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GD har ordet

Socialstyrelsen har 2018 bidragit till att utveckla socialtjänsten och
hälso- och sjukvården och till att främja ett inkluderande samhälle.
Myndigheten stödjer och styr utvecklingen genom att sammanställa
och tillgängliggöra kunskap, ta fram föreskrifter, utveckla metoder och
modeller, genomföra utbildningar, följa upp och analysera utvecklingen,
samla in och tillhandahålla data, fördela statsbidrag och utfärda
legitimationer. Vi har i vårt arbete fokus på den nytta vi vill skapa för
verksamheter och individer. Den strategiska färdplan som stödjer
myndighetens utveckling innebär att vi arbetar långsiktigt och med
målgruppers och intressenters behov som utgångspunkt.
Under året har ett antal nya verksamheter startat på myndigheten.
Med stöd i riksdagens beslut om att nivåstrukturera den högspecialiserade
vården har myndigheten utvecklat en arbetsprocess i nära samarbete med
berörda aktörer. Ett nationellt donationscentrum har bildats för att främja
fler donationer.
Myndigheten har tagit fram en digital strategi och lanserat flera digitala
stöd och tjänster. Vi har också stöttat tillämpningen och införandet
av nationella termer och begrepp samt välfärdsteknik – insatser som
återfinns i den nationella e-hälsostrategin. Vi har fortsatt att utveckla
vår krisberedskapsförmåga. Den testades bland annat under sommarens
bränder och värmebölja.
Socialstyrelsens strategiska färdplan anger hur vi ska nå goda resultat
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Jag har i dialog med varje
enhet i organisationen diskuterat det strategiska utvecklingsarbetet.
Under året har vi följt upp att utvecklingen går framåt inom våra prioriterade områden, som omfattar allt från kunskapsbaserad socialtjänst,
barnrättighetsfrågor och likvärdiga förutsättningar för hbtq-personer till
en effektiv förvaltning och god service. Socialstyrelsen är och ska vara
en öppen, lyssnande och innovativ myndighet. Myndigheten ska också
vara en attraktiv arbetsplats. Under året har vi startat ett chefsprogram
samt utvecklat ett medarbetarprogram.
Ett viktigt arbete har varit inrättandet av partnerskapet för stöd till
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården samt det fortsatta arbetet
med partnerskapet för en kunskapsbaserad socialtjänst. Jag ser stora
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värden med dessa partnerskap när det gäller att utveckla en effektiv
och behovsbaserad kunskapsstyrning.
Socialstyrelsen kopplar och redovisar arbetet mot målen i Agenda
2030. Agenda 2030 har också varit en viktig fråga i WHO:s styrelsearbete, i vilket jag har deltagit från 2015 till och med våren 2018, då
Sveriges mandatperiod avslutades. Under året har jag även varit ordförande för OECD:s hälsokommitté där arbetet har inriktats på att skapa
ramverk för en personcentrerad hälso- och sjukvård, mäta och följa upp
psykisk hälsa och ohälsa samt stödja en långsiktig kompetensförsörjning
inom OECD:s medlemsländer.
Vi har nått många goda resultat 2018. Jag vill tacka medarbetare,
experter och sakkunniga. Jag vill även rikta ett stort tack till alla andra
som vi har samverkat med under året. Jag ser fram emot ett fortsatt gott
samarbete.

Olivia Wigzell
Generaldirektör
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Socialstyrelsen 2018

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 expertkunskap inom vårt verksamhetsområde.
Av Socialstyrelsens instruktion framgår också att vi särskilt ska arbeta
med frågor som gäller barn och ungdom, funktionshinderspolitiken, jämställdhet samt främjande av människors lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Socialstyrelsen
är vidare bevakningsansvarig myndighet och ska samordna och övervaka
planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens
beredskap.

Organisation
Socialstyrelsens styrelse har det formella ansvaret för vår verksamhet,
och generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten inför styrelsen. Verksamheten är uppdelad i nio avdelningar, sex sakavdelningar
och tre stödavdelningar. Ledningsgruppen består av generaldirektören
och samtliga avdelningschefer.

Kommunikation

Statistik och
jämförelser

Rättsavdelningen
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Styrelse

Internrevision

GD

Rådet för styrning
med kunskap

GD-stab

Verksamhetsstöd

Behörighet och
statsbidrag

Kunskapsstyrning
för hälsooch sjukvården

Kunskapsstyrning
för socialtjänsten

Utvärdering
och analys
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Figur 1. Finansiering 2018
Sakanslag
och externa
medel 30 %

Avgifter med mera 2 %

Förvaltningsanslag 68 %

Verksamhetens omfattning
År 2018 uppgick Socialstyrelsens totala kostnader till 960 miljoner kronor.
Utöver förvaltningsanslaget finansierades vår verksamhet till cirka 30 procent
av sakanslag och externa medel. Dessa båda poster har under flera år
utgjort en betydande del av vår finansiering. Den fortsatt höga andelen
finansiering utanför förvaltningsanslaget har medfört att organisationen
har större fasta kostnader än den långsiktiga finansieringen täcker, vilket
gör oss sårbara för förändringar i den rörliga uppdragsvolymen.
Den 31 december 2018 var 776 personer anställda vid Socialstyrelsen,
vilket är en ökning med 34 personer jämfört med samma tidpunkt 2017.
Myndigheten expedierade totalt 33 024 nya diarieförda ärenden under
2018, att jämföra med 32 668 ärenden 2017.
Under 2018 hanterade Socialstyrelsen 178 regeringsuppdrag, exklusive
uppdrag om transfereringar. Vi fick 88 nya uppdrag under året, varav
61 i regleringsbrevet och 27 genom särskilt beslut och vi och avslutade
78 uppdrag. Regeringsuppdrag har kostnadsberäknats där det varit
relevant och möjligt. Kostnaderna för respektive regeringsuppdrag
redovisas i bilaga 1.
Medarbetare inom Socialstyrelsen handlägger och administrerar också
ärenden för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Kostnaderna
för det uppgick till cirka 8,2 miljoner kronor 2018, vilket är en ökning
med 20 procent eller cirka 1,4 miljoner kronor jämfört med 2017. Sedan
2016 har kostnaderna ökat med 38 procent på grund av en ökande mängd
ärenden. Antalet ärenden till HSAN har ökat med 70 procent sedan 2016
(från 140 till 238 ärenden).

Samverkan i Rådet för styrning
med kunskap
Socialstyrelsen ingår i Rådet för styrning med kunskap 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 utvärdering samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande i rådet.
Huvudmannagruppen består av 16 ledamöter, varav 6 företräder landstingen/regionerna och 10 ledamöter företräder kommunerna. Huvudmannagruppen informerar rådet om områden där huvudmännen behöver statlig
styrning med kunskap samt hur styrningen bör utformas och presenteras.
Rådet har tillsammans med huvudmannagruppen prioriterat ett antal
områden för samverkan mellan myndigheterna:
• kommunal hälso- och sjukvård, kunskap om vård som sker i hemmet
och patientsäkra övergångar
• informationshantering som tydligare bidrar till kunskapsutveckling i
hälso- och sjukvård och socialtjänst
• samverkan om digitalisering och tydligare informationshantering samt
datainsamling, bearbetning och återanvändning av data
• förvaltning och utveckling av kunskapsguiden.se
• samordnad statlig kunskapsstyrning inom folkhälsoområdet
• samverkan kring Agenda 2030.
8
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Två av rådets samverkansprojekt har slutredovisats i år – Digital pilot
inom primärvården och Psykisk ohälsa hos äldre. Inom ramen för det
första projektet togs rapporten Förståelse för primärvården är A och
O fram, där Rådet undersökte hur professionen på vårdcentraler vill få
tillgång till kunskap som tas fram av myndigheterna inom rådet. Det
framgår att användarna önskar få denna kunskap via kanaler där de
redan befinner sig, till exempel lokala intranät, 1177 eller internetmedicin.se. Användarna ansåg också att kunskapen ska anpassas till
situationer i den kliniska vardagen.
Inom ramen för det andra projektet togs rapporten Samverkan psykisk
ohälsa äldre – Slutrapport till Rådet för styrning med kunskap 2018
fram. Därutöver har ett antal aktiviteter genomförts. Exempelvis har
myndigheterna i rådet, tillsammans med brukar-, patient- och anhörigorganisationer, tagit fram ett informationsmaterial om psykisk ohälsa hos
äldre. Även ett kunskapsstöd om välfärdsteknik i syfte att främja psykisk
hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos äldre har tagits fram.
Båda samverkansprojekten har positiva erfarenheter av stärkt samverkan,
ökad effektivitet och bättre nyttjande av kompetens och resurser när
kunskapsstöd och kunskapsunderlag tagits fram till professioner och
verksamheter. Det har i sin tur gett bättre förutsättningar för enkelhet
och tydlighet där motstridiga budskap undviks och där kunskapsunderlagen tillgängliggörs på ett enkelt sätt.
Den 1 november redovisade Statskontoret sin slutrapport Utvärdering
av en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Statskontoret bedömning är att samverkan mellan myndigheterna
i rådet och huvudmannagruppen har fördjupats samt att myndigheterna i
större utsträckning samordnar sina kunskapsunderlag och har tagit viktiga
steg för att anpassa dem efter vad huvudmännen behöver. Statskontoret
bedömer att rådet fyller en viktig funktion och bör få fortsätta sitt arbete.

Rådet samverkar med kommuner, landsting och regioner
Rådets samverkan med kommuner, landsting och regioner har stärkts
under året genom att myndigheterna i rådet har ingått partnerskap med
regionala samverkans- och stödstrukturer för socialtjänsten samt med
landstingens och regionernas struktur för kunskapsstyrning.
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar
tillsammans med representanter för de regionala samverkans- och
stödstrukturerna (RSS) enligt en modell för samverkan på regional nivå
mellan lokal, regional och nationell nivå om kunskapsutveckling inom
socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. Arbetet har resulterat
i ett partnerskap mellan Socialstyrelsen, SKL och de regionala samverkans- och stödstrukturer som väljer att delta. Partnerskapet ska bidra till
ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ som kan bidra till
behovsanpassad kunskapsutveckling, till bättre stöd för implementering
och till att kunskapen används.
Under 2018 har tre dialogmöten genomförts mellan parterna för att
identifiera lämpliga områden för samverkan.
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Inom ramen för dessa områden har piloter bedrivits inom sex områden:
•
•
•
•
•
•

individbaserad systematisk uppföljning
hälso- och sjukvård som bedrivs eller finansieras av kommuner
kunskapsluckor inom socialtjänsten
välfärdsteknik
visualisering av strukturer för kunskapsstyrning
spelberoende.

Fyra myndigheter i rådet har tillsammans med huvudmännens nya
struktur för kunskapsstyrning (så kallade nationella programområden)
utvecklat en modell för långsiktigt samarbete på nationell nivå. Modellen
kallas Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvården och de myndigheter som ingår är Läkemedelsverket,
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Socialstyrelsen
och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Syftet är att bidra till
ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ som kan bidra till
behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering
och effektivare kunskapsstöd, för att resurserna i hälso- och sjukvården
ska användas på bästa sätt och för att bästa möjliga kunskap ska finnas
tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient. Målet är att
uppnå en effektiv och jämlik hälso- och sjukvård med hög kvalitet.
Under 2018 gjorde Socialstyrelsen en förstudie där vi kartlade och
analyserade stödet till kommunerna i deras roll som huvudman för hälsooch sjukvården samt till övriga verksamheter som utför kommunalt
finansierad hälso- och sjukvård. Bakgrunden är kommunernas allt
viktigare roll i hälso- och sjukvårdssystemet och att mycket av det stöd
som finns huvudsakligen har utvecklats utifrån landstingens och regionernas hälso- och sjukvård. Förstudien genomfördes i samverkan med SKL
och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), och den
resulterade i en flerårig åtgärdsplan med sju utvecklingsområden, bland
annat bättre överblick för kommunerna över vilket regelverk som styr
deras verksamhet, kunskap om olika modeller för samverkan, kommunernas roll i hälso- och sjukvårdssystemet, mål och nyckeltal för
kommunal hälso- och sjukvård, generella respektive diagnosbaserade
kunskapsstöd samt stöd till kompetensutveckling. Planen kommer genomföras i samverkan med partnerskapet, SKL, huvudmännen med flera.

Fokus på att utveckla
och förbättra verksamheten
Socialstyrelsens verksamhet ska leda till god vård och omsorg. Våra
produkter och tjänster ska vara till nytta i mötet mellan medborgare och
profession, och samtliga medarbetare spelar en viktig roll i arbetet med
att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet.

Foto: Mikael Svensson, Scandinav Bildbyrå
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Socialstyrelsens färdplan har lagt grunden
Socialstyrelsens strategiska färdplan utgår från vårt uppdrag att vara
Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg, och den har lagt
grunden för vårt strategiska utvecklingsarbete 2017–2020. Färdplanen
fokuserar på hur vi vill utveckla våra arbetssätt och vilka insatser som är
särskilt viktiga att prioritera till och med 2020.
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Sju utvecklingsområden är prioriterade:
•
•
•
•
•
•
•

samordna nationellt och styra mot en god vård och omsorg
jämlik hälsa, vård och omsorg
kunskapsbaserad socialtjänst
kunskapsstyrning genom nationella riktlinjer
e-hälsa och välfärdsteknik
effektiv myndighetsutövning och förvaltning
god krisberedskap.

Vi tar regelbundet fram lägesbilder som kompletterar den ordinarie
uppföljningen av verksamheten, för att se om vi når upp till planens mål
på de olika områdena. I dagsläget bedömer vi att vi kommit långt när
det gäller effektiv myndighetsutövning i vårt arbete med legitimationer,
kunskapsstyrning genom nationella riktlinjer och krisberedskap, medan
arbete återstår på till exempel området e-hälsa och välfärdsteknik.

Tillit och förtroende är viktiga frågor för oss
För att nå goda resultat behöver vi skapa och upprätthålla bra interna
förutsättningar och därför finns även detta med i vår färdplan. Vi behöver
utveckla arbetssätt som underlättar och stimulerar oss att nå våra mål
och en kultur som präglas av öppenhet och tillåtande attityder där vår
kompetens tas tillvara. På Socialstyrelsen verkar vi utifrån vår värdegrund och utifrån den gemensamma statliga värdegrunden.
Socialstyrelsens kultur och arbetssätt ska bygga på tillit och förtroende, och på Socialstyrelsens dag 2018 lämnade nära 500 medarbetare
sin syn på hur vi kan utveckla och stärka den interna kulturen inom
myndigheten. Bland annat framkom att vi vill fördjupa vårt arbete med
att konkretisera den gemensamma statliga värdegrunden och hur den ska
prägla vår arbetsplats. Medarbetarna önskade fler gemensamma mötesplatser för dialog och samarbeten, föreslog att vissa arbetssätt och rutiner
bör förenklas och sa också att våra möten behöver effektiviseras. Önskemålen och synpunkterna är viktiga i vårt utvecklingsarbete och har bland
annat påverkat innehållet i våra chefs- och medarbetarprogram.
Processer och arbetssätt har förbättrats
Socialstyrelsen har under året tydliggjort hur olika delar av styrningen
hänger ihop och vi har även förbättrat kopplingen mellan det strategiska
och det operativa perspektivet. Som en följd av det har vi förenklat sättet
att planera och följa upp verksamheten.
Vi har i slutet av 2018 infört så kallad portföljstyrning för myndighetens digitala utveckling och förvaltning. Syftet är att utveckla styrningen av myndighetens digitala satsningar, skapa bättre möjligheter att
prioritera och få ökad kontroll på kostnaderna. Målet är att digitalisering
ska vara en självklar del av vår verksamhetsutveckling och på så sätt
bidra till ökad nytta för våra målgrupper.
Från och med 2018 beaktar Socialstyrelsen särskilda arbetsrättsliga
villkor vid varje upphandling genom att vi, som en del i anskaffningsprocessen, gör en så kallad behövlighetsbedömning enligt lagen om offentlig upphandling (17 kap. 2 §). Det innebär att vi bedömer om vi bör kräva
särskilda arbetsrättsliga villkor för att ett kontrakt ska kunna fullgöras.
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Vi främjar innovation inom vård och omsorg
Socialstyrelsen har till uppgift att främja innovation inom vård och omsorg,
det vill säga sådant som är nytt och värdeskapande. Det kan till exempel
handla om att utveckla, införa och använda en ny eller väsentligt
förbättrad produkt, tjänst, process, metod eller organisationsform, och
innovationen i sig kan leda till allt från gradvisa förbättringar till stora
förändringar. Innovativa lösningar behövs i vård och omsorg för att möta
olika utmaningar, till exempel allt fler äldre, ökade förväntningar på
välfärdstjänster, fler kroniskt sjuka och brist på utbildad personal.
Socialstyrelsen har tagit fram en strategi för hur vi ska främja innovation. Strategin är tänkt att förbättra förutsättningarna för innovation
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och den omfattar fyra
strategiska områden där vi på olika sätt kan stötta utvecklingen.
De fyra områdena handlar om att
• skapa och samordna mötesplatser mellan olika aktörer
• stödja en trygg och säker utveckling med hjälp av data och stöd kring
regelverk
• skapa långsiktiga förutsättningar och strukturer för innovation, till
exempel gemensam informationsstruktur för data och innovation
genom ökad kompetens, ledning och styrning
• följa upp och analysera innovation och innovationsförmåga, där vi ska
analysera innovationer i vård och omsorg samt hur styrning, regler,
organisering med mera påverkar förmågan att bedriva innovationsarbete.
Under 2018 har vi bland annat gjort en förstudie om nya sätt att stötta
utveckling och innovation inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Förstudien visade att det finns många
utmaningar för kommunerna när det gäller innovationer, inte minst om
vilka regler som gäller. Det råder bland annat stor osäkerhet om regelverken kring samtycke och personuppgiftshantering vid införande av ny
teknik för trygghet i hemmet. Det finns dessutom en rädsla för att göra
fel och få kritik av tillsynsmyndigheter.
Socialstyrelsen har också gjort en förstudie bland personal i primärvården som arbetar med äldre med psykisk ohälsa. Studien visade att
personalen upplever att det är svårt att ha tid att sålla bland alla kunskapskällor, till exempel myndigheters webbplatser, lokala verktyg samt funktioner i olika journalsystem. De uttryckte också att de inte behöver nya
kanaler för information. Projektets nästa steg är att utforska hur stödet
till primärvården kan utformas i framtiden.

Foto: Caiaimage/Johnér Bildbyrå AB
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Miljöarbetet förbättras och utvecklas löpande
Socialstyrelsens miljöarbete är sedan juni 2018 certifierat enligt den
internationella miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Därmed uppfyller vi kraven i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Under 2018 har två externa revisioner genomförts vilka visade
att systemet fungerar samt också utvecklas löpande.
Socialstyrelsen har en även en myndighetsövergripande miljöhandlingsplan. Planen innehåller dels ett övergripande miljömål, dels tre
områden och pekar ut riktningen på vårt miljöarbete – myndighetens miljöpåverkan från tjänsteresor, energianvändning och upphandling samt den
miljöpåverkan vi bidrar till hos andra genom våra produkter och tjänster.
ÅRSREDOVISNING 2018
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Vi har under året förbättrat vårt miljöarbete och har fått en högre poängbedömning än tidigare år av Naturvårdsverket.
Foto: Lina Arvidsson, Johnér bildbyrå AB
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Under 2018 har Socialstyrelsen påbörjat eller genomfört flera åtgärder
för att främja miljö och hållbar utveckling, bland annat följande:
• Vi har arbetat aktivt för att minska utsläppen av koldioxid från resor
och transporter genom att använda den metod som tagits fram inom
ramen för Resfria möten i myndigheter (REMM). Bland annat har vi
utbildat 110 medarbetare i Skype for Business, vilket gör att fler möten
kan hållas via webb.
• Vårt arbete med olika e-tjänster för olika behörighets- och tillståndsärenden bidrar till en positiv miljöpåverkan hos dem som använder
tjänsterna, genom att pappersanvändning, resor och transporter
minskar.
Naturvårdsverket poängbedömer statliga myndigheters miljöarbete
utifrån bland annat miljöcertifiering, mål för den direkta respektive
indirekta miljöpåverkan samt för miljöanpassade upphandlingar, kunskapshöjande åtgärder för anställda, krav på förnybar el och minskad energianvändning. För 2018 får Socialstyrelsen 17 av 23 poäng, vilket är en
ökning med 4 poäng jämfört med 2017.

Fortsatt stort intresse för Socialstyrelsen
i nyhetsrapporteringen
Mediernas intresse för Socialstyrelsen var fortsatt stort 2018. En genomsnittlig vecka förekom vi i cirka 300 tidningsartiklar och nyhetsinslag i
radio och tv. Det totala genomslaget ökade med 16 procent jämfört med
2017.
Myndighetens mediebild är stabil, enligt Kantar Sifo. Fokus ligger
på sakfrågor och 9 av 10 artiklar är neutralt hållna. Publiciteten speglar
Socialstyrelsens arbete utifrån ett stort antal frågor och nyheter. Andelen
kritisk rapportering ökade något 2018, bland annat till följd av två större
nyhetsflöden dels om åldersbedömning av unga asylsökande, dels den
uppmärksammade informationsbroschyren om barnäktenskap.
Cirka 60 procent av artiklarna 2018 stärkte bilden av Socialstyrelsen
som en trovärdig myndighet, konstaterar Kantar Sifo. Det handlar till
exempel om att myndighetens företrädare har rollen som experter, att
myndigheten är referens för fakta och kunskap, svarar upp mot förväntningar och framhålls ha en viktig roll i samhället.
Vi eftersträvar en representation i media som motsvarar könsfördelningen bland de anställda. I myndighetens pressmeddelanden var
74 procent av talespersonerna kvinnor och 26 procent män, vilket kan
jämföras med 76 procent kvinnor och 24 procent män bland medarbetarna.
Totalt var 64 procent av de medarbetare som intervjuades av media
under året kvinnor medan 36 procent var män.

Foto: Andrey Popov, Mostphotos
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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
särskilda regeringsuppdrag och betalas ut efter beslut av regeringen.
Intäkterna 2018 uppgick till 960,5 miljoner kronor, vilket är en ökning
jämfört med 2017.
Verksamhetens nettoresultat är noll (0), eftersom våra intäkter avräknas
med samma belopp som kostnaderna utfaller. Intäkterna per verksamhetsgren fördelar sig alltså på samma sätt som kostnadsutfallet (se tabell 3).
Tabell 1 nedan visar intäkternas fördelning per finansieringsslag.
Tabell 1. Intäkter
Intäkter (tusen kronor) fördelade på finansieringsslag 2016–2018, löpande priser
2018

2017

2016

Förvaltningsanslag

652 769

612 846

551 138

Övriga anslag

159 858

187 725

196 337

19 986

20 907

19 744

127 708

103 847

56 155

195

171

166

960 517

925 496

823 542

Avgifter och andra ersättningar
Bidrag från myndigheter och andra
organisationer*)
Finansiella intäkter
Totala intäkter (tusen kronor)

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

Kostnader
Fördelningen av Socialstyrelsens kostnader framgår av tabell 2 nedan.
Personalkostnaderna ökade från 547,5 till 589,2 miljoner kronor mellan
2017 och 2018. Under 2018 har antalet anställda ökat med 34 personer.
Lokalkostnaderna har ökat med 4 procent jämfört med 2017. Det ökade
antalet anställda har lett till att vi förtätat vad gäller arbetsplatser.
Övriga driftskostnader har ökat med 14,3 miljoner kronor jämfört med
2017. Det motsvarar 5 procent, det vill säga mindre än myndighetens
volymökning (7 procent). I övriga driftskostnader ingår köpta tjänster,
där omfattningen varierar beroende på innehållet i våra regeringsuppdrag.
Avskrivningarna har ökat med 15 procent och uppgår 2018 till
17,1 miljoner kronor. Främst handlar det om immateriella anläggningstillgångar och it-utrustning. Nyinvesteringarna består företrädesvis
av e-tjänster samt annan digitalisering.
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Tabell 2. Kostnader
Kostnader (tusen kronor) för verksamheten 2016–2018, löpande priser
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

2018

2017

2016

589 159

547 476

500 810

Kostnader för lokaler

43 191

41 529

42 074

Övriga driftkostnader

310 279

295 963

265 402

Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Totala kostnader (tusen kronor)

767

626

530

17 121

14 865

14 725

960 517

900 459

823 542

Intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar
Fördelningen av Socialstyrelsens kostnader per verksamhetsgren framgår av tabell 3 nedan. Gränsdragningen mellan respektive verksamhetsgren har justerats något i förhållande till årsredovisning 2017. Över
tid är verksamhetsgrenarnas relativa andelar av de totala kostnaderna
förhållandevis stabila. Undantaget är särskilda organ, som minskat med
11,0 miljoner kronor sedan 2016. Detta beror på förändringar i hälsooch sjukvårdslagen vilket lett till att rikssjukvårdsnämnden avvecklats
och ersatts av nämnden för högspecialiserad vård. I avvaktan på beslut
om vad som räknas som högspecialiserad vård är nämndens kostnader
försumbara.
Tabell 3. Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar
Kostnader (tusen kronor) fördelade på verksamhetsgrenar 2016–2018, löpande priser
Verksamhetsgren

2018

2017*

2016*

585 504

524 445

450 109

(59 960)

(48 222)

(44 057)

293 014

293 275

284 660

Regelgivning

58 268

52 088

54 083

Särskilda organ

23 731

30 651

34 691

960 517

900 459

823 542

Kunskap
varav Beredskap
Förvaltningsuppgifter

Totala kostnader (tusen kronor)

*) Uppgifterna för år 2016 och 2017 är justerade med hänsyn till omklassificering av kostnader.

Transfereringar
Socialstyrelsens nettotransfereringar uppgick 2018 till 4,9 miljarder
kronor, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med 2017. Ökningen
förklaras främst av nya bidrag till kommunerna för verksamhet för barn
och unga. Transfereringarna avser också bidrag för bemanning på äldreområdet samt bidrag till andra myndigheter och organisationer. Socialstyrelsen har även tagit emot 89 miljoner kronor genom återbetalningar
av tidigare års bidrag från mottagare som inte har förbrukat medlen.
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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 avslutas,
vilket inkluderar kostnader från tidigare år som kan hänföras till prestationen. För prestationer av annan karaktär, exempelvis handläggning av
behörighetsärenden, redovisar vi i stället årskostnaden.
Kostnaderna för prestationerna inkluderar både direkta och indirekta
kostnader. De indirekta kostnaderna är fördelade efter direkt tid och
utgör cirka 38 procent av de totala kostnaderna.
Resultatredovisningen ska lämnas i den indelning som myndigheten
själv väljer. Vi har valt att dela in prestationerna i våra fyra verksamhetsgrenar: kunskap, förvaltningsuppgifter, regelgivning och särskilda
organ. Vi bedömer att redovisningen av prestationerna ger en rättvisande
bild av myndighetens verksamhet. Urvalet har gjorts med utgångspunkt
från volym, kostnad och relevans.
I de allra flesta fall anges snittkostnaden för prestationerna. För
prestationer med stora variationer i arbete och tidsåtgång är det dock inte
relevant att redovisa snittkostnaden.
Utöver redovisningen av prestationer lämnar vi även en fördjupad
redovisning som beskriver vad vi 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 2018 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 vi belyser olika perspektiv i våra
publikationer.

Äldre
Socialstyrelsen har under året tagit fram olika stöd som rör vård och
omsorg om äldre. Arbetet har inkluderat den årliga lägesrapporteringen
om tillståndet och utvecklingen inom området äldre samt de indikatorbaserade öppna jämförelserna för vården och omsorgen om äldre. Vidare
har vi, tillsammans med organisationer på äldreområdet och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), fortsatt att informera äldre om hur de
själva kan skydda sig mot fallolyckor; 2018 har vi även översatt delar av
materialet till utvalda språk och språkgrupper (finska, arabiska, polska,
bosniska/kroatiska/serbiska och engelska).

Foto: Jan Töve, Scandinav bildbyrå AB
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Stimulansmedlen har kommit till nytta
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att administrera och fördela
medel samt löpande följa upp satsningen på en ökad bemanning inom
äldreomsorgen. Samtliga kommuner rekvirerade stimulansmedel 2017
för sin egen och enskilda utförares verksamheter och 99 procent av de
tillgängliga medlen användes. Kommuner som rekvirerat medel får
årligen ett frågeformulär för att redovisa hur de använt medlen. Enligt
kommunernas redovisningar har stimulansmedlen i olika äldreomsorgsverksamheter använts på ett sätt som främjar en god vård och omsorg om
äldre personer. Kommunerna har till exempel använt medlen till team för
trygg och säker hemgång efter sjukhusvistelse, förbättrat arbete med
aktiviteter för äldre personer för en meningsfull tillvaro samt nattbemanning.
Socialstyrelsen har, liksom tidigare år, kompletterat uppföljningen från
kommunerna med en intervjustudie. I uppföljningen av 2017 års medel
genomförde vi intervjuer med chefer på kommunal nivå. Uppföljningen
så här långt tyder på att stimulansmedlen har bidragit dels till att personal
haft mer tid för de äldre och att tryggheten för de äldre ökat, dels till att
förbättra verksamheternas kvalitet. Personalens möjligheter att utveckla
ÅRSREDOVISNING 2018
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Äldre har fått information om hur de kan skydda sig mot fallolyckor och visst material är översatt till andra språk än svenska.
Foto: André Gottfridsson, Houdini Group AB
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verksamheten har visat sig vara större när medlen används för specifika
åtgärder än när medlen enbart används till generellt höjd eller bibehållen
grundbemanning i kommunens äldreomsorgsverksamheter.

En plan har tagits fram för demensområdet
Fram till den 1 juni 2022 ska Socialstyrelsen följa upp och långsiktigt
hantera strategiska frågor inom ramen för den nationella strategin för
omsorg om personer med demenssjukdom. Därför har vi tagit fram en
plan där vi bland annat uppmärksammat att det behövs ett standardiserat
insatsförlopp för nydiagnostiserade personer med demenssjukdom samt
att statistiken om personal inom vård och omsorg behöver utvecklas.
Äldreomsorgen blir både bättre och sämre
De flesta äldre är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst eller sitt
äldreboende, enligt Socialstyrelsens årliga undersökning Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen? Samtidigt är något fler ganska eller mycket
missnöjda med hemtjänsten jämfört med tidigare år. Det handlar bland
annat om att personalen inte alltid kommer i tid och att man är mindre
nöjd med utförandet. Såväl äldre som har hemtjänst som de som bor på
äldreboenden svarade att de är mindre nöjda än tidigare med personalens
bemötande.
Syftet med undersökningen är att äldres åsikter ska komma till nytta i
verksamheternas förbättringsarbete. Totalt 217 867 personer fick 2018
möjlighet att medverka och svarsfrekvensen var 56 procent. Kvinnor och
män svarar förhållandevis lika. Av dem som har hemtjänst svarade en
större andel än tidigare år helt själva på enkäten (utan stöd av någon annan).
Fler äldre får regelbundna läkemedelsgenomgångar och en god planering av sin vård, vilket framgår av 2018 års Enhetsundersökning till
hemtjänstverksamheter och särskilda boenden. Det framgår även att fler
verksamheter än tidigare samverkar med olika aktörer i vård- och omsorgskedjan. En del hemtjänstverksamheter saknar dock rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om undernäring hos en äldre; knappt två
tredjedelar svarar att de har rutiner för detta.
Resultatet av båda undersökningarna ingår också i rapporten Öppna
jämförelser av äldreomsorgen och kommunal hälso- och sjukvård 2018.
Av rapporten framgår att få handläggare inom kommunernas äldreomsorg har tillgång till standardiserade bedömningsmetoder som stöd
för att upptäcka riskfylld alkoholkonsumtion och drogrelaterade problem
hos äldre. Det är däremot mer vanligt med standardiserade bedömningsmetoder för att upptäcka utsatthet för våld i nära relationer hos personer
med äldreomsorg. Samverkan mellan personal inom äldreomsorgen och
personal på missbruksenheter har dock ökat i enskilda ärenden.
Socialstyrelsen har även studerat användningen av välfärdsteknik i
tolv kommuner. Resultaten visar att användningen ökar när det gäller
trygghet och självständighet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Trygghetskameror och gps-larm har förbättrat och effektiviserat äldreomsorgen, men det finns fortfarande brister. Bland annat
saknar många verksamheter rutiner för att hantera de äldres samtycke.

Foto: Christina Sundien, Scandinav Bildbyrå
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Barn och unga
Arbetet med att stärka barns rättigheter har fortsatt hög prioritet i Socialstyrelsens verksamhet. För att kunna tillgodose barns och ungas rätt till
delaktighet och inflytande har vi tagit fram ett internt stödmaterial som
ger våra medarbetare vägledning i juridiska, etiska och praktiska frågor.
Vissa medarbetare har även fått utbildning i Barnombudsmannens metod
Unga direkt, vilken används när åsikter och erfarenheter ska hämtas in
från barn och unga. Barns och ungas brukarmedverkan ska bidra till
ökad kvalitet i vår verksamhet och deras erfarenheter och synpunkter
ingår som underlag när vi tar fram stödmaterial.
Socialstyrelsen har tagit fram publikationen Att samtala med barn, i
syfte att ge stöd i att samtala med barn och unga till professionella inom
socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Efterfrågan har
varit stor. Publikationen har laddats ner 1 090 gånger (unika nerladdningar). Kopplat till publikationen erbjuder vi lokala föreläsningar om
samtal med barn och under hösten har vi genomfört ett tiotal sådana.
Fler verksamheter har efterfrågat ett liknande upplägg.
I samarbete med Barnombudsmannen har vi tidigare utvecklat och
testat en modell för att lyssna på barn i familjehem. Modellen ska användas vid nationella brukarundersökningar, och syftet är att låta familjehemsplacerade barn förmedla sina upplevelser av vistelsen i familjehemmet.
Under året har modellen reviderats och forskningsplanen prövats och
godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, och från
februari 2019 kommer den för första gången tillämpas på nationell
nivå. Resultatet från brukarundersökningarna kan sedan användas för
att utveckla kvaliteten inom familjehemsvården, vilket indirekt ger de
familjehemsplacerade barnen en möjlighet att påverka inriktningen av
familjehemsvården.

Vi utreder omständigheterna när barn avlider till följd av brott
Sedan 2008 utreder Socialstyrelsen omständigheterna i de fall ett barn
har avlidit med anledning av ett brott och det i efterhand visar sig att
barnet har varit i behov av skydd. Syftet är att ge underlag för förslag till
åtgärder som förebygger att barn far illa.
Åren 2016–2017 utredde vi totalt 6 dödsfall som gällde barn.
Rapporten Dödsfallsutredningar 2016–2017 publicerades i början av
2018 och den pekar på en rad brister, bland annat att barnen inte i något
fall blev uppmärksammade som anhöriga av hälso- och sjukvården, trots
att föräldrarnas problem var av sådan karaktär att vården var skyldig att
ta hänsyn till barnens behov av information, råd och stöd. Behovet av
orosanmälningar till socialtjänsten hade inte heller beaktats av de aktörer
som föräldrarna hade kontakt med; inte i något fall övervägdes eller
gjordes någon orosanmälan året före gärningen.
Socialstyrelsen har föreslagit att regeringen ska vidta åtgärder för att
komma till rätta med identifierade brister, exempelvis genom riktat stöd
till arbetet med att utveckla metoder för att fråga om våldsutsatthet. Regeringen bör också initiera en inventering av verksamma metoder för att
tidigt uppmärksamma barn vars föräldrar befinner sig i konflikt.
Foto: Maskot Bildbyrå AB

ÅRSREDOVISNING 2018
SOCIALSTYRELSEN

21

Kompetensmål för personal utgör ett stöd för systematiskt arbete med kompetensförsörjningen inom hem för vård och boende (HVB).
Foto: Caia Image/Johnér Bildbyrå AB
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Vi har tagit fram kompetensmål för personal inom HVB
Rätt kompetens hos personalen är en grundförutsättning för att nå målen
för vården och behandlingen av barn som bor på hem för vård eller boende
(HVB). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tidigare uppmärksammat
att personal inom HVB i hög utsträckning saknar tillräcklig utbildning och
kunskap om verkningsfulla metoder, och Socialstyrelsen har bedömt att den
mest framkomliga vägen att öka kompetensen hos personalen är att utveckla
befintliga utbildningar. Vi har därför tagit fram ett antal kompetensmål,
vilka utgör den första nationellt likvärdiga beskrivningen av grundläggande kompetens för personal inom HVB. Dessa mål kan ligga till grund
för utformningen av utbildningar på området. De kan också vara ett stöd för
arbetsgivare att arbeta systematiskt med kompetensförsörjning inom HVB.
Tillgången till föräldrastöd under barnets första levnadsår varierar
En tidig upptäckt och ett tidigt stöd vid svårigheter i föräldraskapet är
grundläggande för barns hälsa och utveckling. Socialstyrelsens kartläggning
visar dock att tillgången till späd- och småbarnsverksamhet som erbjuder
föräldrar kvalificerat stöd i samspelet med barnen varierar över landet;
drygt hälften av landets kommuner saknar tillgång till sådan verksamhet.
Hösten 2018 arrangerade Socialstyrelsen, i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, den nationella
konferensen Värna våra yngsta – om späda barns rätt till hälsa och utveckling. Konferensen var en uppföljning av en konferens på samma tema hösten
2017. Fokus var tiden för graviditeten och barnets två första levnadsår
– en period när barnet är exceptionellt mottagligt och sårbart. Det är
dessutom en period när föräldrarna kan vara särskilt mottagliga för stöd.
Konferensen vände sig till beslutsfattare, forskare och professionella inom
mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri,
specialverksamheter, vuxenpsykiatri och beroendevård.
Förskrivningen av adhd-läkemedel varierar över landet
Socialstyrelsen uppskattar att 7,5 procent av pojkarna i åldersgruppen 10–17 år
hade diagnosen adhd 2017; motsvarande siffra för flickor i samma åldersgrupp
var 3,5 procent. Majoriteten, 75 procent, av de pojkar och flickor som diagnostiseras med adhd påbörjar behandling med adhd-läkemedel.
Förskrivningen av adhd-läkemedel till barn och unga uppvisar stora
regionala skillnader. I vissa kommuner förskrivs läkemedel till 10 procent av
pojkarna 10–17 år; i andra kommuner är andelen under 3 procent. Motsvarande
mönster återfinns för flickor, även om andelen flickor som får diagnos respektive läkemedel generellt är lägre än andelen pojkar.
Socialstyrelsen analyserar för närvarande vilka faktorer som kan ligga bakom de regionala skillnaderna i diagnostik och läkemedelsbehandling av barn
och unga. Exempelvis kan skillnaderna bero på olika tillgänglighet och olika
resurser i landet beträffande utredning och behandling av adhd.
Ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn
ger kraft åt frågorna
Hos Socialstyrelsen finns sedan april 2017 ett nationellt kunskapscentrum
för ensamkommande barn. Kunskapscentrumet har lämnat en delredovisning till Socialdepartementet av arbetet det första året, och där uppmärksammade vi bland annat att ensamkommande barn och unga inte alltid får
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samma insatser som andra barn och unga, att många får leva lång tid i
ovisshet och att den psykiska ohälsan i gruppen är utbredd.

Suicidtalen är höga bland ensamkommande barn och unga
Civilsamhället har påtalat att de oftare möter ensamkommande barn
och unga med tankar eller planer på suicid efter att lagen om tillfällig
begränsning av möjligheten att få uppehållstillstånd trädde i kraft 2016.
Asylsökande saknar personnummer och kan inte identifieras i den
hälsorelaterade befolkningsstatistiken. Karolinska Institutet fick därför i
uppdrag av oss att genomföra den första vetenskapliga kartläggningen
av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och andra dödsorsaker i
gruppen ensamkommande barn och unga. Studien visar att suicidtalen
bland ensamkommande asylsökande barn och unga 2017 var mycket
högre än för övriga jämnåriga i Sverige. Under 2017 identifierades
23 425 asylsökande mellan 10 och 21 år. I denna grupp begick 12 personer
suicid. Samtliga var pojkar eller unga män, och en majoritet av dem kom
från Afghanistan. Omräknat till antal per 100 000 personer motsvarar
det 51,2 suicid, vilket kan jämföras med siffran för övriga jämnåriga
personer i Sverige 2016 som var betydligt lägre – 5,2 suicid per 100 000
personer. Studien visar också att det finns ett antal skyddsfaktorer för att
förebygga suicidförsök, bland annat skyddande miljöer och trygga
stabila boenden, stabil skolgång, sociala skyddsnät, stödsamtal, minskad
förekomst av farliga objekt i omgivningen samt identifiering och
stöttning av ungdomar med ett riskbeteende.
Bostadsfrågan är den svåraste att lösa
Kunskapscentrum har också lyft upp situationen för de unga som haft
möjlighet att söka uppehållstillstånd för studier enligt den nya gymnasielagen. När lagen beslutades rådde det oklarheter om hur den skulle
tillämpas, och flera intresseorganisationer rapporterade till Socialstyrelsen att många unga i gruppen saknade försörjning och boende.
Utifrån detta bjöd Socialstyrelsen in till en dialog mellan myndighetschefer från 13 myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) om situationen för ensamkommande barn och unga. Vid mötet
konstaterades att det saknas en gemensam nationell bild av förutsättningarna för skolgång, försörjning och boende för målgruppen. Kunskapscentrum genomförde därför en enkätundersökning för att ta reda på mer
om kommunernas beredskap att möta målgruppens behov. Sammantaget
uppger kommunerna att många av de unga har en utbildningsplats, att
många kommuner har beredskap för att ordna utbildningsplatser och att
de har beredskap för att hantera ett eventuellt behov av försörjningsstöd
efter en individuell bedömning. Den generellt sett svåraste frågan att lösa
är de ungas boendesituation.

Foto: Craig Robinson, Mostphotos
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Professioner efterfrågar kunskap och bättre samordning
Kunskapscentrum genomförde även en enkätundersökning bland
verksamma inom socialtjänst, elevhälsa och på ungdomsmottagningar i
72 kommuner. Syftet var att undersöka behovet av kunskap och stöd hos
de professioner som möter ensamkommande barn och unga samt deras
uppfattning om hur samverkan med andra aktörer fungerar. Det stöd som
efterfrågas var bland annat kompetenshöjande insatser, vägledning vad
gäller psykisk ohälsa, samordnad information från nationella aktörer och
ÅRSREDOVISNING 2018
SOCIALSTYRELSEN

SAKOMRÅDEN OCH PERSPEKTIV

ett tydliggörande av olika aktörers uppdrag och ansvar. Resultaten av
undersökningen låg bland annat till grund för den nationella konferensen
Samverkan för ensamkommande barn och unga som centrumet arrangerade
i december tillsammans med Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Vi vägleder om barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta
I juni publicerade Kunskapscentrum en vägledning för socialtjänsten
om handläggning av ärenden som gäller samtliga barn som kommer
till Sverige och uppges vara gifta. Vägledningen är tänkt att utgöra ett
stöd när socialtjänsten bedömer dessa ärenden, vilket i sin tur ska öka
förutsättningarna för ett stärkt barnrättsperspektiv och en likvärdig
bedömning över landet. Samtidigt publicerades ett informationsmaterial
till barn som uppges vara gifta och deras närstående. Materialet publicerades första gången i mars, men till följd av stark kritik mot ett av
informationsmaterialens rubrik och bruk av bilder återkallades allt material,
reviderades och återpublicerades i juni.
Vägledningen och det reviderade informationsmaterialet har presenterats på konferenser och seminarier, vid en webbsändning, i en podd,
på kunskapsguiden.se, på Socialstyrelsens webbplats samt i nyhetsbrev.
Från den 1 juni till och med den 31 december 2018 har vägledningen
laddats ner 581 gånger (unika nerladdningar) från vår webbplats. Informationsmaterialet har översatts till engelska och översätts nu till arabiska,
dari, somaliska, kurmanji (nordkurdiska) och persiska/farsi.

Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp som innefattar allt från självrapporterade besvär som trötthet, oro och ångest till depression, psykiska
sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar.
I år har Socialstyrelsen publicerat nationella riktlinjer för schizofreni
och schizofreniliknande tillstånd samt öppna jämförelser av psykisk
ohälsa bland äldre personer. Vi har även gjort en kartläggning av suicid
bland ensamkommande barn. Därutöver har vi fördelat statsbidrag, bland
annat för att stärka kommunernas insatser för barn och unga med psykisk ohälsa och för att främja ideella föreningars arbete med att sprida
information om psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Det är vanligt med psykisk ohälsa hos äldre
Psykisk ohälsa är vanligt hos personer 65 år och äldre. Andelen personer
i den gruppen som vårdades för psykisk sjukdom eller använde psykofarmaka var 34 procent 2016 jämfört med 17 procent bland dem som
var 18–64 år. Tvärsnittsstudier visar att depression är lika vanligt som
demens hos äldre, och förekomsten av ångestsyndrom bland äldre
beräknas vara mellan 6 och 12 procent.
Samtidigt finns indikationer på att äldre mer sällan träffar en specialist, utan de möter i första hand äldreomsorg och primärvård. Detta kan
innebära att äldre inte alltid får del av den vård som de skulle behöva.
Till viss del kan detta förklaras av att äldre inte berättar att de mår
psykisk dåligt, i samma utsträckning som yngre. Det är i stället mer
vanligt att äldre söker vård för fysiska besvär i stället för depressionsrelaterade problem. Det kan också vara svårt att uppmärksamma psykisk
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Det inte alltid som äldre berättar att de mår psykisk dåligt, vilket kan innebära att de inte får den vård de behöver.
Foto: Damian Hadjiyvanov
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ohälsa hos äldre som samtidigt har andra sjukdomar, eftersom symtomen
på psykisk ohälsa ofta är mer diffusa och mindre framträdande än
kroppsliga och kognitiva åkommor.

Nationella riktlinjer har tagits fram för schizofreni
och schizofreniliknande tillstånd
Socialstyrelsen har i år tagit fram nationella riktlinjer för att ge politiker,
tjänstepersoner och verksamhetschefer inom kommuner, landsting och
regioner en vägledning för beslut om vilken vård och vilka stödinsatser
som ska finnas tillgängliga för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd hos vuxna.
Riktlinjerna omfattar bland annat tidiga insatser vid insjuknande i
psykos, antipsykotisk läkemedelsbehandling och psykologisk behandling, modeller för att samordna insatser, boendeinsatser, olika former
av rehabilitering, stöd och behandling vid akuta tillstånd samt åtgärder
för att förebygga och behandla fysisk ohälsa. På längre sikt förväntas
en implementering av riktlinjerna innebära förbättrad kvalitet av vården
och omsorgen, och därmed leda till bättre hälsa och ökad livskvalitet för
personer i gruppen. Dock behöver mer resurser tillföras vården om de
åtgärder som rekommenderas i riktlinjerna ska kunna implementeras.
Varje år insjuknar 1 500–2 000 personer i psykos i Sverige och cirka
30 000–40 000 personer i Sverige har diagnosen schizofreni. Att drabbas
av schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd i Sverige i dag innebär
att man i många fall blir marginaliserad både socialt och ekonomiskt.
En uppföljning 2015 visade att endast 6–7 procent av personerna med
diagnosen schizofreni hade ett arbete på den öppna arbetsmarknaden; i
stället levde de på sjuk- eller aktivitetsersättning eller annat ekonomiskt
stöd från samhället, med mycket låg inkomst som följd.
Psykossjukdomar yttrar sig på delvis olika sätt hos kvinnor respektive
män. Kvinnor insjuknar ofta lite senare i livet och symtombilden är ofta
en annan. Män har oftare fler så kallade negativa symtom, exempelvis att
de blir likgiltiga och tillbakadragna, medan kvinnor har mer paranoida
vanföreställningar och hörselhallucinationer. Kvinnor har oftare bättre
funktionsnivå före insjuknandet och bättre prognos. De svarar också i
regel bättre på antipsykotisk läkemedelsbehandling, men de är å andra
sidan känsligare för biverkningar än män; män behöver som regel högre
doser för att uppnå önskad effekt. Fler kvinnor än män med psykossjukdom utsätts också för sexuellt våld och andra traumatiska händelser.
Vården och omsorgen behöver ha dessa generella könsskillnader i
åtanke för att kunna möta individens behov på bästa sätt. I ett tidigt
skede av en psykossjukdom finns stora möjligheter att vända utvecklingen och stödja att personen återhämtar sig.
Medellivslängden för personer med schizofreni är omkring 15 år kortare
hos män och 12 år kortare hos kvinnor än hos befolkningen i övrigt.
Generellt har personer med psykisk sjukdom kortare livslängd, vilket
i stor utsträckning beror på somatiska sjukdomar, till exempel hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Dels drabbas gruppen i högre utsträckning
av dessa sjukdomar, dels får de som drabbas inte alltid fullgod vård.
En sjukdomsorsak är biverkningar av antipsykotiska läkemedel. Andra
orsaker är rökning, ohälsosamma matvanor och för lite motion. Både
hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör därför erbjuda insatser för
att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för denna grupp.
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De bör också erbjuda stöd i kontakter med hälso- och sjukvården, så att
fler söker och får vård för sina fysiska besvär och sjukdomar.

Funktionshinder
I Socialstyrelsens årliga lägesrapport beskriver vi tillståndet och den
övergripande utvecklingen inom funktionshinderområdet. Under 2018
har vi arbetat med att skapa bättre förutsättningar för självbestämmande
och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Allt fler personer får insatser och stöd
Allt fler personer med funktionsnedsättning beviljas insatser från socialtjänsten. Socialstyrelsens lägesrapport om insatser och stöd till personer
med funktionsnedsättning visar också att kommunernas kostnader för
insatser till målgruppen ökat kraftigt. Detta gäller i synnerhet kommunalt
beslutad personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) samt för bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS.
Det har också skett en markant förändring av verkställighetstider för
beslut om insatser. I storstäder och storstadsnära kommuner har exempelvis mediantiden för verkställighet av gynnande beslut om bostad med
särskild service för vuxna ökat till 176 dagar, vilket är en ökning med
20 procent sedan föregående år. Orsakerna kan vara flera, men en del
av förklaringen är förmodligen att antalet indragningar och avslag ökat
inom den statliga assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken, SFB, vilken beslutas av Försäkringskassan. Många av de berörda
personerna har omfattande behov och får i stället kommunalt beslutad
personlig assistans, men det förekommer också att de beviljas andra
kommunala insatser, till exempel boende eller avlösarservice enligt LSS.
Troligen finns det ytterligare orsaker till att fler personer beviljas
kommunala insatser enligt LSS, utöver indragningar av den statliga
assistansersättningen. Ett exempel är ökningen för insatsen bostad med
särskild service enligt LSS, där en del av besluten avser personer som
tidigare hade hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Här handlar det sannolikt om personer med framåtskridande sjukdomar där punktinsatser från
hemtjänsten inte varit tillräckliga.
Alla insatser enligt LSS ökar emellertid inte. Socialstyrelsen kan
exempelvis konstatera att antalet barn med boende enligt LSS fortsätter
att minska. År 2017 hade 924 barn en sådan insats, vilket är en minskning med 1 procent sedan 2016. Samtidigt är omkring 30 procent av
besluten nybeviljade och majoriteten av dessa gäller pojkar. Många av de
nya besluten handlar om att barn med funktionsnedsättning börjar på en
skola på annan ort. Några av barnen fick beslut om boende till följd av
indragen kommunalt beslutad personlig assistans eller statlig assistansersättning.
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Kommunernas kostnader för bland annat personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ökar.
Foto: Jörgen Wiklund, Johnér Bildbyrå AB
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Stödet till enskilda skiljer sig åt mellan kommunerna
Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att stödet till personer med
funktionsnedsättning skiljer sig åt mellan kommunerna. I årets öppna
jämförelser framkommer bland annat skillnader i uppföljning och
verksamhetsutveckling:
• Omkring 50 procent av kommunerna har en rutin för att informera
personer med funktionsnedsättning om att de har möjlighet till en
samordnad individuell plan (SIP) inom LSS och inom socialpsykiatrin.
Andelen har ökat med knappt 10 procentenheter sedan föregående år.
Många personer med insatser enligt LSS behöver dessutom stöd från
både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, och det finns ofta ett
behov av samordning. En samordnad individuell plan (SIP) har som
syfte att säkerställa denna samordning.
• Endast 14 procent av kommunerna har som rutin att minst varje år
pröva om den som deltar i daglig verksamhet har möjlighet till arbete
eller praktikplats. Andelen har minskat med 1 procentenhet sedan
föregående år. Den dagliga verksamheten bör generellt ha som mål
att utveckla den enskilda personens möjlighet till förvärvsarbete på
kort eller lång sikt för de som kan delta i arbetslivet. Det är därför
angeläget att regelbundet pröva enskildas möjligheter till arbete på den
reguljära arbetsmarknaden eller inom Samhall.
• Totalt 30 procent av kommunerna har uppsökande verksamhet inom
socialpsykiatrin, vilket är en minskning med 6 procentenheter jämfört
med föregående år. Uppsökande verksamhet är en viktig verksamhet
för personer med psykisk funktionsnedsättning. De kan annars utebli
från besök hos socialtjänsten och på så sätt riskera att missa viktig
information om stöd med mera.

Förutsättningarna för självbestämmande och delaktighet förbättras
Under året har Socialstyrelsen publicerat ett metodstöd om Att stödja
vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja.
Metodstödet vänder sig till handläggare och utförare som arbetar med
personer med funktionsnedsättning, och det består av en introduktion och
ett diskussionsunderlag om hur personal kan stödja vuxna personer med
funktionsnedsättning när det gäller personernas förmåga att uttrycka
sin vilja. Exempel som lyfts är vikten av alternativa kommunikationsstöd
och anpassning av information till enskilda personers förutsättningar.
I kunskapsstödet Vägar till ökad delaktighet presenterar Socialstyrelsen
aktuella metoder och arbetssätt för att öka delaktigheten och självbestämmandet för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Vi
lyfter vikten av att de metoder som används är en del av socialtjänstens
samlade kvalitets- och utvecklingsarbete för att öka enskildas delaktighet, och vi beskriver vi förutsättningarna för ett sådant arbete.

Patientsäkerhet

Foto: Maskot Bildbyrå AB
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Socialstyrelsens patientsäkerhetsarbete ska bidra till en god och säker
vård och till att vårdskadorna i hälso- och sjukvården minimeras. Vi
stödjer patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå, följer utvecklingen
nationellt och internationellt inom området och samverkar med nationella
och internationella aktörer.
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Det samlade stödet inom patientsäkerhet används och efterfrågas
På webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet samlar Socialstyrelsen information och kunskap från det nationella arbetet inom patientsäkerhetsområdet. Webbplatsen vänder sig företrädesvis till professionen inom
hälso- och sjukvård och är ett samarbete mellan tolv myndigheter och
organisationer. Syftet är att stödja patientsäkerhetsarbetet och ytterst
att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. På webbplatsen finns
länkar till filmer, webbutbildningar, konkreta metoder och verktyg,
åtgärdsprogram och vägledningar. De mest besökta sidorna är de som rör
patientsäkerhet generellt samt de som handlar om lagar och föreskrifter.
Vi har också sett att besöken på webbplatsen blivit fler i anslutning till
att vi genomfört regionala konferenser och andra informationsinsatser.
Statistiken visar också att besöken ökat över tid.
Under hösten har webbplatsen utvärderats och användare har fått svara
på frågor om vad som är bra respektive dåligt, om något saknas och hur
webbplatsen kan förbättras. Svaren visar att användarna generellt sett är
positiva till att information om patientsäkerhet finns samlad på ett ställe
och att informationen uppfattas som övergripande och lättillgänglig. Man
efterfrågar dock material för reflektion, övning och utbildning, till exempel
kortare filmer, fallbeskrivningar, frågor och svar samt presentationsmaterial.
Det systematiska patientsäkerhetsarbetet kan förbättras
Socialstyrelsen har analyserat utvecklingen på patientsäkerhetsområdet
genom att ta del av landstingens och regionernas samt kommunernas
patientsäkerhetsberättelser. De flesta landsting och regioner beskriver
att de har ett patientsäkerhetsarbete inom områden som infektioner,
kommunikation med patienter och läkemedel. Det är däremot mindre
vanligt med beskrivningar av patientsäkerhetsarbete inom kompetensförsörjning och diagnostik, det vill säga fel, fördröjd eller utebliven
diagnos.
Det är också få landsting, regioner och kommuner som beskriver ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det saknas ofta analys, resonemang
om resultat eller motivering av val av åtgärder. De områden där flest
landsting och regioner har en systematik är vårdrelaterade infektioner,
trycksår och antibiotikaförskrivning. I intervjuer med företrädare från
patientföreningar samt landsting och regioner framkommer att de största
utmaningarna på patientsäkerhetsområdet handlar om bristande samordning mellan vårdgivare, tillgänglighet i form av överbeläggningar och
långa väntetider, främst på akutmottagningar, samt bristande bemanning
och kompetens.
När kompetensen brister ökar riskerna för patienterna
En förutsättning för en säker vård är att det finns tillgång till hälso- och
sjukvårdspersonal med rätt kompetens. En bristande kompetensförsörjning kan få allvarliga konsekvenser för kvaliteten och patienternas
säkerhet, till exempel om vård utförs på ett sätt så att patienten får en
försenad eller felaktig diagnos eller behandling. Socialstyrelsen har
utrett hur brister i kompetensförsörjning och bemanning kan påverka
risken för vårdskador inom akutsjukvård och förlossningsvård för yrkeskategorierna läkare, sjuksköterska och barnmorska.
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Numera ska patienter och närstående framföra klagomål eller synpunkter på hälso- och sjukvården direkt till vårdgivaren.
Foto: Blekinge Bildreportage AB, Hans-Peter Bloom
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Risken för vårdskador ökar när läkare och sjuksköterskor ansvarar
för fler patienter eller när andelen personal med lägre kompetens ökar.
Högre utbildningsnivå, längre yrkeserfarenhet och närvaro av specialistkompetens ökar däremot patientsäkerheten. Brister i kompetens, särskilt
för liten erfarenhet, bedöms som mer riskfyllt än brister i bemanning,
eftersom det senare är lättare att kompensera för. De vårdskador som
är vanligast förekommande vid otillräcklig bemanning eller otillräcklig
kompetens kan främst relateras till omvårdnad, till exempel trycksår,
infektioner eller blåsöverfyllnad.

Det ska vara enkelt att klaga och det behövs mer systematik
Den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft om hur patienter och närstående ska framföra klagomål eller synpunkter på hälso- och sjukvården. Tidigare vände man sig till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), men det nya regelverket innebär att man i första hand ska vända
sig till vårdgivaren. Genom en effektiv hantering ska patienter snabbare
få sina synpunkter och klagomål besvarade och vårdgivaren ska vidta
åtgärder för att förebygga vårdskador i ett tidigt skede. En viktig
utgångspunkt i den nya lagen är att klagomålssystemet ska bidra till
vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete.
I dag hanterar landsting och regioner inkomna klagomål och synpunkter på olika sätt över landet och processen är otydlig för patienterna.
Socialstyrelsen har under året tagit fram information som vänder sig
till patienter och närstående, bland annat i form av filmer för väntrum,
foldrar, vykort och affischer för vårdgivare att ladda ner eller beställa.
Vi har också gjort en podd i ämnet.
Socialstyrelsen har genomfört en förstudie om hur patienter och
närstående ska kunna anmäla klagomål och synpunkter på ett enkelt,
enhetligt och säkert sätt i hela landet. Utifrån den har vi föreslagit att
1177 Vårdguiden etableras som en nationell ingång för patienter och
närstående för både information och möjligheten att framföra synpunkter och klagomål digitalt. I förstudien har vi också undersökt
förutsättningarna för ett ökat lärande utifrån patienters och närståendes
erfarenheter. I dag brister det i analys, uppföljning och utvärdering av
klagomålen och därför är det viktigt att vårdgivare, patientnämnder och
IVO kan aggregera synpunkter och klagomål och analysera dem både på
regional och på nationell nivå.

Inte nöjd med vården?
Dina synpunkter och klagomål
kan göra vården bättre

Samverkan ökar förutsättningarna för god vårdhygien
Drygt en tredjedel av vårdskadorna är infektioner. Dock kan en tredjedel
av dessa infektioner förebyggas, bland annat genom att personalen har
vårdhygienisk kompetens och följer vårdhygieniska rutiner.
Socialstyrelsen medverkar i ett antal samverkansforum med olika
aktörer som arbetar för att främja vårdhygien. Vi ingår bland annat i
samverkansgruppen för vårdhygieniska frågor, vilken leds av Folkhälsomyndigheten. Gruppen arbetar med att identifiera kunskapsluckor,
problem och frågeställningar som rör vårdrelaterade infektioner och
vårdhygien. Gruppen ger också råd och stödjer dialogen med lokalt
verksamhetsansvariga inom området. Vi deltar även i en nationell
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samverkansgrupp, ledd av Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket,
där 20 myndigheter och organisationer tillsammans ska arbeta mot
antibiotikaresistens och stimulera en dialog mellan sektorerna humanoch djurhälsa, livsmedel och miljö.
Socialstyrelsen ingår även i ett EU-projekt som stöttar 28 medlemsländer i att minska förekomsten av antibiotikaresistenta mikroorganismer
och vårdrelaterade infektioner. Vi deltar också i ett arbetsområde för
vårdhygien som leds av Folkhälsomyndigheten och som handlar om
implementering av evidensbaserade rutiner för att förebygga kateterassocierade urinvägsinfektioner.

Skador ska undvikas framöver
Det saknas tillräcklig kunskap om hur vanligt det är att patienter skadas
inom den psykiatriska vården och vilka konsekvenser skadorna får.
Socialstyrelsen har därför varit aktiv i arbetet med en kartläggning ledd
av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där förekomsten av skador
och vårdskador i psykiatrisk vård har analyserats. Verksamheter inom
öppenvård och slutenvård i alla landsting och regioner har analyserats,
och analysen bygger på en granskning av nästan 2 700 patientjournaler
januari–juni 2017. Analysen är den första i sitt slag på nationell nivå och
syftet har varit att identifiera vilka skador som uppkommit, bedöma vilka
skador som kan undvikas och upptäcka kvalitetsbrister i verksamheterna.
I 78 procent av alla granskade journaler identifierades en eller flera
brister. Det förekom bland annat brister i följsamheten till riktlinjer
och överenskomna arbetssätt. Allra vanligast var att patienten inte hade
någon vårdplan. Inom slutenvården var det vanligt att det saknades
dokumentation om patientens fysiska hälsa.
Av de skador som uppkommit bedömdes nära hälften vara undvikbara eller sannolikt undvikbara. De vanligaste skadetyperna var förlängt
sjukdomsförlopp, men även avsiktlig självdestruktiv handling, psykisk
skada och läkemedelsrelaterad skada var vanligt. Totalt bedömdes
86 procent av skadorna som mindre eller måttligt allvarliga, 13 procent
bedömdes som betydande och 0,4 procent bedömdes som katastrofala.
Totalt 9,7 procent av kvinnorna och 6,3 procent av männen drabbades av
vårdskador. Kartläggningen är nu ett underlag för arbetet med förbättringar och ökad patientsäkerhet lokalt och regionalt.
Vi lär av andra länder
Hösten 2018 tog Socialstyrelsen initiativ till en internationell omvärldsanalys med totalt 10 länder och 3 internationella organisationer där de
flesta har bedrivit patientsäkerhetsarbete sedan början av 2000-talet.
Syftet med analysen var att lära av andra länders strategiska patientsäkerhetsarbete inför Socialstyrelsens eget arbete med att ta fram en
nationell handlingsplan för patientsäkerhet. Analysen visar bland annat
att det är viktigt att ta hänsyn till hur ett lands vårdsystem ser ut när en
nationell handlingsplan ska tas fram. Även det mandat avsändaren för en
handlingsplan har – från stödjande till reglerande – påverkar den tyngd
dokumentet får. En generell lärdom är att stödjande och reglerande styrverktyg oftast kompletterar varandra väl och ökar förutsättningarna för
ett bra genomslag för handlingsplanen.
Foto: Eva Edsjö
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En av lärdomarna från analysen är också att det finns ett tydligt behov
av att dels samordna patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå, dels klarlägga roller och ansvarsfördelning för aktörer på olika nivåer. Vidare är
det viktigt att en nationell plan är relevant utifrån det arbete som pågår
och fungerar väl på regional och lokal nivå samt att olika aktiviteter
samordnas. Annars finns det en risk att regionala och lokala vårdgivare
inte kan relatera till den nationella handlingsplanen. Därmed får planen
sämre genomslag.
Det är också viktigt att en nationell handlingsplan utgår från en helhet,
med tydliga kopplingar mellan långsiktiga, vägledande avsnitt och
avsnitt som beskriver konkreta aktiviteter; en tydlig koppling mellan
vision, mål, prioriteringsområden och konkreta aktiviteter underlättar
uppföljningen av arbetet.
Ytterligare en lärdom av omvärldsanalysen är att det är viktigt med en
plan för hur man genomför och följer upp sin nationella handlingsplan, där
resultat kopplas till beskrivna åtgärder. I intervjuer med representanter
från både länder och organisationer har de uppgett att de haft utmaningar
när det gäller uppföljning och utvärdering av sina handlingsplaner. De
lyfter behovet av att utveckla bättre och mer ändamålsenliga metoder
för uppföljning inom patientsäkerhet, vad gäller både standardiserade
mätmetoder och relevanta indikatorer.
Hur olika länder hanterar, implementerar och följer upp sitt patientsäkerhetsarbete diskuterades på ett möte med Europas hälso- och
sjukvårdsmyndigheter under hösten. Sverige har en unik position med en
lång tradition av normering och uppföljning av hälso- och sjukvården.
De hälsodataregister och kvalitetsregister som finns i Sverige saknas
ofta i andra länder. Dock har Sverige liksom många andra länder i flera
avseenden liknande svårigheter och utmaningar när det gäller att följa
utvecklingen, styra resurser och skapa förutsättningar för jämlik vård.

Missbruk och beroende
Socialstyrelsen arbetar inom ramen för regeringens strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT). Vi har genomfört
totalt fem regeringsuppdrag inom narkotikaområdet samt ett uppdrag
om vård och behandling till barn och unga som lagförts för brott. Vi har
också delrapporterat ett regeringsuppdrag om konsekvenserna av ändringar i lagen om utbyte av sprutor och kanyler. Vi har även tagit fram
nya riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor samt lämnat en årlig lägesrapport till regeringen om tillståndet och
utvecklingen inom området.
Årets öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården visar att
96 procent av kommunerna erbjuder minst en av de manualbaserade
insatser som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för vård och
stöd vid missbruk och beroende. Däremot använder endast en fjärdedel
av kommunerna standardiserade metoder som underlag vid uppföljning
av insatser till enskilda. Under året inledde Socialstyrelsen därför ett
pilotprojekt i Jönköpings län med syftet att utveckla kommunernas
förutsättningar att systematiskt följa upp resultatet av olika insatser
inom missbruks- och beroendevården. Målet är att skapa ett regionalt
kvalitetsregister baserat på ASI-data (ASI – addiction severity index).
ÅRSREDOVISNING 2018
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Om projektet blir framgångsrikt kan arbetssättet replikeras i andra
landsting och regioner.
Vi medverkar i den nationella myndighetssamverkan inom ANDTområdet. Myndighetsgruppen samordnas av Folkhälsomyndigheten och
övriga myndigheter som ingår är Statens Institutionsstyrelse, Kriminalvården, Transportsstyrelsen, Trafikverket, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Tullverket, Skolverket, Konsumentverket, länsstyrelserna,
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Kustbevakningen
och Läkemedelsverket. Under året har samtliga myndigheter i gruppen
rapporterat in utvecklingsbehov utifrån respektive område. Utifrån dessa
behov har fyra utvecklingsområden identifieras:
• särskilt sårbara grupper, till exempel barn som anhöriga och personer
med behov av insatser från flera olika huvudmän
• ökade insatser inom förebyggande arbete och tidiga insatser samt vård
och behandling för personer som brukar narkotika
• ökade insatser för att minska alkohol och narkotika i trafiken
• ökade insatser för att uppnå en hälsofrämjande skolmiljö.

Ett varningssystem bör införas
Förra året dog 960 personer till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar, varav 328 kvinnor och 632 män. Siffran har varit ungefär
densamma sedan 2014, med undantag av 2016 då antalet var något lägre.
Bland kvinnor berodde förgiftningen oftast på suicid medan de flesta
dödsfallen bland män berodde på olycksfallsförgiftningar.
Socialstyrelsen har under året arbetat med flera uppdrag som syftar
till att minska de narkotikarelaterade dödsfallen. Bland annat har vi och
Folkhälsomyndigheten i samverkan föreslagit ett varningssystem med
syftet att upptäcka substanser eller förändrade missbruksmönster som
kan orsaka en plötslig ökning av antalet dödsfall. Via systemet ska
information snabbt kunna delas om olika händelser samt om nya hälsofarliga eller förorenade substanser. Liknande system finns i till exempel
Nederländerna och England.
Ökad förskrivning av naloxon kan rädda fler
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. I januari 2018 redovisade Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ett gemensamt regeringsuppdrag om naloxon, där vi tillsammans konstaterar följande:
• Naloxon bör tillgängliggöras för personer i riskzonen att överdosera
opioider, deras anhöriga och personer som i sitt arbete möter människor
som använder droger, det vill säga hälso- och sjukvårdspersonal och
first responders som ambulans, polis, räddningstjänst och uppsökande
verksamheter.
• Naloxon bör tillgängliggöras inom ramen för naloxonprogram, där
förskrivning och utdelning kombineras med utbildning i akut överdosbehandling.
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• Hälso- och sjukvården bör vara den aktör som bedriver naloxonprogram, vilket innebär att
		 – naloxon förskrivs inom ramen för de regler som gäller hälso- 		
		 och sjukvården, där krav ställs att den som ordinerar läkemedlet 		
		 ska säkerställa att ordinationen är lämplig utifrån patientens 		
		 behov och att behandlingen ska också följas upp.
		 – personer som riskerar att drabbas av överdos kan fångas upp 		
		 och erbjudas vård och stöd till annan behandling.
För att genomföra detta har följande regelförändringar genomförts:
		 – Sjuksköterskor har fått rätt att skriva ut naloxonläkemedel.
		 – Naloxon kan lämnas över i samband med förskrivningen
		 i stället för att läkemedlet ska hämtas ut på apotek.
		 – Räddningstjänst får ge läkemedlet i väntan på ambulans.
Narkotikadödlighet påverkas av många olika faktorer och för att kunna
utvärdera om naloxonprogram långsiktigt påverkar de narkotikarelaterade
dödsfallen krävs flera studieansatser, till exempel rikstäckande registerstudier samt uppföljning av utbildningsinsatser och täckningsgrad av
naloxonläkemedel.

Sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck
Socialstyrelsen är utsedd till en så kallad hbtq-strategisk myndighet,
vilket innebär att vi ska arbeta för hbtq-personers lika rättigheter och
möjligheter, i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Övriga strategiska myndigheter är Diskrimineringsombudsmannen
(DO), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF),
Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Jämställdhetsmyndigheten,
Migrationsverket och Skolverket. En stor del av 2018 års arbete har handlat om att samverka med övriga utsedda myndigheter samt civilsamhället.
Socialstyrelsen arrangerade i samverkan med DO, Folkhälsomyndigheten, MUCF och Kulturrådet konferensen Inkluderande ledarskap i praktiken – hbtq. Syftet var bland annat att ge verktyg till personer
i ledande position att förebygga diskriminering och främja människors
lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck. På konferensen deltog drygt 200 personer, varav många
var chefer och ledare från privat och offentlig sektor. Representanter
från RFSL och RFSL Ungdom medverkade på konferensen som paneldeltagare och seminarieledare. Totalt 110 personer svarade på
konferensutvärderingen och majoriteten av dem instämde helt eller till
stor del i att konferensen levde upp till deras förväntningar.
Samverkan med civilsamhället sker genom regelbundna möten och
dialog. Organisationernas erfarenheter och kompetenser har bland annat
kommit till nytta i Socialstyrelsens arbete med hbtq-utbildning för
socialtjänsten (se nedan) samt det planerade kunskapsstödet om vård och
behandling av personer med intersexuella tillstånd.
Foto: Tommy Alven, Mostphotos
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Utbildningen Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv ger personal kunskap om hbtq-personers villkor och
levnadsförhållanden. Foto: Maskot bildbyrå/Johnér Bildbyrå AB
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Stöd finns för att agera rätt inom socialtjänsten
Socialstyrelsen har lanserat utbildningen Att synliggöra normer i
socialtjänsten- med ett hbtq-perspektiv som finns tillgänglig på vår
utbildningsportal. Utbildningen är tänkt att ge personal inom socialtjänsten kunskap om hbtq-personers villkor och levnadsförhållanden samt om
hur diskriminering kan ta sig uttryck inom socialtjänstens område. Syftet
är att förtroendet för socialtjänstens insatser ska öka genom kunskap och
ett förändrat arbetssätt om strukturer och normer. Utbildningen innehåller
kunskap om normer och maktstrukturer, om hbtq-personers situation
samt om metoder att arbeta med hbtq-perspektiv i socialtjänsten. Under
perioden februari–oktober 2018 har utbildningen visats 17 953 gånger.
Samtliga på Socialstyrelsen deltar i utbildning om hbtq
Socialstyrelsen främjar hbtq-personers lika rättigheter genom att
integrera ett hbtq-perspektiv i vår ordinarie verksamhet. Vi har bland
annat tagit fram en internutbildning för medarbetare, chefer och
styrelse, och inom kort kommer samtliga medarbetare och styrelsens
representanter att ha genomgått en introduktionsutbildning om hbtqfrågor och normer.

Jämställdhet
Jämställdhet är ett prioriterat område hos Socialstyrelsen och finns med
som en integrerad del av vår ordinarie verksamhet. Att främja jämställdhet ingår i myndighetens instruktion. I den officiella statistiken, öppna
jämförelser, lägesrapporter, uppföljningar och analyser beskriver och
analyserar vi skillnader mellan kvinnor och män. På så sätt tillgängliggör vi kunskap som kan stimulera kommuner, landsting och regioner att
arbeta vidare med jämställdhetsperspektivet i sina verksamheter.
Socialstyrelsen är en så kallad JIM-myndighet, vilket gjort att vi
under perioden 2015–2018 stärkt arbetet med jämställdhetsintegrering
internt. Genom att löpande utveckla arbetssätt, rutiner och checklistor
ökar vi möjligheten för att jämställdhetsperspektivet integreras och blir
en självklar del av vårt arbete. Socialstyrelsen har exempelvis sett över
nomineringsförfarandet när vi utser vetenskapliga råd för att nå en
jämnare könsfördelning. Numera nomineras alltid en man och en kvinna.
Under perioden 2016–2020 är 60 procent män och 40 procent kvinnor
utsedda som råd inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.
Vi har även arbetat aktivt för att utöka andelen kvinnliga medarbetare
som uttalar sig i media, så att den ska motsvarar fördelningen mellan
kvinnliga och manliga medarbetare, och vi har breddat perspektivet när
det gäller hur kvinnor och män skildras i vår bildkommunikation.
Nedan beskrivs några områden där Socialstyrelsen arbetat för ökad
jämställdhet under året. Det handlar om våld i nära relationer, jämställdhet
inom ekonomiskt bistånd samt fokus på kvinnors hälsa vid graviditet
och inom förlossningsvård.

Foto: William Perugini, Mostphotos
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Vi tar fram underlag som stödjer regeringens strategi
Inom ramen för regeringens nationella strategi för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor arbetar Socialstyrelsen med att ta fram
kunskap och metoder som ökar förutsättningarna att genomföra strategin.
Vi har bland annat föreslagit indikatorer som gör det möjligt att följa upp
den nationella strategin. Vi har även undersökt möjligheten att inkludera
indikatorer om våld och könsstympning i våra öppna jämförelser. Syftet
är att bidra till en förbättrad kunskap och möjliggöra en samlad bedömning av det pågående arbetet med den nationella strategin.
Vi har också tagit fram en vägledning till kommuner, landsting och
regioner för att möjliggöra enhetliga uppskattningar av vad de insatser
som orsakats av våld i nära relationer kostar samhället, för att synliggöra
omfattningen av problemet och uppmuntra till förebyggande insatser.
Kommunernas arbete mot våld i nära relationer stärks
Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att de flesta kommuner det
senaste året har genomfört fortbildning inom området våld i nära relationer,
riktad till handläggare som utreder våldsutsatta vuxna (93 procent av
kommunerna) respektive barn som utsatts för eller bevittnat våld
(86 procent av kommunerna). I år är det fler kommuner än 2016 som
uppger att de har en aktuell skriftlig rutin för att inte röja skyddade
personuppgifter när man handlägger och genomför insatser till våldsutsatta vuxna i myndighetsutövningen; 2018 uppgav 35 procent av
kommunerna att de har en sådan rutin, jämfört med 25 procent 2017.
Däremot är det fortfarande få kommuner, 15 procent, som har en aktuell
skriftlig rutin för hur skolgången för barn i skyddat boende ska säkras.
Arbetet med tidig upptäckt av våld behöver utvecklas
Det är viktigt att personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst har kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i nära relationer. Socialstyrelsens enkät till verksamheter inom primärvård, psykiatri
och tandvård visar att det är 29 procent som rutinmässigt frågar om
våldsutsatthet och 12 procent som rutinmässigt frågar om våldsutövande.
Inom ramen för Socialstyrelsens dödsfallsutredningar har vi utrett fall
där en kvinna eller man dödats av en närstående eller tidigare närstående
person. Det mest omfattande problemet var just att våldet inte hade
uppmärksammats, trots att nästan alla brottsoffer hade haft kontakt med
hälso- och sjukvården året innan de dödades. Sammanfattningsvis kan
konstateras att arbetet med att tidigt upptäcka våldsutsatthet och
våldsutövande behöver vidareutvecklas.
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Socialstyrelsen har
tidigare tagit fram en webbkurs som fått stort genomslag; 14 160 personer
genomförde utbildningen 2018. Webbkursen ger grundläggande kunskap
om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Ett webbstöd för kommuner finns framtaget som kompletterar kursen,
och i början av 2018 lanserades ett webbstöd för hälso- och sjukvården
och tandvården.
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De flesta kommuner fortbildar handläggare om våld i nära relationer och om barn som utsatts för eller bevittnat våld.
Foto: Fredrik Streiffert
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Hösten 2018 arbetade vi med en särskild utbildningssatsning för socialtjänstens personal – #upptäckvåldet – tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och NCK. Syftet var att öka kunskapen om
våld och sexuella övergrepp mot flickor och kvinnor med erfarenhet
av missbruk och drogberoende, prostitution och människohandel,
kvinnor med funktionsnedsättning och äldre kvinnor. Inom ramen
för satsningen anordnade Socialstyrelsen en nationell konferens där
cirka 550 personer deltog. Efter konferensen svarade 241 deltagare på en
utvärderingsenkät. Av dem arbetade 94 procent (226 av 241) med frågor
om våld eller särskilt utsatta grupper eller med frågor som anknyter till
det. Totalt 97 procent (233 av 241) menade att konferensen absolut eller
till viss del gav dem kunskaper som de kan använda i sitt arbete, och
93 procent (224 av 241) svarade att de absolut eller till viss del fick svar
på sina frågor. Deltagarna önskade även att Socialstyrelsen ska anordna
den här typen av aktiviteter årligen.

Mer systematik behövs för jämställdhet inom ekonomiskt bistånd
Socialstyrelsen har undersökt socialtjänstens arbete med jämställdhet
inom området ekonomiskt bistånd. Det visade sig att det på många håll
saknades ett strukturerat arbete med jämställdhet inom området. Dock
svarade 47 av 161 tillfrågade kommuner och stadsdelar att de har
policyer och riktlinjer för jämställdhet.
Kommunerna efterfrågar ett nationellt stöd för hur de kan följa upp
och analysera det ekonomiska biståndet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. En slutsats av vår kartläggning är att rehabiliterande och
arbetsmarknadsfrämjande insatser behöver anpassas för exempelvis
utrikes födda kvinnor med långvarigt försörjningsstöd. Även föräldralediga med ekonomiskt bistånd behöver uppmärksammas och deras
behov av arbetsmarknadsfrämjande insatser behöver ses över redan
under föräldraledigheten.
Förlossningsvården är generellt bra
men skillnaderna i landet är stora
Svensk förlossningsvård har generellt sett hög kvalitet. Förekomsten av
mödradödlighet i samband med förlossning är mycket låg, överlevnaden
bland nyförlösta barn är hög och det är ovanligt med förlossningsskador
hos nyfödda barn. Samtidigt finns det utmaningar inom förlossningsvården, bland annat vad gäller att rekrytera och behålla erfarna barnmorskor. Även kontinuiteten och samverkan inom vårdkedjan behöver
bli bättre, framför allt när det gäller kvinnor med komplikationer efter
förlossningen eller med psykisk ohälsa.
Medelvårdtiderna efter förlossning har minskat kraftigt, från drygt
6 dygn 1973 till knappt 2 dygn 2016. Riskerna med korta vårdtider är
bland annat att psykisk ohälsa inte upptäcks före utskrivning. Nästan
två av tre sjukhus saknar skriftliga rutiner för att identifiera och hantera
psykisk ohälsa hos kvinnor efter förlossning.
Det finns även stora skillnader mellan landsting och regioner i den
vård som familjer får under BB-tiden. Bara vart tredje sjukhus ger
möjlighet för mamman och barnet att vårdas ihop när barnet är för tidigt
Foto: mvaligursky, Mostphotos
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fött eller sjukt, och färre än hälften av sjukhusen erbjuder en familjecentrerad vård där partnern alltid erbjuds vara kvar även nattetid efter
förlossning.

Fler ryggmärgsskadade föder barn
Socialstyrelsen har i år publicerat en registerstudie som visar förlossningsutfall bland kvinnor med ryggmärgsskada. Studien visar att antalet
förlossningar bland dessa kvinnor har ökat över tid; 1997–2015 föddes
sammanlagt 109 barn av ryggmärgsskadade kvinnor. Sammantaget är
förlossningsutfallen bra och det är ovanligt med allvarliga komplikationer.
Det är dock vanligare med instrumentella förlossningar (när barnet blir
förlöst med sugklocka eller tång) och kvinnor med ryggmärgsskador
föder också något fler barn prematurt jämfört med kvinnor som inte har
en ryggmärgsskada.
Fetma ger ökade risker vid graviditet och förlossning
Socialstyrelsen har under året publicerat en studie om förstagångsföderskor och deras barn. Studien visar att det finns flera ökade hälsorisker vid övervikt och fetma. Risken för upprepade missfall var nästan
fördubblad (1,21 procent) hos gravida kvinnor med fetma jämfört med
risken för normalviktiga (0,67 procent). Dessutom förekom graviditetsdiabetes oftare hos gravida kvinnor med övervikt (1,5 procent) och fetma
(4,5 procent) än hos normalviktiga kvinnor (0,8 procent). Det var också
vanligare med kejsarsnitt, och fler kejsarsnitt var akuta bland kvinnor
med övervikt och fetma. Andelen normalviktiga kvinnor som förlöstes
med kejsarsnitt var cirka 16 procent medan motsvarande siffra för kvinnor med fetma var 27 procent. Av dessa var 68 procent akuta snitt hos
normalviktiga; för kvinnor med fetma var motsvarande siffra 78 procent.
Andelen gravida kvinnor med övervikt och fetma i Sverige har ökat
de senaste tio åren. I dag är mer än en fjärdedel av alla gravida kvinnor
överviktiga (BMI ≥ 25) och drygt var tionde gravid kvinna har fetma
(BMI ≥ 30). Barnen till mammor som är överviktiga eller har fetma har
oftare en hög födelsevikt; andelen barn som vägde 4 500 gram eller mer
var 5,3 procent hos kvinnor med fetma medan motsvarande siffra hos
normalviktiga kvinnor var 1,8 procent. En hög födelsevikt ökar risken
för förlossningskomplikationer.
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Beredskap
Socialstyrelsens krisberedskapsarbete ingår i det nationella systemet för
krishantering. I det arbetet ska myndigheten dels stärka samhällets beredskap
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst för att möta allvarliga händelser,
dels bidra till att minska konsekvenserna av allvarliga händelser. Vi ska även
samordna och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens
och socialtjänstens beredskap, och vid en krissituation ska vi hålla regeringen
informerad och lämna den information som behövs om Regeringskansliet
eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) efterfrågar det.
Vidare har Socialstyrelsen ett samlat ansvar för att utveckla och upprätthålla expertis samt att sprida kunskap om katastrofmedicin och krisberedskap inom vårt verksamhetsområde, så att expertis inom dessa områden
står till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer. På regeringens
uppdrag ska vi även samordna förberedelserna för försörjning med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap.
I lagen om katastrofmedicin anges som en del av svenska insatser utomlands att ett landsting får bedriva hälso- och sjukvård utomlands för att minimera fysiska och psykiska följdverkningar av en olycka eller katastrof samt
att Socialstyrelsen i dessa fall ska leda och samordna de katastrofmedicinska
insatserna i nära samverkan med övriga berörda myndigheter. Vi får även
besluta hur landstingens resurser ska användas i sådana situationer.

Katastrofmedicinsk beredskap
Socialstyrelsen genomförde under året en förstudie om landstingens och
regionernas behov av kunskapsunderlag om katastrofmedicinsk beredskap och
planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården. Studien beskriver
översiktligt hur vi som myndighet kan stödja landstingen och regionerna i
deras arbete med att utveckla beredskap och planering genom normering,
kunskapsstöd, forskning, utbildning, träning och övning. Socialstyrelsen har
identifierat tre områden där relevanta kunskapsstöd behövs:
• ledning och samverkan för aktörer inom hälso- och sjukvården vid kris,
höjd beredskap och krig
• särskilda prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården vid kris, höjd
beredskap och krig som är framtvingade av olika former av resursbrist
• planer för utbildning och övning som utgår från identifierade behov och
kunskapsstöd.
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Förstudien beskriver hur Socialstyrelsen i samverkan med landstingen
och regionerna samt Sveriges Kommuner och landsting (SKL) ska bedriva
arbetet med att ta fram kunskapsunderlag fram till 2020.

Risk-och sårbarhetsanalys
För att förbättra krisberedskapen inom såväl Socialstyrelsens egen organisation som inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har vi tagit fram en riskoch sårbarhetsanalys (RSA). Den visar att vi som myndighet har en ändamålsenlig krisledningsorganisation och beredskap att möta flera olika slags
allvarliga händelser inom myndighetens ansvarsområde. För att säkerställa
förmågan vid allvarliga händelser behöver vi dock utveckla ytterligare
planer för systematisk utbildning, övning och utvärdering. Vi har redan
rutiner för att begära och ta emot förstärkning till vår egen krisledningsorganisation men det behövs även rutiner för att begära internationella resurser.
Förstudien visar att landstingen och regionerna har en grundläggande
krisberedskapsförmåga men den lyfter några kvarstående utvecklingsområden, till exempel att de behöver analysera vilka resurser som krävs för
att bättre kunna hantera extraordinära eller allvarliga händelser. De behöver
även öka förmågan att ge och ta emot hjälp samt utveckla rutiner och planer
för att dels upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som de själva har
identifierat, dels upprätta kort- och långsiktiga planer för utbildning och
övning.
För socialtjänstens del bör Socialstyrelsen stötta krisberedskapsplaneringen genom material för att planera och beskriva lägsta krav på
förmåga. Kommuner och länsstyrelser behöver därtill utbildning och information om krisberedskap inom socialtjänsten. Dessutom behöver samverkan
mellan kommuner och privata aktörer om krisberedskap förbättras.
Som en del av regeringens uppdrag till MSB och Försvarsmakten har
Socialstyrelsen även avrapporterat en särskild RSA om höjd beredskap.
Analysen bidrar till MSB:s nationella risk- och förmågebedömning och
målet är att öka medvetenhet och kunskap hos beslutsfattare och
verksamhetsansvariga.

Krisarbetet sommaren 2018
Sommaren 2018 levererade Socialstyrelsen regelbundet både skriftliga och
muntliga lägesrapporter till Socialdepartementet. Vi samverkade även med
MSB, Folkhälsomyndigheten, SKL samt landstingen och regionerna genom
regelbundna samverkanskonferenser. Via länsstyrelserna fick vi in uppgifter
om hur kommunal vård och omsorg påverkades.
Sammantaget hade bränderna och de höga temperaturerna ingen betydande
påverkan på hälso- och sjukvården. Fler landsting och regioner påverkades i
stället av den höga luftfuktighet som uppstod på grund av de höga temperaturerna, vilken bland annat ledde till att sterilt material blev obrukbart och
behövde kasseras eller steriliseras på nytt. Det ledde till att enskilda verksamheter ställde in vissa operationer. Många kommuner följde sina egna
handlingsplaner samt de råd som Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten,
landstingen och regionerna hänvisade till. I många fall var det tillräckligt
för att förebygga överhettning och värmeslag hos befolkningen.
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Fler landsting och regioner påverkades mer av den höga luftfuktighet som uppstod på grund av de höga vädertemperaturerna,
än av bränderna. Foto: Larm-Soderhamn, Mostphotos
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Insatser och övningar för en god beredskap
Socialstyrelsen genomför varje fredag en samverkanskonferens med
den operativa nivån i landstingen och regionerna, där de rapporterar om
dels inträffade allvarliga händelser, vidtagna åtgärder och kvarstående
samverkansbehov, dels möjliga händelser och situationer som skulle
kunna föranleda åtgärd. Varje vecka får Socialstyrelsen dessutom en
aktuell bedömning av vårdplatsläget i landstingen och regionerna samt
deras förmåga att upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap. Varje
onsdag delar vi sedan vår bedömning av den nationella lägesbilden inom
hälso- och sjukvårdssektorn med MSB och andra bevakningsansvariga
myndigheter. På så sätt upprätthåller vi en god beredskap för allvarliga
händelser och kriser.
Exempel på genomförda övningar:
• Det svenska nationella ambulansflyget (SNAM) genomförde en
certifieringsövning för att kunna ingå i EU:s civilskyddsmekanism
och frivilligpool. Övningen ägde rum i Rumänien och var en
medicinsk fullskaleövning där skademarkörer med intensivvårdsbehov evakuerades hem till Sverige med hjälp av SNAM. Socialstyrelsens krisledningsorganisation övade inriktning och samordning
i nära samverkan med MSB och Västerbottens läns landsting.
• Socialstyrelsen krisledningsorganisation deltog i Samverkansövning
2018 tillsammans med andra centrala myndigheter. Övningen
fokuserade på kunskapsuppbyggnad om höjd beredskap och den
hemligstämplade utvärderingen skickades bland annat ut till berörda
myndighetschefer i oktober. Utifrån den fortsätter Socialstyrelsen sin
interna kompetensutveckling.
• Inom ramen för Nordhelsavtalet genomfördes en larm- och
inventeringsövning tillsammans med de nordiska länderna med syftet
att pröva den nordiska brännskadeplanen.
Socialstyrelsen har även påbörjat vår planering för hälso- och sjukvårdssektorns deltagande i den stora totalförsvarsövningen 2020. Övningen
syftar till att pröva, utveckla och stärka Sveriges totalförsvarsförmåga
enligt målen för totalförsvaret.

Krigsplacerad personal
Regeringen beslutade den 10 december 2015 att återuppta planeringen
för totalförsvaret. Som en del av beredskapsplaneringen har Socialstyrelsen i uppdrag att säkerställa att vi kan utföra våra uppgifter vid
höjd beredskap och i krig. En del i Socialstyrelsens förberedelser är att se
till att vi har tillgång till den personal som behövs och krigsplacering är
en viktig åtgärd i det arbetet. Sedan december 2018 är nu medarbetare på
Socialstyrelsen krigsplacerade.
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Internationellt
samarbete
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.
Socialstyrelsens generaldirektör har under året avslutat den treåriga
mandatperioden som Sveriges representant i WHO:s styrelse, och vi
bedömer att behovet av våra insatser inom det internationella samarbetet
väntas fortsatt öka i och med att Sverige haft denna framträdande roll i det
globala hälsoarbetet. Styrelsen har hanterat en rad frågor detta tredje år,
till exempel WHO:s strategiska arbetsprogram, reformering av organisationen, ökad hälsoberedskap och tillgång till läkemedel och vacciner.
Generaldirektören har under året även fortsatt som ordförande i OECD:s
hälsokommitté – ett treårigt uppdrag som inleddes 2016.
Socialstyrelsen har under året formellt fått regeringens uppdrag att
utse Chief Medical Officer, Chief Nurse Officer och Chief Dental Officer
för Sveriges del. Rollerna har funnits länge i myndigheten men har nu
formaliserats. Tre personer är utsedda av generaldirektören, vilka ska
vara Sveriges ingång i professionsfrågor gentemot EU och WHO. Två
gånger per år träffas dessa funktioner för samtliga EU-länder för att
diskutera aktuella frågor. Därutöver träffas Chief Nurse Officers på
global nivå varje år före WHO:s Världshälsoförsamlingen i maj.

Globalt och regionalt arbete inom
WHO, FN och OECD
Arbetet i WHO:s styrande organ på global och regional nivå har
fokuserat på den nyvalda generaldirektörens förslag till reformprogram.
Kärnan i arbetet är ett förnyat fokus från WHO på behoven i respektive
medlemsstat. Det har lett till diskussioner om behovet av tekniskt stöd,
WHO:s normgivande och operativa roll samt budgetfrågor.
Socialstyrelsen har medverkat vid möten i styrande organ på global
och regional 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 samt ett ökat barnfokus
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i hälso- och sjukvård. Exempel på aktiviteter på global nivå är vår
medverkan vid Solutions Summit i Stockholm i februari, vilket handlade
om att förebygga våld mot barn. Vi medverkande även vid FN:s generalförsamling i september där icke smittsamma sjukdomar och tuberkulos
diskuterades på högsta politiska nivå. Socialstyrelsen representerade
även Sverige vid ett förhör i FN:s rasdiskrimineringskommitté i Genève
i maj samt medverkade vid den globala primärvårdskonferensen i
Kazakstan i oktober.
På regional nivå har vi medverkat vid en hälsosystemskonferens i
Tallinn i juni med fokus på hur innovation och investeringar kan främja
utveckling inom vård och omsorg. Socialstyrelsen deltog även i framtagandet av Europaregionens strategi för mäns hälsa, som beslutades vid
regionalkommittémötet för WHO:s Europaregion i september. Strategin
är den första i sitt slag som fokuserar på mäns hälsa och de maskulinitetsnormer som kopplar till hälsa.
Socialstyrelsen har därtill varit nationell datasamordnare för två stora
WHO-enkäter – dels om våld mot kvinnor och barn, dels om hälsoläget
hos mödrar, spädbarn, barn och ungdomar. Underlagen kommer användas i de globala rapporter som WHO publicerar 2019.
Inom ramen för arbetet i OECD genomförde delar av Socialstyrelsens
ledningsgrupp i april ett studiebesök vid OECD i Paris för att lära sig
mer om verksamheten och hur organisationen arbetar med analyser av
hälsosystem, visualisering av data och aktuella hälsofrågor. I OECD:s
hälsokommitté, där Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande och
myndigheten har platsen som suppleant för Sverige, har en mängd policyfrågor diskuterats med kopplingar till vår verksamhet. Det har bland
annat handlat om effektivare utskrivningar från slutenvård, demens,
fetma, skillnader mellan olika länder vad gäller dödsorsaker och hur
hälsosystemen ska bli mer patientcentrerade. Socialstyrelsen har
under året också fått i uppdrag av regeringen att analysera konsekvenserna av en eventuell svensk anslutning till OECD:s nya projekt
inom hälsoområdet Patient Reported Indicators Survey (PARIS) som
redovisades i december.

Hälsosystem och mänskliga rättigheter
Under året har Socialstyrelsen fortsatt att arbeta inom ramen för
Europeiska unionen med frågor om hälsosystem och mänskliga rättigheter. Socialstyrelsen har medverkat vid en policydialog tillsammans
med Europeiska kommissionen om hur hälso- och sjukvården kan inleda
sin omställning mot en mer hållbar vård och omsorg. Arbetet har skett i
samarbete med Socialdepartementet, OECD och European Observatory
for Health Systems and Policies, vilket är ett observatorium under WHO.
Policydialogen hölls med inbjudna från myndigheter, landsting och
regioner samt kommuner, och den var en del av Europeiska kommissionens tvååriga initiativ Hälsotillståndet i EU, där en landprofil för Sverige
har tagits fram, liksom rapporten Health at a Glance: Europe 2018, där
bland annat Socialstyrelsens data använts.
Vi har även samverkat med bland annat Serbien och Armenien inom
ramen för EU:s TAIEX-samarbete (Technical Assistance and Information
Exchange). TAIEX är ett samverkansinstrument som bygger på
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workshops, studiebesök och expertutbyten. Socialstyrelsen har inom
ramen för samarbetet både besökt och tagit emot delegationer i fråga om
stöd till personer med funktionsnedsättning.
En ansökan har lämnats in till Europeiska kommissionens Structural
reform support service (SRSS) om tekniskt stöd för att skapa ett uppföljningsramverk för kommunal hälso- och sjukvård. Syftet är att vi ska
använda kommissionens expertis för att ta fram lämpliga indikatorer för
att mäta vårdkvalitet samt lära av andra länders arbete med uppföljning
av liknande vårdformer. I slutet av december lämnades ett preliminärt
förhandsgodkännande från kommissionen rörande tekniskt stöd, vilket
innebär att Socialstyrelsen under det kommande verksamhetsåret
troligen kommer att kunna dra igång projektet tillsammans med
kommissionens experter.
EU:s revisionsrätt har besökt oss inom ramen för EU:s patientrörlighetsdirektiv, som Socialstyrelsen enligt sin instruktion är nationell
kontaktpunkt för. Revisorernas kartläggning syftade till att se hur
patientrörlighetsdirektivet fungerar i förhållande till de europeiska
referensnätverk för högspecialiserad vård och sällsynta sjukdomar som
lanserats på EU-nivå, vilka innebär att patienter med svåra sjukdomar kan
få hjälp av experter i andra EU-länder. Socialstyrelsen har regeringens
uppdrag att företräda Sverige i referensnätverkens styrelse på EU-nivå.
Socialstyrelsen har också medverkat i granskningar av Sveriges
följsamhet till Europarådets konventioner om skydd för nationella
minoriteter och minoritetsspråk samt våld mot kvinnor (den så kallade
Istanbulkonventionen). Vi har besvarat frågor om bland annat äldreomsorg på minoritetsspråk, skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor
och socialtjänstens arbete med att omhänderta barn som far illa.
Myndighetens representant i Europarådets bioetikkommitté blev i
november vald till kommitténs ordförande för perioden 2018–2020, vilket
innebär ett ökat fokus framöver på medicinsk-etiska rättighetsfrågor.

Samarbete med Norden och Baltikum
Socialstyrelsens nordiska och baltiska samarbete har under året präglats
av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet och Östersjöstaternas råd, vilket för Socialstyrelsens del inneburit att vi fått ta över
ordförandeposterna i de arbetsgrupper där vi deltar. Vi har också fått i
uppdrag att delta i två av regeringens prioriterade nordiska projekt som
lanserats under ordförandeskapet – dels ett projekt om lösningar för vård
och omsorg på distans, inklusive e-recept, dels ett projekt om sammanhållna vårdkedjor. Båda projekten löper i tre år och har flera beröringspunkter med det arbete som bedrivs på nationell nivå.
I augusti hölls det sedvanliga Nordiska social- och hälsodirektörsmötet, med medverkan från generaldirektörerna från motsvarande
Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i alla
nordiska länder. Socialstyrelsen presenterade, på begäran av de finska
värdarna för mötet, hur vi arbetar med hälsodata- och kvalitetsregister
för uppföljning av vård och omsorg. Nästa år står Sverige värd för mötet,
och planeringen har inletts för detta.
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Samarbete med övriga länder
och organisationer
Socialstyrelsen samverkar med flera olika länder, både inom ramen för
regeringens samarbetsavtal inom hälso- och socialtjänstområdena, men
vi deltar också vid besök riktade till den politiska ledningen vid Socialdepartementet. Socialstyrelsen har medverkat vid flera besök till Socialdepartementet och stiftelsen Swecare; bland annat har vi träffat Saudiarabiens hälsominister, Ukrainas hälsominister och en delegation från
Kina. Socialstyrelsen har även tagit emot ett besök från Iran i syfte att
diskutera nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.
Socialstyrelsens generaldirektör medverkade också vid stiftelsen
Swecares fyrtioårsjubileum i mars och pratade bland annat om myndighetens arbete med Agenda 2030 och internationalisering av vård
och omsorg.

Internationella besök
Under året har Socialstyrelsen tagit emot internationella besök från
andra länders myndigheter och organisationer. Vi tog emot representanter från bland annat Ministry of Labour and Social Affairs från
Tjeckien som fick information om Sveriges arbete med äldre och personer
med psykiska funktionsnedsättningar. Från Australien kom Institute of
Health and Welfare, Socialstyrelsens australiska motsvarighet, för att lära
sig mer om register och data om hälsa och socialtjänst. Vi samarbetar med
University of Nebraska Medical Center (UNMC) om hur patologiinformation kan standardiseras och struktureras, och i år var några av
deras forskare på besök. Representanter från franska parlamentet
samtalade om Sveriges arbete för personer med funktionsnedsättningar,
särskilt inom offentlig sektor – ett område som ingår i det fransk-svenska
samarbetsavtalet från 2017. Ministry of Social Affairs i Kina fick veta
mer om resurser för socialbidrag och hur Sverige förebygger bidragsfusk, och representanter från Armeniens Ministry of Justice tog del av
vårt arbete med modeller för stöd till personer med kognitiva funktionsnedsättningar inom ramen för EU-samarbetsverktyget TAIEX. Detta
utbyte syftar till att länder utanför EU ska få stöd i att anpassa
sin lagstiftning till unionens regelverk.

Agenda 2030-arbetet går vidare
Socialstyrelsens engagemang för FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, och
arbetet med den myndighetsgemensamma avsiktsförklaringen som Sida
tagit fram, har fortsatt under året. Generaldirektören har även detta
verksamhetsår deltagit i den så kallade Lilla GD-gruppen, som driver
arbetet med myndighetssamverkan för Agenda 2030. Arbetet har bland
annat inneburit diskussioner med Finansdepartementet och regeringens
utredning – Agenda 2030-delegationen – om hur statliga myndigheter
kan bidra till att genomföra Agenda 2030 och rapportera om de 17 globala
hållbarhetsmålen. Socialstyrelsen har också medverkat i en arbetsgrupp
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under Lilla GD-gruppen, vilken har hållit ett antal planeringsmöten i
syfte att planera för avsiktsförklaringens genomförande och samla goda
erfarenheter från myndigheternas arbete med Agenda 2030. Arbetsgruppen ansvarade för att planera och genomföra det så kallade GD-forum
som hölls i november, vilket samlade alla myndigheter som skrivit på
avsiktsförklaringen. Vid mötet enades generaldirektörerna om en ny
styrstruktur för GD-forum och genomförde en självskattning av sitt
hållbarhetsarbete i syfte att nå målen i Agenda 2030. Under de kommande
verksamhetsåren kommer arbetet med att mäta takten i myndigheternas
hållbarhetsarbete att fortsätta.
Socialstyrelsen har under verksamhetsåret deltagit aktivt i arbetet
med regeringens kartläggning av Sveriges arbete med global hälsa för
genomförandet av Agenda 2030, vilken publicerades före sommaren.
Vårt eget och andra aktörers internationella hälsoarbete beskrivs i
planen, vilken under senare delen av året diskuterades vid rundabordssamtal som Utrikesdepartementet och Socialdepartementet bjudit in till.
Även där medverkade Socialstyrelsen, och förhoppningen är att samtalen
ska leda till en ökad internationell närvaro och ett mer fokuserat arbete
med global hälsa.
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Kunskap
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 den verkar för att vård och omsorg ska grundas på vetenskap och
beprövad erfarenhet.

Figur 2. Kostnadsfördelning
Kunskap

I detta område ingår bland annat att
•
•
•
•

utveckla och förmedla kunskap
utveckla metoder
utveckla 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
cirka 61 procent av Socialstyrelsens totala kostnader, det vill säga cirka
586 miljoner kronor och fördelar sig enligt figur 2. I posten övrigt ingår
kostnader för arbete med bland annat rekommendationer om screening,
uppdrag rörande klagomålshantering samt mindre regeringsuppdrag.

Nationella riktlinjer
Socialstyrelsens nationella riktlinjer hjälper hälso- och sjukvården och
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 störst med hänsyn till 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 bedömning 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, landsting och regioner analysera
hur riktlinjerna kan komma att påverka deras verksamhet. Analyserna är
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Uppföljning, öppna jämförelser och
fördjupade analyser 28 %
Kunskapsstöd 20 %
Stöd till kunskapstillämpning 15 %
Krisberedskap 10 %
Nationella riktlinjer inklusive indikatorer
och målnivåer 8 %
Klassifikationer och termer 4 %
Samordning och sakingångar 4 %
Nivåstrukturering av högspecialiserad
vård 3 %
Övrigt 7 %
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viktiga i det fortsatta arbetet fram till den slutliga versionen. Vi har även
en förvaltningsmodell som gör det möjligt med löpande uppdateringar,
så kallade översyner. På detta sätt säkrar vi att riktlinjerna alltid bygger
på bästa tillgängliga kunskap och svarar mot det behov av vägledning
som våra målgrupper har.

Exempel
Endometrios drabbar uppskattningsvis upp till var tionde kvinna i fertil
ålder, vilket innebär att ungefär 250 000 kvinnor i Sverige har sjukdomen.
För många kvinnor tar det lång tid att få en diagnos, framför allt om
symtomen debuterar i tonåren. Kvinnor med endometrios kan till exempel drabbas av svår mensvärk, urinvägsproblem, samlagssmärta och
ofrivillig barnlöshet. Långvarig smärta vid endometrios kan också leda
till sekundära tillstånd som påverkar muskler och skelett.
Socialstyrelsen har publicerat en remissversion av nationella riktlinjer
för vård av endometrios. Riktlinjerna omfattar bland annat insatser vid
tidiga symtom, diagnostik, farmakologisk, icke-farmakologisk och
kirurgisk behandling, graviditetsrelaterad smärtlindring, uppföljning
samt betydelsen av ett multiprofessionellt omhändertagande.
Tabell 4. Nationella riktlinjer inklusive antal rekommendationer
Antalet remissversioner och slutliga versioner samt den totala kostnaden (tusen kronor) för
dessa 2016–2018, löpande priser
Prestation
Nationella riktlinjer – remiss
antal rekommendationer
Nationella riktlinjer – slutliga
antal rekommendationer
Nationella riktlinjer – översyn
antal rekommendationer
Totalt antal riktlinjer
Totalt antal rekommendationer
Total kostnad (tusen kronor)

2018

2017

2016

3

3

3

139

233

276

4

2

1

280

184

101

3
48
10

5

4

467

417

377

30 766

28 887

34 485

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Under de senaste åren har vi arbetat aktivt för att minska antalet rekommendationer per riktlinje, vilket har bidragit till minskade kostnader per
riktlinje. Vidare har vi under 2018 introducerat en ny typ av uppdatering
i form av översyner. Syftet är att säkerställa att riktlinjerna är aktuella
och bygger på bästa tillgängliga kunskap. I ett fåtal fall har dessa översyner lett att våra rekommendationer har uppdaterats eller förtydligats.

Nationella målnivåer

Foto: Edis Potori
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Socialstyrelsen utvecklar olika indikatorer tillsammans med vetenskapliga
och kliniska experter, för att vi ska kunna följa upp följsamheten till
rekommendationerna i de nationella riktlinjerna. Sedan 2011 fastställer
vi även målnivåer för vissa av indikatorerna. Syftet med målnivåerna är
dels att ge hälso- och sjukvården tydliga kvalitetsmål att arbeta med, dels
att bidra till att patienter får en god och jämlik vård. Målnivåerna kan
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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 beslutsfattare
på olika nivåer inom landsting, regioner och kommuner deltar. Målnivåerna skickas också ut på remiss till berörda intressenter innan de
slutligen fastställs och publiceras. Vid utgången av 2018 fanns målnivåer
inom tio riktlinjeområden.

Exempel
Under året har Socialstyrelsen tagit fram sex nya målnivåer för vård
vid stroke respektive transitorisk ischemisk attack (TIA), där utgångspunkten har varit de indikatorer som har tagits fram inom ramen för det
nationella kunskapsstödet för vård vid stroke. De tio tidigare fastställda
målnivåerna har setts över och vissa av dem har reviderats.
För indikatorerna Strokeenhet som första vårdnivå vid stroke respektive
Strokeenhet som första vårdnivå vid TIA har Socialstyrelsen fastställt
målnivån till att minst 90 procent av patienterna med stroke respektive
TIA först bör vårdas på strokeenhet. Utifrån 2017 års data borde därmed
ytterligare 2 921 personer med stroke och 951 personer med TIA ha
vårdats på strokeenhet som första vårdenhet för att målnivån om
90 procent skulle ha uppnåtts för det året.
Tabell 5. Nationella målnivåer
Antalet målnivårapporter kopplade till nationella riktlinjer, snittkostnaden (kronor) och den
totala kostnaden (tusen kronor) för dessa 2016–2018, löpande priser
Prestation

2018

2017

2016

1

3

1

Snittkostnad (kronor)

3 329

1 065

2 260

Total kostnad (tusen kronor)

3 329

3 196

2 260

Antal rapporter

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Kostnaderna för att ta fram rapporterna varierar väsentligt, beroende på
antal och typ av indikatorer som ingår samt antalet experter i de grupper
som arbetar med respektive målområde.

Rekommendationer om screening
Screening innebär att man systematiskt undersöker en population för att
identifiera personer med hälsotillstånd 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
samhället i stort 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 möjligheter att
delta, dels om att det krävs ett högt deltagande för att ett screeningprogram
ska få effekt, det vill säga ge en hälsovinst i befolkningen. Socialstyrelsen
tar därför fram rekommendationer om nationella screeningprogram.
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Rekommendationerna ges först ut i en remissversion. Därmed underlättas implementeringen av en rekommendation, eftersom den lokala och
regionala nivån får möjlighet att analysera och ge synpunkter på rekommendationen innan den fastställs. Analyserna är viktiga för det fortsatta
arbetet fram till en slutlig version.

Exempel
Alla nyfödda barn i Sverige erbjuds screening för 24 medfödda behandlingsbara sjukdomar med det så kallade PKU-provet, vilket är ett blodprov
som tas i ett blodkärl på barnet så snart som möjligt efter att barnet blivit
48 timmar gammalt.
Socialstyrelsen har inte tidigare bedömt denna screening och har
därför gjort en översyn av de ingående sjukdomarna. Vår samlade
bedömning är att det rekommenderade screeningprogrammet ger hälsovinster som överväger de negativa effekterna. Avgörande för vår rekommendation är att 80–100 barn med någon av de 24 sjukdomarna varje år
kan få tidig diagnos och behandling. Detta förbättrar väsentligt
förutsättningarna för att undvika allvarliga skador och förtida död.
Tabell 6. Rekommendationer om screening
Antalet rekommendationer (remiss och slutlig) och den totala kostnaden (tusen kronor) för
dessa 2016–2018, löpande priser
Prestation

2018

2017

2016

Rekommendationer – remiss

3

0

2

Rekommendationer – slutliga

1

1

1

Totalt antal

4

1

3

5 258

95

4 863

Total kostnad (tusen kronor)

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Arbetet med screeningprogram är aldrig jämnt fördelat mellan åren, men
kostnaden 2018 ligger i paritet med tidigare års motsvarande leveranser.
Remissversioner har alltid en högre kostnad än slutversioner, eftersom
större delen av arbetet sker under den perioden. Under 2017 levererade
vi endast en slutversion som kunde tas fram snabbt och till låg kostnad
eftersom den inte innehöll kontroversiella svårigheter jämfört med andra
screeningprogram.

Kunskapsstöd

Foto: User_9097 Mostphotos
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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 ställningstaganden (rekommendationer) samt med eller utan manual. Rekommendationerna kan dels handla om vad hälso- och sjukvård, socialtjänst och
tandvård bör, kan eller inte bör göra, dels vara mer övergripande 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
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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 transparent sätt.

Exempel
Under 2018 har Socialstyrelsen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans tagit fram vägledningsmodellen SAMS. Syftet
är att underlätta samverkan mellan socialtjänst och skola, så att barn som
placeras ska tillförsäkras en obruten skolgång. Modellen bygger på de
faser som är kritiska när det gäller kontinuitet i skolgången. SAMS utgår
från gällande regelverk och är ett kunskapsstöd utan rekommendationer.
Tabell 7. Kunskapsstöd med eller utan rekommendationer
Antalet kunskapsstöd (med eller utan rekommendationer), snittkostnaden (kronor) och den
totala kostnaden (tusen kronor) för dessa 2016–2018, löpande priser
Prestation

2018

2017

2016

Kunskapsstöd med rekommendationer

0

1

2

Kunskapsstöd utan rekommendationer

3

11

7

Manualbaserade kunskapsstöd

0

2

2

Snittkostnad (kronor)

1 824

2 160

1 762

Total kostnad (tusen kronor)

5 471

30 236

19 392

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Under 2018 har Socialstyrelsen publicerat färre kunskapsstöd än 2017
och 2016. Antalet växlar mellan åren mot bakgrund av långa arbetsprocesser och ett varierande inflöde av uppdrag. År 2017 levererade vi
flera kunskapsstöd utifrån olika regeringsuppdrag där vi fått uttalade
krav på att ta fram kunskapsstöd. Kunskapsstöden är av olika typer och
omfattning, vilket gör att kostnaderna varierar mellan de enskilda
produkterna och att snittkostnaderna varierar mellan åren.

Stöd för kunskapstillämpning
När Socialstyrelsen tar fram ett kunskapsstöd kompletterar vi ibland
med olika material och insatser som är särskilt anpassade till mottagarna. Några exempel på sådant stöd är utbildningsmaterial och
webbutbildningar för profession, patienter och brukare samt specifika
särskilda utbildningar och stödmaterial till chefer.
Vi förvaltar och vidareutvecklar också den nationella informationsstrukturen och det internationella begreppssystemet Snomed CT, som
används i utvecklingen av strukturerad dokumentation. På det området ger vi användarstöd genom till exempel regionala utbildningar och
webbinarier riktade till verksamhets- och systemutvecklare. Vi tar också
fram informationsspecifikationer som beskriver hur information ska
struktureras och kodas på detaljerad nivå inom specifika områden, för
att underlätta för kommuner, landsting och regioner i deras arbete med
att anpassa och utveckla sina informationssystem.
Foto: Maskot Bildbyrå AB/Johnér Bildbyrå AB
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Exempel
Socialstyrelsen har i år kompletterat stödet Våldsbejakande extremism
– stöd till socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna som publicerades i maj 2016 med ett utbildningspaket. Syftet är att öka kommunernas kunskap och stödja dem i deras arbete. Målgruppen är bland annat
handläggare som kan komma i kontakt med barn och unga vuxna som är
involverade i eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism.
Paketet innehåller ett utbildningsmaterial, en studiehandledning och
ett presentationsmaterial som har tagits fram med utgångspunkten att
socialtjänsten ska kunna använda sina befintliga arbetssätt, strukturer och
samverkansformer och att deras uppdrag är att stödja individen utifrån
dennas individuella behov – inte att hantera frågor om samhällets säkerhet.
Tabell 8. Stöd för kunskapstillämpning
Antalet stöd för kunskapstillämpning, snittkostnaden (kronor) och den totala kostnaden
(tusen kronor) för dessa 2016–2018, löpande priser
Prestation
Stöd för kunskapstillämpning
Snittkostnad (kronor)
Total kostnad (tusen kronor)

2018

2017

2016

18

10

15

2 021

2 171

1 434

36 381

21 713

21 512

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Snittkostnaden varierar mellan åren beroende på stödens omfattning,
utformning och innehåll samt om de är digitala eller inte. I år redovisas
för första gången de semantiska verktygen nationell informationsstruktur och Snomed CT samt produkter där dessa verktyg tillämpas. Detta
gör att det totala antalet leveranser och den totala kostnaden ökar jämfört
med föregående år.

Externa förfrågningar
Socialstyrelsen får många förfrågningar från profession, allmänhet
och media. Tre olika funktioner inom myndigheten tar hand om inkommande frågor:
• en upplysningstjänst som besvarar juridiska frågor och frågor om
behörighet
• en svarsfunktion som besvarar frågor från kommunernas socialtjänst
med koppling till flyktingsituationen
• en arkivfunktion som ansvarar för att lämna ut allmänna handlingar.

Foto: ljubaphoto
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Socialstyrelsens upplysningstjänst besvarar frågor dels om hur man
ansöker om behörighet, dels om gällande regelverk inom vård och omsorg.
Under 2018 besvarade upplysningstjänsten 19 598 frågor via telefon och
e-post, jämfört med 19 679 frågor 2017. Cirka 73 procent av frågeställarna
fick svar inom tre arbetsdagar, jämfört med drygt 75 procent 2017. Frågorna är av olika karaktär och har varierande komplexitet. Cirka 44 procent
av frågorna rörde ansökan om behörighet, 22 procent rörde socialrätt,
22 procent rörde hälso- och sjukvårdsjuridik, 3 procent rörde support
gällande frågor om e-tjänster och 9 procent var övriga frågor.
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Socialstyrelsen svarsfunktion med uppgift att besvara frågor och ge
stöd till kommunernas socialtjänst med koppling till flyktingsituationen
har sedan den 1 april 2017 även varit ingång för frågor riktade till vårt
kunskapscentrum för ensamkommande barn. Frågorna till svarsfunktionen kom via telefon, e-post, brev eller fax. Totalt kom det in
664 ärenden 2018, jämfört med 1 104 ärenden 2017. Många ärenden
innehöll även 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 till att en sekretessprövning görs
innan vi kan lämna ut information. Denna typ av begäran tar längre tid att
hantera och expediera. Vid mindre komplicerade frågor som inte kräver
sekretessprövning får frågeställaren ofta svar inom en arbetsdag. De vanligaste frågorna rör tillsynsärenden, lex Maria-ärenden, fosterhemsplacering, statsbidrag, Socialstyrelsens publikationer, remissvar och enkätsvar
kopplade till regeringsuppdrag.
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 (tusen kronor) för externa förfrågningar 2016–2018, löpande priser
Prestation
Total kostnad (tusen kronor)

2018

2017

2016

20 812

20 854

20 139

Kommentar till kostnadsberäkningen
De totala kostnaderna för externa förfrågningar är i stort sett jämförbara
med 2017.

Patientklassificeringssystemet NordDRG
Diagnosrelaterade grupper (DRG) är ett internationellt patientklassificeringssystem 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. DRGsystemet används för att beskriva sjukvårdens verksamhet och det är ett
överskådligt sätt att beskriva patientsammansättningen på olika sjukhus
eller i olika landsting och regioner. Systemet gör det relativt enkelt att
jämföra över tid eller att jämföra kvalitet, resursförbrukning och produktivitet mellan sjukhus. I några landsting och 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, psykiatri, rehabilitering, dagkirurgi, primärvård samt öppenvård på sjukhus.
Varje år publicerar vi en ny version av NordDRG. Landsting, regioner
och sjukhus använder systemet när de budgeterar, planerar och följer upp
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sin verksamhet. NordDRG används också av Statistiska centralbyrån (SCB)
som underlag för nationalräkenskaperna och som ett av flera underlag i
olika nationella modeller för produktivitet och effektivitet.
År 2018 kostade verksamheten drygt cirka 6,8 miljoner kronor, vilket
är en minskning jämfört med 2017, då kostnaden var drygt 7,5 miljoner
kronor. Kostnaden 2017 var högre än både 2016 och 2018 på grund av att vi
anställde ny personal som under en period arbetade parallellt med avgående
personal.

Uppföljning och utvärdering
Socialstyrelsens uppföljningar och utvärderingar initieras av regeringen
och av oss själva utifrån vår instruktion. Uppföljningar och utvärderingar
kan göras med hjälp av kvantitativ och kvalitativ data från individbaserade register och verksamhetsregister, vilka 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.
Utvärderingarna följer upp verksamheternas strukturer, processer och
resultat samt belyser kvaliteten och effektiviteten i vården och omsorgen.
Socialstyrelsen ger också förslag på förbättringsområden till vården och
omsorgen utifrån de resultat som framkommer i utvärderingen. Syftet är
att identifiera viktiga förbättringsområden och uppmuntra till kvalitetsutveckling i vården och omsorgen.

Foto: Sandnes1970, Mostphotos
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Exempel vård och omsorg vid demenssjukdom
Resultaten i rapporten Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård
och omsorg vid demenssjukdom visar att det den senaste femårsperioden
har skett en utveckling av vården och omsorgen, åtminstone inom vissa
områden. Fler får en fullständig demensutredning, vilket bidrar till att de
får en korrekt diagnos och därigenom mer adekvata vård- och omsorgsinsatser. Det är också fler som behandlas med demensläkemedel.
Samtidigt är skillnaderna i landet stora, till exempel när det gäller
vilka utredningsmetoder som används, i vilken utsträckning läkemedel
förskrivs samt vilka insatser kommunerna kan erbjuda till personer
med demenssjukdom. Personens födelseland tycks också påverka vilka
insatser som ges. Det är till exempel mindre vanligt att personer från
länder utanför Norden behandlas med demensläkemedel.
Inom några områden syns försämringar jämfört med 2014, när
Socialstyrelsen senast genomförde en liknande utvärdering. Andelen
kommuner som har multiprofessionella demensteam har minskat från
56 till 45 procent. I färre än var tionde kommun är personal från landstinget/regionen kopplade till teamet, vilket är en brist. Förskrivningen
av antipsykosmedel (som bara ska ges i undantagsfall) ökar, efter att ha
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minskat sedan 2006. Det finns också stora brister när det gäller tillgången till handledning och regelbunden reflektion, framför allt inom
hemtjänsten.
Även andra resultat i utvärderingen pekar på att det saknas både
kompetens och praktiska förutsättningar inom hemtjänsten, vilket gör
att personer med demenssjukdom som bor hemma inte får de insatser de
behöver.

Exempel vård vid astma och KOL
I Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid astma och KOL
belyser Socialstyrelsen hur landstingen och regionerna har arbetat utifrån
rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid
astma och KOL från 2015. Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom
(KOL) är två stora folksjukdomar som bedöms kunna påverkas av hälsooch sjukvården dels genom medicinska insatser, dels genom tidig upptäckt och behandling. I Sverige har omkring 800 000 personer astma och
400 000–700 000 personer har KOL. Cirka 3 000 personer dör årligen i
KOL och antalet dödsfall ökar, i synnerhet bland kvinnor.
Vår utvärdering visar att en del av rekommendationerna har fått
genomslag i landsting och regioner. Exempelvis används skattning av
hälsostatus med de strukturerade frågeformulären ACT (Asthma Control
Test) och CAT (Chronic obstructive pulmonary disease Assessment Test)
allt mer.
Utvärderingen visar även att det finns områden där vården skiljer sig åt
beroende på var i landet man bor. Det finns till exempel stora skillnader
när det gäller huruvida patienterna erbjuds diagnostik med spirometri
respektive rökstopp. Här finns utrymme för förbättring. I dag finns det en
underdiagnostik av astma och särskilt av KOL. Detta innebär att många
personer är utan en effektiv behandling, med sämre hälsa som följd.
Vården bör därför erbjuda patienterna dynamisk spirometri. Mätning
av lungfunktionen med spirometri är en förutsättning för diagnos och
korrekt omhändertagande.
Rökning är den främsta orsaken till KOL i Sverige. Att sluta röka är
den viktigaste åtgärden för personer med KOL som röker, eftersom rökstopp är den enda åtgärden som kan bromsa sjukdomsutvecklingen och
minska lungfunktionsförsämring över tid. För personer med astma som
röker ger rökstopp minskade dagliga astmasymtom samt större möjlighet
till astmakontroll.
Exempel vård vid stroke
I Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke belyser
Socialstyrelsen att allt färre insjuknar och dör i stroke, vilket framför allt
beror på den kraftiga ökningen av förebyggande åtgärder.
Vår utvärdering visar att en del av rekommendationerna i riktlinjerna,
särskilt vad gäller sekundärprevention, har fått genomslag i verksamheterna. Förebyggande åtgärder, till exempel läkemedelsbehandling vid
högt blodtryck, förmaksflimmer och höga blodfetter, har ökat avsevärt
sedan 2009, då de första strokeriktlinjerna publicerades. Samtidigt
har antalet dödsfall i stroke minskat med 32 procent, vilket är en stor
framgång.
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Utvärderingen visar också att det fortfarande finns stora regionala
skillnader och att mer arbete behövs för att optimera den akuta vårdkedjan samt förbättra rehabiliteringen och uppföljningen efter stroke,
så att patienter i hela landet får en god vård. Vi ser tre speciellt viktiga
förbättringsområden:
• Optimera den akuta vårdkedjan och rehabiliteringen inom den
specialiserade vården. En optimerad akut vårdkedja och dimensionering av antalet vårdplatser behövs för att personer med misstänkt
stroke eller TIA läggs på en strokeenhet som första vårdenhet, i
enlighet med riktlinjernas rekommendation. En optimerad akut vårdkedja med korta handläggningstider på sjukhus innebär också att fler
kan få blodproppslösande behandling.
När det gäller rehabiliteringen på sjukhus skiljer sig vårdtiderna
kraftigt åt mellan landsting och regioner, och vården behöver öka
tillgången till multidisciplinär teambaserad rehabilitering i sluten vård,
särskilt för äldre och personer i särskilda boenden. För personer med
lindrig till måttlig stroke behöver vården i högre utsträckning erbjuda
tidig utskrivning till hemmet med stöd av ett multidisciplinärt stroketeam som både koordinerar utskrivningen och utför rehabiliteringen i
hemmiljön.
• Bättre samordning och multidisciplinära rehabiliteringsteam när
vården går över till kommunerna. För att kunna ge en individanpassad
rehabilitering av hög kvalitet behövs bättre samordning mellan vårdinstanser och tillgång till fungerande multidisciplinära team i hela
vårdkedjan. Idag saknas ofta detta i det senare skedet då ansvaret för
rehabiliteringen gått över till kommunen och samordningen av
insatser brister mellan landsting/region och kommun.
• Personer med stroke eller TIA behöver följas upp mer strukturerat.
Personer med stroke eller TIA bör erbjudas strukturerad uppföljning så att rehabilitering, förebyggande behandling och nya behov av
insatser bedöms kontinuerligt. Detta område uppvisar stora brister i
dag, och landstingen/regionerna behöver etablera en infrastruktur för
teambaserad strukturerad uppföljning.

Tabell 10. Utvärdering av följsamhet till nationella riktlinjer
Antalet utvärderingar, snittkostnaden (kronor) och den totala kostnaden (tusen kronor) för
dessa 2016–2018, löpande priser
Prestation
Antal utvärderingar

2018

2017

2016

3

0

2

Snittkostnad (kronor)

2 188

0

4 505

Total kostnad (tusen kronor)

6 565

0

9 009

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Kostnaderna för att ta fram rapporterna varierar väsentligt, beroende på
antalet rapporter och typen av indikatorer som ingår i utvärderingen samt
antalet experter i de grupper som arbetar med respektive utvärdering.
För 2017 publicerades inga rapporter; dock påbörjades flera arbeten som
publicerades 2018.
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Öppna jämförelser
Öppna jämförelser används för att analysera, följa upp och utveckla
hälso- och sjukvården samt socialtjänsten på lokal, regional och nationell
nivå. Det övergripande syftet med öppna jämförelser 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
individen. Exempelvis kan ett landsting, en region eller en kommun
jämföra sin verksamhet med andra utifrån indikatorer och bakgrundsmått. De öppna jämförelserna för socialtjänsten tas fram i samverkan
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i förekommande fall med
andra myndigheter samt i samråd med Vårdföretagarna och Famna.
Exempel
Öppna jämförelser 2018 – Våld i nära relationer visar att en majoritet av
landets kommuner har genomfört fortbildning det senaste året om våld
i nära relationer. Av kommunerna har 93 procent fortbildat handläggare
inom socialtjänsten som utreder våldsutsatta vuxna och 86 procent har
fortbildat handläggare som utreder barn som har utsatts för eller bevittnat
våld, vilket är en ökning med 9 respektive 7 procentenheter sedan 2016.
Några av resultaten från öppna jämförelser ligger däremot relativt
konstant de senaste tre åren. Totalt 15 procent av kommunerna har en
aktuell skriftlig rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn
i skyddat boende och 10 procent uppger att de systematiskt följt upp
resultaten av insatser till enskilda vuxna, sammanställt resultaten på
gruppnivå och använt dem för att utveckla verksamheten.
Tabell 11. Öppna jämförelser
Antalet publicerade öppna jämförelser samt snittkostnaden (kronor) och den totala kostnaden (tusen kronor) för dessa 2016–2018, löpande priser
Prestation
Antal publicerade öppna jämförelser
Snittkostnad (kronor)
Total kostnad (tusen kronor)

2018

2017

2016

11

12

10

1 466

1 861

1 078

16 127

22 331

10 783

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Kostnaderna varierar över åren beroende på uppdragens storlek, vilken
påverkar personal- och resursåtgången. Den högre kostnaden 2017 beror
huvudsakligen på att tre publiceringar försenades 2016 och att två av
dessa publicerades 2017 i stället.
Återkommande lägesrapportering
Socialstyrelsen tar årligen fram lägesrapporter där vi redovisar
och analyserar tillståndet och utvecklingen inom följande områden:
•
•
•
•

hälso- och sjukvård samt tandvård
funktionsnedsättning,
äldreomsorg och äldrevård
individ- och familjeomsorg.
Foto: Therese Winberg Photography, Johnér bildbyrå
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33 250 personer rapporterades som hemlösa 2017. Av dem uppgavs att drygt 7 000 män och 2 000 kvinnor behöver stöd, insatser eller
behandling på grund av missbruk och beroende. Foto: Pownibe, Mostphotos
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Från 2018 rapporteras utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet i ett
större avsnitt i rapporten om hälso- och sjukvård samt tandvård. Tidigare
rapporterades detta område i en separat lägesrapport.

Exempel
Av rapporten Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2018 som togs
fram 2018 framkommer att cirka 33 250 personer rapporterades som
hemlösa 2017 av socialtjänsten och olika ideella verksamheter. Av dessa
uppgavs 28 procent (7 357 män och 2 131 kvinnor) behöva stöd, insatser
eller behandling på grund av missbruk och beroende. De flesta var
beroende av narkotika (68 procent) följt av alkohol (56 procent). Det
var också vanligt att man använde flera missbrukspreparat.
Gruppen hemlösa äldre specialstuderades i rapporten Vård- och
omsorg om äldre. Lägesrapport 2018. Av den framgår att totalt
1 850 personer av de hemlösa (7 procent) var 65 år eller äldre. Av dem
hade 61 procent varit hemlösa i mer än 1 år och drygt 30 procent längre
än 10 år. En majoritet av de hemlösa äldre hade omfattande behov av
vård och omsorg och behövde samordnade insatser från flera aktörer.
Tabell 12. Lägesrapporter
Antalet publicerade rapporter och den totala kostnaden (tusen kronor) för dessa 2016–
2018, löpande priser
Prestation
Lägesrapporter
Total kostnad (tusen kronor)

2018

2017

2016

4

4

5

4 340

4 329

7 539

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Kostnaderna för lägesrapporterna 2018 ligger på samma nivå som 2017.
Fördjupade analyser och utvärderingar
Socialstyrelsen gör årligen flera fördjupade analyser och utvärderingar
på uppdrag av regeringen och inom ramen för vår 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 allt från specifika målgrupper och sakfrågor till verksamheter.
Exempel
Socialtjänsten använder allt mer teknik för att öka tryggheten och självständigheten för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Två
viktiga metoder som har utvärderats är gps-larm och trygghetskameror.
Utvärderingen visade att användning av trygghetskameror innebar att
de äldres nattsömn blev bättre, eftersom de fick sova ostört. Ett oväntat
resultat var att många upplevde en stärkt integritet, eftersom det inte
längre kom personal mitt i natten. Undersökningen visade också att
personalens arbete blev effektivare, för de slapp göra nattlig rutintillsyn och kunde ägna sig mer åt dem som som var i större behov av
ett personligt besök.
Foto: Stefan Berg, Folio
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Digitaliseringen bär med sig stora möjligheter för hälso- och
sjukvården och enskilda patienter. Socialstyrelsen har haft regeringens
uppdrag att kartlägga digitala vårdtjänster, ge förslag på hur vårdens
kvalitet kan följas upp och se över för vilken typ av vård och behandling
som lämpar sig, respektive inte lämpar sig, att hantera via digitala vårdtjänster.
Vi har föreslagit en nationell uppföljning av vård som ges via digitala
vårdtjänster och tagit fram fyra övergripande principer för vilken vård
och behandling som lämpar sig för sådana tjänster. Principerna anger att
varken gällande författningar eller det aktuella kunskapsläget förutsätter
ett fysiskt vårdmöte, att den digitala tjänsten är anpassad till patientens
behov och förutsättningar att använda den, att vårdgivaren har tillgång
till den information som krävs om patienten för att ge god och säker vård
samt att nödvändig uppföljning och koordinering med andra aktörer är
möjlig.
Det är också viktigt att fortsatt följa och utvärdera den vård som ges
genom digitala vårdtjänster för att säkerställa att den bidrar till en god,
säker och effektiv vård.
Tabell 13. Fördjupade analyser och utvärderingar
Antalet publicerade rapporter, snittkostnaden (kronor) och den totala kostnaden (tusen
kronor) för dessa 2016–2018, löpande priser
Prestation
Antal rapporter
Snittkostnad (kronor)
Total kostnad (tusen kronor)

2018

2017

2016

50

39

32

1 793

2 138

1 696

89 650

83 400

54 269

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
De analys- och utvärderingsuppdrag som redovisas i rapportform
varierar stort vad gäller omfattning, över hur lång tid de sträcker sig
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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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
och omsorgen samt av övriga samhället. Socialstyrelsen handlägger också
ansökningar om legitimationer och andra behörighetsbevis 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 är cirka
293 miljoner kronor (31 procent av de totala kostnaderna) och fördelar
sig enligt figur 3. I posten övrigt ingår bland annat kostnader för internationellt arbete, besvarande av remisser, extern samverkan samt tillsynsvägledning.

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 behörighetsbevis i de fall kraven är uppfyllda. Vi utfärdar även intyg om aktuell
behörighet och kan i vissa fall besluta om ett så kallat särskilt förordnande, det vill säga att någon under en begränsad period får jobba utan
legitimation i ett visst yrke hos en specifik arbetsgivare. 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.

Figur 3. Kostnadsfördelning
Förvaltningsuppgifter

Behörighetsbevis, kunskapsprov
och tillstånd 31 %
Statistik 27 %
Registerhantering 25 %
Statsbidragshantering 18 %
SK-kurser 12 %
Informationsservice 10 %
Övrigt 8 %

Legitimation
Olika regelverk styr hur Socialstyrelsen prövar en ansökan om legitimation, beroende på om den sökande är utbildad i Sverige, inom EU och
EES eller i ett land utanför EU och EES.
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Socialstyrelsen utfärdar legitimationer för många olika yrken, till exempel kiropraktor, barnmorska, apotekare och tandläkare.
Foto: Wavebreakmedia, Mostphotos

68

ÅRSREDOVISNING 2018
SOCIALSTYRELSEN

FÖRVALTNINGSUPPGIFTER

Utbildade i Sverige kan ansöka om legitimation via webben
Sedan den 1 juni 2017 kan den som är utbildad i Sverige ansöka om
legitimation direkt via Socialstyrelsens webbplats. För utbildade i
Sverige var handläggningstiden för legitimationsärenden i genomsnitt
11 dagar 2018. Under 2017 var den genomsnittliga handläggningstiden
15 dagar.
Utbildade i annat EU- eller EES-land ansöker om legitimation i tre steg
När den som söker har behörighet att arbeta i ett annat EU- eller
EES-land varierar tiden från inkommen ansökan till beslut; exempelvis kan uppgifterna från den sökande eller andra länders myndigheter
behöva kompletteras. Under 2018 påbörjades utredning av ärenden inom
cirka 4 veckor från inkommen ansökan. Denna tid var cirka 5 veckor
första halvåret 2017 och cirka 4 veckor andra halvåret. Vägen till
legitimation är en flerstegsprocess enligt följande:
1. Vi beslutar om erkännande av yrkeskvalifikationerna.
2. Vi kontrollerar om den sökande är behörig i sitt utbildningseller behörighetsland.
3. Vi kontrollerar yrkesutövarens språkkunskaper.
För apotekare, fysioterapeuter och sjuksköterskor är det även möjligt 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 54 EPCärenden till en kostnad av cirka 20 000 kronor. Detta kan jämföras med
2017 då vi hanterade 102 ärenden till en kostnad av cirka 80 000 kronor.
En yrkesutövare kan även få ett tidsbegränsat behörighetsbevis efter
en förhandsanmälan till Socialstyrelsen, om hen uppfyller samtliga
villkor för att utöva yrket i ett annat EU- eller EES-land och har för
avsikt att arbeta tillfälligt i Sverige.

Utbildade utanför EU och EES ansöker om legitimation i fyra steg
För en person som är utbildad utanför EU och EES består legitimationsprocessen av flera steg enligt följande:
1. Personen ansöker hos Socialstyrelsen om att få sin utländska
utbildning granskad.
2. Den sökandes kunskap, kompetens och lämplighet testas mot
kraven för legitimation för respektive yrke genom ett kunskapsprov
och en praktisk tjänstgöring.
3. Den sökande visar intyg om nödvändiga kunskaper i svenska.
4. Den sökande går en kurs i svenska författningar.
Under 2018 fattade Socialstyrelsen beslut om 1 895 granskningar av
utländsk utbildning. Detta kan jämföras med 2 166 beslut 2017.
Den tid det tar för respektive sökande att klara dessa steg är
individuell och det är därför inte relevant att mäta den genomsnittliga
tiden från första ansökan till legitimation. Däremot mätte vi 2018 tiden
från inkommen ansökan till beslut om granskning, på ett urval av
ärenden, och tiden var cirka 3 månader.
Socialstyrelsen bekostar kunskapsproven och kursen i svenska
författningar för samtliga 21 yrken.
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Kostnaden för samtliga genomförda kunskapsprov och kurser i
författning uppgick till cirka 28,5 miljoner kronor 2018. Motsvarande kostnad 2017 var cirka 26,7 miljoner kronor. År 2016 gavs kunskapsprov och kurs
i författningar för 15 yrken till en kostnad av cirka 10,4 miljoner
kronor. De ökade kostnaderna för kunskapsprov och författningskurs beror
på att vi nu kan erbjuda kunskapsprov för samtliga 21 yrken.
Under 2018 har det dessutom inte funnits någon begränsning i hur många
gånger en person får skriva kunskapsprov, vilket har gjort att fler har valt att
skriva proven och vid fler tillfällen.
Tabell 14. Legitimationsärenden
Antalet inkomna ärenden, antalet avslutade ärenden totalt och fördelat på beslutstyp, antalet öppna ärenden samt snittkostnad (kronor)
och den totala kostnaden (tusen kronor) för dessa ärenden 2016–2018, fördelat per utbildningsområde, löpande priser. År 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

2018

2017

2016

2018

2017

2016

2018

2017

2016

10 129

10 273

9 822

2 117

1 899

2 400

2 781

2 857

2 877

– kvinnor

7 990

8 253

1 394

1 217

1 706

1 673

– män

2 138

2 020

723

679

1 075

1 181

Inkomna ärenden*

– okänd

1

0

Avslutade ärenden*

9 967

10 244

– kvinnor

7 898

– män
– okänd

0

3

2 493

2 220

8 240

1 646

2 069

2 003

9 807

0

3

950

1 080

1 392

553

620

847

827

397

458

0

1

0

2

1 777

1 698

437

421

2 680

0

1

varav
beslut om legitimation totalt

9 894

10 150

– kvinnor

7 855

8 174

1 156

1 085

221

211

– män

2 039

1 975

621

613

216

210

– okänd
beslut om avslag
– kvinnor
– män
– okänd

0

1

23

38

8
15

0

0

354

258

20

231

18

123

0

0

övriga beslut**

50

56

– kvinnor

35

– män
– okänd
Öppna ärenden***
Snittkostnad (kronor)
Total kostnad (tusen kronor)

9 699

46

2 164

0

0

396

550

149

269

355

109

127

193

0

0

362

264

46

259

15

10

0

0

256

190

181

0

2

117

109

158

63

54

103

105

54

55

0

1

0

0

284

307

702

1 012

10 030

8 814

62

335

1 670

355

1 217

98

7 124

436

473

463

3 617

4 184

4 641

10 394

12 304

9 272

4 348

4 850

4 546

9 018

9 288

12 439

9 874

13 289

15 485

* Från 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).
*** Det stora antalet öppna ärenden för utbildade utanför EU och EES beror på att ärendena står öppna från bifall på den första ansökan om granskning
till att den sökande klarat av alla steg i processen fram till legitimation, som till exempel att lära sig svenska och göra ett kunskapsprov. I de fall den sökande
inte återkommit i nästa steg i processen avslutas däremot ärendet som huvudregel efter tre år. Ärenden som avslutats för att den sökande inte återkommit syns
dock inte i statistiken över antal avslutade ärenden i tabellen ovan, vilket gör att antalet öppna ärenden inte ökat i samma utsträckning som balansen mellan
inkomna och avslutade ärenden. För samtliga ärendekategorier gäller att antalet öppna ärenden inte är exakt samma som om den öppna balansen beräknas
fram från övriga siffror i tabellen. Det beror bland annat på viss eftersläpning i registreringar i Socialstyrelsens ärendehanteringssystem, ur vilket uppgifterna
är hämtade.
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Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Antalet legitimationsärenden som inkommit totalt per år har varit
cirka 15 000 ärenden under perioden 2016–2018. År 2018 har tillfälliga
förändringar i personalstyrkan lett till ett minskat antal beslut, framför allt
för utbildade utanför EU och EES, samt minskade kostnader.
Utfärdade legitimationer
Tabell 15 visar hur antalet utfärdade legitimationer har fördelat sig mellan
yrkesgrupperna 2016–2018.
Tabell 15. Utfärdade legitimationer
Antalet utfärdade legitimationer fördelade på legitimationsgrupp och utbildningsland 2016–2018.
År 2017 är första året Socialstyrelsen presenterar könsuppdelade siffror.
Sökande med utbildning
från Sverige
Yrke*
Apotekare totalt

2017
182

167

132

41

37

34

46

50

27

18

24

Arbetsterapeut totalt

437

399

13

15

1

3

– kvinnor

375

354

12

11

1

2

– kvinnor

– män

62

45

Audionom totalt

61

71

– kvinnor

46

52

– män

15

19

Barnmorska totalt

376

345

– kvinnor

375

344

– män

1

1

Biomed.analytiker totalt

410

402

– kvinnor

327
83

398

86

317

2018
68

2017
55

1

4

5

0

5

0

0

0

29

39

29

39

2016
58

Sökande med utbildning
utanför EU och EES

2018
213

– män

2016
207

Sökande med utbildning
från EU och EES

11

0

30

2018
58

2017
50

2018
339

2017
287

27

242

196

23

97

91

451

417

388

367

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

63

50

66

72

51

53

15

19

405

384

404

383

0
16

326

12

13

6

75

3

3

2

0

1

0

0

0

0

0

1

Dietist totalt

84

92

6

6

1

9

91

107

– kvinnor

77

89

6

5

1

8

84

102

– män
– okänd

– män

7

3

Fysioterapeut totalt

865

1 433

– kvinnor

621

1 104

– män

244

329

25

22

Kiropraktor totalt

83

1 081

33

0

1

57

45

30

31

27

14

7

4

6

70

10

0
11

3

0

21

0

1

15

402

8

2016
36

Summa

1

1

433

429

5

345

344

6

88

84

0

1

9

7

4

4

5

3

1

1

9

7

10

0

7

5

931

1485

655

1139

276

346

33

27

– kvinnor

13

11

2

0

0

0

15

11

– män

12

11

5

4

1

1

18

16

Logoped totalt

143

134

– kvinnor

128

122

– män
Läkare totalt

15

12

1 155

1 127

116

1 045

4

5

3

5

1

0

923

864

4

1 217

1

0

0

0

1

0

229

210

1

184

148

139

131

127

17

12

2 307

2201

– kvinnor

639

639

504

434

92

79

1 235

1152

– män

516

488

419

430

137

131

1 072

1049

2016
301

410

89

347

432

96

1 161

43

121

2 446

Tabell 15. fortsätter på nästa sida
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Forts. Tabell 15. Utfärdade legitimationer
Sökande med utbildning
från Sverige
Yrke*
Naprapat totalt
– kvinnor

2018
40

2017
38

19

20

– män

21

18

Optiker totalt

74

57

– kvinnor

66

50

– män
Ortopedingenjör totalt
– kvinnor
– män

8

7

12

12

9

11

3

1

Psykolog totalt

555

578

– kvinnor

392

417

2016
80

56

22

521

Sökande med utbildning
från EU och EES
2018
0

2017
1

0

0

0

1

20

13

14

8

6

5

2

0

1

0

1

0

40

73

33

57

7

16

7

4

2016
0

9

1

45

Sökande med utbildning
utanför EU och EES
2018
0

2017
0

0

0

0

0

2

2

0

1

2

1

0

0

0

0

0

0

8

11

6

7

– män

163

161

Psykoterapeut totalt

201

212

– kvinnor

171

174

4

4

2

30

38

3

0

0

Receptarie totalt

263

175

12

10

2

4

– kvinnor

226

154

10

7

1

37

21

2

3

1

– män

– män
Röntg.sjuksköterska totalt

178

166

– kvinnor

132

127

– män

46

39

Sjukhusfysiker totalt

20

18

8

8

– kvinnor
– män

12

10

Sjuksköterska totalt

4 328

4 222

– kvinnor

3 716

3 679

– män

612

543

Tandhygienist totalt

190

191

– kvinnor

173
17

Tandläkare totalt

264

274

– kvinnor

175
89

– män

– män

206

210

185

27

4 208

36

34

25

21

11

13

0

1

0

1

0

0

445

389

373

330

8

15

34

0

499

2

4

2

1

19
72

80

59

16

13

14

12

10

11

4

1

603

662

431

481

1

177

179

33

38

277

189

0

237

161

4

40

28

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

65

54

57

11

21

0

20

0

1

0

77

102

45

45

190

41

61

18

84

36

41

27

14

8

0

1

0

7

0

0

47

216

200

159

148

57

52

20

19

8

9

12

10

4 841

4 676

4 143

4 066

698

610

201

214

1

184

193

0

17

21

386

421

18

234

269

27

152

152

0

42

Totalt antal

9 894 10 150

1 777

1 698

437

421

– kvinnor

7 855

8 174

1 156

1 085

221

211

9 232

9 470

– män

2 039

1 975

621

613

216

210

2 876

2 798

0

1

0

0

0

0

0

1

– okänd

2 164

21
96

0

171

9 699

20

181

59

121

8

19

217

22

235

0

2017
39

172

72

5

0

2018
40

210

11

181

2016
0

Summa
2016
80

65

23

574

214

232

219

27

4 754

186

398

355 12 108 12 269 12 218

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

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 övriga EU och EES. Personer
som är utbildade utanför EU och EES måste genomföra sin specialiseringstjänstgöring i Sverige.
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Den genomsnittliga handläggningstiden för prövning av specialistkompetensbevis för personer med svensk utbildning har minskat från
33 dagar 2017 till 21 dagar 2018. Handläggningstiden har kunnat minska
tack vare en kontinuitet i personalstyrkan. I ärenden där den sökande har
fullgjort sin specialiseringsutbildning i ett land inom EU och EES prövas
både ansökan om specialistkompetensbevis 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 principer som övriga ärenden om
behörighetsbevis för utbildade inom EU och EES.
Tabell 16. Specialistkompetensärenden
Antalet inkomna ärenden, antalet avslutade ärenden totalt och fördelat på beslutstyp,
antalet öppna ärenden samt snittkostnaden (kronor) och den totala kostnaden (tusen kronor)
för dessa ärenden 2016–2018, fördelat per utbildningsområde, löpande priser. År 2017
är första året Socialstyrelsen presenterar könsuppdelade siffror.
Sökande med utbildning
från Sverige*
Yrke

Sökande med utbildning
från EU och EES

2018

2017

2016

2018

2017

2016

Inkomna ärenden

1 910

1 753

1 700

381

282

538

– kvinnor

1 038

981

195

121

872

772

186

161

Avslutade ärenden*

1 859

1 832

397

373

– kvinnor

1 000

1 026

195

163

859

806

202

210

1 802

1 758

316

271

– kvinnor

974

992

161

120

– män

828

766

155

151

beslut om avslag

21

45

53

67

– kvinnor

10

21

23

30

– män

11

24

30

37

övriga beslut**

36

29

28

35

– kvinnor

16

13

11

13

– män

– män
varav
beslut om specialistkompetens

– män

1 711

1 625

44

42

617

493

86

38

20

16

17

22

147

103

185

56

80

173

Snittkostnad (kronor)

3 642

3 477

3 304

1 809

2 536

2 321

Total kostnad (tusen kronor)

6 770

6 369

5 653

718

946

1 432

Öppna ärenden totalt ***

* 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 kompensationsåtgärder (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, vilket bland
annat beror på viss eftersläpning i registreringarna.

Kommentar volym- och kostnadsberäkningen
Snittkostnaden för ärenden som rör sökande med utbildning från Sverige
har ökat något 2018, bland annat mot bakgrund av en ny föreskrift och
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en ny specialistinriktning för tandläkare. Prövningarna av de ärendena
är mer omfattande än tidigare. Det skiljer i snittkostnad för handläggning av ansökningar för personer med svensk utbildning respektive
utbildning inom EU och EES. Det beror på att handläggningen för personer med svensk utbildning kräver mer redovisning och utredning samt
att alla ansökningar granskas av medicinskt sakkunniga. Personer som
har utbildats inom EU och EES har redan fått sin utbildning granskad i
respektive utbildningsland.

Intyg
Personer som finns i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 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 2018 utfärdade vi 3 053 sådana
pappersintyg.
Tabell 17. Intyg
Antalet intyg, snittkostnaden (kronor) och den totala kostnaden (tusen kronor) för dessa
2016–2018, löpande priser
Prestation

2018

2017

2016

Antal

3053

3164

2913

Snittkostnad (kronor)

133

123

182

Total kostnad (tusen kronor)

405

374

529

Kommentar volym- och kostnadsberäkningen
Snittkostnaden per intyg har sjunkit 2018 och 2017 jämfört med 2016.
Det beror delvis på ett förändrat arbetssätt och också på att vi haft
kontinuitet i personalstyrkan. Det finns viss osäkerhet i den redovisade
tidsåtgången beroende på att samma personal arbetar med flera olika
prestationer.
Särskilt förordnande
För samtliga 21 legitimationsyrken är yrkestiteln skyddad, vilket innebär att bara den som har legitimation för yrket får använda yrkestiteln.
Utöver 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 arbetsgivare.
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
förordnande hos Socialstyrelsen. I vissa fall har landstinget/regionen ett
generellt bemyndigande att själv utfärda det särskilda förordnandet, till
exempel när en svenskutbildad läkare ska göra allmäntjänstgöring.
Under 2018 fattade Socialstyrelsen beslut i 972 ärenden om särskilt
förordnande.
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Tabell 18. Särskilt förordnanade
Antalet beslut, snittkostnaden (kronor) och den totala kostnaden (tusen kronor) för dessa
2016–2018, löpande priser
Prestation

2018

2017

2016

Antal beslut i ärende om särskilt förordnande

972

997

684

Snittkostnad (kronor)

823

1 035

1 270

Total kostnad (tusen kronor)

800

1 000

869

Kommentar volym- och kostnadsberäkningen
Snittkostnaden per beslut sjönk 2018 jämfört med 2017 och 2016. Det
beror delvis på ett förändrat arbetssätt och också på att vi haft kontinuitet
i personalstyrkan. Det finns viss osäkerhet i den redovisade tidsåtgången
beroende på att samma personal arbetar med flera olika prestationer.

Individbaserade register
Socialstyrelsen ansvarar för olika hälsodata- och socialtjänstregister där
man kan följa och analysera utvecklingen i hälso- och sjukvården samt
socialtjänsten samt utvecklingen 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.
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
funktionsnedsättningar 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 samt
diagnoser och åtgärder för patienter som vårdats i psykiatrisk
tvångsvård enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångvård eller
lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Foto: Andre Gottfridsson, Houdini Group AB
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• Registret över kommunal hälso- och sjukvård – inrättades 2007
och innehåller uppgifter om vilka personer som har hälso- och
sjukvårdsinsatser 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 även 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
missbrukare 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
personer som har fått insatser enligt denna lag samt uppgifter om
vilka insatser dessa personer har fått.
• Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med
funktionsnedsättning – 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.
• Registret över ekonomiskt bistånd – har funnits sedan 1985 och
innehåller uppgifter om personer och hushåll som har fått ekonomiskt
bistånd.
Socialstyrelsen har sedan 2011 anlitat externa parter dels för att digitalisera 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. Vi konstaterade dock våren 2017 att denna utkontraktering kan
ifrågasättas i förhållande till nuvarande rättspraxis. Därför beslutade vi
att övergå till att bedriva digitaliseringen och uppgiftsinsamlingen i egen
regi.
Under 2018 har vi nu byggt upp en teknisk infrastruktur för digitalisering av pappersburen information som innefattar skanning och teckentolkning samt registrering av handskrivna blanketter. Sedan sommaren
2018 hanteras all digitalisering av pappersburen information internt på
Socialstyrelsen.
Vi har även tagit fram en inrapporteringsportal för att vi på ett säkert
sätt ska kunna ta emot kommunernas uppgifter till registren och återkoppla det som rapporteras in. Portalen har öppnats successivt under året för
de olika socialtjänstregistren, och nu går all kommunal inrapporterting av
individuppgifter via denna portal.
Innehållet i de individbaserade registren utvecklas kontinuerligt.
Tidigare fick personuppgifterna i läkemedelsregistret endast användas för
epidemiologiska undersökningar, forskning och statistik, men sedan den
1 januari 2018 får uppgifterna även användas för uppföljning, utvärdering
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och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet. Samtidigt
ändrades förordning (2005:363) om läkemedelsregister, så att läkemedelsregistret nu även ska innehålla uppgifter om förskrivningsorsak.
Socialstyrelsen har under året utvecklat ett tillägg till dödsorsaksregistret som benämns substansmodulen. I denna modul sker en automatisk genomläsning av dödsorsaksintygen från samtliga dödsfall som
bedömts ha orsakats av förgiftning med läkemedel eller narkotika.
Samtliga träffar av ett antal på förhand definierade substanser registreras i
dödsorsaksregistret. Nu går det på ett mer detaljerat sätt att beskriva vilka
substanser som bidragit till dödsfall orsakade av förgiftning.
Kostnaderna för att samla in och förvalta data samt utveckla de individbaserade registren uppgick 2018 till cirka 28,6 miljoner kronor, vilket är
högre jämfört med 2017 då kostnaderna uppgick till cirka 27,6 miljoner
kronor. Ökningen beror på omställningskostnader för arbetet med att ta
hem datainsamlingsuppgifter som har varit utkontrakterade. Kostnaderna
hänför sig dels till arbetet med att bygga ny teknisk infrastruktur för
inrapportering av datafiler och för digitalisering av pappersblanketter, dels
till extra personal för digitalisering av pappersblanketter för att beta av
balanser som tillkom under uppbyggnaden av infrastruktur för digitalisering.

Statistik
Socialstyrelsens statistik tas fram utifrån de uppgifter som hälso- och
omsorgssektorerna rapporterar in till våra hälsodata- och socialtjänstregister. Statistiken syftar till att informera allmänhet och samhällsaktörer om förhållandena och utvecklingen inom hälso- och sjukvård
samt omsorg, så att en saklig debatt kan föras och väl underbyggda
beslut fattas.

Officiell statistik
Socialstyrelsen ansvarar för officiell statistik om hälso- och sjukvården
och socialtjänsten. Statistiken omfattar bland annat dödsorsaker, läkemedel och ekonomiskt bistånd. Den publiceras som faktablad med
diagram och i tabeller och baseras till största delen på våra hälsodata-,
dödsorsaks- och socialtjänstregister. På vissa områden görs även
särskilda statistikinsamlingar.
De mest intressanta siffrorna och förändringarna presenteras i övergripande faktablad, och användare kan även på egen hand arbeta vidare
med statistiken i Excelfiler. För varje statistikpublikation finns även en
kvalitetsdeklaration som beskriver statistikens kvalitet, tillförlitlighet,
innehåll, produktion och användningsområde.
Såväl faktablad som Excelfiler publiceras på vår webbplats socialstyrelsen.se. Vi strävar också kontinuerligt efter att öka tillgängligheten
till statistiken genom att i högre grad anpassa publiceringsformatet till
olika användares behov.
Exempel
Socialstyrelsen publicerar årligen Statistik om socialtjänstinsatser till
äldre. Den senaste publicerade statistiken gäller 2017, och den visar att
antalet äldre med någon form av socialtjänstinsats minskar. De vanligaste insatserna är trygghetslarm, hemtjänst, särskilt boende och matdistribution.
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Drygt 313 000 personer som var 65 år och äldre fick minst en socialtjänstinsats, vilket motsvarar närmare 16 procent av åldersgruppen. En
av tre äldre kvinnor fick minst en socialtjänstinsats medan motsvarande
siffra för män var en av fem. Generellt sett har andelen äldre som fått
socialtjänstinsatser minskat något sedan 2015.
Det är vanligt med hemtjänstinsatser i ordinärt boende. Drygt 164 000
hade hemtjänstinsatser i sitt boende, vilket motsvarat 8 procent av befolkningen som är 65 år eller äldre och 23 procent av befolkningen som är
80 år eller äldre.
Tabell 19. Officiell statistik
Antalet produkter, snittkostnaden (kronor) och den totala kostnaden (tusen kronor) för dessa
2016–2018, löpande priser
Prestation
Officiella statistikrapporter
Snittkostnad (kronor)
Total kostnad (tusen kronor)

2018

2017

2016

18

23

16

218

204

205

3 929

4 686

3 277

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Färre statistikprodukter publicerades 2018 jämfört med 2017. Tre
produkter blev försenade och har publicerats i början av 2019 på grund
av förseningar i arbetet med samla in registerdata. För ytterligare två
statistikprodukter gick ansvaret över till Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd.
År 2017 tog Socialstyrelsen beslut om att samla in data till de nationella socialtjänst- och hälsodataregistren helt i egen regi. Tidigare hade
privata aktörer anlitats för delar av insamlingen. Arbetet med att bygga
upp tekniska system och arbetsprocesser för nya inrapporteringar från
kommuner, landsting och regioner och flera andra aktörer har pågått
hela året och medfört att delar av publiceringen av statistik och annan
data har försenats. Arbetet med en ny indatarutin har nu till stora delar
slutförts och bedömningen är därför att vi under 2019 kommer att kunna
leverera den officiella statistiken i enlighet med fastslagen tidplan.
Annan statistik
Socialstyrelsen publicerar även annan statistik än den som är klassificerad
som officiell statistik. Denna statistik är sällan rikstäckande och publiceras inte nödvändigtvis årligen. I begreppet annan statistik ingår den
statistik vi tar fram inom ramen för ett internationellt statistiksamarbete
med bland annat Nordisk medicinalstatistisk kommitté (Nomesko),
Nordisk socialstatistisk kommitté (Nososko), EU, Eurostat, OECD och
Världshälsoorganisationen (WHO). Här handlar det ofta om statistik som
rör hälsa, hälso- och sjukvård, dödsfallsorsaker samt socialtjänst, och
syftet är att bidra till internationella jämförelser. Inom EU-samarbetet
bevakar vi också förslag till ny lagstiftning inom statistikområdet.
Vi informerar regelbundet om statistik i sociala medier; 2018 gjorde vi
bland annat 42 Facebookinlägg.
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Exempel
Rapporten Cancer i siffror 2018 – Populärvetenskapliga fakta om cancer,
bidrar till att fakta och statistik förs ut i samhället på ett nyanserat och
lättförståeligt sätt. Detta är den sjunde upplagan av Cancer i siffror och
liksom tidigare år har rapporten tagits fram i samarbete mellan Socialstyrelsen och Cancerfonden.
I rapporten redovisas trender sedan 1980-talet vad gäller insjuknande,
överlevnad och antalet dödsfall i de vanligast förekommande cancerformerna. År 2016 fick över 60 000 personer ett cancerbesked och drygt
64 000 nya cancerfall upptäcktes i Sverige. Statistiken visar bland annat
att fler insjuknar i cancer men att fler också överlever sin cancer. Ungefär
70 procent av alla som får en cancerdiagnos i dag överlever.
De vanligaste cancerformerna är prostatacancer för män och bröstcancer för kvinnor. Båda dessa cancerformer, liksom hudcancer, har
ökat sedan mätningarna började 1958. Insjuknandet i lungcancer bland
kvinnor har stadigt ökat, vilket återspeglar en ändring i kvinnors rökvanor under 1900-talet. Magsäckscancer och äggstockscancer är exempel
på cancerformer som minskat sedan mätningarna började.

70 procent av de som
får cancer överlever

Tabell 20. Annan statistik
Antalet produkter, snittkostnaden (kronor) och den totala kostnaden (tusen kronor) för dessa
2016–2018, löpande priser
Prestation

2018

2017

2016

Statistikrapporter

33

38

41

Snittkostnad (kronor)

81

94

97

2 673

3 590

3 983

Total kostnad (tusen kronor)

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Antalet produkter varierar mellan åren beroende på efterfrågan och vilka
frågor som är aktuella i omvärlden. Under 2018 publicerades färre statistikprodukter jämfört med tidigare år. Även de totala kostnaderna har sjunkit
något i år jämfört med förra året. Snittkostnaderna varierar med hänsyn
till hur arbetskrävande statistiken är att producera.
Statistikdatabasen
Stora delar av Socialstyrelsens statistik finns tillgänglig via vår webbbaserade statistikdatabas. I år har vi förbättrat uppgiftslämnarnas
möjligheter att följa sina inskickade data i en webbdatabas inom området
psykiatri. Syftet är att stimulera till bättre åtgärdskodning och inrapportering,
vilket på sikt ska leda till en ökad datakvalitet.
I statistikdatabasen har vi uppdaterat statistikområdena hälso- och
sjukvårdspersonal respektive tandhälsa med fler och nya sökvariabler.
En nyhet är att det nu är möjligt att ta fram statistik om skadehändelser
för olika åldersklasser och på länsnivå för personer som behandlats i
slutenvård eller specialiserad öppenvård.
För tolv statistikområden – bland annat läkemedel, dödsorsaker samt
diagnoser i öppen och sluten vård – har vi lanserat Application Programming Interface (API) vilket underlättar för utvecklare i omvärlden att ta
fram nya produkter och tjänster baserat på vår statistik.
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År 2018 har externa besökare laddat ner nästan 14 000 resultatsammanställningar i genomsnitt per månad, vilket är en ökning jämfört med
2017 då knappt 13 000 nerladdningar gjordes i snitt per månad. Under
den senaste treårsperioden har nerladdningarna från statistikdatabasen
ökat med 32 procent. För 2018 uppgick kostnaderna till cirka 1,6 miljoner
kronor, vilket är något lägre jämfört med 2017 då kostnaderna uppgick
till knappt 1,8 miljoner kronor.

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 myndigheter som beställer data ur ett eller flera av Socialstyrelsens register.
Registerdata är sekretesskyddade enligt lag och statistiksammanställningar lämnas ut först efter att vi har fastställt att uppgifterna inte kan
hänföras till någon enskild person.
Tabell 21. Beställningar av registeruppgifter för statistikändamål
Antalet inkomna och avslutade beställningar, intäkter (tusen kronor) och totala kostnader
(tusen kronor) 2016–2018, löpande priser
Prestation

2018

2017

2016

Antal inkomna beställningar av registeruppgifter för statistikändamål

303

309

314

Antal avslutade beställningar av
registeruppgifter för statistikändamål

292

279

355

Intäkter (tusen kronor)

1 913

2 315

2 007

Total kostnad (tusen kronor)

4 510

4 332

4 783

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Antalet beställningar och kostnaderna är i stort sett jämförbara med
föregående år. Intäkterna är något lägre 2018 jämfört med 2017 och 2016.
Utlämnande av registeruppgifter för forskningsändamål
Registerdata skyddas av sträng sekretess men kan lämnas ut för forskning efter särskild prövning. Socialstyrelsens hälsodata-, dödsorsaksoch socialtjänstregister används i många forskningsstudier i Sverige, till
exempel inom epidemiologi, kliniska prövningar och kliniska studier.
Beställningarna av registeruppgifter för forskningsändamål varierar i
komplexitet, vilket påverkar handläggningstiderna och kostnaderna för
att leverera en beställning. Ofta behöver vi samköra uppgifter från flera
register och även tillföra data från andra registerhållare eller forskarnas
egna patientmaterial. Ungefär två tredjedelar av beställningarna innebär
samkörning med andra registerhållare. Dessa beställningar ställer stora
krav på samarbete mellan registerhållarna och tekniska lösningar för att
föra över information.
Under 2018 tog vi emot drygt 20 fler beställningar än 2017, och under
första halvåret 2018 ökade kön med icke handlagda beställningar på
grund av ett minskat antal handläggare. Kön var som längst i juli och
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uppgick då till 230 beställningar; i slutet av året hade vi 160 beställningar
i kö, det vill säga en minskning med 70 beställningar på mindre än
6 månader. Vi har i år fortsatt att effektivisera beställningsarbetet med
målet att förkorta handläggningstiden. Till exempel är beslutsprocessen
förenklad med en reviderad delegationsordning. Vi har även minskat
kravet på pappersdokumentation, vilket minskar administrationen för
handläggarna. Vi har genomfört utbildningar för att öka beställarnas
kunskap om hur vi bedömer deras ansökningar samt skapat mer
pedagogiska instruktioner för beställarna.
Ytterligare en stor satsning är uppbyggnaden av en e-tjänst för att
beställa data. Socialstyrelsen blir då Sveriges första registerhållare med
en sådan tjänst. E-tjänsten förväntas tas i drift i februari 2019, och vi
bedömer att vi 2019 förhoppningsvis kan börja se effekterna av flera års
effektiviseringsarbete och verksamhetsutveckling.
Tabell 22. Beställningar av registeruppgifter för forskningsändamål
Antalet inkomna och avslutade beställningar, intäkter (tusen kronor) och totala kostnader
(tusen kronor) 2016–2018, löpande priser
Prestation

2018

2017

2016

Antal inkomna beställningar av registeruppgifter för forskningsändamål

396

374

430

Antal avslutade beställningar av
registeruppgifter för forskningsändamål

377

355

299

9 134

7 414

5 125

12 589

12 503*

6 648

Intäkter (tusen kronor)
Total kostnad (tusen kronor)

* I årsredovisningen 2017 angavs för låga totala kostnader vilket korrigerats ovan.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Under 2018 har fler beställningar avslutats och de totala intäkterna har ökat
jämfört med 2017 och 2016. Det är även en högre fakturering per beställning
2018 jämfört med tidigare år. De högre kostnaderna för 2017 och 2018 beror
på högre personalkostnader jämfört med 2016. Från 2017 ingår även kostnader för den juridiska handläggningen, vilken inte räknades in tidigare.

Registret över legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal
Socialstyrelsen ansvarar för registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det så kallade HoSp-registret. Registret innehåller uppgifter
om aktuell behörighet inklusive begränsningar, till exempel återkallade
legitimationer, prövotid och begränsad förskrivningsrätt. När vi svarar på
frågor om behörighet, och vid beställningar ur registret, strävar vi efter att
svara inom 48 timmar. Under 3 av årets 12 månader klarade vi den svarstiden. Svarstiden har varierat med mellan 2 till 13 arbetsdagar.
Under 2018 har den första sjukvårdsregionen anslutits med direktåtkomst till uppgifterna i HoSp-registret och det är tänkt att fler ska
anslutas framöver. De kodverk som används i registret har också
uppdaterats och publicerats på registrets webbplats. Nu är exempelvis
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innehållet förändrat och informationen om vilka som har behörighet som
specialisttandläkare uppdaterad, med utgångspunkt från förändringarna
i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:77) om
tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.
Tabell 23. Registerutdrag över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Antalet beställningar, förfrågningar, telefonsamtal och den totala kostnaden (tusen kronor)
för dessa 2016–2018, löpande priser
Prestation
Antal beställningar av större
registerutdrag
Antal förfrågningar via e-post*

2018

2017

2016

798

510

573

83 918

74 253

59 605

Antal telefonsamtal*

7 464

5 108

5 036

Total kostnad (tusen kronor)

6 418

5 321

4 668

*Gäller frågor om enstaka behörigheter.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Antalet förfrågningar har fortsatt att öka 2018. Vi kan konstatera att
bemanningsföretag och andra arbetsgivare beställer mer än tidigare år.

Donationsregistret
Fler organ behöver doneras i Sverige och under 2018 har Socialstyrelsen
fått ett utökat och förtydligat uppdrag inom donations- och transplantationsområdet. Vi har etablerat ett nationellt donationscentrum med ansvar
för nationell samordning och kunskapsstödjande insatser till hälso- och
sjukvården. Centrumet arbetar även med att etablera samverkansformer med beslutsfattare, patientföreträdare och profession, för att i
dialog identifiera prioriterade frågor på nationell nivå.
Centrumet ansvarar också för att allmänheten får kontinuerlig information
i donationsfrågor och ska underlätta för enskilda att göra sin inställning till
donation känd genom exempelvis Socialstyrelsens donationsregister. Via
detta register kan allmänheten meddela sin inställning till att donera organ
och vävnader och behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan söka i registret
för att se om en död 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.
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Tabell 24. Registreringar i donationsregistret
Antalet anmälningar och ändringar, det totala antalet registreringar
samt den totala kostnaden (tusen kronor) för dessa 2016–2018, löpande priser
Prestation

2018

2017

2016

72 271

64 419

38 196

1 635 323
60 % /40 %

1 589 947
60 % /40 %

1 562 427
60% /40%

3 178

3 064

3 352

Antal nyanmälningar och ändringar
Totalt antal registrerade individer*
varav fördelning kvinnor/män
Total kostnad (tusen kronor)
* Totalantalet registreringar är en ögonblicksbild.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Kostnaden 2018 ligger i paritet med tidigare år. I år har antalet som
registrerat sin vilja i donationsregistret ökat med 35 376 personer. Flera
faktorer kan ha påverkat det ökade antalet anmälningar. Bland annat har
vi ökat närvaron i digitala medier och vi har även tagit fram filmer för
väntrum på vårdcentraler och tandläkarmottagningar. Vidare har frågan
fått ett ökat fokus rent allmänt, inte minst genom aktiva patientföreningar.
Vi ser också en ökning i antalet nyanmälningar i samband med den så
kallade Donationsveckan. Under Donationsveckan 2016 gjorde cirka
4 000 personer sin vilja känd. Denna siffra ökade 2017 till 9 100 personer
och 2018 till 12 400 personer. Av dem som gör sin vilja känd under just
Donationsveckan är cirka 30 procent män och 70 procent kvinnor.

Tillståndsprövning
Socialstyrelsen utfärdar en rad olika tillstånd, till exempel passtillstånd för
personer som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och tillstånd till transplantation i ärenden med underårig
donator. Tillståndsärendena kan initieras antingen av enskilda personer
eller av hälso- och sjukvården. Sedan den 1 juli 2017 handlägger Socialstyrelsen ansökningar om förlängd frystid av befruktade ägg som ett
tillståndsärende, och sedan den 1 juli 2018 handlägger vi också dispenser
från krav i lag och förordning avseende syn och hörsel som ett tillståndsärende inom myndigheten. De ärendetyperna handlades tidigare
av Rättsliga rådet.
Tabell 25. Beslut i tillståndsärenden
Antal beslut och den totala kostnaden (tusen kronor) för dessa 2016–2018, löpande priser
Prestation

2018

2017

2016

Antal beslutade tillståndsärenden

471

390

106

varav
– ärenden gällande förlängd frystid samt

360

295

– ärenden gällande dispenser från krav i lag
och förordning avseende syn och hörsel
Total kostnad (tusen kronor)

84

20
2 729

1 544

520
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Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Kostnaderna för tillståndsärenden har ökat sedan 2017 och 2016, bland
annat mot bakgrund av att ärendetyperna förlängd frystid respektive
dispenser från krav i lag och förordning numera hanteras inom Socialstyrelsen och inte längre hos Rättsliga rådet. I redovisningen är samtliga
ärenden för förlängd frystid av befruktade ägg som avslutades 2017
redovisade under tillståndsprövning för 2017 (även de ärenden som det året
hanterades av Rättsliga rådet). På motsvarande sätt är samtliga ärenden
som avslutats 2018 gällande dispenser från krav i lag och förordning
avseende syn- och hörsel redovisade här (även de som 2018 har hanterats
av Rättsliga rådet). Kostnaderna för Rättsliga rådets hantering av de två
ärendetyperna har uppskattats utifrån en bedömning om relativ resursåtgång för olika ärendetyper och känd volym för dessa ärendetyper hos
Rättsliga rådet, och de är medräknade i de totala kostnaderna för tillståndsprövning 2017 och 2018.

Specialistkompetenskurser för ST-läkare
Socialstyrelsens specialistkompetenskurser (SK-kurser) under specialiseringstjänstgöring riktar sig till läkare med svensk läkarlegitimation som
är under utbildning i Sverige. Socialstyrelsen upphandlar och administrerar kurserna, vilka finansieras av statliga medel. Innehållet i de kurser vi
erbjuder är kopplat till föreskrifterna om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Våren 2018 gavs 46 kurser och hösten 2018 gavs 70 kurser.
Tabell 26. Specialistkompetenskurser för ST-läkare
Antalet kurser, antalet erbjudna kursplatser och den totala kostnaden (tusen kronor) inklusive
framtagande av kursämnen 2016–2018, löpande priser
Prestation
Antal kurser
Antal kursplatser
Total kostnad (tusen kronor)

2018

2017

2016

116

107

104

3 523

3 253

3 030

24 842

22 534

23 767

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Kostnaden för kurserna är högre, och antalet kurser och kursplatser är fler,
2018 jämfört med tidigare år. Vi fick även ett regeringsuppdrag med extra
medel för att kunna tillhandahålla kurser med högt söktryck ytterligare en
gång under året.

Statsbidrag
Statsbidrag är ett verktyg för att exempelvis stimulera kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården, inom socialtjänsten samt inom det
folkhälsoarbete som civilsamhällets organisationer utför. Socialstyrelsen
fördelar statsbidrag främst till civilsamhällets organisationer samt till
kommuner, landsting och regioner.
Foto: Susanne Walström, Johnér bildbyrå AB
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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 cirka 5 miljarder kronor i bidrag 2018.
Vissa av bidragen måste verksamheterna söka, och 2018 fördelade vi
totalt 646 miljoner kronor i bidrag efter ansökningar, jämfört med
581 miljoner kronor 2017.
Socialstyrelsen handlägger även transfereringar i form av bidragsutbetalningar, där 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
2018 fördelade vi cirka 4,4 miljarder kronor i sådana bidrag, jämfört med
drygt 2,8 miljarder kronor 2017. Av de 4,4 miljarder kronorna avsåg 4,2 miljarder kronor statsbidrag utan ansökningsförfarande men med uppföljning.
För de flesta statsbidrag måste de verksamheter som beviljas bidrag återrapportera till Socialstyrelsen och återbetala medel som de inte har förbrukat.

Exempel
Socialstyrelsen har uppdraget att fördela stimulansmedel till kommunernas sociala barn- och ungdomsvård 2016–2020, och vi har fördelat
930 miljoner kronor till och med 2018. Uppdraget slutredovisas 2021.
Målet med stimulansmedlen är att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare och administratörer inom den sociala barn- och ungdomsvården, för
att på så sätt frigöra och skapa mer tid för socialsekreterare och arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning. Årets uppföljning visar att
kommunerna 2017 anställde 1 168 personer med hjälp av stimulansmedlen, varav 55 procent socialsekreterare, 30 procent administratörer
och 15 procent arbetsledare.
Enligt kommunerna har statsbidraget möjliggjort
• ökat utrymme för myndighetsutövning vad gäller barn och unga
(utredning och uppföljning av insatser)
• ökat stöd till socialsekreterare och arbetsledare
• mer tid för kvalitetsutveckling
• ökat utrymme för introduktion, handledning samt
fort- eller vidareutbildning av personalen.
Vidare har statsbidraget påverkat arbetsmiljön positivt, och en mer stabil
personalsituation med fler tjänster och tillsvidareanställningar har lett till
att det har blivit lättare för kommunerna att behålla personal.
Ett antal kommuner anser dock fortfarande att de har en ansträngd situation med ett stort antal ärenden och svårigheter att rekrytera socialsekreterare.

Foto: Bildarkivet, Jörgen Wiklund
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Tabell 27. Statsbidrag
Antalet bidrag och mottagare av bidrag utan ansökningsförfarande, antalet bidrag och
antalet ansökningar samt antalet beviljade ansökningar med ansökningsförfarande samt
den totala kostnaden (tusen kronor) för dessa 2016–2018, löpande priser
Prestation

2018

2017

2016

30

23

23

Antal mottagare av bidrag utan
ansökningsförfarande

2 562

1 243

1 532

Kostnad (tusen kronor)

8 418

7 176

8 727

Antal bidrag utan ansökningsförfarande

Antal bidrag med ansökningsförfarande
Antal ansökningar
Antal beviljade ansökningar

19

19

922

883

666

692

641

7 282

6 381

7 783

15 700

13 556

16 510

Kostnad (tusen kronor)
Total kostnad (tusen kronor)

20
902

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Generellt har antalet uppdrag (bidrag) från regeringen ökat 2018, vilket gjort
att mer resurser krävts för utredning och administration. Detta har ökat
Socialstyrelsens kostnader för att hantera regeringsuppdragen. Antalet mottagare av bidrag utan ansökningsförfarande har mer än fördubblats medan
antalet beviljade ansökningar efter ansökningsförfarande har minskat något.

Remisser
Socialstyrelsen får varje år ett stort antal remisser från Regeringskansliet
samt andra myndigheter och organisationer, och vi besvarar samtliga.
Tabell 28. Remisser
Antalet inkomna remisser och den totala kostnaden (tusen kronor) för dessa 2016–2018,
löpande priser
Prestation
Remisser från Regeringskansliet
Remisser från domstolar, JO och JK*
Remisser från övriga
Totalt antal remisser
Total kostnad (tusen kronor)

2018

2017

2016

73

112

87

1

7

7

48

39

41

122

158

135

4 633

6 203

6 270

* Inkluderar inte remissärenden där Socialstyrelsen är part.

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Vi har tagit emot färre antal remisser 2018 jämfört med 2017, vilket lett till
lägre kostnader.
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Regelgivning
Figur 4. Kostnadsfördelning
Regelgivning

Upplysningstjänst 37 %
Rättsligt stöd och utredningar 30 %
Föreskrifter, allmänna råd
och handböcker 22 %
Informationssäkerhet 10 %
Övrigt 1 %

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, vilka
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 verksamhetsgrenen Kunskap.
Kostnaderna för verksamhetsgrenen Regelgivning är cirka 58 miljoner
kronor, vilket motsvarar cirka 6 procent av Socialstyrelsens totala kostnader och fördelar sig enligt figur 4.

Gemensamma författningssamlingen
Socialstyrelsen ger ut Gemensamma författningssamlingen avseende
hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS).
Utöver våra egna föreskrifter och råd kungörs även föreskrifter och
allmänna råd beslutade av
•
•
•
•
•
•
•

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

Exempel – författningsändringar för att tillgängliggöra naloxon
Under året har Socialstyrelsen beslutat om Socialstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m.
(HSLF-FS 2018:38) samt Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för
sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF-FS 2018:43).
Båda dessa föreskrifter syftar till att tillgängliggöra naloxonläkemedel.
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Regelförändringar har gjort det möjligt för personal inom räddningstjänsten att administrera vissa naloxonläkemedel.
Foto: Helena Wahlman, Johnér bildbyrå AB
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Ändringen i ambulansföreskriften har gjort det möjligt för personal
inom räddningstjänsten att administrera vissa naloxonläkemedel, och
föreskriften om sjuksköterskornas behörighet att förskriva och ordinera
läkemedel har gett sjuksköterskor möjlighet att förskriva naloxonläkemedel som efter godkännande kan administreras av andra personer än
hälso- och sjukvårdspersonal.
Utöver de sjuksköterskor som har rätt att ansöka om förskrivningsrätt
har det även blivit möjligt för vårdgivare att låta andra sjuksköterskor
förskriva naloxon. Vilken kompetens en sjuksköterska ska ha för detta
ska dock anges i vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av
läkemedel. Verksamhetschefen ska sedan ansvara för en bedömning av
om sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att förskrivningen
ska vara förenlig med god och säker vård.
Dessa båda förändringar av föreskrifterna ger förutsättningar för
hälso- och sjukvården att starta så kallade naloxonprogram, där förskrivning och utlämning av läkemedlet kombineras med utbildning.
Tabell 29. Föreskrifter och allmänna råd
Antalet beslutade författningar samt den totala kostnaden (tusen kronor) för dessa
2016–2018, löpande priser
Prestation
Antal beslutade författningar*
Total kostnad (tusen kronor)

2018

2017

2016

28

53

40

6 935

18 395

22 668

* 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. Kostnaderna är lägre 2018 på grund av att inget större flerårigt föreskriftsarbete beslutats under året. Fleråriga föreskriftsprojekt
redovisas inte förrän det år de beslutas.
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Handböcker
Exempel
Handboken Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS syftar till
att ge stöd till boendepersonal, handläggare och beslutsfattare i kommunerna när de planerar, handlägger respektive utför insatsen bostad
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS. Handboken utgår från lagstiftning som direkt eller indirekt rör insatsen, uttalanden i förarbeten och
rättsfall samt andra kunskapskällor. Ett viktigt underlag i arbetet har
varit vanliga frågor till Socialstyrelsen.
Handboken gavs ut första gången 2003 och detta är den tredje
omarbetade upplagan. Sedan den förra versionen (från 2007) har bland
annat ansvaret för tillsyn ändras. Sverige har även ratificerat FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Verksamheter enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och
full delaktighet i samhällslivet för de boende. I den nya handboken har
vi till exempel förstärkt texterna om möjligheten att flytta ihop med
en partner. Handboken kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna
enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Tabell 30. Handböcker
Antalet publicerade handböcker, snittkostnaden (kronor) och den totala kostnaden (tusen
kronor) för dessa 2016–2018, löpande priser
Prestation
Antal nya och reviderade handböcker

2018

2017

2016

1

1

2

Snittkostnad (kronor)

934

1 167

532

Total kostnad (tusen kronor)

934

1 167

1 063

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Under 2018 har Socialstyrelsen reviderat en handbok. Arbetet med att ta
fram eller revidera handböcker sträcker sig i de flesta fall över ett par år
och antalet styrs bland annat av vad som efterfrågas från socialtjänsten.

Foto: www.imagesource.com
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Särskilda organ
Figur 5. Kostnadsfördelning
Särskilda Organ

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämd
(HSAN) 38 %
Rättsliga rådet 37 %
Rikssjukvårdsnämnden/
Nämnden för nationell
högspecialiserad vård 7 %
ST-rådet 7 %
Övrigt 11 %

Vid Socialstyrelsen finns fyra särskilda organ som är instiftade av
regeringen i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.
Den 1 mars 2018 upphörde dock Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation (Donationsrådet) och ersattes av Nationellt donationscentrum
(NDC). Rikssjukvårdsnämnden ersattes från den 1 juli 2018 av Nämnden
för nationell högspecialiserad vård. De två övriga organen – Nationella
rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet) och Socialstyrelsens råd
för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor (Rättsliga rådet)
– bedriver sin verksamhet oförändrat. Socialstyrelsen utför enligt regeringens instruktion administrativa och handläggande uppgifter åt Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Kostnaden för detta räknar vi
till Särskilda organ.
Kostnaden för verksamhetsgrenen Särskilda organ är cirka 24 miljoner
kronor, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av myndighetens totala kostnader och fördelar sig enligt figur 5.

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 domstol eller en myndighet
gäller det främst allmänmedicinska och rättsmedicinska samt rättspsykiatriska och psykiatriska frågor.

Handläggningstiderna klarar målen
Handläggningstiderna för rådets ärenden varierar beroende på
ärendeslag. Målen för handläggningstiderna är följande:
•
•
•
•

rätts- och allmänmedicinska ärenden: yttrande inom 3 månader
allmän- och rättspsykiatriska ärenden: yttrande inom 3 veckor
fastställelse av ändrad könstillhörighet: beslut inom 6 månader
begäran om prövning av läkares beslut där någon nekats assisterad
befruktning med donerade könsceller: beslut inom 8 veckor
• abort- och steriliseringsärenden: beslut inom 1 vecka.
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Enstaka ärenden kan ha längre handläggningstider, exempelvis om rådet
behöver hämta in särskilda expertutlåtanden.
Tabell 31. Rättsliga rådet
Antalet avslutade ärenden per ärendegrupp, det totala antalet avslutade ärenden och den
totala kostnaden (tusen kronor) för dessa 2016–2018, löpande priser
Prestation
Rättsmedicin
Allmänmedicin
varav ärenden gällande dispenser från
krav i lag och förordning avseende syn- och
hörsel
Allmänpsykiatri
Rättspsykiatri

2018

2017

2016

8

9

1

26

42

63

0

25

36

4

5

6

19

21

Förlängd frystid

30
316

Ändrad könstillhörighet

446

451

182

Abort

576

563

565

Sterilisering

5

8

6

Begäran om prövning av läkares beslut där
någon nekats assisterad befruktning med
donerade könsceller

3

6

1

133

116

147

Totalt antal ärenden

1 223

1 221

1 316

Total kostnad (tusen kronor)

7 967

7 829

7 530

Övriga

Kommentar till volym- och kostnadsberäkningen
Rättsliga rådets största ärendeslag är fastställelse av ändrad könstillhörighet och tillstånd till sena aborter (efter utgången av 18:e havandeskapsveckan). De övriga ärendeslagen är tämligen små. Ärenden om
fastställelse av ändrad könstillhörighet har ökat under flera år. År 2018
inkom 453 ärenden (jämfört med 409 ärenden 2017 och 289 ärenden
2016). Handläggningstiderna för samtliga ärendeslag har under året varit
i linje med målen för verksamheten.
Sedan den 1 juli 2017 handlägger inte längre Rättsliga rådet ärenden
som gäller ansökningar om förlängd frystid av befruktade ägg, utan de
ärendena handläggs av Socialstyrelsen som ett tillståndsärende. Sedan
den 1 juli 2018 handlägger inte heller Rättsliga rådet ärenden som gäller
dispenser från krav i lag och förordning avseende syn och hörsel utan de
hanteras som tillståndsärenden inom Socialstyrelsen. För att underlätta
jämförelser över tid vad gäller antalet hanterade ärenden för olika ärendeslag redovisas ärendeslaget förlängd frystid av befruktade ägg i sin
helhet från 2017 under tillståndsprövning. På motsvarande sätt redovisas
även ärendeslaget dispenser från krav i lag och förordning avseende syn
och hörsel från och med 2018 under tillståndsprövning. Kostnaderna för
Rättsliga rådets hantering av de nämnda två ärendetyperna har uppskattats utifrån en bedömning om relativ resursåtgång för olika ärendetyper och känd volym för dessa ärendetyper hos Rättsliga rådet, och är
medräknade i de totala kostnaderna för tillståndsprövning 2017
och 2018.
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Kostnaderna för Rättsliga rådets verksamhet påverkas av vilka ärendetyper som rådet har att hantera samt av antalet ledamöter och experter
som behövs och hur deras insatser ersätts. Vissa har avtalad månadslön
medan andra ersätts per tillfälle eller ärende. Ersättningsmodellerna kan
ändras över tid.

Nämnden för nationell
högspecialiserad vård
Nationell högspecialiserad vård kallas vård som är komplex, sällan
förekommande och som koncentreras till färre platser i landet. Syftet
med denna koncentration är att upprätthålla en god kvalitet, hög patientsäkerhet och en effektiv användning av hälso- och sjukvårdens resurser.
Socialstyrelsen beviljade tidigare tillstånd att bedriva rikssjukvård
via Rikssjukvårdsnämnden. I framtiden kommer vi i stället att bevilja
tillstånd för nationell högspecialiserad vård via Nämnden för nationell
högspecialiserad vård. Skälet till förändringen är en ändring i hälso- och
sjukvårdslagen, där begreppet rikssjukvård ersattes med begreppet
nationell högspecialiserad vård. Rikssjukvården som funnits sedan 2007
har som mest bedrivits på två ställen i landet medan nationell högspecialiserad vård kommer att kunna bedrivas på upp till fem ställen.
Under 2017 inleddes ett arbete med att ta fram en ny process för att
definiera vad som ska benämnas nationell högspecialiserad vård. Denna
process har fortsatt 2018 i samverkan med landstingens och regionernas nya struktur för kunskapsstyrning. Ett pilotprojekt påbörjades 2018
inom två områden (nervsystemets sjukdomar samt kvinnosjukvård och
förlossning) i syfte att testa och justera processen. Parallellt med detta
inventeras övriga sjukdomsområden för att identifiera vårdområden som
kan komma att utgöra nationell högspecialiserad vård.
Under 2018 har arbetet med den nya nämnden inletts och beslut om en
handläggningsordning har tagits.

Foto: Johan Alp, Scandinav bildbyrå AB
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Personal
och kompetens
Den 31 december 2018 var 776 personer anställda vid Socialstyrelsen.
Av dessa var 703 tillsvidareanställda och 73 tidsbegränsat anställda.
Genomsnittsåldern var 47 år. Totalt 75,6 procent var kvinnor och
24,4 procent män. På ledande positioner är ungefär var tredje person man.
Lägst andel män har vi i åldersgruppen under 30 år och högst andel män
har vi i åldrarna 40–49 år. Vi strävar efter en mer jämn könsfördelning
och månar också om mångfaldsperspektiven. Till att börja med har vi sett
över kvalifikationskraven vid rekryteringar för att minska risken för att få
för snäva urval. Det handlar till exempel om att kvalifikationskraven inte
ska vara diskriminerande och att vi utformar annonser och väljer kanaler
utifrån ett inkluderande perspektiv. Under 2018 har Socialstyrelsen
genomfört 177 rekryteringar med i genomsnitt 22 sökande per tjänst,
vilket kan jämföras med 2017 då 207 rekryteringar genomfördes. I uppgiften om antalet rekryteringar ingår både externa och interna kandidater.
Under året har 126 personer börjat på Socialstyrelsen och 92 personer har
slutat. Antalet anställda har ökat med 34 personer. Vi har också välkomnat 7 personer inom ramen för Moderna beredskapsjobb i staten samt
3 personer inom regeringsuppdraget till landets myndigheter att ta emot
praktikanter med funktionsnedsättning.

Kompetensutveckling
Den samlade kunskapen och kompetensen ökar
Våra medarbetare uppmuntras att utveckla sin kompetens på olika
områden. Nyheter i det interna utbildningsutbudet är bland annat en
förvaltningsrättsutbildning och en utbildning om hbtq och normer. Vi
erbjuder även interna seminarier inom olika områden, i syfte att öka vår
samlade kunskap om de olika områden vi arbetar med. Bland annat har
avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten under året anordnat seminarierna Att vidga vetandet och Barns delaktighet internt/Unga
direkt samt ett antal interkulturella seminarium.
Våra chefer ska ha förutsättningar att vara goda ledare
Socialstyrelsen arbetar kontinuerligt för att utveckla chefskapet genom
att stödja och förbättra förutsättningarna för ett bra chefs- och ledarskap.
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Nytt i vårt interna utbildningsutbud är bland annat en utbildning om hbtq och normer. Foto: Fredrik Streiffert
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Under året har vi tagit fram ett program för chefs- och ledarutveckling
som tydliggör vad vi erbjuder våra chefer i form av obligatoriska och
valbara utbildningar (bland annat chefsintroduktion, systematiskt arbetsmiljöarbete, lönesättande samtal, riskanalys och upphandling), externt
och internt stöd (exempelvis coachstöd enskilt och i grupp) samt löpande
aktiviteter (till exempel chefsdagar, chefsfrukostar, seminarier och
inspirationsföreläsningar).
Under året har Socialstyrelsen även sett över chefsstrukturen på
myndigheten för att ge cheferna rätt förutsättningar och undvika att de
får för hög arbetsbelastning. Cheferna har bland annat möjlighet till ett
externt chefsstöd, och vi har skapat interna chefsnätverk för att stärka
kollegialt lärande och ett myndighetsövergripande samarbete.

Hälsa och arbetsmiljö
Sjukfrånvaron har ökat
Socialstyrelsen har under 2018 uppdaterat rutinen för sjukfrånvaro och
rehabilitering utifrån de lagkrav i sjukförsäkringen som gäller från och
med den 1 juli 2018. Vi följer upp sjukfrånvaron månatligen och gör en
särskild analys av vad sjukfrånvaron beror på – om det handlar om arbetsrelaterade eller andra orsaker. Statistiken är en del av den totala analys
och riskbedömning som görs av arbetsmiljön på myndigheten. Analysen
visar att det finns en skillnad i kön gällande arbetsrelaterad ohälsa. Det är
relativt sett fler kvinnor än män som har sjukfrånvaro på grund av arbetet.
Sjukfrånvaron 2018 var totalt 4,5 procent i förhållande till den tillgängliga arbetstiden, vilket är något högre än 2017. Långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) utgjorde 2,6 procent av den tillgängliga
arbetstiden, vilket också är något högre än 2017. Jämfört med 2016 har
både den totala sjukfrånvaron och långtidsjukfrånvaron ökat. Den största
andelen av de som är långtidssjukskrivna är det av andra orsaker än
arbetsrelaterade. I de fall sjukskrivningen bedöms vara arbetsrelaterad
samarbetar Socialstyrelsen med företagshälsovården för att tillhandahålla olika rehabiliteringsinsatser.
Tabell 32. Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i procent av den tillgängliga arbetstiden
2018

2017

2016

Kvinnor

4,5

4,3

3,7

Män
Åldersgruppen 29 år eller yngre
Åldersgruppen 30–49 år
Åldersgruppen 50 år eller äldre

4,7
3,0
3,8
5,6

4,6
3,7
4,3
4,5

3,9
3,7
3,2
4,5

Totalt

4,5

4,4

3,7
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Tabell 33. Långtidssjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro, inklusive personer med sjukersättning
(sammanhängande period av 60 dagar eller mer)

I förhållande till total sjukfrånvaro (procent)

2018

2017

2016

58,1

57,9

54,5

I förhållande till tillgänglig tid (procent)

2,6

2,5

2,0

Antal kvinnor med långtidssjukfrånvaro

46

33

27

Antal män med långtidssjukfrånvaro

11

11

6

Totalt antal personer med långtidssjukfrånvaro på hel- eller deltid

57

44

33

Arbetsmiljöarbetet sker systematiskt och kontinuerligt
Socialstyrelsen arbetar systematiskt med arbetsmiljö som en del i den
dagliga verksamheten och i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Myndigheten hanterar fysisk och psykosocial arbetsmiljö på
arbetsplatsträffar, i utvecklingssamtal och i samverkansgrupper på både
enhets-, avdelnings- och myndighetsövergripande nivå samt genom
regelbundna medarbetarundersökningar. Under 2018 har ett dialogmaterial tagits fram i syfte att utvärdera hur medarbetarna upplever
samverkansarbetet. Utvärderingen kommer att ligga till grund för ett
kontinuerligt förbättringsarbete. Riskbedömningar görs också löpande
till exempel i samband med verksamhetsförändringar.
Socialstyrelsen arbetar systematiskt för att ohälsa och olycksfall i
arbetet ska förebyggas och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås
i enlighet med gällande lagkrav och standarden OHSAS 18001:2007.
Arbetet omfattar fysiska, psykologiska, organisatoriska och sociala
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.
Vi främjar, förebygger och rehabiliterar för stärkt hälsa
Socialstyrelsen arbetar både främjande och förebyggande för att stärka
hälsan hos samtliga medarbetare, men om medarbetare trots det blir
sjuka vidtar vi ett antal rehabiliterande åtgärder för att man ska kunna
återgå i arbete.
• I arbetet med främjande åtgärder har vi under året arbetat fram ett
dialogmaterial som ska stödja avdelningar och enheter i arbetet med
att inventera friskfaktorer. Resultatet från inventeringen ska ligga
till grund för olika myndighetsövergripande satsningar, till exempel
hälsoaktiviteter och föreläsningar.
• De förebyggande åtgärderna handlar företrädesvis om att motverka
att ohälsa uppstår. Det innebär inte minst att vi behöver ha policyer,
rutiner och handlingsplaner på plats. Det förebyggande arbetet handlar
också om att tillhandahålla utbildning för både chefer och medarbetare. Via företagshälsovården anordnar Socialstyrelsen också
regelbundet utbildningar inom exempelvis arbetsmiljö, hjärt- och
lungräddning, beroendeproblematik samt ergonomi.
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• När det gäller rehabilitering har Socialstyrelsen under året utvecklat
och genomfört en ny utbildning för att öka chefers kunskap kring hur
de effektivt kan arbeta med sjukfrånvaro och rehabilitering. I utbildningen ingår arbetsgivarens ansvar och skyldigheter vid rehabilitering
likväl som myndighetens rutiner kring förebyggande arbete med
tidiga insatser vid tecken på ohälsa. Myndigheten har också infört
rehabiliteringssamtal om en medarbetare har fyra sjukfrånvarotillfällen på sex månader, i syfte att tidigt kunna vidta åtgärder vid
tecken på ohälsa. För att underlätta för cheferna och skapa tydlighet i
deras rehabiliteringsarbete har myndigheten även utarbetat nya mallar
och blanketter som stöd i rehabiliteringsprocessen.
Under året har det genomförts en särskild utbildningssatsning för våra
arbetsmiljöombud för att stärka deras kunskaper. Cheferna har möjlighet att ta stöd av personalenheten i rehabiliteringsarbetet i form av stöd i
samtal och utredningar. Vi samarbetar också med företagshälsovården
på grupp- och individnivå för att förebygga ohälsa och arbeta med
arbetslivsinriktad rehabilitering. Socialstyrelsen har även ett avtal med
ett företag som erbjuder personalstöd för enskilda individer. Personalstödet avropas helt anonymt av medarbetaren och kan användas för både
privat och arbetsrelaterad problematik.

Vi arbetar aktivt mot kränkande särbehandling
Som ett led i att arbeta förebyggande enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har Socialstyrelsen
särskilt arbetat med området kränkande särbehandling. Efter #metoo tog
vi fram ett dialogmaterial för att motverka sexuella trakasserier som stöd
för chefer och medarbetare. Vi har arbetat med materialet på arbetsplatsträffar. I samband med detta uppdaterades även myndighetens handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter.
Myndigheten har också uppdaterat rutinen för hantering av trakasserier
och kränkande särbehandling utifrån kravet om aktiva åtgärder.
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EKONOMISKA UPPGIFTER

Sammanställning av väsentliga uppgifter 2014–2018 (tusen kronor)
Uppgift

2018

2017

2016

2015

2014

150 000

148 000

135 000

400 500

408 500

51 889

34 708

25 269

28 024

107 442

31 200

31 200

31 200

31 200

31 200

0

0

0

0

0

450

460

381

83

0

0

9

0

0

358

Utfall avgifter som disponeras av myndigheten

19 986

20 907

19 744

22 075

20 011

Utfall avgifter som ej disponeras av myndigheten

19 830

57 509

16 530

18 906

13 155

19 126

18 154

16 530

14 292

13 155

704

39 355

0

4 614

0

Låneram i Riksgälden
Beviljad ram
Utnyttjad ram
Kontokrediter hos Riksgälden
Beviljad kredit
Utnyttjad kredit
Räntekonto i Riksgälden
Kostnad
Intäkt
Avgifter

varav legitimationsavgifter
varav återbetalningar på avslutade anslag

Utfall övriga ersättningar som ej
disponeras av myndigheten

0

0

0

0

0

Totalt utfall

39 816

78 243

36 274

40 981

33 166

Beräknad budget enligt regleringsbrevet

20 000

14 000

14 000

33 200

32 000

Beviljad

0

255

255

255

255

Utnyttjad

0

0

0

0

0

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 759

18 839

17 892

46 558

14 121

0

0

0

9 938

1 452

Anslagskredit
Uo 9 1:4
Uo 9 1:6

Beviljad
Utnyttjad

Uo 9 8:1

Beviljad
Utnyttjad
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forts. Sammanställning av väsentliga uppgifter 2014–2018 (tusen kronor)
Uppgift

2018

2017

2016

2015

2014

Utgående reservationer
och anslagssparande
Summa utgående reservationer och anslagssparande

138 477

164 878

306 586

123 158

304 955

Bemyndiganden
Tilldelat anslaget Uo 9 2:2
Tilldelat anslaget Uo 13 3:1
Åtaganden

0
100 000
98 500

0
100 000
76 500

0
100 000
156 245*

510 000
0
0

170 000
0
0

637
763
1 481

594
709
1 490

577
648
1 401

559
667
1 416

590
683
1 513

0
25 037

25 037
0

0
0

0
0

0
0

*2016-02-22 fattades beslut om åtagande för 2018. Samma datum
fastställdes regleringsbrev för 2018 med bemyndigande om ytterligare
100 000 tusen kronor.

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

Kapitalförändring enligt balansräkningen
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring
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Resultaträkning (tusen kronor)
2018

2017

Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

812 627
19 986
127 708
196

800 571
20 907
103 847
171

Summa verksamhetens intäkter

960 517

925 496

-589 159

-547 476

-43 191

-41 529

-310 279

-295 963

-767

-626

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Not 1

Not 2

Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

-17 121

-14 865

-960 517

-900 459

0

25 037

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

19 830

57 509

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamheten

-19 830

-57 509

0

0

4 859 955

3 174 566

69 540

76 564

Not 5, 6

Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsutfall
Uppbördsverksamhet

Not 3

Saldo uppbördsverksamhet
Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag

Not 4

-4 929 495

-3 251 130

Saldo transfereringar

0

0

Årets kapitalförändring

0

25 037
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Balansräkning (tusen kronor)
2018-12-31

2017-12-31

36 931
1 075
38 006

21 131
303
21 433

1 545
6 291
7 834
29 990
45 660

1 744
5 755
6 723
29 990
44 212

2 360
2 360

13 624
13 624

1 251
16 525
972

1 897
18 234
2 403

18 749

22 534

19 921
16 077
164
36 162

20 926
17 520
1 286
39 732

53 328
53 328

84 789
84 789

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgälden
Kassa och bank
Summa kassa och bank

136 299
5
136 304

74 184
8
74 193

SUMMA TILLGÅNGAR

330 569

300 516

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

Not 5

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer med mera
Beredskapstillgångar
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

Not 6

Varulager med mera
Varulager och förråd
Summa varulager med mera

Not 7

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar

Not 8

Summa kortfristiga fordringar
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

Not 9

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa avräkning med statsverket

Not 10
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forts. Balansräkning (tusen kronor)
2018-12-31

2017-12-31

0
25 037
0
25 037

0
0
25 037
25 037

3 026
17 974
21 000

2 546
20 331
22 877

44 055
7 834
21 048
57 141
9 909
139 987

27 986
6 723
22 755
69 080
9 499
136 042

56 982

55 300

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

Not 11

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Not 12

Skulder med mera
Lån i Riksgälden
Övriga krediter i Riksgälden
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa skulder med mera

Not 13

Periodavgränsningsposter

Not 14

Upplupna kostnader

87 562

61 260

Summa periodavgränsningsposter

Oförbrukade bidrag

144 544

116 560

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

330 569

300 516

inga

inga

Ansvarsförbindelser
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001 Bidrag till handikapporganisationer (a)

09 03 002 Bidrag till funktionshinderorganisationer (a)

001 Del till Socialstyrelsen (a)

09 01 008 Bidrag till psykiatri (a)

030 Beredskapsläkemedel – del till Socialstyrelsen (a)

028 Till Socialstyrelsens disposition (a)*

024 Bidrag för främjande utveckling av idéburen vård och omsorg (a)

020 Prioriteringscentrum (a)

013 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (a)

002 Bidrag inom folkhälsoområdet (a)

09 01 006 Bidrag till folkhälsa och sjukvård (a)

004 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (a)

09 01 004 Tandvårdsförmåner (a)

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområde 09

007 Allmänna val och dem – del till Socialstyrelsen (a)

01 06 001 Allmänna val och demokrati (a)

Rikets styrelse

Utgiftsområde 01

Anslag
a = Ramanslag

Redovisning mot anslag 2018-12-31 (tusen kronor)

0

0

1 295

1 295

2 007

21 042

0

125

0

23 174

0

0

0

0

Ingående
överföringsbelopp/
reservation

188 742

188 742

58 000

58 000

14 000

56 715

3 000

3 500

365

3 450

81 030

8 500

8 500

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Årets tilldel- Omdisponening enligt rat anslagsregleringsbelopp
brev

0

0

-1 295

-1 295

-2 007

-18 542

0

0

-125

0

-20 674

0

0

0

0

Indragning

188 742

188 742

58 000

58 000

14 000

59 215

3 000

3 500

365

3 450

83 530

8 500

8 500

500

500

Totalt
disponibelt
belopp

-188 742

-188 742

-57 723

-57 723

-13 762

-48 026

-3 000

-3 500

-249

-3 450

-71 987

-8 500

-8 500

-500

-500

Utgifter

0

0

277

277

238

11 189

0

0

116

0

11 543

0

0

0

0

Utgående
överföringsbelopp/
reservation
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109

110

013 Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården (a)

011 Avgiftsfria ferieaktiviteter

29 061

0

18 433

1 935

004 Utvecklingsmedel (a)****

008 Motverka våld mot kvinnor och barn (a)*****

2 139

0

51 567

003 Bidrag till organisationer på det sociala området (a)

001 Avgiftsfri simundervisning (a)

09 04 007 Bidrag till utveckling av socialt arbete med mera (a)

795

1

009 Nationella kunskapscentra (a)

011 Utvecklingsmedel – Socialstyrelsen (a)

0

58 182

47

59 024

0

006 Stöd till anhörigorganisationer (a)

005 Ökad bemanning (a)

003 Bidrag till pensionärsorganisationer (a)***

09 04 005 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (a)

011 Habiliteringsersättning

3 307

0

004 Elektronisk kommunikation (a)

010 Personligt ombud (a)

0

003 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet (a)

1 639

9

002 Tolktjänst (a)**

008 Övrig verksamhet (a)

0

4 954

Ingående
överföringsbelopp/
reservation

001 Rådgivning och annat stöd (a)

09 04 002 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet (a)

Anslag
a = Ramanslag

forts. Redovisning mot anslag 2018-12-31 (tusen kronor)

500 000

450 000

84 000

40 100

66 626

300 000

1 440 726

365 200

15 200

11 000

2 000 000

8 000

2 399 400

350 000

104 460

62 997

20 494

19 708

74 350

94 500

726 509

Årets tilldelning enligt
regleringsbrev

0

0

0

25 000

0

0

25 000

-9 500

0

0

-680

0

-10 180

0

0

0

0

0

15 500

0

15 500

Omdisponerat
anslagsbelopp

-29 061

0

-18 433

-1 935

-2 139

0

-51 567

-795

-1

0

-58 182

-47

-59 024

0

-3 307

-1 639

0

0

-9

0

-4 954

Indragning

500 000

450 000

84 000

65 100

66 626

300 000

1 465 726

355 700

15 200

11 000

1 999 320

8 000

2 389 220

350 000

104 460

62 997

20 494

19 708

89 850

94 500

742 009

Totalt
disponibelt
belopp

-482 933

-449 871

-73 832

-57 138

-65 747

-299 869

-1 429 389

-355 603

-14 890

-10 630

- 1 970 158

-6 403

-2 357 683

-319 337

-103 040

-60 771

-20 494

-19 708

-81 714

-94 500

-699 564

Utgifter

17 067

129

10 168

7 962

879

131

36 337

97

310

370

29 162

1 597

31 537

30 663

1 420

2 226

0

0

8 136

0

42 445

Utgående
överföringsbelopp/
reservation
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*
**
***
****
*****

164 878

106

0

106

164 771

10 250

5 713 844

0

0

0

5 713 844

139 800

139 800

2 000

2 000

668 637

668 637

Årets tilldelning enligt
regleringsbrev

80 320

0

0

0

80 320

50 000

50 000

0

0

0

0

Omdisponerat
anslagsbelopp

-147 871

-106

0

-106

-147 765

-10 250

-10 250

0

0

0

0

Indragning

5 811 171

0

0

0

5 811 171

189 800

189 800

2 000

2 000

683 144

683 144

Totalt
disponibelt
belopp

-5 672 694

0

0

0

-5 672 694

-186 130

-186 130

-1 731

-1 731

-670 745

-670 745

Utgifter

138 477

0

0

0

138 477

3 670

3 670

269

269

12 399

12 399

Utgående
överföringsbelopp/
reservation

Av kvarstående oförbrukade medel utgör 8 515 tusen kronor av regeringen ej beslutade medel.
Kvarstående oförbrukade medel för ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet 2018–2020 beror på att uppdragen erhölls sent under året.
Av kvarstående medel utgör1 597 tusen kronor återbetalningar av ej förbrukade bidrag under tidigare år.
Kvarstående oförbrukade medel om 6 671 tusen kronor beror på att uppdrag om utbildningsinsatser inom socialtjänsten för att förebygga våldsproblematik erhölls sent under året.
Av kvarstående medel avser 9 756 tusen kronor återbetalningar av ej förbrukade bidrag under tidigare år.

Summa Totalt

Summa

13 02 002 006 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter
och möjligheter (a)

09 06 001 001 Spelberoende (a)

Avslutade anslag

Summa

008 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till Socialstyrelsen (a)

10 250

0

006 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och
möjligheter (a)

13 03 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder (a)

0

14 507

14 507

Ingående
överföringsbelopp/
reservation

13 02 002 Åtgärder mot diskriminering och rasism med mera (a)

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområde 13

001 Förvaltningsmedel (a)

09 08 001 Socialstyrelsen (a)

Anslag
a = Ramanslag

forts. Redovisning mot anslag 2018-12-31 (tusen kronor)

EKONOMISK REDOVISNING

111

112

Ap. 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder
– del till Socialstyrelsen (ram)

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

UO 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

100 000

Tilldelat bemyndigande

Beställningsbemyndiganden 2018-12-31 (tusen kronor)

76 500

19 830

704

19 126

Inkomster

98 500

Utestående åtaganden

20 000

0

20 000

Beräknat belopp

Ingående åtaganden

*Avser återbetalningar på avslutat anslag 94 05 005 001 – Insatser för höjd kompetens (inom äldrepolitiken)

Summa övriga offentligrättsliga avgifter

001 Återbetalning av outnyttjade anslagsmedel*

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

503 Utfärdande av legitimationer, intyg med mera

2552 Övriga offentligrättsliga avgifter

Inkomsttitel och benämning

Redovisning mot inkomsttitel 2018-12-31 (tusen kronor)

98 500

2019

0

2020

0

2021

Utestående åtaganden fördelning per år

EKONOMISK REDOVISNING
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Redovisning av finansiella villkor (tusen kronor)
Anslag

Villkor

Utfall

500

500

8 000

8 000

500

500

Utgiftsområde 1
6:1

Allmänna val och dem – del till Socialstyrelsen
Disponeras av Socialstyrelsen

6:1 ap 7

Socialstyrelsen får använda medlen under 2018 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.
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 tusen kronor får utbetalas till olika
kompetenscentrum.
Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 500 tusen kronor till Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) för finansiering av Dentala Material Norden (nordisk
produktdatabas för dentala biomaterial).

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 tusen kronor.

1:6 ap 13

Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar
Medlen ska användas för utbetalning och ersättning avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten
ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin med mera. enligt beslut av
Justitiekanslern. Medlen får även användas för kostnader för pensionåtaganden härrörande avvecklingen av SPRI. Ej villkorat belopp 365 tusen kronor.

1:6 ap 20

Prioriteringscentrum
Socialstyrelsen har tilldelats 3 500 tusen kronor i regleringsbrevet för budgetåret 2018
för att betala ut till Linköpings universitet för verksamheten vid Prioriteringscentrum för
2018.

1:6 ap 24

Bidrag för främjandet av utveckling av idéburen vård och omsorg
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området,
för arbete med att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg. Ej villkorat
belopp 3 000 tusen kronor.
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3 450

249

3 500

3 500

3 000
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forts. Redovisning av finansiella villkor (tusen kronor)
Anslag
1:6 ap 28

Villkor

Utfall

10 000

10 000

Socialstyrelsen får använda 4 500 tusen kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från 28 september 2017 (dnr S2017/05338/FS) angående uppdrag
att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och
sjukvården.

4 500

4 288

Socialstyrelsen får använda 4 100 tusen kronor under 2018 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

3 563

Socialstyrelsen får använda 3 000 tusen kronor under 2018 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
tandvårdsbidraget samt lämna förslag på eventuella förbättringar.

3 000

3 000

Socialstyrelsen får använda 2 500 tusen kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 19 oktober 2017 (dnr S2017/05729/FS) angående uppdrag om
översyn av den indelning och de ersättningsnivåer som fastställs genom förordningen
om läkarvårdsersättning (1994:1121) respektive förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.

2 500

1 392

Socialstyrelsen får använda 2 000 tusen kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 23 november 2017 (dnr S2017/06717/FS) angående uppdrag om
fastställande av nationella kompetenskrav för yrket undersköterska.

2 000

2 000

Socialstyrelsen får använda 500 tusen kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 19 oktober 2017 (dnr S2017/05729/FS) angående uppdraget
att utreda om estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan
innebära betydande hälsorisker, ska omfattas av samma skydd för den enskilde som
gäller för andra behandlingar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen och hur detta i
så fall ska regleras.

500

500

Socialstyrelsen får använda 300 tusen kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 9 mars 2017 (dnr S2017/01565/FS) angående egenvårdsrådgivning.

300

240

Socialstyrelsen får använda 2 500 tusen kronor av anslagssparandet från 2017, i
enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 14 juli 2016 (dnr S2016/04832/FS) angående uppdrag om att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod
för medicinska
åldersbedömningar.

2 500

2 500

Socialstyrelsen har tilldetats 3 800 tusen kronor i regeringsbeslut I:2 från den 25 januari 2018 (dnr S2018/00527/FS) för genomförande av uppdrag som getts i särskild
ordning gällande att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod
för medicinska åldersbedömningar.

3 800

3 800

Socialstyrelsen har tilldelats 8 000 tusen kronor för ett samlat statligt stöd för hälsooch sjukvården på patientsäkerhetsområdet, samt en analys av utvecklingen på
patientsäkerhetsområdet 2018.

8 000

7 537

Till Socialstyrelsens disposition
Socialstyrelsen får använda 10 000 tusen kronor under 2018 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
regeringsbeslut ska Socialstyrelsen stödja utvecklingen av nationella kvalitetsregister
inom den kommunala hälso- och sjukvården, förbättra information om myndighetens
register enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade, ge stöd till kvalitetsregistren vad gäller datakvalitet och tillgänglighet för forskning samt tillhandahålla en samordningsfunktion för myndighetens
kontakter med kvalitetsregistren.
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forts. Redovisning av finansiella villkor (tusen kronor)
Anslag

Villkor

Utfall

Socialstyrelsen tilldelats 3 000 tusen kronor angående utformning och genomförande
av en pilotenkät till tandvårdspatienter för att mäta patientbedömd kvalitet på mottagningsnivå.

3 000

1 535

Socialstyrelsen har tilldelats 3 000 tusen kronor budgetåret 2018 för att ta fram
ett kodverk för kontaktorsak och att följa patientens väg i vården genom så kallat
process-id inom ramen för patientmiljarden.

3 000

2 509

Socialstyrelsen har tilldelats 2000 tusen kronor i regleringsbrevet för budgetåret
2018 avseende Socialstyrelsen angående en kartläggning och analys av hinder för
ändamålsenlig samverkan mellan tandvård och hälso och sjukvård samt förslag på
förbättringsåtgärder.

2 000

2 000

Socialstyrelsen har tilldelats 500 tusen kronor i regeringsbeslut I:2 från den 19 april
2018 (dnr S2018/02496/FS) för att se över kunskapsläget när det gäller ME/CFS
(Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome).

500

494

Regeringbeslut
Socialstyrelsen ges i uppdrag att under 2018, med utgangspunkt i redovisningen av
S2018/03236/FS uppdraget angående förstudie om statsbidrag för regionala kvalitetsregistercentrum

500

483

Regeringbeslut
Socialstyrelsen ska utveckla den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvårdens
S2018/03237/FS tillgänglighet imed fokus på väntetider. I uppdraget ingår även att göra tematiska

2 000

1 848

Socialstyrelsens
Socialstyrelsen ska förbereda sin verksamhet för att kunna pröva och besluta om legiregleringsbrev
timation för hälso- och sjukvårdskuratorer enligt de nya reglerna om legitimation som
S2018/03953/FS föreslagits i prop. 2017/18:138 och som riksdagen har beslutat om.
S2018/04689/FS

1 000

338

14 000

13 762

40 000

40 000

18 000

18 000

(S2017/05729/FS), ta fram ett preciserat förslag på kriterier för medelstilldelning och
uppföljning av statsbidrag.

mätningar av väntetider inom sjukdomsområden med särskilt långa väntetider.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen. Ej villkorat belopp 6 015
tusen kronor
1:6 ap 30

Beredskapsläkemedel
Socialstyrelsen får använda 14 000 tusen kronor under 2018 för beredskapslagring
av läkemedel 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.

1:8

Bidrag till psykiatri
Disponeras av Socialstyrelsen:

1:8 ap 1

Bidrag till psykiatri
Socialstyrelsen får använda 40 000 tusen kronor under 2018 i enlighet med förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller
meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
Socialstyrelsen får använda 18 000 tusen kronor under 2018 i enlighet med förordningen (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och
psykiska funktionsnedsättningar.

1:8

Återbetalningar avseende tidigare år.

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 tusen kronor.
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188 742
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EKONOMISK REDOVISNING

forts. Redovisning av finansiella villkor (tusen kronor)
Anslag

Villkor

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. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet.
1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas under 2018 per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition. Ej villkorat belopp 94 500 tusen kronor.

4:2 ap 2

Tolktjänst
Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) i enlighet med bilaga
till Socialstyrelsens regleringsbrev. Ej villkorat belopp 89 850 tusen kronor.

4:2 ap 3

Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet
Medlen ska fördelas av Socialstyrelsen i enlighet med förordningen (2012:316) om
statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda 500 tusen kronor för utvärdering av bidragsgivningen.
Ej villkorat belopp 19 208 tusen kronor.

4:2 ap 4

4:2 ap 8

116

Utfall

94 500

81 714

19 208
500

500

19 494

19 494

1 000

1 000

Socialstyrelsen får använda 25 903 tusen kronor 2018 för utbetalning till Synskadades
riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar i enlighet med lagen
(2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen
Synskadades Riksförbund. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition. Socialstyrelsen ansvarar för ekonomisk uppföljning av verksamheten.

25 903

25 903

Socialstyrelsen får användas 10 144 tusen kronor 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 tusen
kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

9 894

9 823

250

136

Socialstyrelsen får använda 12 750 tusen kronor för utbetalning under 2018 till den
aktör som efter upphandling tilldelats uppdraget att ha nationellt ansvar för expertstöd,
information med mera inom området dövblindhet (dnr S2012/05379/FST). Socialstyrelsen får av dessa medel medel använda 250 tusen kronor för eget arbete kopplat till
uppdraget.

12 500

12 380

250

237

Socialstyrelsen får använda 2 200 tusen kronor under 2018 i enlighet med uppdrag
under avsnitt uppdrag/socialtjänst med mera. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016
om utbildningen för handläggare inom LSS. Socialstyrelsen får av dessa medel medel
använda 200 tusen kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

2 200

2 188

Socialstyrelsen har tilldelats 9 500 tusen kronor i enlighet med uppdrag nr. 3 om
fallprevention under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev
för 2018.

9 500

7 917

Socialstyrelsen tilldelats 1 500 tusen kronor i enlighet med uppdrag nr. 4 om nationella strategin för demenssjukdom under avsnitt uppdrag/socialtjänst i Socialstyrelsens
regleringsbrev för 2018.

1 500

1 500

Socialstyrelsen har tilldelats 1 000 tusen kronor Socialstyrelsen i enlighet med
uppdrag nr. 5 om webbaserad utbildning om mänskliga rättigheter under avsnitt
uppdrag/socialtjänst i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

1 000

688

Elektronisk kommunikation
Socialstyrelsen får använda 19 494 tusen kronor enligt förordningen (2014:298) om
statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. 1 000 tusen kronor får användas i enlighet med förordning (2014:299) om statsbidrag till samordning av landstingens arbete med utrustning för elektroniska kommunikation.
Övrig verksamhet
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forts. Redovisning av finansiella villkor (tusen kronor)
Anslag
4:2 ap 10

Villkor
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
tusen kronor för att täcka egna kostnader knutna till arbetet. Av medlen får högst 1 500
tusen kronor användas för utbildningsinsatser riktade till de personliga ombuden. Ej
villkorat belopp, 101 760 tusen kronor.

4:2 ap 11

Socialstyrelsen har tilldelats Socialstyrelsen 350 000 tusen kronor i enlighet med
uppdrag nr. 7 om habiliteringsersättning under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i
Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

4:2

Återbetalningar avseende tidigare år.

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 förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. 500 tusen kronor avser
pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av § 3 i förordningen och de närmare
föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt § 13 i samma förordning. Ej villkorat
belopp 7 500 tusen kronor.

4:5 ap 5

Utvecklingsmedel – Socialstyrelsen
Socialstyrelsen får använda 1 200 tusen kronor för att finansiera Sveriges andel av den
verksamhet som bedrivs av Nordens välfärdscenter (NVC).
Socialstyrelsen får använda 4 000 tusen kronor i enlighet med uppdrag nr. 2 om Ehälsa under avsnitt uppdrag/socialtjänst med mera i Socialstyrelsens regleringsbrev för
2018.
Socialstyrelsen får använda 350 500 tusen kronor i enlighet med regeringsbeslut II:7
från den 20 juni 2018 i ett uppdrag om att fördela medel för investeringar i välfärdsteknik.

4:5

2 446

350 000

350 000

-31 179

500

500
7 500

1 995 000

1 995 000

4 320

2 449

9 000
2 000

2 000

15 200

15 200

1 200

1 140

4 000

4 000

350 500

350 464

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 kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. Socialstyrelsen får under 2017
fördela 5 700 tusen kronor till Svenskt Demenscentrum och 9 500 tusen kronor till
Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

4:5 ap 11

2 700

Stöd till anhörigorganisationer
Socialstyrelsen får använda medlen för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och
hjälper någon närstående. Av dessa medel ska 2 000 tusen kronor fördelas som grundbidrag i enlighet med förordningen. Ej villkorat belopp 9 000 tusen kronor.

4:5 ap 9

101 109

Ökad bemanning
Socialstyrelsen får fortsatt administrera, fördela medel och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen i enlighet med regeringsbeslut
II:8 från den 25 juni 2015 (dnr S2015/04636/FST) och uppdrag nr. 5 under rubriken
Socialtjänst med mera i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016. Socialstyrelsen får
fördela 1 995 000 tusen kronor i stimulansmedel till kommunerna och högst 4 320
tusen kronor får användas för fördela, administrera och följa upp satsningen.

4:5 ap 6

Utfall

Återbetalningar avseende tidigare år.
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forts. Redovisning av finansiella villkor (tusen kronor)
Anslag

Villkor

Utfall

300 000

299 869

66 626

66 626

Socialstyrelsen har tilldelats 25 000 tusen kronor i enlighet med uppdrag nr. 8 om
hemlöshet under uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

25 000

25 000

Socialstyrelsen får använda 1 700 tusen kronor under 2018 i enlighet med uppdrag
om placeringsformen stödboende under socialtjänst med mera i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016.

1 700

409

Socialstyrelsen får använda 2 400 tusen kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 22 oktober 2015 (dnr S2015/06822/FST) i ett uppdrag att inrätta
en svarsfunktion för kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande flyktingsituationen.

2 400

2 400

Socialstyrelsen får använda 11 000 tusen kronor under 2018 för genomförande av
uppdragen (nr. 9–13) för att stärka barns och ungas rätt vid tvångsvård under socialtjänst med mera i myndighetens regleringsbrev för 2017 och uppdrag nr. 9 om LVU
under socialtjänst med mera i myndighetens regleringsbrev för 2018.

11 000

11 000

Socialstyrelsen har tilldelats 25 000 tusen kronor i enlighet med regeringsbeslut II:14
från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03930/FST) om uppdrag att genomföra utbildningsinsatser inom socialtjänsten för att förebygga våldsproblematik.

25 000

18 329

80 500

80 500

3 500

3 087

Socialstyrelsen har tilldelats 200 000 tusen kronor enlighet med regeringsbeslut II:13
från den 18 december 2017, avseende sommarlovsaktiviteter.

200 000

200 000

Socialstyrelsen har tilldelats 250 000 tusen kronor i enlighet med regeringsbeslut II:11
från den 18 december 2017, avseende lovaktiviteter

250 000

249 871

1 000

1 000

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete med mera.
Disponeras av Socialstyrelsen:

4:7 ap 1

Avgiftsfri simundervisning
Socialstyrelsen har tilldelats medlen i enlighet med regeringsuppdrag II:12 från den 18
december 2017, ej villkorat belopp 300 000 tusen kronor.

4:7 ap 3

Bidrag till organisationer på det sociala området
Medlen får fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen
(2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, ej villkorat belopp 66 126 tusen kronor

4:7 ap 4

4:7 ap 8

Utvecklingsmedel

Motverka våld mot kvinnor och barn
Medlen får användas under 2018 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 tusen kronor fördelas till kommunerna. 20 000 tusen kronor fördelas lika till
landstingen, 10 000 tusen kronor fördelas kronor till ideella föreningar och stiftelser samt 500 tusen kronor till Nationellt Centrum för Kvinnovetenskap, vid Uppsala
Universitet. Socialstyrelsen får använda 3 500 tusen kronor för eget arbete kopplat till
uppdraget.

4:7 ap 11

4:7 ap 13

Avgiftsfria ferieaktiviteter

Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården
Socialstyrelsen får använda 300 tusen kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 16 februari 2017 (dnr U2017/00617/S) för uppdraget att anpassa
en modell för skolsamverkan till att omfatta alla placerade barn och unga. 500 tusen
kronor får användas av Skolverket och 200 t kr Specialpedagogiska skolmyndigheten.
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forts. Redovisning av finansiella villkor (tusen kronor)
Anslag

Villkor

Utfall

Socialstyrelsen får användas 3 000 tusen kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 mars 2017 (dnr U2017/01236/GV) för uppdraget att genomföra
ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

3 000

3 000

Socialstyrelsen ska utbetala 7 000 tusen kronor till Skolverket under 2018 i enlighet
med regeringsbeslut I:2 från den 16 mars 2017 (dnr U2017/01236/GV) för uppdraget
att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och
unga.

7 000

7 000

Socialstyrelsen ska utbetala 440 tusen kronor till Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) under 2018 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 16 februari 2017 (dnr
S2016/06969/FST) för att i enlighet med ansökan stödja utvecklingen inom socialtjänsten av digitalt stöd inom den sociala barn- och ungdomsvården.

440

440

Socialstyrelsen ska utbetala 700 tusen kronor till Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) under 2018 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 16 mars 2017 (dnr
S2016/06973/FST) för att i enlighet med ansökan bedriva ett utvecklingsarbete för
ändamålsenlig dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården.

700

700

Socialstyrelsen från använda 7 500 tusen kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 30 april 2015 (dnr S2015/03337/FST) och regeringsbeslut II:19
från den 5 november 2015 (dnr S2015/06908/FST) för genomförande av uppdrag att
ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar. Av medlen får
Socialstyrelsen använda 500 tusen kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

7 500

2 961

Socialstyrelsen får använda 1 500 tusen kronor under 2018 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

Regeringbeslut
S2016/00440/
FST

Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra en stimulanssatsning 2016–2019 för att
stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. I uppdraget ingår att
administrera satsningen och fördela medel. Ej villkorat belopp 360 800 tusen kronor.

Regeringsbeslut
S2018/00368/
FST

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela 100 000 tusen kronor i statsbidrag till kommuner under 2018 för att stärka socialtjänstens insatser för barn och unga med psykisk
ohälsa.

Regeringsbeslut
S2018/00535/
FST

Socialstyrelsen ska under 2018 och 2019 stödja huvudmän samt yrkesverksamma inom
den sociala barn- och ungdomsvården genom insatser för att främja kompetens och stabilitet samt kvalitetsutveckling inom området. Ej villkorat belopp 18 000 tusen kronor.

17 475

Återbetalningar avseende tidigare år.

-22 347

8:1

Socialstyrelsen
Disponeras av Socialstyrelsen:

8:1 ap 1

Socialstyrelsens förvaltningsmedel
Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt 408 tusen kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system.
Disponeras av Socialstyrelsen, ej villkorat belopp 668 637 tusen kronor. Anslagssparande från föregående år 14 507 tusen kronor.

360 651

100 000

668 637

100 000

670 745

Utgiftsområde 13
2:2

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

2:2 ap 8

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas
och transpersoners situation.Socialstyrelsen får använda högst 100 tusen kronor för
administrativa kostnader. Ej villkorat belopp 1 900 tusen kronor.
Återbetalningar avseende tidigare år.
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forts. Redovisning av finansiella villkor (tusen kronor)
Anslag

Villkor

Utfall

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder
Disponeras av Socialstyrelsen:

3:1 ap 8

Socialstyrelsen får använda 23 300 tusen kronor under 2018 för att fördela medel till
organisationer 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 med mera. Medlen kan även bidra till att främja bredden
av organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och flickor ur olika
perspektiv och att stödja kvinnor och flickor som utsatts för sådant våld.

23 300

23 300

Socialstyrelsen får använda 100 000 tusen kronor under 2018 för att fördela medel
enligt förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Av medlen får
högst 1 500 tusen kronor användas för administrativa kostnader. Socialstyrelsen får
från och med 1 september 2018 använda ytterligare 50 000 tusen kronor under 2018
för att fördela medel enligt förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och
tjejjourer.

150 000

149 895

Socialstyrelsen får använda 2 000 tusen kronor under 2018 för att fortsätta stödja
de organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtqpersoner som utsatts för våld i en nära relation. En redovisning ska lämnas senast den
30 juni 2019 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

2 000

2 000

Socialstyrelsen får använda 5 000 tusen kronor för fördelning under 2018 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 har tilldelats 4 000 tusen kronor för att med utgångspunkt i Länsstyrelsen i Stockholms läns förslag (Rapport 2017:6 Nationell telefonlinje för våldsutövare,
en utredning av utövare) lämna bidrag till Länsstyrelsen i Stockholms län för att stödja
utvecklingen av en pilotverksamhet med en stödtelefon för ej frihetsberövade män som
har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående.

4 000

4 000

Socialstyrelsen får använda 5 500 tusen kronor för fortsatt uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 23 februari 2017
(S2017/01221/JÄM).

5 500

5 500

Återbetalningar avseende tidigare år.
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Tilläggsupplysningar och noter
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Årsredovisning och årsbokslut är upprättade i enlighet med förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605), förordning om myndigheters bokföring
(2000:606) och god redovisningssed.
Brytdag
Som brytdag har den 4 januari 2019 tillämpats. Fakturor som inkommit eller utställts
efter detta datum och avser 2018 redovisas som periodavgränsningsposter och har
avräknats mot anslag. Beloppsgräns för periodisering är satt till 50 tusen kronor.
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 tusen kronor och
förbättringutgifter på annans fastighet till 100 tusen kronor för att definieras som
anläggningstillgångar. Övriga tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, med ett anskaffningsvärde på minst 20 tusen kronor 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
anskaffningsvärdet per enhet understiger 20 tusen kronor kostnadsförs direkt om kostnadsfördelningen över tid inte väsentligen påverkas. Anläggningstillgångar skrivs av
linjärt utifrån bedömd 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 kontorsmaskiner 3 eller 5 år.
Civila beredskapstillgångar
Beredskapstillgångar indelas i beredskapsvaror och beredskapsinventarier.
Beredskapsvaror består av läkemedel som omsätts. Dessa värderas till anskaffningsvärde och skrivs inte av.
Beredskapsinventarier består av läkemedel och maskiner som är anskaffade för stadigvarande 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 2018 har skattepliktig ersättning exklusive sociala avgifter utbetalats till Socialstyrelsens ledande
befattningshavare samt till ledamöter i styrelsen enligt följande:
Lön/skattepliktig
ersättning, kronor

Styrelseuppdrag/motsvarande
i annan myndighet eller aktiebolag

Socialstyrelsens ledande befattningshavare
Generaldirektör Olivia Wigzell

1 423 954

styrelseordförande Örebro universitet, ordförande
OECD:s hälsokommitté, styrelseledamot Världshälsoorganisationen (WHO), ordförande Rådet för styrning med kunskap, ledamot insynsrådet Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB)
WHO-uppdraget avslutades i maj 2018

Socialstyrelsens styrelse
Ingemar Skogö

80 004

Ledamot i Sida:s styrelse, ordförande i forskningsprogrammet Fordonsstrategisk forskning och innovation
(FFI), ledamot i Sensys Gatso Group AB, ordförande i
Enskilda 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 Europe,
ledamot i IIASA Council.

Martin Börjeson

39 996

-

Mikael Wiberg

39 996

Ledamot i regeringens samordningssgrupp för life
science, ledamot i Nationella biobanksrådet, ledamot
i kommittén för kliniska studier i Sverige, ledamot i
Vävnadsrådet arbetsutskott Sveriges Kommuner och
Landsting.

Yvonne Gustafson

39 996

Ordförande i Sida:s styrelse, ordförande i Riksgäldskontorets styrelse, ordförande i Totalförsvarets forskningsinstituts styrelse, ledamot i E-hälsomyndighetens
styrelse, ledamot i Sjöfartsverkets styrelse, ledamot i
ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi),
ledamot i Nationalmuseums insynsråd.

0

Ledamot i SIQ:s styrelse (Institutet för kvalitetsutveckling), ledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse.

Anna Nergårdh

Andra förmåner/ersättningar har inte utbetalats till styrelse eller ledande befattningshavare.
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Noter
NOT 1

NOT 2

(Kommentarer till förändringar mellan åren, se avsnittet intäkter, kostnader och transferingar.)

Verksamhetens intäkter
Uo 1 - 6:1 Allmänna val och demokrati
Uo 9 - 1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård
Uo 9 - 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
Uo 9 - 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
Uo 9 - 4:7 Bidrag till utvecklingen av socialt arbete
Uo 9 - 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel
Uo 9 - 8:1 Socialstyrelsen
Uo 13 - 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism med mera
Uo 13 - 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
Summa intäkter av anslag

2018
500
62 037
38 048
6 925
45 352
0
652 770
100
6 896
812 627

2017
1 500
83 408
39 391
13 977
38 163
2 800
612 846
100
8 386
800 571

Intäkter av försäljning av publikationer, konferenser och
konsulttjänster med mera enligt 4 § avgiftsförordningen
Intäkter av registerutdrag enligt 4 § avgiftsförordningen
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar

8 911
11 075
19 986

11 173
9 734
20 907

Avräknade bidrag som använts av Socialstyrelsen, finansierade från;
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• Försäkringskassan
• Konsumentverket
• Kammarkollegiet
• Regeringskansliet
• Övriga inomstatliga organisationer

11 911
18 000
0
94 832
0
2 507

9
21
1
66
4

201
500
500
269
528
597

• Övriga utomstatliga och mellanstatliga organisationer
Summa intäkter av bidrag
Ränteintäkter Riksgälden
Ränteintäkter övriga
Summa finansiella intäkter

459
127 708
182
14
196

252
103 847
153
18
171

Summa verksamhetens intäkter

960 517

925 496

2018

2017

-379 654

-347 532

-209 505
-589 159

-199 944
-547 476

-35 058
-4 975
-95
-3 064
-43 191

-34 133
-4 975
-142
-2 279
-41 529

Kontorsadministrativa kostnader, bland annat förbrukningsinventarier, inköp av persondatorer
inklusive datortillbehör, underhållsavtal, tele och porto
Verksamhetskostnader bland annat trycksaker, programlicenser, konsulter, utbildning och resor

-17 231
-293 048

-16 008
-279 955

Summa övriga driftkostnader

-310 279

-295 963

Verksamhetens kostnader
Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter
enligt lag och avtal. 11 972 tusen kronor (10 721) avser arvoden till styrelse, kommittéer och ej
anställd personal.
Arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal samt
övriga personalkostnader.
Summa personalkostnader
Lokalkostnader
Lokalkostnader för beredskapstillgångar
Övriga lokalkostnader
Driftskostnader för hyrda lokaler
Summa lokalkostnader
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forts.
NOT 2

2018

2017

Räntekostnader för lån och löpande kredit i Riksgälden
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

-450
-317
-767

-461
-165
-626

Summa avskrivningar och nedskrivningar (not 5 och 6)

-17 121

-14 865

-960 517

-900 459

2018

2017

19 126
704
19 830

18 154
39 355
57 509

Summa verksamhetens kostnader
NOT 3

Uppbördsverksamhet
Intäkterna avser avgifter för:
• legitimationer, intyg med mera
• återbetalning av statsbidrag mot inkomsttitel
Summa uppbörd

NOT 4

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

NOT 5

2017
-260 220
-2 338 459
-125 562
-526 889
-3 251 130

Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets avyttring/utrangering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivning
Årets avskrivning
Årets avyttring/utrangering
Utgående avskrivningar
Bokfört värde

124

2018
-263 878
-3 908 811
-153 674
-603 132
-4 929 495

Balanserade
utgifter för utveckling

Rättigheter och
andra immateriella
anl. tillgångar

2018
78 820
26 569
-16 412
88 977
-57 689
-10 768
16 412
-52 045
36 931

2018
12 077
1 079
0
13 156
-11 774
-307
0
-12 081
1 075

2017
66 174
15 798
-3 152
78 820
-52 092
-8 749
3 152
-57 689
21 131

2017
12 076
360
-359
12 077
-11 696
-437
359
-11 774
303

SUMMA
2018
90 897
27 648
-16 412
102 133
-69 463
-11 075
16 412
-64 126
38 006

2017
78 250
16 158
-3 511
90 897
-63 788
-9 186
3 511
-69 463
21 433

ÅRSREDOVISNING 2018
SOCIALSTYRELSEN

ÅRSREDOVISNING 2018
SOCIALSTYRELSEN

2018

1 545

-14 884

0

Bokfört värde

Utgående avskrivningar

2 516

-21 118

2 757

-22 641

Ingående avskrivning

Årets avyttring/utrangering

23 634

Utgående anskaffningsvärde

-1 234

-2 757

Årets avyttring/utrangering

Årets avskrivning

2 089

24 302

2018

0

899

1 744

-14 685

0

-153

-14 532

16 429

1 661

-22 641

6 176

-3 598

-25 219

24 302

-6 176

393

30 085

2017

IT-utrustning

Årets anskaffning

Ingående anskaffningsvärde

2017
15 530

Maskiner, inventarier, installationer med mera

Bokfört värde

Utgående avskrivningar

Årets avyttring/utrangering

-199

-14 685

Ingående avskrivning

Årets avskrivning

16 429

Utgående anskaffningsvärde

0

0

Årets avyttring/utrangering

16 429

Årets anskaffning

Ingående anskaffningsvärde

Förbättringsutgifter
på annans fastighet

Förbättringsutgifter på annans fastighet

NOT 6 Materiella anläggningstillgångar

908

-2 312

0

- 373

-1 939

3 220

0

1 026

2 194

2018

255

-1 939

0

-365

-1 574

2 194

0

0

2 194

2017

Kontorsmaskiner

2 756

-21 157

52

-986

-20 223

23 913

-60

92

23 881

2018

2017

3 658

-20 223

237

-1 133

-19 327

23 881

-266

62

24 085

Möbler

0

-605

0

0

-605

605

0

0

605

2018

Övrigt

0

-605

1 178

0

-1 783

605

-1 178

0

1 783

2017

110

-4 361

0

-71

-4 290

4 471

0

0

4 471

2018

181

-4 290

42

-71

-4 260

4 471

-42

0

4 513

2017

Säkerhetsutrustning

6 291

-49 553

2 809

-2 665

-49 698

55 843

-2 817

3 208

55 453

2018

2017

5 755

-49 698

7 633

-5 168

-52 163

55 453

-7 662

455

62 659

SUMMA

EKONOMISK REDOVISNING

125

126

0

Utgående avskrivningar

4 200

0

Bokfört värde

0

Årets avyttring/utrangering

4 200

Utgående anskaffningsvärde

Årets avskrivning

-1 225

Årets avyttring/utrangering

0

4 200

Ingående avskrivning

1 225

Årets anskaffning

1 225

0

0

0

0

1 225

0

0

1 225

3 634

-2 267

1 432

-1 958

-1 742

5 900

-1 436

97

7 240

2017

2018

Maskiner
2017

106 451

0

0
106 451

0

0

0

0
0

0

5 498

0

0

-1 742 -106 451 -106 451

0

-359

-1 383 -106 451 -106 451

7 240

0

5 814

1 425 106 451 106 451

2018

2018

2017

Läkemedel
Inventarier

Läkemedel
Varor

Ingående anskaffningsvärde

Civila beredskapstillgångar

forts.
NOT 6 Materiella anläggningstillgångar

0

-8 527

0

0

-8 527

8 527

0

0

8 527

2018

2017

125 078

-2 661

4 297

123 443

2017

123 443

0

5 814

117 628

SUMMA
2018

1 432

-1 958
0

-359

0

7 834

6 723

-8 527 -117 245 -116 720

0

0

-8 527 -116 720 -116 361

8 527

0

0

8 527

Sjukvårdsmateriel

EKONOMISK REDOVISNING
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NOT 7

NOT 8

Varulager

2018

2017

Ingående anskaffningsvärde publikationslager (inklusive inkurans)
Årets förändring
Utgående anskaffningsvärde publikationslager (Inklusive inkurans)

33 007
-28 904
4 103

27 026
5 981
33 007

Ingående inkurans
Årets förändring
Utgående inkurans

-19 383
17 640
-1 743

-14 930
- 4 453
-19 383

Summa utgående varulager

2 360

13 624

Kortfristiga fordringar

2018

2017

1 251
16 525
972
18 749

1 897
18 234
2 403
22 534

2018

2017

9 088
10 495
337

8 224
11 264
1 438

16 000
77

17 500
20

164

1 286

36 162

39 732

2018

2017

0
-19 830
19 830
0

0
-57 509
57 509
0

Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa utgående kortfristiga fordringar
Av kundfordringarna består de största posterna av Rådet för kommunala analyser (RKA) (177 tusen
kronor), HERON Evidence Development AB (66 tusen kronor). De största statliga fordringarna består
Folkhälsomyndigheten (359 tusen kronor) och Sjöfartsverket (290 tusen kronor). Övriga fordringar
består till stor del av avräkning mot ISY AB (879 tusen kronor).

NOT 9

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Hyreskostnader
Konsulttjänster, licenser med mera
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Upplupna inomstatliga bidragsintäkter, Försäkringskassan
Övriga upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna inomstatliga intäkter avseende lönebidrag
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 10 Avräkning med statsverket
Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel (-)
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+)
Fordran (+)/skuld (-) avseende uppbörd
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag (+)
Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats till icke räntebärande flöde (-)
Fordran (+)/skuld (-) avseende anslag i icke räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag (+)
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-)
Återbetalning av anslagsmedel (+)
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28 026
15 607
5 001 949 3 343 986
-5 014 444 -3 331 567
15 532
28 026
-14 506
670 745
-668 637
0

-26
631
-627
8

382
672
986
190
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forts.
NOT 10 Fordran (+)/skuld (-) avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran (+)/skuld (-) avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+)
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-)
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar (+ / -)
Saldo
Summa Avräkning med statsverket
NOT 11

2018
-12 399

2017
-14 506

2 810
-112
2 699

3 331
-521
2 810

68 459
55 740
368 734
374 612
-5 384 310 -3 635 951
4 994 614 3 274 058
47 497
68 459
53 328

84 789

2018

2017

25 037
0
0

0
25 037
25 037

25 037

25 037

2018

2017

2 546
2 147
-1 667
3 026

1 933
1 663
-1 050
2 546

5 613

5 613

Ingående avsättning kompetensmedel
Avsättning kompetensmedel
Upplösning kompetensmedel
Summa utgående avsättning kompetensmedel
Summa övriga avsättningar

14 718
1 132
- 3 489
12 361
17 974

13 682
1 036
0
14 718
20 331

Summa utgående avsättningar

21 000

22 877

2018

2017

27 986
30 016
-13 946

24 001
17 351
-13 366

44 055

27 986

Myndighetskapital
Ingående balans
Årets kapitalförändring enligt resulataträkningen*
Summa årets förändring av myndighetskapital
*Socialstyrelsen omförde 2017 oförbrukade bidrag utan återbetalningskrav till myndighetskapital.

Summa utgående myndighetskapital

NOT 12 Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning för pensioner
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Summa utgående avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Avsättning återställningskostnader, skadestånd* m.m.

* Av avsättningen utgör 1 000 tusen kronor ett skadeståndsanspråk, där Högsta domstolen 2019-01-18 meddelat att
prövningstillstånd ej medges. Avsättningen återförs under 2019.

NOT 13 Skulder med mera
Lån i Riksgälden
Ingående balans
Upplånat under året till anläggningstillgångar
Amorterat under året
Låneskuld utgående balans
Differensen mellan låneskuld (44 055 tusen kronor) och bokfört värde på anläggningstillgångar (45 842 tusen
kronor) beror på anskaffningar (1 787 tusen kronor) genomförda efter att anläggningslån upptagits. Se not 6.

Beviljad låneram 50 000 tusen kronor
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forts.

2018

2017

6 723
4 297
-3 186

1 267
5 815
-359

7 834

6 723

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

21 048

22 755

Leverantörsskulder

57 141

69 080

9 909

9 499

139 987

136 042

2018

2017

Upplupna kostnader
Semesterlöneskuld, kompskuld och retroaktiv lön inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

48 261
8 721

43 914
11 385

Summa upplupna kostnader

56 982

55 300

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

87 562

60 955

0

305

144 544

116 560

NOT 13
Övriga krediter i Riksgälden, beredskapstillgångar
Ingående balans
Upplånat under året till beredskapstillgångar
Amorterat under året
Låneskuld utgående balans
Beviljad låneram 100 000 tusen kronor

Övriga kortfristiga skulder
Summa skulder
Skulder till andra myndigheter utgörs bland annat av arbetsgivaravgift och momsskuld till
Skatteverket (10 959 tusen kronor), Statens tjänstepensionsverk (3 777 tusen kronor) Försvarets
radioanstalt (1 537 tusen kronor). Större leverantörsskulder består av Atea Sverige AB (3 238
tusen kronor), SEMS AB (2 640 tusen kronor) och KB Trängkåren/Fabege (2 517 tusen kronor).
NOT 14 Periodavgränsningsposter

41
1
9
36

625
270
855
082
0

tusen
tusen
tusen
tusen
tusen

kronor
kronor
kronor
kronor
kronor

– inom tre månader, varav 37 015 tusen kronor avser återbetalningar och
intäktsförs som verksamhetsutfall under 2019
– mer än tre månader till ett år
– mer än ett år till tre år
– mer än tre år.

Oförbrukade bidrag från icke statliga organisationer
Summa

Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet där intäkterna ej
disponeras

Legitimationsavgifter
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Över-/
underskott
till och med
2016
-23 005

Över-/
underskott
2017
-16 587

Budget i regleringsbrev
Intäkter

Kostnader

20 000

25 000

Intäkter
2018

19 126

Kostnader
2018

-30 728

Över-/ Ackumuleunderskott rat över-/
2018 underskott
utgående
-11 602

-51 194

129

Intern styrning
och kontroll
Socialstyrelsen arbetar systematiskt med intern styrning och kontroll på
samtliga organisatoriska nivåer i myndighetens verksamhet. Vi omfattas
av internrevisionsförordningen (2006:1228) och har infört en process för
intern styrning och kontroll i enlighet med förordningen (2007:603) om
intern styrning och kontroll. I det arbetet ingår att upprätta en riskanalys,
genomföra kontrollåtgärder och systematiskt följa upp och dokumentera
vårt arbete. Processen för intern styrning och kontroll är utformad enligt
en fastställd policy och rutin, där mer detaljerade anvisningar beslutas
löpande.

Risker analyseras regelbundet
Socialstyrelsen går regelbundet igenom riskerna i verksamheten.
Utgångspunkterna är
•
•
•
•

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 organisationen i syfte att identifiera och hantera riskerna samlat. Den 7 december
beslutade styrelsen om sex myndighetsövergripande prioriterade riskområden för 2019 – e-hälsovisionen, forskarbeställningar, nivåstrukturering,
digitala tjänster, it- och informationssäkerhet samt tillgänglighetsdirektivet.

Kontrollåtgärder vidtas för prioriterade risker
Socialstyrelsens generaldirektör har i uppdrag att besluta om kontrollåtgärder och så kallade riskägare för de prioriterade risker som analysen
omfattar.
Under 2018 följdes årets risker och kontrollåtgärder upp löpande i
samband med tertialuppföljningarna, men flera risker på verksamhetsövergripande nivå kräver mer långsiktiga lösningar. En central del av
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kontrollstrukturen upprättas när vår verksamhet planeras och följs upp,
men detta arbete sker även inom ramen för löpande manuella eller
automatiska kontroller inom olika områden.

Uppföljning sker löpande
Socialstyrelsens process för intern styrning och kontroll följs delvis upp
vid internrevisionens löpande granskningar, och där är identifierade
risker ett viktigt underlag. Vår verksamhet utvärderas och granskas även
av externa parter, exempelvis certifieringsorgan för vårt ledningssystem.
Därmed får vi löpande förslag och rekommendationer till ytterligare
förbättringar.
Kvaliteten i vår verksamhet är ett viktigt mått på hur väl vi uppfyller
våra mål och indirekt ett mått på hur den interna styrningen och kontrollen
fungerar. Under 2018 har vi avslutat ett projekt för att utveckla ändamålsenligheten i myndighetens ledningssystem. Syftet var att utveckla
våra arbetssätt och säkerställa rätt kvalitet i leveranser och produkter.
Ledningsprocessen och dess ingående delar fastställdes hösten 2018.

Dokumentationen utgör grund
för bedömningen
Styrelsen har beslutat vilken dokumentation som ska utgöra grunden för
att bedöma den interna styrningen och kontrollen vid undertecknandet
av årsredovisningen. Dokumentationen utgår från de obligatoriska
momenten för intern styrning och kontroll. Styrelsens bedömning
grundar sig även på generaldirektörens årliga sammanställning med
förslag till beslut samt rapporter från revisionen.
Internrevisionens årsrapport för 2018 konstaterar att Socialstyrelsen
kontinuerligt arbetar med att förbättra vår verksamhet. Granskningarna
har inte heller sett några brister som ger styrelsen anledning att i
årsredovisningen ifrågasätta den interna styrningen och kontrollen.
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Årsredovisningens
undertecknande

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har
varit betryggande under den period som årsredovisningen avser.
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Stockholm den 19 februari 2019

Ingemar Skogö
ordförande

Charlotta Gustafsson
vice ordförande

Martin Börjeson

Yvonne Gustafsson

Anna Nergårdh

Ingrid Petersson

Mikael Wiberg

Olivia Wigzell
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Charlotta Gustafsson
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Yvonne Gustafsson

Anna Nergårdh

Ingrid Petersson

Mikael Wiberg

Olivia Wigzell
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BILAGA 1

Regeringsuppdrag
2018

I bilagan redovisas de regeringsuppdrag Socialstyrelsen haft under 2018.
Socialstyrelsen har haft 178 regeringsuppdrag. Av dessa uppdrag inkom
61 i regleringsbrev för 2018 och 27 inkom genom särskilda regeringsbeslut. Resterande uppdrag inkom tidigare år.
Förutom de 178 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 56 uppdrag där andra myndigheter
ska samråda med Socialstyrelsen. Dessa uppdrag ingår inte i nedanstående 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 delas upp eller slås samman mellan åren. Det kan också vara svårt
att avgöra om ett uppdrag är nytt eller utgör ett fortsättningsuppdrag.
Sammanställning
Uppdrag

Antal

Pågående uppdrag
Uppdrag beslutade innan 2018

38

Uppdrag inkomna genom särskilt beslut 2018

25

Uppdrag inkomna genom regleringsbrev 2018

37

Avslutade uppdrag
Uppdrag beslutade innan 2018
Uppdrag inkomna genom särskilt beslut 2018
Uppdrag inkomna genom regleringsbrev 2018
Lägesrapporter
Transfereringar*

48
2
24
4
51

* Transfereringar innehåller endast uppdrag som återfinns i regleringsbrev och anslagsbrev.
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Pågående uppdrag
Uppdrag beslutade innan 2018
Uppdrag om förlossningsvården och hälso- och sjukvård som rör
kvinnors hälsa
Redovisas den 31 december 2019 (dnr 31497/2016)

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

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

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

Uppdrag att betala ut medel till verksamheten vid Prioriteringscentrum
Linköpings universitet
Redovisas den 31 mars 2019 (dnr 1296/2016)

Uppdrag att bidra till moderna beredskapsjobb i staten
Redovisas den 1 augusti 2017 (dnr 4047/2017)

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

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 den 1 december 2019 (dnr 28176/2016)

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i
cancervården
Redovisas 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 den 31 maj 2019 (dnr 29152/2016)

Uppdrag att följa överenskommelsen om bättre resursutnyttjande i hälsooch sjukvården
Redovisas den 14 juni 2019 (dnr 11490/2017)

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 den 30 september 2019 (dnr 4005/2016)

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

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande
barn
Redovisas den 31 mars 2021 (dnr 10640/2017)
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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 den 31 maj 2019 (dnr 1500/2017)

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

Uppdrag att redovisa de åtgärder som vidtagits för att främja innovation
inom myndighetens ansvarsområde
Redovisas den 22 februari 2019 (dnr 2621/2016)

Uppdrag att redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla
arbetet med jämställdhetsintegrering
Redovisas den 22 februari 2019 (dnr 7232/2016)

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

Uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
Redovisas den 31 mars 2019 (dnr 27187/2017)

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

Uppdrag att utbetala särskilda stimulansmedel till länsstyrelserna
Redovisas den 30 september 2019 (dnr 32375/2016)

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

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

Uppdrag avseende insatser för att minska narkotikarelaterad dödlighet
Redovisas den 30 juni 2019 (dnr 29017/2017)

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

Uppdrag avseende ökad bemanning inom äldreomsorgen
Redovisas den 1 november 2019 (dnr 32377/2016)

Uppdrag om bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet
Uppföljning vart femte år (dnr 27972/2014)

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

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

Uppdrag om uppföljning av reformen om kostnadsfria läkemedel
Redovisas den 15 oktober 2019 (dnr 22568/2017)
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Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande
för praktik 2016–2018 m.m.
Redovisas 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 den 1 mars 2020 (dnr 12583/2016)

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

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

Uppdrag att utbetala särskilda stimulansmedel till länsstyrelserna
Redovisas den 30 september 2019 (dnr 32375/2016)

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 den 30 september 2019 (dnr 32135/2017)

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

Uppdrag inkomna genom särskilt beslut 2018
Uppdrag att utarbeta en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet
inom hälso- och sjukvården
Redovisas den 31 december 2019 (dnr 24228/2018)

Uppdrag angående automatiserad personuppgiftsbehandling i
socialtjänsten
Redovisas den 1 februari 2019 (dnr 24299/2018)

Uppdrag angående bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälsooch sjukvården
Redovisas den 30 juni 2019 (dnr 6912/2018)

Uppdrag att följa upp insatser som beviljats genom förenklat
beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Redovisas den 15 mars 2019 (dnr 26354/2018)

Uppdrag att följa upp och utvärdera krisberedskap inom socialtjänst
och kommunal hälso- och sjukvård
Redovisas den 31 mars 2019 (dnr 26174/2018)

Uppdrag att följa, analysera och stödja överenskommelserna om ökad
tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020
Redovisas den 1 oktober 2021 (dnr 7033/2018)

Uppdrag att ge stöd i fråga om nationella minoriteter
Redovisas den 10 maj 2019 (dnr 24229/2018)

Uppdrag att genomföra framtidsinriktad omvärldsanalys om
förändringar och utvecklingstendenser inom cancerscreening
Redovisas den 15 april 2019 (dnr 15467/2018)
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Uppdrag att genomföra och återrapportera arbetet med nivåstrukturering
av högspecialiserad vård
Redovisas den 15 december 2022 (dnr 20132/2018)

Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal
om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor
Redovisas den 31 maj 2019 (dnr 24107/2018-1)

Uppdrag att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum
Redovisas den 31 december 2019 (dnr 4105/2018)

Uppdrag att kartlägga och analysera regionala skillnader vid diagnostisering och läkemedelsbehandling av neuropsykiatriska tillstånd bland barn
Redovisas den 30 maj 2019 (dnr 13026/2018)

Uppdrag att kartlägga samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och
beroendeproblematik
Redovisas den 30 november 2019 (dnr 26178/2018)

Uppdrag att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad
upptäckt av våld i nära relationer m.m. tillsammans med Arbetsförmedlingen m.fl. myndigheter
Redovisas den 1 december 2019 (dnr 24042/2018)

Uppdrag att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för
prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att
förebygga kroniska sjukdomar
Redovisas den 31 mars 2022 (dnr 2087/2018)

Uppdrag att stödja landstingen i arbetet med katastrofmedicinsk
beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården
Redovisas den 1 juni 2020 (dnr 11946/2018)

Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med
mäns våld mot kvinnor
Redovisas den 1 november 2021 (dnr 18761/2018)

Uppdrag att ta fram och sprida utbildningsmaterial om bemötande i
hälso- och sjukvården av patienter med psykisk ohälsa
Redovisas den 30 november 2019 (dnr 18814/2018)

Uppdrag att utveckla och sprida en modell för ett standardiserat
insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom
Redovisas den 13 juni 2019 (dnr 18063/2018)

Uppdrag att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens
tillgänglighet
Redovisas den 31 mars 2019 (dnr 15472/2018)

Uppdrag för stärkt kompetens, stabilitet och kvalitetsutveckling inom
den sociala barn- och ungdomsvården
Redovisas den 31 mars 2020 (dnr 4846/2018)

Uppdrag om förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården
Redovisas den 31 mars 2019 (dnr 24119/2018)

Uppdrag om utvecklingsarbete i primärvården för att vid psykisk ohälsa
förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor
Redovisas den 31 mars 2021 (dnr 11345/2018)
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Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända
arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m m
Redovisas den 15 januari 2021 (dnr 13596/2018)

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik
2019 och 2020 m m
Redovisas den 15 januari 2021 (dnr 13594/2018)

Uppdrag inkomna genom regleringsbrev 2018
Uppdrag att utveckla och tillgängliggöra ett samlat stöd till hälso- och
sjukvården på patientsäkerhetsområdet med fokus på att minska vårdskadorna
Redovisas den 30 april 2019 (dnr 1100/2018)

Uppdrag om civilt försvar
Redovisas årligen (dnr 5079/2018)

Uppdrag för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck
Redovisas den 22 februari 2019 (dnr 5627/2018)

Uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för socialtjänstens
behandling av personuppgifter vid anmälningar om misstanke att barn
far illa
Redovisas den 31 maj 2019 (dnr 24303/2018)

Uppdrag att använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel
Ingen återredovisning angiven (dnr 746/2018)

Uppdrag att fortsätta utveckla nyckeltal för användningen av e-hälsa och
välfärdsteknik
Redovisas den 31 maj 2019 (dnr 5271/2018)

Uppdrag att följa upp barnkonventionens genomslag vid tillämpning av
LSS
Redovisas den 28 februari 2019 (dnr 5272/2018)

Uppdrag att följa upp myndighetens föreskrifter om katastrofmedicinsk
beredskap
Redovisas den 15 oktober 2018 (dnr 11946/2018)

Uppdrag att följa upp och utvärdera myndighetens föreskrifter om läkemedelsgenomgångar
Redovisas den 28 februari 2019 (dnr 1105/2018)

Uppdrag att följa upp strategiska frågor inom ramen för den nationella
strategin för demenssjukdom
Redovisas den 1 juni 2022 (dnr 5264/2018)

Uppdrag att förbereda implementering av uppmärksamhetsinformation i
hälso- och sjukvården
Redovisas den 15 juni 2019 (dnr 13070/2018)

Uppdrag att genomföra en Informationsinsats om frågor som rör donationsregistret
Redovisas den 8 mars 2019 (dnr 13253/2018)
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Uppdrag att genomföra en informationssatsning riktad till gravida och
nyförlösta kvinnor om hälsofrågor kopplade till förlossningen med fokus
på det stöd och den vård som de kan ha behov av efter graviditeten
Redovisas den 28 februari 2021 (dnr 13023/2018)

Uppdrag att genomföra en webbaserad utbildning om mänskliga rättigheter – fokus på funktionsnedsättning
Redovisas den 15 februari 2021 (dnr 5265/2018)

Uppdrag att göra en kartläggning av om det finns skillnader i den neonatala vården
Redovisas den 31 maj 2020 (dnr 13093/2018)

Uppdrag att kartlägga och analysera konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd
Redovisas den 15 juni 2019 (dnr 20406/2018)

Uppdrag att kartlägga och sprida exempel på systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet
Redovisas den 31 maj 2019 (dnr 5092/2018)

Uppdrag att redovisa hur myndiheten, vid upphandlingar som överstiger
gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på
kollektivavtalsenliga villkor
Redovisas den 30 december 2018

Uppdrag att redovisa hur myndigheten har bidragit till en låg och stabil
sjukfrånvaro över tid
Redovisas den 20 februari 2019 (dnr 964/2018)

Uppdrag att redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska
sjukfrånvaron vid myndigheten
Redovisas i årsredovisningen (dnr 746/2018)

Uppdrag att se över kunskapsläget när det gäller vård av ätstörningar och
bedöma om det finns behov av ett stöd till hälso- och sjukvården
Redovisas den 15 november 2019 (dnr 20326/2018)

Uppdrag att stödja utvecklingen av en pilotverksamhet med stödtelefon
för ej frihetsberövade män som har utövat eller riskerar att utöva våld
mot närstående
Redovisas den 16 december 2020 (dnr 7738/2018)

Uppdrag att stödja utvecklingsarbetet om att skapa en enkel, enhetlig och
säker klagomålshantering för både patienter och närstående samt vårdgivare
Redovisas den 31 december 2019 (dnr 24248/2018)

Uppdrag att ta fram en plan för genomförande av pilotverksamhet om
barnhälsovård
Redovisas den 28 februari 2019 (dnr 26292/2018)

Uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd riktat till hälso- och sjukvårdens
profession om vård och behandling samt eftervård och uppföljning vid
intersexuella tillstånd
Redovisas den 31 mars 2020 (dnr 18836/2018)

Uppdrag att upphandla ytterligare specialistkompetenskurser (SK-kurser)
inom ramen för läkares vidareutbildning
Redovisas den 31 mars 2019 (dnr 8930/2018)
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Uppdrag att utforma och genomföra en pilotenkät till tandvårdspatienter
Redovisas den 31 oktober 2019 (dnr 5047/2018)

Uppdrag att utreda hur gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet ska hanteras och tolkas
Redovisas den 15 december 2019 (dnr 1097/2018)

Uppdrag att utveckla och tillgängliggöra ett samlat stöd till hälso- och
sjukvården och sociala omsorgen kring fallprevention
Redovisas den 21 maj 2020 (dnr 5192/2018)

Uppdrag att verka för att den nationella modellen för enhetlig och strukturerad information kallad Individens behov i centrum (IBIC) införs i
samtliga kommuner
Redovisas den 31 mars 2019 (dnr 5189/2018)

Uppdrag inom landstingens handlingsplaner om patientmiljarden
Redovisas den 31 mars 2022 (dnr 8008/2018)

Uppdrag om införande av legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
Redovisas den 31 mars 2019 (dnr 26304/2018)

Uppdrag om krigsplacering
Redovisas den 31 december 2018 (dnr 746/2018-38)

Uppdrag om LVU
Redovisas den 14 februari 2020 (dnr 5397/2018 och 5393/2018)

Uppdrag om nationellt kunskapsstöd för psoriasis och epilepsi
Redovisas den 31 mars 2020 (dnr 6094/2018 och 6096/2018)

Uppdrag om samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård
Redovisas den 31 oktober 2019 (dnr 4973/2018)

Uppdrag om tillämpningen av barnets rättigheter
Redovisas den 1 juni 2019 (dnr 5457/2018)

Avslutade uppdrag
Uppdrag beslutade innan 2018
Uppdrag att göra en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet
för romsk inkludering
Redovisades av Länsstyrelsen den 15 december 2018 (dnr 14039/2017). Kostnad 1 260
tusen kronor.

Uppdrag angående ett samlat stöd för hälso-och sjukvården på
patientsäkerhetsområdet
Redovisades den 24 april 2018 (dnr 622/2017). Kostnad 9 400 tusen kronor.

Uppdrag angående tillgängliggörande av digitalt pedagogiskt stöd för
e-hälsolösningar
Redovisades av E-hälsomyndigheten (dnr 13360/2017). Kostnad 2 348 tusen kronor.

Uppdrag angående uppföljning av e-hälsa och trygghetslarm i
kommunerna
Redovisades den 17 april 2018 (dnr 5887/2014). Kostnad 27 282 tusen kronor.

Uppdrag angående utbildning kring förändrings- och utvecklingsarbete
med stöd av e-hälsa
Redovisades den 15 januari 2018 (dnr 25735/2016). Kostnad 3 576 tusen kronor.
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Uppdrag att analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen
Redovisades den 27 mars 2018 (dnr 8490/2017). Kostnad 438 tusen kronor.

Uppdrag att analysera hur socialtjänsten fångar upp barn och unga med
narkotikaberoende som dömts för brott
Redovisades den 27 mars 2018 (dnr 17971/2017). Kostnad 1 068 tusen kronor.

Uppdrag att anpassa en modell för skolverksamheten till att omfatta alla
placerade barn och unga
Redovisades den 13 juni 2018 (dnr 8704/2017). Kostnad 800 tusen kronor.

Uppdrag att fortsätta stödja socialtjänstens arbete mot våldsbejakande
extremism
Redovisades den 8 maj 2018 (dnr 28339/2016). Kostnad 3 065 tusen kronor.

Uppdrag att för nyanställda socialsekreterare ta fram stöd till
yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar
Redovisades den 31 januari 2018 (dnr 12983/2015). Kostnad 19 299 tusen kronor.

Uppdrag att förbättra uppföljningen av tvångsvården
Redovisades den 1 december 2018 (dnr 26845/2016). Kostnad 4 514 tusen kronor.

Uppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som
metod för medicinska åldersbedömningar
Redovisades den 29 maj 2018 (dnr 23247/2016). Kostnad 20 409 tusen kronor.

Uppdrag att föreslå nationella kompetenskrav för yrket undersköterska
och beskriva vilka författningsändringar som krävs
Redovisades den 28 november 2018 (dnr 31521/2017). Kostnad 2 923 tusen kronor.

Uppdrag att genomföra en förstudie av vilka insatser eller vilken typ
av kunskapsstöd som det finns behov av inom socialtjänstens olika verksamhetsområden för hbtq-personer med fokus på individ- och
familjeomsorgen
Redovisades den 13 februari 2018 (dnr 6184/2016). Kostnad 3 687 tusen kronor.

Uppdrag att genomföra en förstudie om statsbidrag till regionala
kvalitetsregistercentrum
Redovisades den 28 mars 2018 (dnr 28432/2017). Kostnad 573 tusen kronor.

Uppdrag att genomföra en kartläggning av egenvårdsrådgivning
Redovisades den 11 april 2018 (dnr 9562/2017). Kostnad 1 313 tusen kronor.

Uppdrag att genomföra en samlad utvärdering på nationell nivå av
tandvårdsstöd
Redovisades den 18 december 2018 (dnr 5669/2016). Kostnad 10 320 tusen kronor.

Uppdrag att genomföra en utvärdering av statsbidragsgivning inom det
sociala området
Redovisades den 20 mars 2018 (dnr 13275/2017). Kostnad 1 554 tusen kronor.

Uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med
kroniska sjukdomar
Redovisades den 27 mars 2018 (dnr 3097/2016). Kostnad 55 758 tusen kronor.

Uppdrag att göra en kartläggning över hur brister i kompetensförsörjning och bemanning kan påverka risken för vårdskador i hälso- och
sjukvården
Redovisades den 20 februari 2018 (dnr 9567/2017). Kostnad 1 928 tusen kronor.
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Uppdrag att kartlägga förekomsten och utformningen av rutinmässiga
frågor i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om våldsutsatthet och
våldsutövande
Redovisades den 30 mars 2018 (dnr 27701/2015). Kostnad 1 979 tusen kronor.

Uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur
ett jämställdhetsperspektiv
Redovisades den 20 november 2018 (dnr 22577/2017). Kostnad 1 520 tusen kronor.

Uppdrag att kontinuerligt följa upp, uppdatera och utvärdera det försäkringsmedicinska beslutsstödet
Redovisades den 20 februari 2018 (dnr 2657/2017). Kostnad 1 000 tusen kronor.

Uppdrag att pröva förslag till arbetsprocess för nivåstrukturering av
högspecialiserad vård
Redovisades den 15 juni 2018 (dnr 27865/2017). Kostnad 8 005 tusen kronor.

Uppdrag att redovisa lägesrapport inom funktionshinderområdet
Redovisades den 20 februari 2018 (dnr 2594/2017). Kostnad 593 tusen kronor.

Uppdrag att redovisa lägesrapport inom individ- och familjeomsorg
Redovisades den 20 februari 2018 (dnr 2596/2017). Kostnad 1 194 tusen kronor.

Uppdrag att redovisa lägesrapport inom äldreomsorg och äldrevård
Redovisades den 13 februari 2018 (dnr 2595/2017). Kostnad 966 tusen kronor.

Uppdrag att redovisa lägesrapporter inom hälso- och sjukvård
Redovisades den 20 mars 2018 (dnr 2593/2017). Kostnad 1 587 tusen kronor.

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

Uppdrag att ta fram en diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre
Redovisades den 27 november 2018 (dnr 9563/2017). Kostnad 922 tusen kronor.

Uppdrag att ta fram en nationell vägledning för socialtjänstens arbete
med återvändare m.fl.
Redovisades den 13 februari 2018 (dnr 22493/2017). Kostnad 1 372 tusen kronor.

Uppdrag att ta fram ett introduktionspaket till nyanställda socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd
Redovisades den 6 mars 2018 (dnr 1344/2017). Kostnad 782 tusen kronor.

Uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd till socialtjänst och hälso- och
sjukvården för samtal med barn
Redovisades den 20 november 2018 (dnr 1496/2017). Kostnad 2 409 tusen kronor.

Uppdrag att ta fram förslag som kan tas in i en handlingsplan mot
könsstympning
Redovisades den 20 mars 2018 (dnr 31457/2017). Kostnad 755 tusen kronor.

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

Uppdrag att utveckla och förbereda läkemedelsregistret
Redovisades den 28 februari 2018 (dnr 9541/2017). Kostnad 476 tusen kronor.

Uppdrag att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens
tillgänglighet
Redovisades den 27 mars 2018 (dnr 5031/2016). Kostnad 9 984 tusen kronor.
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Uppdrag att utvärdera universitetssjukvård
Redovisades den 31 mars 2018 (dnr 28311/2016). Kostnad 7 616 tusen kronor.

Uppdrag att verka för att den nationella modellen för enhetlig och
strukturerad information (IBIC) införs i kommunerna
Redovisades den 15 maj 2018 (dnr 6739/2017). Kostnad 3 531 tusen kronor.

Uppdrag att årligen redovisa bedömningar av tillgång och efterfrågan på
legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården
Redovisades den 20 februari 2018 (dnr 4260/2017). Kostnad 2 025 tusen kronor.

Uppdrag om att utreda barns behov av stöd och skydd
Redovisades den 27 november 2018 (dnr 1474/2017). Kostnad 2 583 tusen kronor.

Uppdrag om estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens
Redovisades den 18 september 2018 (dnr 28431/2017). Kostnad 1 493 tusen kronor.

Uppdrag om försändelser inom tvångsvården
Redovisades den 9 januari 2018 (dnr 9020/2017). Kostnad 1 282 tusen kronor.

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att analysera och bedöma
informationssäkerheten i den egna verksamheten
Redovisades den 28 februari 2018 (dnr 22546/2017). Kostnadsberäknas ej.

Uppdrag om kompetens hos personal i institutionsvård
Redovisades den 22 maj 2018 (dnr 1498/2017). Kostnad 2 534 tusen kronor.

Uppdrag om läkarvårdsersättning och ersättning för fysioterapi
Redovisades den 30 oktober 2018 (dnr 28435/2017). Kostnad 1 378 tusen kronor.

Uppdrag om nationellt samordnade informationsinsatser om familjehem
m.m. för barn och unga
Redovisades den 28 mars 2018 (dnr 28541/2015). Kostnad 6 606 tusen kronor.

Uppdrag om utvärdering av statsbidraget till viss verksamhet på
funktionshinderområdet
Redovisades den 11 december 2018 (dnr 14744/2018). Kostnad 587 tusen kronor.

Uppdrag inkomna genom särskilt beslut 2018
Uppdrag angående inrättande av statsbidrag till regionala kvalitetsregistercentrum
Redovisades den 1 november 2018 (dnr 15463/2018). Kostnad 478 tusen kronor.

Uppdrag att genomföra en analys av konsekvenserna av ett svenskt
anslutande till PaRIS
Redovisades den 14 december 2018 (dnr 26141/2018). Kostnad 674 tusen kronor.

Uppdrag inkomna genom regleringsbrev 2018
Uppdrag angående beredskapsläkemedel
Ingen återredovisning angiven (dnr 554/2018). Kostnad 13 762 tusen kronor.

Uppdrag angående utvecklandet och driften av en nationell registerservice
Redovisades den 31 december 2018 (dnr 5885/2018). Kostnad 10 000 tusen kronor.

Uppdrag att inrätta en svarsfunktion för kommunernas socialtjänst
med koppling till den rådande flyktingsituationen		
(dnr 6509/2018). Kostnad 6 377 tusen kronor.
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Uppdrag att bistå Försäkringskassan i uppdraget om en kvalitetssäker
och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Redovisades den 11 december 2018 (dnr 5435/2018). Kostnad 16 467 tusen kronor.

Uppdrag att fortsatt upprätthålla och vidareutveckla den nationella
källan för ordinationsorsak
Redovisades den 4 december 2018 (dnr 1095/2018). Kostnad 2 328 tusen kronor.

Uppdrag att föreslå åtgärder som gör det möjligt att få svensk tandläkarlegitimation för personer med polsk tandläkarexamen som inte kan
erhålla full behörighet i utbildningslandet
Redovisades den 26 juni 2018 (dnr 12572/2018). Försumbar kostnad.

Uppdrag att göra bedömning av hur innehållet i myndighetens
beredskapslager av läkemedel och medicinteknik bör hanteras
Redovisades den 19 juni 2018 (dnr 4974/2018). Kostnadsberäknas ej.

Uppdrag att inventera och föreslå eventuella insatser för att ytterligare
minska antalet dödfödda barn
Redovisades den 12 december (dnr 13036/2018). Kostnad 1 512 tusen kronor.

Uppdrag att redovisa prognoser i Hermes
Redovisades den 8 november 2018 (dnr 746/2018). Kostnadsberäknas ej.

Uppdrag att se över kunskapsläget när det gäller kronisk trötthetssyndrom
Redovisades den 18 december 2018 (dnr 13017/2018). Kostnad 954 tusen kronor.

Uppdrag att upphandla en funktion för samordning, koordinering och
informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar
Ingen återredovisning angiven (dnr 5858/2018). Kostnad 3 546 tusen kronor.

Uppdrag att utbetala ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi
Ingen återredovisning angiven (dnr 746/2018). Kostnadsberäknas ej.

Uppdrag att vidareutveckla det webbaserade stödet digital verksamhetsutveckling i vården med särskilt fokus på det juridiska stödet
Redovisades den 30 oktober 2018 (dnr 13052/2018). Kostnad 1 262 tusen kronor.

Uppdrag att årligen redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen
av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna m.m.
Den årliga analysrapporten redovisades den 24 april 2018 och den uppdaterade prognosen
den 23 oktober 2018 (dnr 5091/2018). Kostnad 2 465 tusen kronor.

Uppdrag om digitala vårdtjänster
Redovisades den 30 oktober 2018 (dnr 8883/2018). Kostnad 1 440 tusen kronor.

Uppdrag om drift och utveckling av skaderegistersystemet IDB
Insamlingen till IDB avbruten enligt beslut som fattades 2018 (dnr 5883/2018). Kostnad
346 tusen kronor.

Uppdrag om insatser utifrån minoritetspolitikens mål
Redovisades den 13 november 2018 (dnr 5455/2018). Kostnad 383 tusen kronor.

Uppdrag om kapaciteten i sjukvården
Redovisades den 11 december 2018 (dnr 5090/2018). Kostnad 1 415 tusen kronor.

Uppdrag om kompletterande tjänstgöring för personer med polsk
tandläkarexamen
Redovisades den 27 november 2018 (dnr 26401/2018). Försumbar kostnad.
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Uppdrag om prostitution
Redovisades den 20 november 2018 (dnr 5523/2018). Kostnad 687 tusen kronor.

Uppdrag om spårsäkring
Redovisades den 18 september 2018 (dnr 5536/2018). Kostnad 660 tusen kronor.

Uppdrag om stöd till barn vars föräldrar har frihetsberövande insatser
Redovisades den 14 december 2018 (dnr 5451/2018). Kostnad 1 336 tusen kronor.

Uppdrag om tolkservice
Ingen återredovisning angiven (dnr 5811/2018). Kostnad 9 959 tusen kronor.

Uppdrag om utbetalning till Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
Ingen återredovisning angiven (dnr 5814/2018). Kostnad 12 617 tusen kronor.

Lägesrapporter
Uppdrag att redovisa lägesrapport inom funktionshinderområdet
Redovisades den 28 februari 2018 (dnr 2594/201). Kostnad 593 tusen kronor.

Uppdrag att redovisa lägesrapport inom individ- och familjeomsorg
Redovisades den 28 februari 2018 (dnr 2596/2017). Kostnad 1 194 tusen kronor.

Uppdrag att redovisa lägesrapport inom äldreomsorg och äldrevård
Redovisades den 28 februari 2018 (dnr 2595/2017). Kostnad 966 tusen kronor.

Uppdrag att redovisa lägesrapporter inom hälso- och sjukvård
Redovisades den 31 mars 2018 (dnr 2593/2017). Kostnad 1 587 tusen kronor.

Transfereringar
Uppdrag att fördela bidrag till handikapporganisationer
(dnr 13365/2017)

Uppdrag att fördela statsbidrag till kompetenscentrum på tandvårdsområdet
(dnr 25150/2017)

Uppdrag att utbetala medel till Nordisk Institutt for Odontologiske
Materialer (NIOM)
(dnr 7600/2018)

Uppdrag att utbetala statsbidrag till organisationer inom det sociala
området
(dnr 9785/2017

Uppdrag att betala ut medel till organisationer som stödjer dem som
vårdar och hjälper någon närstående
(dnr 13791/2017)

Uppdrag att utbetala statsbidrag till landstingen avseende elektronisk
kommunikation
(dnr 647/2018)

Uppdrag att utbetala statsbidrag till organisationer inom det sociala
området – god hälsa i befolkning och stöd till efterlevande
(dnr 9785/2017)

Uppdrag att utbetala utvecklingsmedel NVC
(dnr 6323/2018)
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Uppdrag att utbetala statsbidrag till landstingen avseende elektronisk
kommunikation – för samordning till Region Örebro län, Centrum för
hjälpmedel
(dnr 25181/2017)

Uppdrag att betala ut medel till pensionärsorganisationer
(dnr 25102/2017)

Uppdrag att utbetala medel till landstigen avseende tolktjänst
(dnr 5685/2018)

Uppdrag att utbetala medel till landstingen för råd och stöd
(dnr 5684/2018)

Uppdrag att utbetala medel till organisationer inom det sociala området
– idéburen vård och omsorg
(dnr 9785/2017)

Uppdrag om bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet
(dnr 9808/2017)

Uppdrag att utbetala medel till SRF för anskaffning och placering av
ledarhundar
(dnr 5786/2018)

Uppdrag att utbetala medel till organisationer inom det sociala området
m.fl. – ökat stöd till bl.a. kvinno- och brottsofferverksamhet
(dnr 9785/2017)

Uppdrag att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter
(dnr 1371/2018)

Uppdrag att utbetala medel – anpassa en modell för skolverksamheten
(dnr 3939/2018)

Uppdrag att utbetala statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet
med personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar
(dnr 2129/2018)

Uppdrag att utbetala statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk
funktionsnedsättning
(dnr 17252/2017)

Uppdrag att betala ut medel för att stödja brottsofferverksamhet riktad
till hbtq-personer
(dnr 32175/2017)

Uppdrag att fördela medel till Svenskt Demenscentrum och till
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
(dnr 6290/2018)

Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt
kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer
m.m.
(dnr 32135/2017)

Uppdrag att betala ut medel för fortsatt arbete med RCC
(dnr 32627/2017)
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Uppdrag att utbetala medel till verksamheten vid Prioriteringscentrum
Linköpings universitet
(dnr 5089/2018)

Uppdrag avseende ökad bemanning inom äldreomsorgen
(dnr 31412/2017)

Uppdrag att utbetala verksamhetsbidrag till kvinno- och tjejjourer
(dnr 17759/2017)

Uppdrag att utbetala organisationsbidrag till kvinno- och tjejjourer
(dnr 19926/2018)

Uppdrag att utbetala statsbidrag till informatörsverksamhet som rör
psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar
(dnr 15506/2017)

Uppdrag att fördela statsbidrag för stärkt bemanning inom den sociala
barn- och ungdomsvården
(dnr 31618/2017)

Uppdrag att utbetala medel – Länsstyrelser och NCK för kompetensstöd för kvalitetsutveckling och mer samarbete i arbetet mot våld i nära
relationer
(dnr 32135/2017)

Uppdrag att utbetala medel – Landstingen för kompetensstöd för kvalitetsutveckling av arbetet mot våld i nära relationer
(dnr 32135/2017)

Uppdrag att utbetala medel – Uppsala universitet, NCK – kompetensstöd
för kvalitetsutveckling av arbetet mot våld i nära relationer
(dnr 6946/2018)

Uppdrag att utbetala medel – kvalitetsutveckla arbetet med våld i nära
relationer, lokala föreningar
(dnr 32135/2017)

Uppdrag att utbetala medel angående utvecklingsprojekt för att behålla
och rekrytera socionomer till Uppsala kommun
(dnr 6863/2018)

Uppdrag att betala ut medel Sveriges Kommuner och Landsting för
utvecklingsarbete gällande digitalt stöd
(dnr 6990/2018)

Uppdrag att utbetala medel för utvecklingsarbete för ändamålsenlig
dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården
(dnr 7605/2018)

Uppdrag att betala ut medel för habiliteringsersättning
(dnr 1418/2018)

Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning
av simskola för elever i förskoleklass
(dnr 632/2018)

Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning
av satsning på bidrag till sommarlovsaktiviteter
(dnr 610/2018)
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Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning
av satsning på bidrag till lovaktiviteter
(dnr 127/2018)

Uppdrag att betala ut medel till kommuner med högst antal hemlösa
(dnr 2177/2018)

Uppdrag att fördela statsbidrag för att stärka insatserna för barn och
unga med psykisk ohälsa
(dnr 4575/2018)

Uppdrag att utbetala medel till Skolverket för utvecklingsarbete för
tidiga och samordnade insatser
(dnr 14838/2018)

Uppdrag att betala ut medel för att främja arbetet med stöd till patienter
med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården
(dnr 4008/2018)

Uppdrag att fördela statsbidrag till organisationer rörande personer med
sällsynta diagnoser
(dnr 2330/2018)

Uppdrag att stödja utvecklingen av en pilotverksamhet med stödtelefon
för ej frihetsberövade män som har utövat eller riskerar att utöva våld
mot närstående
(dnr 7738/2018)

Uppdrag att betala ut medel till landstingen för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa
(dnr 11807/2018)

Uppdrag att betala ut medel till kommuner för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen
(dnr 20447/2018)

Uppdrag att betala ut medel till landstingen för ökade möjligheter till
tolktjänst i arbetslivet
(dnr 20340/2018)

Uppdrag att betala ut medel till länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten för utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i
nära relationer
(dnr 21052/2018)
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Adrenoleukodystrofi och adrenomyeloneuropati – Folder
Adult-Onset Leukoencephalopathy with Axonal Spheroids and Pigmented Glia – Folder
Alkaptonuri – Folder
Allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar samt attityder till och
avsikter för framtida beteenden gentemot personer med psykisk sjukdom
Alports syndrom – Folder
Amyotrofisk lateralskleros – Folder
Androgenokänslighetssyndromet – Folder
Angelmans syndrom – Folder
Anti-NMDA-receptorencefalit – Folder
Anvisningar för kodning av infekterade sår
Användningen av statsbidraget till organisationer inom det sociala området – Redovisning av 2017 års verksamhet
Apotekens egenvårdsrådgivning av receptfria läkemedel och andra handelsvaror
Att förebygga och behandla undernäring – Kunskapsstöd – i hälso- och
sjukvård och socialtjänst – Remissversion
Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning
Att samtala med barn – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården
Att stödja vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin
vilja – Introduktion och diskussion
Balans- och styrketräningsprogram för att minska risken för fall
Bardet-Biedls syndrom – Folder
Barn med frihetsberövade föräldrar – Kartläggning och analys
Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst
och hälso- och sjukvård
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Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta – Vägledning för
socialtjänsten
Behandling av spelmissbruk och spelberoende
Behandling av spelmissbruk och spelberoende – Kunskapsstöd med
rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten
Behçets sjukdom – Folder
Benign essentiell blefarospasm – Folder
Betydelsen av socialtjänstens organisering och ärendebelastning för kvaliteten i verksamheten. En kunskapssammanställning.
Blue rubber bleb nevus-syndromet – Folder
Blåsexstrofi – Folder
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Bästa möjliga hälsa och en hållbar hälso- och sjukvård – Med fokus på
vården vid kroniska sjukdomar Lägesrapport 2018
Bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården
Canavans sjukdom – Folder
Cancer i siffror 2018 – Populärvetenskapliga fakta om cancer
Coffin-Lowrys syndrom – Folder
CPT 1A-brist – Folder
CPT 2-brist – Folder
Cystinos – Folder
Dags att prata – Affisch
Dags att prata – Samtal med barn om deras genetiska ursprung
Dandy-Walkers syndrom – Folder
Danons sjukdom – Folder
Derivatkromosom 22-syndromet – Folder
Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre
Digitala vårdtjänster – Principer för vilken vård och behandling som
lämpar sig
Digitala vårdtjänster riktade till patienter
Digitalisering av Socialstyrelsens produkter och tjänster 2018
Digitalisering av Socialstyrelsens produkter och tjänster 2018 – Slutrapport för 2018 års arbete inom överenskommelsen mellan staten och SKL
om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018
DRG-statistik 2016 – En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige
Dyskeratosis congenita – Folder
Dödfödda barn – En inventering och förslag på åtgärder
Dödsfallsutredningar 2016–2017
Ehlers-Danlos syndrom – Folder
E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2018 – Redovisning av en
uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
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End of life palliative care – Adherence to National Guidelines
Epidermolysis bullosa – Folder
Erytropoetisk protoporfyri – Folder
Estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan
innebära betydande hälsorisker – Redovisning av regeringsuppdrag
Fabrys sjukdom – Folder
Felanvändning av metylfenidat
Fortsatt ökad användning av adhd-läkemedel 2017
Fosterskador och kromosomavvikelser 2016
Frågor om våld – En kartläggning av hur socialtjänsten och hälso- och
sjukvården frågar om våldsutsatthet och våldsutövande samt användning
av bedömningsmetoder
Förbättrad uppföljning av tvångsvården – Alternativa metoder för att
samla in data
Förslag på indikatorer för uppföljning av den nationella strategin för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor – Slutredovisning av ett
regeringsuppdrag: Deluppdrag 1
Förstudie om klagomålshantering i hälso- och sjukvården – Ett enkelt,
enhetligt och säkert klagomålssystem som bidrar till lärande
”Förståelse för primärvården är A och O” – En myndighetsgemensam
digital pilot på primärvårdens villkor
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vid endometrios – Remissversion
Förteckning över den 1 januari 2018 gällande författningar m.m. som
Socialstyrelsen beslutat
Förutsättningar att inkludera uppgifter om våld och könsstympning i
öppna jämförelser av hälso- och sjukvården – Slutredovisning av ett
regeringsuppdrag: Deluppdrag 2
Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet – Delrapport 2018
Gillespies syndrom – Folder
Glycinencefalopati – Folder
Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum – reviderad version
Guide för den sociala barn- och ungdomsvården
Heterotaxisyndromet – Folder
Hjärtkirurgi på barn och ungdomar samt hjärtkirurgi på vuxna med
medfödda hjärtfel – Indikatorer för rikssjukvård
Homelessness in Sweden 2017
HSFS-FS 2018:39 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering
av läkemedel i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2018:10 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

ÅRSREDOVISNING 2018
SOCIALSTYRELSEN

153

SOCIALSTYRELSENS PUBLIKATIONER 2018

HSLF-FS 2018:11 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till
vissa funktionshindrade
HSLF-FS 2018:12 Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:30) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt
bistånd
HSLF-FS 2018:13 Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för
barn och unga
HSLF-FS 2018:14 Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till
äldre och personer med funktionshinder
HSLF-FS 2018:15 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m.
HSLF-FS 2018:16 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet
HSLF-FS 2018:17 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter
HSLF-FS 2018:18 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och
celler
HSLF-FS 2018:19 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 2018:2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter
HSLF-FS 2018:20 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för
transplantation
HSLF-FS 2018:21 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring
HSLF-FS 2018:22 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och
behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2018:24 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet
som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
HSLF-FS 2018:38 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m.
HSLF-FS 2018:42 E-hälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (TLVFS 2014:5) om avgift av öppenvårdsapotek för att föra
receptregistret och läkemedelsförteckningen
HSLF-FS 2018:43 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel
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HSLF-FS 2018:44 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering
av läkemedel i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2018:47 E-hälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (TLVFS 2014:5) om avgift av öppenvårdsapotek för att föra
receptregistret och läkemedelsförteckningen
HSLF-FS 2018:48 Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård
HSLF-FS 2018:49 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:15)
HSLF-FS 2018:50 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och
celler
HSLF-FS 2018:51 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården
m.m.
HSLF-FS 2018:52 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 2018:53 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring
HSLF-FS 2018:54 Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i
hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2018:6 Rättsmedicinalverkets föreskrifter om riskutredning
inför prövning av omvandling av fängelse på livstid
HSLF-FS 2018:67 Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av
utskrivningsklara patienter för år 2019
HSLF-FS 2018:8 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården
m.m
Huntingtons sjukdom – Folder
Hyperkalemisk periodisk paralys och paramyotonia congenita – Folder
Hypohidrotisk ektodermal dysplasi med immunbrist – Folder
Hypokalemisk periodisk paralys – Folder
Hälsa och förlossningar bland ryggmärgsskadade 1997–2016
Hälso- och sjukvårdens spårsäkring vid sexualbrott – Redovisning av
regeringsuppdrag
Incontinentia pigmenti – Folder
Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2018
Informationsspecifikation för BBIC
Informationsspecifikation för metadata, version 2.1 – Gemensamma
metadata-attribut för kunskapsstöd inom socialtjänst och hälso- och
sjukvård
Inklusionskroppsmyosit – Folder
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Insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar
Stöd till genomförandet av regeringens strategi för kroniska sjukdomar –
slutrapport
Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport
2018
Inte nöjd med vården? Dina synpunkter och klagomål kan göra vården
bättre – folder
Inte nöjd med vården? Dina synpunkter och klagomål kan göra vården
bättre – punktskrift
Inte nöjd med vården? Dina synpunkter och klagomål kan göra vården
bättre – vykort
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning – Svensk version 2018 – Del 1
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning – Svensk version 2018 – Del 2
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning – Svensk version 2018 – Del 3
Jouberts syndrom – Folder
Juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning för
personer med psykisk funktionsnedsättning
Kallmanns syndrom – Folder
Kapaciteten i sjukvården – att hantera kritiska lägen
Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett
jämställdhetsperspektiv
Kartläggning av vestibulit – Förekomst och behandling av flickor och
kvinnor med vestibulit samt behov av kunskapsstöd
Kartongställ till folder Inte nöjd med vården? Dina synpunkter och
klagomål kan göra vården bättre
Kommunernas beredskap – unga som får uppehållstillstånd enligt den
nya gymnasielagen
Kompetens för arbete på HVB för barn och unga
Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och
kompetens påverkar patientsäkerheten
Komplikationer efter förlossning
Kongenital aniridi – Folder
Kongenital binjurebarkshyperplasi – Folder
Kongenital iktyos – Folder
Kongenital myasteni – Folder
Krisstöd vid allvarlig händelse
Kronisk mucocutan candidiasis – Folder
Kunskapscentrum för ensamkommande barn – Delredovisning 2018
Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård – Täckningsgradsjämförelser och resultat av sambearbetningar med Socialstyrelsens register
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Kvalitetsutveckling av arbetet mot våld i nära relationer – Redovisning
av 2017 års utvecklingsmedel och det nationella och regionala kompetensstödet
Kvinnor med sköldkörtelproblematik 2017
Lambert-Eatons myastena syndrom – Folder
Limb girdle muskeldystrofi – Folder
Linderholms myopati – Folder
Lowes syndrom – Folder
Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2018–2020
Malign hypertermikänslighet – Folder
Markörkromosom 15-syndromet – Folder
MECP2-duplikationssyndromet – Folder
Medfödd spondyloepifysial dysplasi – Folder
Metakromatisk leukodystrofi – Folder
Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum – reviderad version
Modernare adoptionsregler
Mukopolysackaridos typ I – Folder
Mycket mensvärk är inte okej – om endometrios – affisch
Mycket mensvärk är inte okej – om endometrios – till vårdgivare
Mycket mensvärk är inte okej – om endometrios – till vårdtagare
Myotonia congenita – Folder
Narkolepsi – Folder
Nationella minoriteter och minoritetsspråk – Meddelandeblad
Nationella planeringsstödet 2018. Bedömning av tillgång och efterfrågan
på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård
Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård och omsorg vid demenssjukdom – Indikatorer och underlag för bedömningar
Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård och omsorg vid demenssjukdom – Sammanfattning med förbättringsområden
Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid astma och KOL –
Sammanfattning med förbättringsområden
Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Huvudrapport med förbättringsförslag
Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Indikatorer
och underlag för bedömningar
Nationella riktlinjer – Vård vid astma och KOL – Indikatorer och underlag för bedömningar
Nationella riktlinjer – Vård vid stroke – Målnivåer för indikatorer
Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård – Stöd för styrning och ledning
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning
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Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Stöd för styrning och ledning
Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL – Stöd för styrning och
ledning
Nationella riktlinjer för vård vid endometrios – Stöd för styrning och
ledning
Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi – Stöd för styrning och ledning
– Remissversion
Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis – Stöd för styrning och ledning – Remissversion
Nationella riktlinjer för vård vid stroke – Stöd för styrning och ledning
Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum –
Redovisning av 2017 års verksamhet
Neonatal diabetes mellitus – Folder
Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst – Meddelandeblad
Nya föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel – Meddelandeblad
Om magnetkamera vid bedömning av ålder – En studie av validiteten i
radiologisk undersökning
Om så kallade oskuldskontroller och oskuldsintyg – Meddelandeblad
Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2017
Osteogenesis imperfecta – Folder
Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den
rättspsykiatriska vården – Redovisning av regeringsuppdrag
Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp
Patientmiljarden – insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården – Sammanställning av landstingens
handlingsplaner för 2018
Patientströmmar över landstingsgränsen – februari 2018
Pilotstudie om vård och behandling till barn och unga som lagförts för
brott – Slutredovisning av regeringsuppdrag
Regionala skillnader i användningen av adhd-läkemedel bland barn – en
fråga om psykosocial miljö?
Register över författningar m.m. som kungjorts i författningssamlingen
under år 2017
Sallas sjukdom
SAMS – Samverkan socialtjänst skola – Obruten skolgång för placerade
barn och unga
Screening för 24 medfödda sjukdomar hos nyfödda barn – Rekommendation och bedömningsunderlag – Remissversion
Screening för prostatacancer – Rekommendation och bedömningsunderlag
Screening för svår kombinerad immunbrist – Rekommendation och
bedömningsunderlag – Remissversion
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Sicklecellanemi – Folder
Socialstyrelsens arbete med att utveckla läkemedelsregistret
Socialstyrelsens digitala transformation – en digital strategi
Socialstyrelsens plan för att följa upp och långsiktigt hantera strategiska
frågor inom ramen för den nationella demensstrategin
Spinal muskelatrofi – Folder
Standardiserade vårdförlopp i cancervården – Lägesrapport 2018
Statistics on adults with substance abuse and addiction 2017
Statistics on Breastfeeding 2016
Statistics on Cancer Incidence 2017
Statistics on Care and Services for Persons with Impairments 2017
Statistics on Care and Services for the Elderly 2017
Statistics on causes of death 2017
Statistics on Elderly and Persons with Impairments – Management Form
2017
Statistics on Hospitalisations Due to Injuries and Poisonings 2017
Statistics on Housing Assistance and Family support 2017
Statistics on inpatient diseases in Sweden 2017
Statistics on Licensed Health Care Personnel (2016) and Workforce status (2015)
Statistics on Myocardial infarctions 2017
Statistics on Pregnancies, Deliveries and Newborn Infants 2016
Statistics on Smoking Habits among Parents with Infants 2016
Statistics on Social Assistance 2017
Statistics on Social Assistance 2017
Statistics on Stroke 2017
Statistics on the Functionally Impaired – Measures Specified by LSS
2017
Statistik om aborter 2017
Statistik om amning 2016
Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2017
Statistik om dödsorsaker 2017
Statistik om ekonomiskt bistånd 2017
Statistik om ekonomiskt bistånd 2017
Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2016
Statistik om hjärtinfarkter 2017
Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2017
Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2016 samt arbetsmarknadsstatus 2015
Statistik om läkemedel 2017
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2017
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Statistik om sjukdomar behandlade i slutenvård 2017
Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2017
Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning
2017
Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2017
Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2016
Statistik om stroke 2017
Statistik om tandhälsa 2017
Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2017
Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar
2017
Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform
2017
Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2016–2017
Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer – Uppföljning av 2017 års medel
Statstics on Pharmaceuticals 2017
Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen
Strukturera och koda information för elektronisk hantering
Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Uppföljning av 2017 års medel
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Uppföljning av
2016 och 2017 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting – Delrapport 2018
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 – En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende
Takayasus arterit – Folder
TAR-syndromet – Folder
Thalassemi – Folder
Tillgänglighet i hälso- och sjukvården – februari 2018
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård –
Lägesrapport 2018
Tips och råd för att förhindra fallolyckor – översättning till arabiska
Tips och råd för att förhindra fallolyckor – översättning till bosniska/
kroatiska/serbiska
Tips och råd för att förhindra fallolyckor – översättning till engelska
Tips och råd för att förhindra fallolyckor – översättning till finska
Tips och råd för att förhindra fallolyckor – översättning till polska
Trombotisk trombocytopen purpura – Folder
Täckningsgrader 2018
Underlag till handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor –
Förslag inom områdena socialtjänst, elevhälsa och hälso- och sjukvård
Uppdragsutbildningar till socialsekreterare och chefer – Slutrapport

160

ÅRSREDOVISNING 2018
SOCIALSTYRELSEN

SOCIALSTYRELSENS PUBLIKATIONER 2018

Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – Slutrapport mars
2018
Uppföljning av prioriteringscentrum 2017
Uppföljning av reformen om kostnadsfria läkemedel till barn – Delrapport
Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2019 – Meddelandeblad
Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak – Rapport 2018
Utvärdering av rikssjukvårdsområdet hjärtkirurgi på barn och ungdomar
Utvärdering av rikssjukvårdsområdet hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel
Utvärdering av statsbidraget för viss verksamhet på funktionshinderområdet – Verksamhetsåren 2013 till 2017
Utvärdering av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala
området – Verksamhetsåren 2012–2016
Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det statliga särskilda tandvårdsbidraget
Utvärdering av universitetssjukvård – Strukturer och processer
Utvärdering av vården vid astma och KOL – 2018
Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen på
patientsäkerhetsområdet?
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018
WAGR-syndromet – Folder
WHIM-syndromet – Folder
Williams syndrom – Folder
Viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård – Utvärdering 2015–2017,
delrapport
Vissa bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) av betydelse för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten – Meddelandeblad
Våldsbejakande extremism – Stöd till socialtjänstens arbete med återvändare och andra personer involverade i våldsbejakande extremistiska
miljöer
Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2018
Vägledning för att uppskatta kostnaden av insatser efter våld
Vägledning för socialtjänsten i arbetet med barn utsatta för människohandel och exploatering
Välfärdsteknik – En studie av användningen av trygghetskameror och
gps-larm i 12 kommuner
Årskalender 2019 – För en säkrare och mer välbalanserad vardag
Årsredovisning 2017
Ändring i läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2015
Öppna jämförelser – Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre – Uppföljning av vård och omsorg vid psykisk ohälsa hos äldre
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Öppna jämförelser 2017 – En god vård? Övergripande uppföljning
utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat
Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre
Öppna jämförelser 2018 – placerades utbildning och hälsa
Öppna jämförelser 2018 Ekonomiskt bistånd
Öppna jämförelser 2018 Enhetsundersökningen LSS
Öppna jämförelser 2018 Enhetsundersökningen om äldreomsorg och
kommunal hälso- och sjukvård
Öppna jämförelser 2018 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Öppna jämförelser 2018 Krisberedskap inom socialtjänsten
Öppna jämförelser 2018 Missbruks och beroendevård
Öppna jämförelser 2018 Social barn- och ungdomsvård
Öppna jämförelser 2018 Stöd till personer med funktionsnedsättning –
LSS
Öppna jämförelser 2018 Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri
Öppna jämförelser 2018 Våld i nära relationer
Öppna jämförelser 2018 Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
Översyn av kunskapsläget för ME/CFS – Aktuellt kunskapsläge och
förutsättningar för att stödja vården med kunskapsstöd eller försäkringsmedicinskt beslutsstöd
Övervikt och fetma hos gravida kvinnor
13q-deletionssyndromet – Folder
18p-deletionssyndromet – Folder
18q-deletionssyndromet – Folder
20p-duplikationssyndromet – Folder
3p-deletionssyndromet – Folder
4p-deletionssyndromet – Folder
4q-deletionssyndromet – Folder
5p-duplikationssyndromet – Folder
8q-duplikationssyndromet – Folder
9p-deletionssyndromet – Folder
9p-duplikationssyndromet – Folder
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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.
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