning till 
utbildning för handläggare som prövar ansökningar om LSS-insatser.
Redovisas senast den 15 april 2019 (dnr 1186/2014).

Uppdrag att administrera, fördela medel och löpande följa upp  
satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015–2018.
Redovisas senast den 1 november 2019 (dnr 16436/2015).

Uppdrag att betala ut medel till verksamheten vid Prioriteringscentrum 
Linköpings universitet.
Redovisas årligen den 31 mars (dnr 1296/2016).

Uppdrag att delta i genomförande av EU:s strategi och handlingsplan  
för Östersjöregionen.
Redovisas senast den 31 januari 2020 (dnr 4994/2016). 

Uppdrag att fortsätta stödja socialtjänstens arbete mot våldsbejakande 
extremism.
Redovisas senast den 18 maj 2018 (dnr 28339/2016).

Uppdrag att följa konsekvenserna av ändringar i lagen om utbyte  
av sprutor och kanyler samt utveckla systematisk och samordnad  
uppföljning av sprututbytesverksamhet i Sverige.
Redovisas senast den 1 december 2019 (dnr 28176/2016). 

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna  
i cancervården.
Redovisas senast den 1 april 2019 (dnr 9376/2015).

Uppdrag att följa upp och analysera överenskommelserna om stöd till 
riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 – 2018.
Redovisas senast den 31 maj 2019 (dnr 29152/2016).

Uppdrag att för nyanställda socialsekreterare ta fram stöd till  
yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar.
Redovisas senast den 31 januari 2018 (dnr 12983/2015).

Uppdrag att föra ut kunskaper och sprida exempel samt verka för att 
frågan om en kommunal vård och omsorg utan tvång och begränsningar 
belyses.
Ingen återredovisning angiven (dnr 3324/2015).



ÅRSREDOVISNING 2017
SOCIALSTYRELSEN

129

REGERINGSUPPDRAG 2017

Uppdrag att förbättra uppföljningen av tvångsvården.
Redovisas senast den 1 december 2018 (dnr 26845/2016).

Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt 
kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer 
och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.
Redovisas senast den 30 september 2018 (dnr 4005/2016).

Uppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som 
metod för medicinska åldersbedömningar.
Redovisas senast den 31 maj 2018 (dnr 23247/2016).

Uppdrag att genomföra en förstudie av vilka insatser eller vilken typ av 
kunskapsstöd som det finns behov av inom socialtjänstens olika verk-
samhetsområden för hbtq-personer med fokus på individ- och familje-
omsorgen.
Redovisas senast den 30 mars 2018 (dnr 6184/2016).

Uppdrag att genomföra en samlad utvärdering på nationell nivå av tand-
vårdsstöd 
Redovisas senast den 31 december 2018 (dnr 5669/2016).

Uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med 
kroniska sjukdomar.
Redovisas senast den 31 mars 2018 (dnr 3097/2016).

Uppdrag att kartlägga förekomsten och utformningen av rutinmässiga 
frågor i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om våldsutsatthet och 
våldsutövande.
Redovisas senast den 30 mars 2018 (dnr 27701/2015).

Uppdrag att redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla 
arbetet med jämställdhetsintegrering.
Redovisas senast den 22 februari 2019 (dnr 7232/2015).

Uppdrag att samla in redovisningar och återrapporteringar av medel från 
landstingen.
Redovisas årligen senast den 30 april (dnr 11831/2016).

Uppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att före-
bygga fallolyckor.
Redovisas senast den 1 mars 2019 (dnr 296/2016).

Uppdrag att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens  
tillgänglighet.
Redovisas senast den 31 mars 2018 (dnr 5031/2016).

Uppdrag att utvärdera universitetssjukvård.
Redovisas senast den 31 mars 2018 (dnr 28311/2016).

Uppdrag att vara Sveriges kontaktpunkt i The European Observatory  
on Health Systems and Policies.
Ingen återredovisning angiven (dnr 16903/2016).

Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd  
samt inom demensområdet m.m. 
Redovisas årligen (dnr 7354/2017).

Uppdrag om beredskapslagring av läkemedel och materiel. 
Ingen återredovisning angiven (dnr 1568/2016).
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Uppdrag om bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet,  
femårsuppföljning.
Redovisas vart femte år (dnr 27972/2014).

Uppdrag om förlossningsvården och hälso- och sjukvård som rör  
kvinnors hälsa.
Redovisas senast den 31 december 2019 (dnr 31497/2016).

Uppdrag om nationellt samordnade informationsinsatser om familjehem 
m.m. för barn och unga.
Redovisas senast den 31 mars 2018 (dnr 28541/2015).

Uppdrag om romsk inkludering.
Redovisas senast den 1 mars 2019 (dnr 14714/2016).

Uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och 
sjukvården.
Redovisas senast den 31 augusti 2019 (dnr 23350/2016).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande 
för praktik 2016–2018 m.m.
Redovisas senast den 15 januari 2019 (dnr 6560/2016).

Uppdrag till Statens skolverk och Socialstyrelsen att ta fram och  
tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och  
kulturkompetens.
Redovisas senast den 1 mars 2020 (dnr 12583/2016).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 
m.m.
Redovisas senast den 15 januari 2019 (dnr 6652/2016).

Uppdrag inkomna genom särskilt beslut 2017 

Uppdrag ”Innovationskraft i offentlig verksamhet – strategiska insatser 
2017”.
Redovisas senast den 30 januari 2020 (dnr 31526/2017).

Uppdrag angående tillgängliggörande av digitalt pedagogiskt stöd för 
e-hälsolösningar.
Redovisas senast den 15 januari 2018 (dnr 13360/2017).

Uppdrag angående den nationella funktionen för samordning koordine-
ring och informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar. 
Ingen återredovisning angiven (dnr 6469/2017). 

Uppdrag att analysera hur socialtjänsten fångar upp barn och unga med 
narkotikaberoende som dömts för brott.
Redovisas senast den 30 mars 2018 (dnr 17971/2017).

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade 
insatser för barn och unga.
Redovisas senast den 31 januari 2021 (dnr 11384/2017).

Uppdrag att göra en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet 
för romsk inkludering.
Redovisas senast den 15 oktober 2018 (dnr 14039/2017).



ÅRSREDOVISNING 2017
SOCIALSTYRELSEN

131

REGERINGSUPPDRAG 2017

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande 
barn.
Redovisas senast den 31 mars 2021 (dnr 10640/2017).

Uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur 
ett jämställdhetsperspektiv.
Redovisas senast den 1 december 2018 (dnr 22577/2017).

Uppdrag att pröva förslag till arbetsprocess för nivåstrukturering av 
högspecialiserad vård.
Redovisas senast den 15 juni 2018 (dnr 27865/2017).

Uppdrag att stödja genomförandet och uppföljning av den nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Redovisas senast den 31 mars 2020 (dnr 8701/2017).

Uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klago-
målssystem i hälso- och sjukvården.
Redovisas senast den 31 december 2018 (dnr 27187/2017).

Uppdrag att ta fram en nationell vägledning för socialtjänstens arbete 
med återvändare m.fl.
Redovisas senast den 19 februari 2018 (dnr 22493/2017).

Uppdrag att ta fram förslag som kan tas in i en handlingsplan mot  
köns-stympning.
Redovisas senast den 30 mars 2018 (dnr 31457/2017).

Uppdrag avseende insatser för att minska narkotikarelaterad dödlighet.
Redovisas senast den 15 december 2018 (dnr 29017/2017).

Uppdrag om försändelser inom tvångsvården.
Redovisas senast den 12 januari 2018 (dnr 9020/2017).

Uppdrag om uppföljning av reformen om kostnadsfria läkemedel.
Redovisas senast den 15 oktober 2019 (dnr 22568/2017).

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att analysera och bedöma 
informationssäkerheten i den egna verksamheten.
Redovisas senast den 1 mars 2018 (dnr 22546/2017). 

Uppdrag om att stödja samordningsförbundens verksamhet. 
Redovisas senast den 1 maj 2020 (dnr 7242/2017). 

Uppdrag inkomna genom regleringsbrev 2017

Uppdrag att ta fram vägledning om ansvar för vård vid psykisk ohälsa.
Redovisas senast den 15 februari 2019 (dnr 1484/2017). 

Uppdrag angående ett samlat stöd för hälso- och sjukvården på patient-
säkerhetsområdet.
Redovisas senast den 30 april 2018 (dnr 622/2017). 

Uppdrag angående utbildning kring förändrings- och utvecklingsarbete 
med stöd av e-hälsa.
Redovisas senast den 15 januari 2018 (dnr 25735/2016). 

Uppdrag att  inrätta en svarsfunktion för kommunernas socialtjänst med 
koppling till den rådande flyktingsituationen.
Redovisas senast den 31 december 2018 ( dnr 8882/2017).  



ÅRSREDOVISNING 2017
SOCIALSTYRELSEN

132

REGERINGSUPPDRAG 2017

Uppdrag att analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen.
Redovisas senast den 31 mars 2018 (dnr 8490/2017).

Uppdrag att använda och samverka med det gemensamma  
kommunikationssystemet Rakel.
Ingen återredovisning angiven (dnr 4237/2017). 

Uppdrag att bidra till moderna beredskapsjobb i staten.
(dnr 4047/2017).

Uppdrag att bistå Försäkringskassan i uppdraget om en kvalitetssäker 
och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
Redovisas senast den 15 februari 2018 (dnr 4044/2017). 

Uppdrag att följa överenskommelsen om bättre resursutnyttjande  
i hälso- och sjukvården.
Redovisas senast den 15 maj 2019 (dnr 11490/2017).  

Uppdrag att föreslå nationella kompetenskrav för yrket undersköterska 
och beskriva vilka författningsändringar som krävs.
Redovisas senast den 1 december 2018 (dnr 31521/2017). 

Uppdrag att genomföra en förstudie om statsbidrag till regionala  
kvalitetsregistercentrum.
Redovisas senast den 1 april 2018 (dnr 28432/2017). 

Uppdrag att genomföra en kartläggning av egenvårdsrådgivning.
Redovisas senast den 30 april 2018 (dnr 9562/2017). 

Uppdrag att genomföra en utvärdering av statsbidragsgivning inom det 
sociala området.
Ingen återredovisning angiven (dnr 13275/2017). 

Uppdrag att göra en kartläggning över hur brister i kompetensförsörj-
ning och bemanning  kan påverka risken för vårdskador i hälso- och 
sjukvården. 
Redovisas senast den 28 februari 2018 (dnr 9567/2017). 

Uppdrag att kontinuerligt följa upp, uppdatera och utvärdera det  
försäkringsmedicinska beslutsstödet.
Redovisas senast den 22 februari 2018 (dnr 2657/2017). 

Uppdrag att leda arbetet för en gemensam kunskapsgrund och samsyn 
bland personal på HVB om gränssättande åtgärder som en del av en god 
vård.
Redovisas senast den 31 maj 2019 (dnr 1500/2017). 

Uppdrag att minska utsläpp från resor och transporter.
Ingen återredovisning angiven (dnr 4843/2017). 

Uppdrag att redovisa åtgärder som myndigheten vidtagit för att bedriva 
ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.
Redovisas senast den 22 februari 2018 (dnr 4090/2017).

Uppdrag att samla in redovisningar och återrapporteringar av medel från 
landstingen.
Redovisas senast den 30 april 2018 (dnr 3995/2017). 

Uppdrag att ta fram en diagnostisk checklista för förbättrad  
läkemedelsanvändning hos äldre.
Redovisas senast den 1 december 2018 (dnr 9563/2017). 
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Uppdrag att ta fram ett introduktionspaket till nyanställda  
socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd.
Redovisas senast den 15 mars 2018 (dnr 1344/2017). 

Uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd till socialtjänst och hälso- och 
sjukvården för samtal med barn.
Redovisas senast den 1 december 2018 (dnr1496/2017). 

Uppdrag att ta fram kunskapsstöd för säkrare bedömningar i fråga om 
umgänge för barn enligt LVU.
Redovisas senast den 15 februari 2019 (dnr 2133/2017).

Uppdrag att upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter.
Ingen återredovisning angiven (dnr 390/2017). 

Uppdrag att utreda  förutsättningar för en integrerad vårdform.
Redovisas senast den 15 februari 2019 (dnr 1501/2017).

Uppdrag att utveckla och förbereda läkemedelsregistret.
Redovisas senast den 28 februari 2018 (dnr 9541/2017).

Uppdrag att verka för att den nationella modellen för enhetlig och  
strukturerad information (IBIC) införs i kommunerna.
Redovisas senast den 31 maj 2018 (dnr 6739/2017). 

Uppdrag att årligen redovisa bedömningar av tillgång och efterfrågan på 
legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården.
Redovisas senast den 28 februari 2018 (dnr 4260/2017).

Uppdrag om att utreda barns behov av stöd och skydd.
Redovisas senast den 1 december 2018 (dnr 1474/2017). 

Uppdrag om estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens.
Redovisas senast den 30 september 2018 (dnr 28431/2017). 

Uppdrag om kompetens hos personal i institutionsvård.
Redovisas senast den 1 juni 2018 (dnr 1498/2017). 

Uppdrag om läkarvårdsersättning och ersättning för fysioterapi.
Redovisas senast den 31 augusti 2018 (dnr 28435/2017).

Avslutade uppdrag 2017
Uppdrag beslutade innan 2017

Uppdrag att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, 
inom ramen för sitt miljöledningsarbete.
Redovisades den 22 februari 2017 (dnr 6241/2016). Kostnadsberäknas inte.

Uppdrag  för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Redovisades den 22 februari 2017 (dnr 7091/2015). Kostnad 1 273 tkr.

Uppdrag angående kunskapsunderlag och metodstöd om föräldraskaps-
stöd och om samordning av insatser avseende barn och unga med funk-
tionsnedsättning.
Redovisades den 18 december 2017 (dnr 29748/2015). Kostnad 8 198 tkr. 

Uppdrag att analysera vården och vårdutfallet för personer med trafik-
skador och långvariga smärttillstånd.
Redovisades den 15 december 2017 (dnr 16908/2016). Kostnad 2 901 tkr. 
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Uppdrag att bedöma ett nationellt screeningsprogram för  
förmaksflimmer. 
Redovisades den 22 februari 2017 (dnr 18426/2015). Kostnad 5 130 tkr. 

Uppdrag att beskriva och analysera tillämpningen av regelverket för 
läkemedelsförsörjningen.
Redovisades den 28 april 2017 (dnr 31159/2016). Kostnad 145 tkr.

Uppdrag att fortsätta verka för att den nationella modellen för enhetlig 
och strukturerad information kallad Individens behov i centrum (IBIC), 
införs i landets samtliga kommuner samt stödja kommunerna vid infö-
randet av modellen.
Redovisades den 9 maj 2017 (dnr 590/2016). Kostnad 4 186 tkr.

Uppdrag att följa upp bestämmelserna i SoL om krav på behörighet för 
vissa uppgifter inom sociala barn- och ungdomsvården och föreskrifter-
na om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i barn- och ungdoms-
vård.
Redovisades den 24 januari 2017 (dnr 2753/2015). Kostnad 1 494 tkr. 

Uppdrag att följa upp regionala cancercentrum samt fördela medel.
Redovisades den 18 april 2017 (dnr 3188/2016). Kostnad 13 354 tkr.

Uppdrag att följa överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande 
i hälso- och sjukvården.
Redovisades den 31 mars 2017 (dnr 14328/2016). Kostnad 7 596 tkr. 

Uppdrag att följa. analysera och stödja utvecklingen mot en mer  
tillgänglig och patientcentrerad vård.
Redovisades den 12 maj 2017 (dnr 18430/2015). Kostnad 4 349 tkr. 

Uppdrag att föra över webbplatsen ” Koll på soc” till Socialstyrelsen.
Redovisades den 21 februari 2017 (dnr 25599/2016). Kostnad 334 tkr. 

Uppdrag att föreslå en åtgärdsplan för ett nationellt utvecklingsarbete  
för att motverka narkotikarelaterad dödlighet.
Redovisades den 27 april 2017 (dnr 25739/2016). Kostnad 767 tkr. 

Uppdrag att föreslå hur verksamheten med SK-kurser ska utformas för 
att bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare.
Redovisades den 23 maj 2017 (dnr 28063/2016). Kostnad 1 476 tkr. 

Uppdrag att genom en nationell samordningsfunktion genomföra ett 
projekt i syfte att till regeringen lämna ett samlat underlag för en bred 
nationell strategi om demenssjukdomar och som underlag till en plan för 
prioriterade insatser inom området till 2022.
Redovisades den 29 juni 2017 (dnr 9307/2016). Kostnad 5 152 tkr. 

Uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av hemlöshetens  
omfattning och karaktär år 2017 och förbereda arbetet under 2016.
Redovisades den 28 november 2017 (dnr 5456/2016). Kostnad 6 087 tkr 

Uppdrag att kartlägga hur hälso- och sjukvården arbetar med informa-
tion och säkerhet när det gäller egenvårdsinstser för patienter och  
närstående.
Redovisades den 1 februari 2017 (dnr 8282/2016). Kostnad 1 661 tkr. 

Uppdrag att kartlägga vård och behandlilng av personer med född  
avvikelse i könsutvecklingen.
Redovisades den 19 januari 2017 (dnr 5199/2016). Kostnad 1 983 tkr. 
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Uppdrag att komplettera och sprida information om vem som får göra 
vad i hälso- och sjukvården och tandvården.
Redovisades den 15 februari 2017 (dnr 7384/2016). Kostnad 4 768 tkr. 

Uppdrag att lämna en lägesrapport om utvecklingen av vården för  
kroniska sjukdomar.
Redovisades den 31 december 2017 (dnr 2900/2015). Kostnad 19 925 tkr. 

Uppdrag att redovisa de åtgärder som vidtagits för att främja innovation 
inom myndighetens ansvarsområde.
Redovisades den 28 februari 2017 (dnr 2621/2016). Försumbar kostnad. 

Uppdrag att redovisa hur man arbetat för att öka jämställdhets- 
perspektivet i öppna jämförelser.
Redovisades den 1 juni 2017 (dnr 5983/2016). Kostnad 792 tkr. 

Uppdrag att redovisa hur myndigheten har arbetat med utvecklingen av 
Kunskapsguiden.
Redovisades den 15 februari 2017 (dnr 2484/2016). Kostnad 321 tkr. 

Uppdrag att redovisa utvecklingen på patientsäkerhetsområdet.
Redovisades den 18 april 2017 (dnr 5915/2016). Kostnad 2 172 tkr.

Uppdrag att se över rekommenderade sjukskrivningstider för diagnoser 
för psykiska sjukdomar och besvär.
Redovisades den 14 mars 2017 (dnr 3333/2015). Kostnad 771 tkr. 

Uppdrag att sprida framtaget kunskapsunderlag om stöd till personer 
med funktionsnedsättning samt ta fram nytt kunskapsunderlag om  
metoder för ökad delaktighet och självständighet för personer med  
kognitiva funktionsnedsättningar.
Redovisades den 22 november 2017 (dnr 6182/2016). Kostnad 4 446 tkr. 

Uppdrag att strukturera nationella riktlinjer för vissa kroniska sjuk- 
domar så att de kan tillgängliggöras i digitala format.
Redovisades den 7 februari 2017 (dnr 3592/2014). Kostnad 10 439 tkr. 

Uppdrag att stödja landsting och kommuner med att lokalt finna orsaker 
till flaskhalsar i processen med övergång från sluten vård till vård och 
omsorg i öppna former.
Redovisades den 26 oktober 2017 (dnr 5194/2016). Kostnad 3 288 tkr. 

Uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om stöd och 
behandling av spelmissbruk.
Redovisades den 12 december 2017 (dnr 25239/2015). Kostnad 6 361 tkr.

Uppdrag att ta fram underlag för beslut om hur barn- och ungdoms- 
vården kan omfattas av tandhälsoregistret.
Redovisades den 30 mars 2017 (dnr 19123/2016). Kostnad 1 436 tkr. 

Uppdrag att tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedling-
en stödja utvecklingen av samordningsförbundens verksamhet.
Redovisades den 22 februari 2017 (dnr 2939/2015). Kostnad 503 tkr. 

Uppdrag att utarbeta stöd för socialtjänstens arbete i mötet med utsatta 
EU/EES-medborgares om vistas tillfälligt i Sverige.
Redovisades den 7 mars 2017 (dnr 12105/2016). Kostnad 1 120 tkr.

Uppdrag att utforma en kunskapssatsning för baspersonal i verksamheter 
inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet.
Redovisades den 30 juni 2017 (dnr 31016/2015). Kostnad 859 tkr. 
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Uppdrag att utöka hanteringen av information om individuella  
förskrivarbehörigheter i register över hälso- och sjukvårdspersonal.
Redovisades den 28 mars 2017 (dnr 17214/2016). Kostnad 143 tkr. 

Uppdrag att årligen redovisa  tillgång och efterfrågan på barnmorskor, 
läkare och sjuksköterskor, samt tandläkare och tandhygienister.
Redovisades den 21 februari 2017 (dnr 5980/2016). Kostnad 960 tkr. 

Uppdrag för ökad kunskap om sjukskrivningspraxis.        
Redovisades den 15 december 2017 (dnr 23320/2016). Kostnad 1 808 tkr. 

Uppdrag inom hjälpmedelsområdet.
Redovisades den 15 december 2017 (dnr 32749/2014). Kostnad 19 925 tkr.

Uppdrag med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande 
barn m.m.
Redovisades den 15 december 2017 (dnr 4972/2016). Kostnad 9 939 tkr. 

Uppdrag om ett samlat stöd inom patientsäkerhetsområdet.
Redovisades den 25 april 2017 (dnr 30672/2015). Kostnad 5 756 tkr. 

Uppdrag om fortsatt arbete med metodstöd som personalen inom social-
tjänsten kan använda vid bl.a. myndighetsutövning och erbjudande om 
socialtjänstinsatser i mötet med kvinnor och män med helt eller delvis 
nedsatt beslutsförmåga.
Redovisades den 21 november 2017 (dnr 5740/2016). Kostnad 2 857 tkr. 

Uppdrag om kartläggning av användande och täckningsgrad av Injury 
Data Base.
Redovisades den 24 april 2017 (dnr 28629/2016). Kostnad 122 tkr. 

Uppdrag om officiell statistik och föreskriftsrätt om socialnämndens 
medverkande vid fastställande av faderskap m.m. 
Redovisades den 21 februari 2017 (dnr 29228/2016). Försumbar kostnad. 

Uppdrag om statlig styrning med kunskap.
Redovisats årligen (dnr 2526/2016). Kostnadsberäknas inte.  

Uppdrag om stöd till genomförandet av hälsoundersökningar.
Redovisades den 28 april 2017 (dnr 146/2016). Kostnad 1 120 tkr. 

Uppdrag om svensk förmåga att delta i internationella hälso- och  
sjukvårdsinsatser.
Redovisades den 28 mars 2017 (dnr 13142/2016). Kostnad 1 701 tkr. 

Uppdrag om utvärdering av arbetet med sociala insatsgrupper.
Redovisades den 28 september 2017 (dnr 39865/2014). Kostnad 13 997 tkr. 

Uppdrag om översyn av förordningen (2000:7) om stöd till  
handikapporganisationer.
Redovisades den 14 december 2017 (dnr 30226/2016). Kostnad 2 767 tkr.

Uppföljning av reformen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga.
Redovisades den 15 september 2017 (dnr 29258/2016). Kostnad 1 824 tkr. 

Uppdrag inkomna genom särskilt beslut 2017

Uppdrag att ta fram en arbetsprocess för att nivåstrukturera den  
högspecialiserade vården.
Redovisades den 13 juni 2017 (dnr 5132/2017). Kostnad 1 545 tkr. 
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Uppdrag om att tillgängliggöra naloxonläkemedel.
Redovisades den 9 juni 2017 (dnr 14111/2017). Kostnad 95 tkr. 

Uppdrag om socialtjänstens handläggning av ärenden gällande barn som 
kommer till Sverige och som uppges vara gifta.
Redovisades den 21 november 2017 (dnr 7235/2017). Kostnad 1 603 tkr. 

Uppdrag om ökat tillgängliggörande av vissa läkemedel i syfte att  
motverka narkotikarelaterad dödlighet.
Ingen återredovisning angavs (dnr 11372/2017). Kostnad 902 tkr.

Uppdrag inkomna genom regleringsbrev 2017

Uppdrag att fastställa ett belopp för ett vårddygn i sluten vård.
Redovisades den 28 november 2017 (dnr 9539/2017). Kostnad 28 tkr. 

Uppdrag att fortsätta följa förändringen av regleringen när det gäller 
tillhandahållandet av kontaktlinser ur ett patientsäkerhetsperspektiv.
Redovisades den 29 november 2017 (dnr 960/2017). Försumbar kostnad. 

Uppdrag att följa upp förändringar i LARO-föreskrifterna.
Redovisades den 12 december 2017 (dnr 957/2017). Kostnad 1 007 tkr. 

Uppdrag att föreslå ny examensordning för kuratorer i hälso- och  
sjukvården.
Redovisades den 9 maj 2017 (dnr 9435/2017). Kostnad 141 tkr. 

 Uppdrag att göra en analys om den medicinskt ansvariga sjuksköter-
skans uppdrag även bör omfatta den sociala barn- och ungdomsvården.
Redovisades den 19 september 2017 (dnr 2467/2017). Kostnad 1 047 tkr. 

Uppdrag att inventera kontrollsystem för att hantera jäv.
Redovisades den 20 september 2017 (dnr 4048/2017). Kostnad 160 tkr. 

Uppdrag att kartlägga vilket stöd som lämnas av kommuner till personer 
med funktionsnedsättningar.
Redovisades den 28 november 2017 (dnr 964/2017). Kostnad 1 065 tkr. 

Uppdrag att redogöra för det aktuella läget när det gäller övervakningen 
av fosterskador.
Redovisades den 31 mars 2017 (dnr 954/2017). Kostnad 238 tkr. 

Uppdrag att redovisa myndighetens interna och externa insatser utifrån 
minoritetspolitikens mål och dess tre delområden.
Redovisades den 3 oktober 2017 (dnr 3450/2017). Kostnad 855 tkr. 

Uppdrag att redovisa prognoser i Hermes.
Redovisades den 25 oktober 2017 (dnr 1478/2017). Kostnadsberäknas inte. 

Uppdrag att redovisa resultat för genomförandet av Agenda 2030.
Redovisades den 24 mars 2017 (dnr 1601/2017). Kostnad 64 tkr. 

Uppdrag att stödja samordningsförbundens verksamhet.
Redovisades den 22 februari 2017 (dnr 2939/2015). Kostnad 503 tkr. 

Uppdrag att säkerställa en permanent förvaltning av det kodbaserade 
systemet för ordinationsorsaker.
Redovisades den 24 oktober 2017 (dr 715/2017). Kostnad 1 993 tkr. 

Uppdrag att utbetala ersättningar avseende kostnader för patient- 
försäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi.
Ingen återredovisning angiven (dnr 30446/2013). Kostnadsberäknas inte. 
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Uppdrag att utreda konsekvenserna avseende domar om det”  
femte grundläggande behovet”.
Redovisades den 5 december 2017 (dnr 968/2017). Kostnad 1 000 tkr. 

Uppdrag att utveckla en nationell registerservice.
Ingen återredovisning angiven (dnr 7080/2017). Kostnad 9 999 tkr. 

Uppdrag att utveckla öppna jämförelser inom missbruks- och beroende-
vården för att omfatta både socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens 
insatser, liksom insatser för personer med spelmissbruk. 
Redovisades den 12 december 2017 (dnr 1010/2017). Kostnad 1 738 tkr. 

Uppdrag att årligen redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen 
av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnads-
utvecklingen av läkemedelsförmånerna.
Redovisades den 25 april 2017 (dnr 4262/2017). Kostnad 903 tkr. 

Uppdrag att överlämna uppgifter som innefattar myndighetsutövning i 
den sociala barn- och ungdomsvården till annan kommun.
Redovisades den 19 september 2017 (dnr 2469/2017). Kostnad 502 tkr. 

Uppdrag att översätta publikationen Din rätt till vård och omsorg  
– en vägvisare för äldre.
Redovisades den 3 oktober 2017 (dnr 2658/2017). Kostnad 220 tkr. 

Uppdrag om drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB.
Ingen återredovisning angiven (dnr 6266/2017). Kostnad 2 408 tkr. 

Uppdrag om tolkservice.
Ingen återredovisning angiven (dnr 8523/2017). Kostnad 9 199 tkr. 

Uppdrag om utbetalning till Nationellt kunskapscenter för  
dövblindfrågor.
Ingen återredovisning angiven (dnr 8531/2017). Kostnad 12 737 tkr. 

Lägesrapporter 

Uppdrag att redovisa lägesrapporter inom hälso- och sjukvård.
Redovisas senast den 31 mars 2018 (dnr 2593/2017).  

Uppdrag att redovisa lägesrapport inom funktionshinderområdet.
Redovisas senast den 28 februari 2018 (dnr 2594/2017). 

Uppdrag att redovisa lägesrapport inom äldreomsorg och äldrevård.
Redovisas senast den 28 februari 2018 (dnr 2595/2017).  

Uppdrag att redovisa lägesrapport inom individ- och familjeomsorg. 
Redovisas senast den 28 februari 2018 (dnr 2596/2017).  

Uppdrag att redovisa lägesrapport inom funktionshinderområdet.
Redovisades den 21 februari 2017 ( dnr 5977/2016). Kostnad 528 tkr. 

Upprag att redovisa lägesrapport inom äldreomsorg och äldrevård.
Redovisades den 7 februari 2017 (dnr 5978/2016). Kostnad 440 tkr. 

Upprag att redovisa lägesrapport inom individ- och familjeomsorg.
Redovisades den 21 februari 2017 (dnr 5979/2016). Kostnad 1 546 tkr. 

Uppdrag att redovisa lägesrapport inom hälso- och sjukvård.
Redovisades den 21 mars 2017 (dnr 5967/2016). Kostnad 1 816 tkr. 



ÅRSREDOVISNING 2017
SOCIALSTYRELSEN

139

REGERINGSUPPDRAG 2017

Transfereringar

Uppdrag att utbetala medel för utvecklingsarbete för förbättrad  
dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården.
(dnr 10667/2017).

Uppdrag att utbetala statsbidrag till organisationer inom det sociala 
området
(dnr 11521/2016).

Uppdrag att utbetala statsbidrag till organisationer inom det sociala  
området, för arbete med att främja en god hälsa i befolkningen samt stöd 
till efterlevande.
(dnr 11521/2016).

Uppdrag utbetala statsbidrag inom det sociala området som arbetar med 
att motverka våld mot kvinnor och flickor.
(dnr 11521/2016).

Uppdrag att utbetala medel för viss verksamhet inom funktionshinder-
området.
(dnr 11532/2016).

Uppdrag att utbetala statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.
(dnr 12655/2017).

Uppdrag att utbetala statsbidrag till landstingen avseende elektronisk 
kommunikation.
(dnr 1309/2017).

Uppdrag att fördela bidrag till handikapporganisationer.
(dnr 13188/2016).

Uppdrag att betala ut medel till pensionärsorganisationer.
(dnr 13189/2016).

Uppdrag att fördela statsbidrag till kompetenscentrum på  
tandvårdsområdet.
(dnr 13190/2016).

Uppdrag att betala ut medel till organisationer som stödjer dem som 
vårdar och hjälper någon närstående.
(dnr 13203/2016).

Uppdrag att utbetala statsbidrag till vissa juridiska personer som  
tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk 
funktionsnedsättning.
(dnr 14610/2016).

Uppdrag att utbetala statsbidrag till informatörsverksamhet som rör  
psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.
(dnr 16628/2016).

Uppdrag att utbetala medel till Växjö kommun för forskningsprojekt om 
tidiga och förebyggande insatser i den sociala barn- och ungdomsvården.
(dnr 18842/2017).      

Uppdrag att utbetala statsbidrag till organisationer för projekt som bidrar 
till en bättre vård för personer med kroniska sjukdomar.
(dnr 29573/2016).



ÅRSREDOVISNING 2017
SOCIALSTYRELSEN

140

REGERINGSUPPDRAG 2017

Uppdrag att utbetala medel för satsning på stärkt bemanning inom  
den sociala barn- och ungdomsvården.
(dnr 31757/2016)                    

Uppdrag att utbetala medel till landstigen avseende tolktjänst.
(dnr 31759/2016).

Uppdrag att utbetala särskilda stimulansmedel till länsstyrelserna
(dnr 32375/2016).

Uppdrag att utbetala utvecklingsmedel för att motverka våld mot  
kvinnor och barn
(dnr 32375/2016). 

Uppdrag att utbetala medel avseende ökad bemanning inom  
äldreomsorgen.
(dnr 32377/2016).

Uppdrag att utbetala medel till regionala cancercenter
(dnr 32378/2016).

Uppdrag att utbetala statsbidrag till Uppsala kommun för ett   
utvecklingsprojekt för att rekrytera socionomer
(dnr 4032/2017).

Uppdrag att utbetala statsbidrag till kommuner som bedriver  
verksamhet med personligt ombud för personer med psykiska  
funktionsnedsättningar
(dnr 4553/2017).

Uppdrag att fördela medel till brottsofferverksamhet riktad till  
hbtq-personer
(dnr 514/2017).

Uppdrag att utbetala utvecklingsmedel NVC
(dnr 6057/2017).

Uppdrag att utbetala statsbidrag till Sveriges Kommuner och Landsting 
för att stödja den sociala barn- och ungdomsvården
(dnr 6244/2017).

Uppdrag att utbetala medel till Synskadades riksförbund (SRF)  
för anskaffning och placering av ledarhundar
(dnr 6246/2017).

Uppdrag att fördela medel till Svenskt demenscentrum och till Nationellt 
Kompetenscentrum Anhöriga
(dnr 6632/2017).

Uppdrag att utbetala medel för vård och behandling av spelmissbruk
(dnr 695/2017).

Uppdrag att betala ut medel Sveriges Kommuner och Landsting för 
utvecklingsarbete gällande digitalt stöd.
(dnr 7205/2017).

Utbetalning av medel till verksamheten vid Prioriteringscentrum  
Linköpings universitet.
(dnr 736/2017).
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Uppdrag att utbetala medel till Nordisk Institutt for Odontologiske  
Materialer (NIOM).
(dnr 742/2017).

Uppdrag att utbetala medel till landstingen för råd och stöd
(dnr 8275/2017).

Uppdrag att utbetala medel för en modell för skolverksamheten till att 
omfatta alla placerade barn och unga.
(dnr 8704/2017). 
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Socialstyrelsens  
publikationer 2017
10 år med öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre. Jämförelser 
under åren 2007–2016
Akut intermittent porfyri – Folder
Akut omhändertagande vid kemikalieolyckor
Alla kan falla – vykort
Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkrings- 
kassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in
Analys av situationen i socialtjänsten våren 2017 – Fokus på ensamkom-
mande flickor, yngre barn, nätverksplaceringar samt suicidrisk  
– delrapport 3
Analyser av vård och omsorg 2017 – Planerat arbete vid Socialstyrelsens 
avdelning för utvärdering och analys
Användningen av statsbidraget till kvinno- och tjejjourer–Redovisning 
av 2016 års verksamhet
Användningen av statsbidraget till organisationer inom det sociala  
området–Redovisning av 2016 års verksamhet
ASI-manualen – reviderad version 2017
Ataxia telangiectasia – Folder
Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – Kunskapsstöd 
till barnhälsovården
Att nivåstrukturera nationell högspecialiserad vård – Socialstyrelsens 
förslag till arbetsprocess
Att stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin 
vilja – Introduktion och diskussion
Att tolka och kartlägga smärta hos en person med intellektuell  
funktionsnedsättning – Mot mindre tvång och begränsningar
Att öka förutsättningar för egen försörjning – Unga vuxna i  
verksamheten ekonomiskt bistånd
Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta
Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård  
– Utvärdering med definitionsöversyn 2013–2015

BILAGA 2
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Behandling av spelmissbruk och spelberoende
Behöver ditt barn stöd från samhället?
Broskhårhypoplasisyndromet – Folder
Bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården
Börjeson-Forssman-Lehmanns syndrom – Folder
Digitalisering av Socialstyrelsens produkter 2017
Digitaliseringen av Socialstyrelsens produkter och tjänster 2017
Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre  
– översättning till jiddisch
Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre  
– översättning till reseromani
Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre  
– översättning till romani arli
Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre  
– översättning till romani kalderas
Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre  
– översättning till romani kale
Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre  
– översättning till romani lovari
Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre  
– översättning till sydsamiska
Diskussionsmaterial om tvångs- och begränsningsåtgärder
DRG-statistik 2015
E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017 – Redovisning  
av en uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik  
i kommunerna
En nationell registerservice vid Socialstyrelsen – Avrapportering av 
uppdraget om att utveckla och driva en nationell registerservice mellan 
2012–2016
En nationell strategi för demenssjukdom – Kortversion av underlag  
och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022
En nationell strategi för demenssjukdomar – Underlag och förslag till 
prioriterade insatser till 2022
En ny hälso- och sjukvårdslag – Meddelandeblad
Ett hem att växa i – Familjehemmets bok – Grundutbildning för  
jour- och familjehem – reviderad version 2017
Ett hem att växa i – Studiehandledning för familjehemsutbildare
Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010, 2013 och 2016
Fast vårdkontakt – När, var hur? 
FIA – förutsättningar inför arbete – Manual till bedömningsmetoden
For those who are legally responsible to report concern for a child’s 
welfare
Förbättrad uppföljning av psykiatrisk tvångsvård
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Förskrivning av adhd-läkemedel 2016 – Utvecklingen av incidens  
och prevalens
Förslag på nationellt belopp för vård av utskrivningsklara patienter 
Förstärkt familjehemsvård – Ansvar och roller när socialnämnden anlitar 
privata konsulentverksamheter
Försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2016
Förteckning över den 1 januari 2017 gällande författningar m.m. som 
Socialstyrelsen  beslutat
Generaliserad lymfatisk anomali och Gorham-Stouts sjukdom – Folder
Genomförande av EU:s direktiv om kodning och import av vävnader  
och celler – Meddelandeblad
Genomförandet av Agenda 2030 – Underlag från Socialstyrelsen
Handbok för utveckling av indikatorer – För god vård och omsorg
Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär
Hjärtkirurgi på barn och ungdomar samt hjärtkirurgi på vuxna med 
medfödda hjärtfel – Indikatorer för rikssjukvård
HSLF-FS 2017:10 Ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1)  
om ekonomiskt bistånd
HSLF-FS 2017:11 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 
2012:17) om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
HSLF-FS 2017:12 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
HSLF-FS 2017:13 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29)  
om transfusion av blodkomponenter
HSLF-FS 2017:14 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28)  
om blodverksamhet
HSLF-FS 2017:15 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10)  
om ambulanssjukvård m.m.
HSLF-FS 2017:16 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedöm-
ningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård
HSLF-FS 2017:17 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:33) om  
information som avser uppfödning genom amning eller med  
modersmjölksersättning
HSLF-FS 2017:18 Ändring i förekskrifterna (SOSFS 2008:21)  
om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga  
att inneha skjutvapen
HSLF-FS 2017:19 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 
2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
HSLF-FS 2017:2 ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om utbyte av 
sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika;
HSLF-FS 2017:20 Ändring i föreskrifterna (2006:9) om säkerhet vid 
sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykia-
trisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
HSLF-FS 2017:21 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29)  
om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.



ÅRSREDOVISNING 2017
SOCIALSTYRELSEN

145

SOCIALSTYRELSENS PUBLIKATIONER 2017

HSLF-FS 2017:23 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:27)  
om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård
HSLF-FS 2017:24 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 
2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2017:26 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 
2011:7) om livsuppehållande behandling
HSLF-FS 2017:27 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1)  
om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2017:28 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6)  
om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare
HSLF-FS 2017:3 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrif-
terna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och 
behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2017:34 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30)  
om donation och tillvaratagande av vävnader och celler 
HSLF-FS 2017:35 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31)  
om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.;
HSLF-FS 2017:36 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 
2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården 
och vid klinisk forskning
HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2017:4 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 
2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende
HSLF-FS 2017:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete
HSLF-FS 2017:42 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av all-
männa råden (SOSFS 2006:20) om socialnämndens ansvar vid behov av 
ny vårdnadshavare
HSLF-FS 2017:43 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av 
allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens handläggning av 
ärenden om adoption
HSLF-FS 2017:44 Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av 
föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:2) om socialnämndens 
utredning och fastställande av faderskap;
HSLF-FS 2017:45 Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av 
föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:3) om socialnämndens 
utredning och fastställande av föräldraskap
HSLF-FS 2017:46 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av all-
männa råden (SOSFS 2012:4) om socialnämndens ansvar för vissa frågor 
om  vårdnad, boende och umgänge
HSLF-FS 2017:5 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 
2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall
HSLF-FS 2017:52 Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till  
utrustning för elektronisk  kommunikation
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HSLF-FS 2017:55 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter-
na (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården 
m.m.;
HSLF-FS 2017:56 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter-
na och allmänna råden (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och 
sjukvården vid dödsfall;
HSLF-FS 2017:57 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i  
föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet
HSLF-FS 2017:58 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i  
föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter;
HSLF-FS 2017:59Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i  
föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av 
vävnader och celler;
HSLF-FS 2017:6 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2015:10)  
om basal hygien i vård och omsorg
HSLF-FS 2017:60 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i  
föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och 
sjukvården m.m.;
HSLF-FS 2017:61 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i  
föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av 
vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.;
HSLF-FS 2017:67 Uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den 
kommunala hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2017:7 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden  
(SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring
HSLF-FS 2017:71 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16)  
om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel
HSLF-FS 2017:72 Belopp för vård av utskrivningsklara patienter
HSLF-FS 2017:76 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden  
(HSLF-FS 2016:41) om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och 
hantering av läkemedel
HSLF-FS 2017:8 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden  
(SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer
HSLF-FS 2017:9 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden  
(SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap
HSLS-FS 2017:25 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2004:11) om ansvar 
för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.
Hur arbetar hälso- och sjukvården med egenvårdsinsatser?  
– En kartläggning 
Hur kan socialtjänsten arbeta med barn och unga vuxna  
och våldsbejakande extremism?
Hypohidrotisk ektodermal dysplasi – Folder
IgG4-relaterad sjukdom – Folder
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre
Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2017
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Infantil neuronal ceroidlipofuscinos – Folder
Information angående ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor 
och kanyler – Meddelandeblad
Informationsspecifikation för BBIC 3.1
Informationsspecifikation för Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
Informationsspecifikation för kunskapsstöd inom hälso- och sjukvård 
och socialtjänst 
Informationsspecifikation för kvalitetsindikatorer
Informationsspecifikation för metadata, version 2.0
Informationsspecifikation för nationella riktlinjer
Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation 2017  
– Medicinsk diagnos, behandling, smittsam sjukdom, överkänslighet  
och information som kan leda till särskild rutin – Version 2.0
Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning  
– Lägesrapport 2017
Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd  
– För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt bistånd
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade  
hälsoproblem – Systematisk förteckning – Svensk version 2017 – Del 1 (3) 
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade  
hälsoproblem – Systematisk förteckning – Svensk version 2017 – Del 2 (3)
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade  
hälsoproblem – Systematisk förteckning – Svensk version 2017 – Del 3 (3) 
Intrauterina behandlingar som rikssjukvård – Utvärdering  
och Definitionsöversyn 2013–2015
IPEX-syndromet – Folder
Journalföring och behandling av personuppgifter inom  
hälso- och sjukvården
Juvenil neuronal ceroidlipofuscinos – Folder
Jämställd behandling mellan kvinnor och män med diabetes och  
hjärt-kärlsjukdomar – Vad finns det för utvecklingsbehov i sjukvården?
Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser av socialtjänst  
och kommunal hälso- och sjukvård
Karies bland barn och ungdomar – Epidemiologiska uppgifter  
för år 2015
Karies bland barn och ungdomar – Epidemiologiska uppgifter för år 2016
Kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering inom sluten vård  
– För användning med NordDRG från och med 2017. Vägledning
Kodning i cancerregistret 2018 – Arbetsdokument för personal vid  
regionala cancercentra (RCC)
Kommunernas stöd vid genomförande av egenvård – En kartläggning
Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården  
– Redovisning av 2016 års satsning
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Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården  
– Slutredovisning av uppdraget
Konsekvenser av domar om det femte grundläggande behovet
Kromosomavikelser, en översikt – Folder
Kunskapssatsning för baspersonal inom äldreomsorgen  
och funktionshindersområdet – Redovisning av uppdraget
Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård
Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2017–2019
Marfans syndrom – Folder
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig  
för rehabilitering
Mowat-Wilsons syndrom – Folder
Moyamoya – Folder
MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra  
beteendeproblem – Resultat efter två år
Myhres syndrom – Folder
Målnivåer för diabetesvård – Uppföljning och översyn
Nationell informationsstruktur 2017
Nationella planeringsstödet 2017 – tillgång och efterfrågan på  
vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård
Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård vid depression och  
ångestsyndrom – Målnivåer för indikatorer 
Nationella riktlinjer – Palliativ vård i livets slutskede 
– Målnivåer för indikatorer
Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 
levnadsvanor – Remissversion
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende  
– Stöd för styrning och ledning
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreni-
liknande tillstånd – Stöd för styrning och ledning – Remissversion
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom  
– Stöd för styrning och ledning
Nationella riktlinjer för vård vid stroke–Stöd för styrning och ledning  
– Remissversion
Nationella riktlinjer i nya digitala format – Slutrapport
Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum  
– Redovisning av 2016 års verksamhet
Nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad  
dödlighet – Åtgärdsplan med förslag på insatser och aktörer
Nemalinmyopati – Folder



ÅRSREDOVISNING 2017
SOCIALSTYRELSEN

149

SOCIALSTYRELSENS PUBLIKATIONER 2017

Ollliers sjukdom – Folder
Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan
Om övergångar mellan sluten vård och öppen vård och omsorg
Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2016
Pelizaeus-Merzbachers sjukdom – Folder
Primärvårdens arbete med prevention och behandling av ohälsosamma 
levnadsvanor 2016
Redovisning av 2016 års utvecklingsmedel och kompetensstöd för att 
kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer
Redovisning av Socialstyrelsens arbete med genomförandet av  
Agenda 2030
Regional comparisons 2016 – Six questions about Swedish healthcare
Regionala variationer i vårdkonsumtion – En studie av skillnader mellan 
och inom länder
Register över författningar m.m. som kungjorts i författningssamlingen 
under år 2016
Retinoblastom – Folder
Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006–2018
Sammanställning från workshop om rikssjukvård den 5 oktober 2016
Screening för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke  
– Rekommendationer och bedömningsunderlag
Shwachmans syndrom – Folder
Sjukskrivningsmönster och praxis
Slutredovisning av uppdraget med anledning av det ökade mottagandet 
av ensamkommande barn m.m.
Smith-Lemli-Opitz-syndrom – Folder
Socialtjänstens erfarenheter av våldsbejakande extremism  
– Resultatet av 2016-års kartläggning
Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar vid spelmissbruk  
– Meddelandeblad
Standardiserade vårdförlopp i cancervården – Lägesrapport 2017
Statisticals on Pharmaceuticals 2016
Statistics on adults with substance abuse and addiction 2016
Statistics on Breastfeeding 2015
Statistics on Cancer Incidence 2015
Statistics on care and services for persons with impairments 2016
Statistics on care and services for the elderly 2016
Statistics on Causes of Death 2016
Statistics on Elderly and People with Impairments – Management Form 
2016
Statistics on family law in 2016
Statistics on Hospitalisations Due to Injuries and Poisonings 2015
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Statistics on hospitalisations due to injuries and poisonings in 2016
Statistics on Housing Assistance and Family Support 2016
Statistics on inpatient diseases in Sweden 2015
Statistics on inpatient diseases in Sweden 2016
Statistics on Municipal Family Counselling in 2016
Statistics on Myocardial Infarctions 2015
Statistics on Myocardial infarctions 2016
Statistics on Pregnancies, Deliveries and Newborn Infants 2015
Statistics on smoking habits among parents with infants 2015
Statistics on Social Assistance 2016
Statistics on social services for children and young people 2015 and 2016
Statistics on the Functionally Impaired – Measures Specified by  
LSS 2016
Statistics on the Health and medical services of municipalities 2016
Statistik om aborter 2016
Statistik om amning 2015
Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2016
Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 
2016
Statistik om dödsorsaker 2016
Statistik om ekonomiskt bistånd 2016 
Statistik om familjerätt 2016
Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2015
Statistik om hjärtinfarkter 2015
Statistik om hjärtinfarkter 2016
Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till  
vissa funktionshindrade 2016
Statistik om kommunal familjerådgivning 2016
Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2016
Statistik om läkemedel 2016
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2015
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2016
Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2015
Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2016
Statistik om skador bland barn 2015
Statistik om skador bland barn 2016
Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2015
Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2016
Statistik om socialtjänstinsatser för personer med funktionsnedsättning
Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2015 och 2016
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Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2016
Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2015
Statistik om stroke 2016
Statistik om tandhälsa 2016
Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2016
Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 
2016
Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning  
efter regiform 2016
Statlig styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen  
– Uppföljning av 2016 års medel
Studiehandledning för utbildningspaketet “Att möta föräldrar till barn 
med funktionsnedsättning”
Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar
Stöd till genomförande av hälsoundersökningar – Slutredovisning av 
regeringsuppdrag S2015/07981/FS (delvis)
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Uppföljning av 
2016 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting
Svensk förmåga att delta i internationella hälso- och sjukvårdsinsatser 
Svår kompinerad immunbrist – Folder
Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning  
– Uppföljning av 2016 års verksamhetsbidrag 
Så minskar du risken att falla – lättläst svenska
Taruis sjukdom – Folder
The development of regional cancer centres
The Role of the Swedish National Board of Health and Welfare
Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och 
sjukvården – Möjligheter inom ramen för dagens rättsliga regleringar
Tillsammans skapar vi en säker vård – hemsjukvård, primärvård 
Tillsammans skapar vi en säker vård – prehospital vård
Tillsammans skapar vi en säker vård – sjukhusvård
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård  
– Lägesrapport 2017
Tips och råd för att förhindra fallolyckor – Balansera mera
Tips och råd för att förhindra fallolyckor – broschyr i punktskrift
Tjänsteutveckling för en tillgänglig och patientcentrerad vård  
– Om utvecklingskraft i landsting och regioner
Täckningsgrader 2016 – Jämförelser mellan nationella kvalitetsregister 
och hälsodataregistren
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Täckningsgrader 2017 – Jämförelser mellan nationella kvalitetsregister 
och hälsodataregistren
Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdet
Uppföljning av Prioriteringscentrum 2016 – Redovisning av 2016 års 
verksamhet
Uppföljning av reformen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga 
mellan 8–19 år
Uppföljning av regionala cancercentrum 2016
Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinder-
omsorgen år 2018
Uppgivenhetssyndrom bland asylsökande barn
Urvalsprinciper för upphandling av specialistkompetenskurser  
– Hur verksamheten med SK-kurser ska utformas för att bidra till den 
långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare
Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak – Slutrapport 2017
Utvecklingen av diagnosen könsdysfori i Sverige
Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna  
– Till och med 2016
Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet 2017
Utvidgning av MAS uppdrag till den sociala barn- och ungdomsvården
Utvärdering av sociala insatsgrupper – effekter för individen
Utvärdering av sociala insatsgrupper – genomförande, utfall och effekter 
av arbetet på verksamhetsnivå
Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordning-
en och det särskilda tandvårdsbidraget – Delrapport
Vad tycker du om ditt äldreboende?
Vill du göra en insats för ett barn? – Faktablad
Vill du göra en insats för ett barn? – Visitkortsformat
Vill du göra en insats för ett barn? – Vykortsformat
Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som rikssjukvård
von Hippel-Lindaus sjukdom – Folder
Våldsbejakande extremism – Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens 
arbete med barn och unga vuxna
Våldsbejakande extremism – Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens 
arbete med barn och unga vuxna – Studiehandledning
Vård efter förlossning – En nationell kartläggning av vården till kvinnor 
efter förlossning
Vård och behandling av personer med intersexuella tillstånd  
– Kartläggning av det tidiga omhändertagandet 
Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2017
Vård och omsorg till personer med en riskfylld konsumtion eller  
beroende av olika substanser – Öppna jämförelser av socialtjänstens och 
hälso- och sjukvårdens insatser
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Vården vid trafikskador med långvariga smärttillstånd
Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn  
med funktionsnedsättning
Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare
Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar  
och tillstånd – metoder, resultat och utmaningar
Väntetider och patientflöden på akutmottagningar
Årsredovisning 2016
Är kvinnor mindre nöjda med sin vård och äldreomsorg?
Öppna jämförelser 2016 – En god vård?
Öppna jämförelser 2016 – Säker vård
Öppna jämförelser 2016 – Vård och omsorg om äldre
Överlämnande av uppgifter som innefattar myndighetsutövning  
från en kommun till en annan
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Socialstyrelsens verksamhetsidé är att värna människors  
hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och  
omsorg. Vi verkar för en god vård och omsorg genom  
att styra med regler, kunskap och statsbidrag, och genom 
uppföljningar och utvärderingar.

Årsredovisning 2017 (artikelnr 2018-2-2) kan 
beställas från Socialstyrelsens publikationsservice
www.socialstyrelsen.se/publikationer
E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se
Fax: 035-19 75 29

Publikationen kan även laddas ner från
www.socialstyrelsen.se
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