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Förord
Årets omvärldsanalys är en utveckling av den som togs fram förra året 2018.
Omvärldsanalysens syfte är att ge underlag till diskussion om hur den statliga
kunskapsstyrningen kan bli mer behovsanpassad, effektiv och samordnad.
Syftet är också att Rådets myndigheter tillsammans kan bidra till en ökad
jämställdhet. Analysen riktas i första hand till myndigheterna i Rådet för
styrning med kunskap och Huvudmannagruppen (för en beskrivning av
hur konstruktionen ser ut hänvisas till förordningen om statlig styrning
med kunskap 2015:155).
Omvärldsanalysen fokuserar på den statliga kunskapsstyrningen utifrån
Rådets uppdrag. Rådets myndigheter har över tid utvecklat ett gemensamt
arbetssätt för att ta fram omvärldsanalysen. Fördelen med detta arbetssätt är
att det ger en möjlighet att spana över ett bredare arbetsfält samt använda den
samlande kompetensen hos de ingående myndigheterna.
En central del av omvärldsanalysarbetet är att dra slutsatser utifrån omvärldsanalysen. Därför genomfördes en gemensam workshop med deltagare
i beredningsgruppen från samtliga myndigheter i syfte att få gemensam förståelse för utmaningar och att identifiera möjliga slutsatser.
Beredningsgruppen i Rådet hoppas även att omvärldsanalysen kan bidra
till diskussioner om kunskapsstyrningens framtid även för andra intresserade
som arbetar med att utveckla hälso- och sjukvård och socialtjänst. Promemorian är skriven utifrån ett statligt perspektiv och vi välkomnar därför en
bredare diskussion från andra intressenter och aktörer!
Åsa Welin
Kansliet för Rådet för att styra med kunskap, Socialstyrelsen.
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Viktiga omvärldsförändringar
och trender
• Global utveckling - hållbar utveckling
• Demografi – den åldrande befolkningen och hälsoutveckling
(jämlik)
• Digitalisering – snabb utveckling och Sverige haltar efter
men också risker
• Informationssäkerhet och faktaresistens
• Ändrade förutsättningar för systemet med statlig kunskapsstyrning
– individ, regionalt/lokalt och nationellt

Foto: Leif Johansson, Scandinav

Dessa bakomliggande och långsiktiga trender har identifierats av myndigheterna i tidigare arbete med omvärldsanalys. En beskrivning av utvecklingen
inom trenderna lämnas i bilaga 1. Syftet med denna beskrivning är att ge ett
bakomliggande raster till den närmare utvecklingen som sker inom området
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
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Ändrade förutsättningar för
den statliga kunskapsstyrningen
– omvärldsanalys för de
kommande åren
I dessa kommande avsnitt lämnar vi trenderna och går över till mer närliggande konsekvenser för individer, regionala/lokala aktörer samt nationella
myndigheter. Här beskrivs närliggande områden och händelser som påverkar
arbetet de kommande åren.

Förutsättningar för medborgare,
patienter och brukare
Ökat fokus på individens behov

Det finns en tydlig fokusering på individers delaktighet och både myndigheter och huvudmän utvecklar patienters och brukares delaktighet i kunskapsstyrningen. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver säkerställa att individens behov möts med rätt typ av tjänster, i rätt tid, format och
kanal. Exempelvis måste vården ha förståelse för att den väg individen ser in
i vården är rätt väg in i vården. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1
konstaterar att det finns förbättringsmöjligheter till ett mer personcentrerad
hälso- och sjukvård.

Foto: Caiaimage Johnér bildbyrå

1
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Från mottagare till medskapare, Rapport 2018:8, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
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Större fokus på hälsa och eget ansvar

Individens ökade ansvar påverkar bemötandet och utvecklingen inom hälsooch sjukvården och socialtjänsten. Den statliga kunskapsstyrningen behöver
anpassas efter de förändrade förhållandena som detta kan bära med sig.
Individen tar ett större ansvar för sin egen hälsa och förutsätter ett aktivt
samarbete med professioner och aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utvecklingen av olika tjänster för invånare ökar. Självbetjäning som
olika e-tjänster för ansökningar och bokningar ökar. Tillgång till att läsa sin
journal och sina läkemedel finns tillgängligt för allt fler. Rådgivning och stöd
ökar genom att virtuella möten på nätet möjliggörs. Appar för att mäta och
monitorera sin hälsa och att behandla sina sjukdomar kommer att öka. Individens eget ansvar kommer därmed att öka och också ställa andra krav på hur
hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan utformas.
• En central förutsättning för att individer ska kunna ta större ansvar för den
egna hälsan är befolkningens hälsokompetens (health literacy). Den ser till
individers förmåga att skaffa, förstå och använda hälsoinformation i syfte
att behålla, främja eller förbättra hälsa, samt att självständigt fatta beslut i
hälsofrågor. Finns inte kompetensen hos den enskilde individen så kan det
innebära att individen får ta ett alltför stort ansvar vilket IVO har sett i sin
tillsyn.
• Ett ökat fokus på individen kräver ett annat arbetssätt och användandet av
digitala hjälpmedel blir en förutsättning. Detta ställer också andra krav på
hur myndigheterna i framtiden utformar sin kunskapsstyrning.
• Hemmet kommer i större utsträckning vara den plats där framtidens hälsooch sjukvård och socialtjänst bedrivs. En åldrande befolkning är en av de
stora utmaningarna. Utveckling av nya verktyg som möjliggör att hälsooch sjukvård och socialtjänst kan bedrivas från hemmet utvecklas. Videosamtal, kameraövervakning och medicinsk övervakning som ex. EKG, syremättnad, kommer i större utsträckning att användas inom hälso- och
sjukvård och socialtjänst. Kommunikationen mellan vård- och omsorgsgivare och patient och brukare förändras vilket kommer att ställa andra krav
på verksamheterna
• Enligt lagstiftningen ska vård- och omsorgsgivare samordna sina insatser
med individen i fokus. I tillsynen ser dock IVO att denna samordning inte
alltid fungerar. Samordningen brister framförallt för personer med samsjuklighet 2, barn och unga med psykisk ohälsa och äldre personer med omfattande omsorgsbehov. Denna problematik har även uppmärksammats av
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 3 När samordningen brister
hamnar ansvaret för att koordinera insatserna ofta på den enskilde och/eller
dennes närstående. Detta ställer höga krav på den enskilde och/eller dennes närstående vad gäller kunskap, handlingskraft och förmåga att uttrycka
sina behov.
2 En individ med två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt, exempelvis en person med missbruksproblem och en ångestsjukdom.
3 Från medel till mål – att organisera och styra mot en samordnad vård och omsorg ur ett patient- och brukarperspektiv, Rapport 2017:9, 2017. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
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• Utebliven samordning riskerar inte bara att leda till ökat ansvar för den enskilde. Utebliven samordning kan även medföra en försämrad upplevelse
för den enskilde och leda till en kvalitativt sämre hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Bristande samordning kan exempelvis leda till långa väntetider, uteblivna insatser, felaktig medicinering eller oro då den enskilde inte
vet vem som bär ansvar för vad. Som ett exempel på detta har IVO i sin
tillsyn av missbruks- och beroendevården sett att det inte är ovanligt att
unga med ett missbruks- eller beroendeproblem i kombination med psykisk ohälsa först måste genomgå en missbruksbehandling genom insatser
som är beviljade av socialtjänsten för att sedan vänta länge på hjälp från
psykiatrin med sin psykiska ohälsa.
• Utöver detta har IVO 4 sett att hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte
alltid utformas med den enskilde i fokus. Ett exempel på detta som IVO
har iakttagit är att det är vanligt att barn och vårdnadshavare eller god man
inte ges möjlighet att vara delaktiga vid omplaceringar av barn. Ett ytterligare exempel är brister i patienters och närståendes möjlighet till delaktighet vid vårdplanering inom den psykiatriska specialistsjukvården. Även
denna problematik har uppmärksammats av Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys. I sin utvärdering av patientlagen konstaterar myndigheten
att patientens faktiska ställning har försvagats på flera områden sedan lagen infördes, bland annat avseende delaktighet. 5
• Vården och omsorgen behöver individanpassas, det gäller såväl bemötande
som behandling. Det ställs högre krav på att vårdgivarna behöver samordna vården utifrån patientens behov för att den ska bli god och säker. I
takt med en ökad mångfald av utförare, mer specialiserad vård samt fler
svårt sjuka äldre och personer med psykisk ohälsa kommer sannolikt behoven av samordning att öka.
• I regeringens överenskommelse lyfts att patienternas rättigheter ska stärkas
och att principen om vård efter behov tryggas.
• Med anledning av IVO:s iakttagelser har IVO lyft samordning kring barn
och unga med psykisk ohälsa samt personer med samsjuklighet som två av
våra prioriterade riskområden 2018-2020. Samverkan inom och mellan
vård- och omsorgsgivare är även ett av IVO:s fyra övergripande riskområden. 6

Regionala och lokala förutsättningar
Utsatta grupper – barn och unga

Individ- och familjeomsorg står för cirka 19,5 procent av kommunernas kostnader för socialtjänst och drygt 7,2 procent av kommunernas totala
kostnader för egen verksamhet. Den största delen av kommunernas kostnader
för individ- och familjeomsorg är för insatser till barn och unga. Dessa insatser kostade år 2017 20,6 miljarder kronor (45 procent av kostnaderna för
Vad har IVO sett 2017 och 2018, Årsrapporter från IVO
Lag utan genomslag – Utvärdering av patientlagen 2014-2017, Rapport 2017:2, 2017. Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys
6 De övriga tre är: bemanning och kompetens (vilket har nämnts tidigare), informationssäkerhet och myndighetsutövning.
4

5,
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IFO). Det är en ökning på 0,2 miljarder sedan 2016 och 2,3 miljarder sedan
2013. Framför allt är det kostnaderna för familjehemsvård som ökar.
IVO har i sin tillsyn 7 sett att rättssäkerheten för barn och unga brister, både
vid myndighetsutövning och vid utförandet av insatser. Barn och unga som
utsätts för våld eller bevittnar våld riskerar att inte få det skydd och det stöd
som de har rätt till. Det finns placerade barn och unga som utsätts för våld,
kränkningar, och begränsningsåtgärder i sina boenden.

Ensamkommande barn

Den psykiska ohälsan är utbredd i gruppen ensamkommande barn och unga
och de ensamkommande barn och unga i dagsläget inte får insatser på samma
villkor som andra barn visar en redovisning som Socialstyrelsen gjort under
2018. I dagsläget återfinns ett stort antal av de ensamkommande barnen inom
familjehemsvården.

Foto: Maskot/Folio

Brister i samordningen för
barn och unga med psykisk ohälsa

Som ett exempel på bristande samordning ser IVO i sin tillsyn att det ofta
saknas någon som tar det övergripande ansvaret för den vård och det stöd
som ges till barn och unga med psykisk ohälsa. De har ofta behov av insatser
från exempelvis elevhälsovården, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Istället för att göra gemensamma bedömningar, planeringar och
uppföljningar av vården, löser varje verksamhet sin specifika uppgift. Det
gör att ansvaret för samordningen riskerar att vältras över på barnet och dess
närstående, och att de får en osammanhängande vård- och omsorgskedja.
Konsekvensen för barn och unga blir att de inte får den hjälp som de behöver
eller att de får vård och omsorg av sämre kvalitet än de har rätt till.
7

Vad har IVO sett 2018, Årsrapport från IVO
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Ökad förändringstakt inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst

En ökad förändringstakt ställer högre krav på hälso- och sjukvård och socialtjänst. Användningen av digital teknik i vård och omsorg innebär nya arbetssätt och metoder för informationshantering. Kunskapsstöd exempelvis i form
av nationella och regionala riktlinjer behöver struktureras och anpassas för
att kunna integreras i verksamheternas informationssystem. Efterfrågan på
kvalificerade kunskapsprodukter som kan användas för att utveckla beslutsstöd ökar.

Förändrade arbetssätt i kommunerna

Idag driver många aktörer på utvecklingen av nya digitala tjänster och produkter. Samtidigt är det få produkter och tjänster som beskrivs när kommunerna redogör för sitt arbete med digitalisering. I Socialstyrelsens uppföljning 8 framgår att allt fler kommuner använder digital teknik. I januari 2019
fanns cirka 217 000 trygghetslarm i hela landet. Av dessa var 198 000 digitala (91 procent) och resterande knappt 20 000 trygghetslarm var analoga
(9 procent). Digitaliseringen av trygghetslarmen har gått fort. År 2014 var
14 procent av trygghetslarmen digitala och 2019 var det 91 procent.

Foto: Louise Bang, Partille Kommun

Allt fler kommuner inför välfärdsteknik. Socialstyrelsen konstaterar dock att
även fast andelen kommuner som rapporterar att de använder välfärdsteknik
ökar så handlar det fortfarande till stor del om test- och pilotverksamheter
och ökningen av antalet enskilda som får del av tekniken är inte lika tydlig.
Att kommunerna inte satsar mer på välfärdsteknik har också att göra med att
välfärdsteknikprodukterna ofta inte fungerar tillsammans. Olika leverantörer
säljer enstaka produkter eller ett begränsat antal till kommunerna. Produkter
som inte kan integreras i kommunens verksamhetssystem.

i kommunerna 2019, Rapport, Socialstyrelsen
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Kompetensförsörjning inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst

Att ta hand om befintlig personal, rekrytera nya medarbetare, säkerställa
kompetensutveckling och att använda befintlig kompetens på ett effektivt sätt
är några av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens största utmaningar.
Inom den överenskommelse regeringen och SKL har slutit för åren 2015–
2019 är insatser inom kompetensförsörjningen en prioriterad fråga.
Enligt SKL (Rekryteringsrapport 2018) står välfärden inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och gamla ökar betydligt mer än de i arbetsför
ålder. Idag arbetar cirka 1,2 miljoner människor i välfärden och det finns ett
behov av att öka antalet anställda med cirka 200 000 personer fram till 2026.
Det ser olika ut i olika delar av landet men det kommer krävas förändrade arbetssätt. En möjlighet är att utveckla nya sätt att arbeta med digital teknik.
Regeringen gav 2016 Socialstyrelsen och UKÄ det ännu pågående uppdrag 9 att analysera och föreslå hur samverkansarenor på nationell och regional nivå mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom
hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt. Ett förslag finns om att inrätta ett nytt nationellt råd med kansli som föreslås ska inrättas på Socialstyrelsen. Rådet ska bl.a. genomföra analyser och bedömningar om kompetensförsörjningsbehoven baserat på aktuella kunskapsunderlag (t.ex. statistik,
prognoser, behovsanalyser) som kan inhämtas från huvudmännen och lärosäten samt från andra aktörer såsom SCB, Arbetsförmedlingen och SKL. Slutsatser och förslag redovisas till regeringen den 31 aug 2019.
Socialstyrelsens Nationella planeringsstöd följer löpande tillgången på legitimerad personal i riket. Efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal överstiger tillgången vad gäller barnmorskor, specialistläkare och sjuksköterskor. I
förhållande till befolkningsmängden i Sverige är dock antalet läkare och
sjuksköterskor hög jämfört med andra länder.

9

https://www.framtidensvardkompetens.se/
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Iakttagelser från tillsynen

Många av IVO:s iakttagelser från tillsynen de senaste åren handlar om kompetensförsörjningen och att den enskilde får ta ett alltför stort ansvar och inte
alltid sätts i fokus. Att det finns utmaningar vad gäller kompetens och bemanning är känt sedan tidigare och är ett område som IVO har pekat på i
myndighetens riskanalys och tidigare tillsynsrapporter. Det är ett av IVO:s
prioriterade, övergripande riskområden. De brister som IVO har uppmärksammat kring kompetensförsörjning och dess konsekvenser utgör grund för
flera av IVO:s nationella tillsynsinsatser 2018–2020.

Foto: Socialstyrelsen

I IVOs senaste rapport 10 så konstateras att av de problem och brister man sett
så är de inte nya. Tvärtom, de flesta iakttagelserna och slutsatserna har rapporterats tidigare. IVO ser att patienter och brukare utsätts för återkommande, oönskade och ibland allvarliga konsekvenser i vården och omsorgen.
Risken är att det på sikt leder till att människors förtroende för vården och
omsorgen minskar, vilket även kan påverka verksamheterna negativt. Myndighetens slutsatser är följande:
• Patienter och brukare får inte sina behov tillgodosedda när personcentrering och samordning brister.
• Patienter och brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när det
inte finns tillräckligt med personal eller personalen inte har tillräcklig
kompetens.
• Vård- och omsorgsgivarna behöver ta ett större ansvar för att kvalitetsarbetet verkligen fungerar.
• Brister i lämplighet och kompetens leder till att ansökningar om tillstånd
avslås.

10
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Vad har IVO sett 2018, årsrapport IVO
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Foto: Lieselotte Van Der Meijs, Johner Bildbyra AB

Ändrade förutsättningar för den statliga
kunskapsstyrningen
Omstrukturering av hälso- och sjukvården och
socialtjänsten - ny nationell roll

Enligt utredningen för God och nära vård (SOU 2017:53) krävs det en förändring av vårdens struktur och sättet att organisera hälso- och sjukvård för
att åstadkomma ökad kvalitet, bättre tillgänglighet och effektivare resursutnyttjande. Enligt Kunskapsstödsutredningen (SOU 2017:48) har de senaste
årens utveckling i hög grad inriktats mot att uppnå högre kvalitet och mer
jämlik vård genom ökad centralisering. SKL och regeringen har sedan 2010
tecknat årliga överenskommelser om stöd till utvecklingen av en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Inom ramen för detta har
Socialstyrelsen, SKL och de regionala samverkans- och stödstrukturer ingått
ett partnerskap.
Regeringen har 2017 tillsatt en översyn (Framtidens socialtjänst (S
2017:03)) av socialtjänstlagen (Dir. 2017:39) i syfte att skapa en socialtjänst
som bl.a. ger tillgång till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst och
en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser.
Utredningen ska lämna ett förslag till regeringen senast den 1 juli 2020.
En särskild utredare ska stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (2018:95). Systemet ska förbättra statens och sjukvårdshuvudmännens möjligheter att förstärka varandras arbete.
Tillsammans ska de ge förutsättningar för att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.
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De nya strukturerna för kunskapsstyrning

De nya strukturerna för kunskapsstyrning innebär en samverkan om behov
och prioritering, implementering av kunskapsstöd och utveckling av en strukturerad och mer enhetlig nationell uppföljning av vård och omsorg. Frågor
som är aktuella för patienten och brukare är delaktighet, inflytande och kontroll. Myndigheternas roll i kunskapsstyrningen påverkas av utvecklingen i
partnerskapen, partnerskapet för hälso- och sjukvård och partnerskapet för
Socialtjänst.

Partnerskap för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård

Under 2018 etablerade regionerna, med stöd av SKL, ett nytt system för kunskapsstyrning. Systemet består i dagsläget av 24 programområden som representerar olika delar av vården, till exempel nervsystemets sjukdomar och
kvinnosjukdomar och förlossning. Dessutom ingår åtta samverkansområden,
till exempel metoder för kunskapsstöd och patientsäkerhet.
Regionerna har i och med detta kommit överens om att anpassa sina regionala och lokala kunskapsorganisationer till den nationella programområdesoch samverkansstrukturen.
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV) ingick förra året ett partnerskap tillsammans med regionerna.

Partnerskapet – samverkan för en kunskapsbaserad
socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård

Partnerskapet är en samverkansform mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS. Inom partnerskapet samverkar regional och nationell nivå kring
frågor om kunskapsstyrning och kunskapsutveckling inom socialtjänst och
närliggande hälso- och sjukvård.

Kommunal hälso- och sjukvård

Majoriteten av Sveriges kommuner har successivt de senaste åren övertagit
ansvaret för hemsjukvården och enstaka hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. År 2016 vårdades 392 000 patienter i den kommunala hälsooch sjukvården.
Efter att Huvudmannagruppen Socialstyrelsen har genomfört en förstudie 11
för att analysera hur myndigheten bäst kan stärka stödet till hälso- och sjukvården med utgångspunkt från behoven i den kommunalt finansierade hälsooch sjukvården och närliggande omsorgen. Vidare har det lett till att myndigheten har fått i uppdrag från regeringen att myndigheten ska stärka stödet till
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. Den åtgärdsplan som redovisas i Socialstyrelsens rapport Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård – förstudie ska vara en utgångspunkt för uppdraget. Åtgärdsplanen innehåller sju utvecklingsområden där Socialstyrelsen kan förbättra stödet till
kommunal hälso- och sjukvård. Stöden som ska anpassas till kommunernas
behov, ska omfatta både kunskap som behövs för att utveckla vården på

11

16

Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, Förstudie, Socialstyrelsen
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systemnivå och kunskap som behövs för att säkerställa en god kvalitet i möten med patienten. De insatser som genomförs behöver gå i takt med förslag
från utredningen en samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01).

Foto: EVA EDSJO

Insamling av information påverkas?

För att kunna utveckla en jämlik hälso- och sjukvård och socialtjänst och bedriva forskning och utveckling med ett starkare vetenskapligt stöd behövs
tillgång till data och information. Hur benägna patienter och brukare är att
lämna ut information är till stor del beroende på förtroendet för myndigheter
och för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Professionens möjligheter
att dokumentera beror bl.a. på hur stor nytta de själva har av dokumentationen och hur lätt det är att dokumentera.
Mellan 2012 och 2016 satsade regeringen och SKL drygt en och en halv
miljard kronor på nationella kvalitetsregister med syfte att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Som en
följd av satsningen har kvalitetsregistren förbättrats, bland annat genom att
det har blivit lättare för användarna att hämta ut data. Men det krävs fortfarande omfattande resurser för att rapportera in data, och det är svårt för vårdens medarbetare att analysera och använda information från registren för lokalt förbättringsarbete. Myndigheten för vårdanalys bedömning är att
modellen med separata nationella kvalitetsregister på sikt inte är en hållbar
lösning. Det är nödvändigt med en ny modell som bättre möter behoven av
samlad information om vårdens kvalitet och möjliggöra användningen av
denna data för att följa utvecklingen av befolkningens hälsa.
Rådets sammanställning av myndigheternas insamling av data visar att insamlingen sker med olika system, olika tekniska lösningar, olika termer och
begrepp och olika ofta. Vidare finns ett behov av att bygga digitala lösningar
mellan olika huvudmän och över ansvarsgränser. Det saknas alltså enhetlighet i många dimensioner, vilket skapar merarbete, dubbeldokumentation och
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ineffektiv resursanvändning både hos huvudmännen och myndigheterna. Huvudmannagruppen har fört fram önskemål till staten om att bidra till smartare
informationshantering.
Socialstyrelsen har i uppdrag att skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer, samt skapa, beskriva och tillhandahålla en
ändamålsenlig informationsstruktur inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Digitaliseringen av verksamhet och tjänster innebär nya möjligheter
att på ett rationellt sätt samla in relevant information. AI-liknande system kan
byggas upp för att underlätta arbetet. Men det innehåller också utmaningar Hur stödjer vi utvecklingen av register så att insamlingen kan ske mer digitalt
och kvalitetssäkrat?
Tillgången på läkemedelsstatistik är ett exempel på hur avgörande tillgången på data är då det få stora konsekvenser för läkemedelsanvändningen
och kostnadsutvecklingen. Gällande förordningar prövas och i takt med utveckling och ökade krav på utlämnande av data så kan gällande lagstiftningen behöva ses över. Det finns ökade förväntningar på registerförande
myndigheter att bidra till svar på allt mer komplexa frågor samtidigt som register och arbete med registerdata blir allt mer ifrågasatt bl.a. utifrån behovet
av skydd för personuppgifter. Hur bygger vi upp/vidmakthåller förtroendet
för det offentligt finansierade arbetet med att samla information om hälsooch sjukvårdens och socialtjänstens resultat? Hur agera mer samordnat med
andra myndigheter som samlar in data och hur kan samverkan med huvudmän och SKL utvecklas?

Tillgängliga och säkra data

Den statliga förvaltningspolitiken, forskningspolitiska satsningar och regeringens life science-strategi pekar ut myndighetens ansvar för att utveckla
lösningar för öppna, aktuella och tillgängliga data. Socialstyrelsens och andra
myndigheters arbete har i detta sammanhang en tyngdpunkt på nationella
hälsodata som underlag för bland annat uppföljning, forskning och statistik.
Myndigheterna behöver följa utvecklingen och planera strategiskt för att säkerställa att det även i framtiden finns tillgång till relevant data av tillräcklig
kvalitet för att följa utvecklingen på nationell nivå. Det handlar även om att
stärka den officiella statistikens roll och vikten av det ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
Säkerhetsfrågor och frågor kring integritet blir allt viktigare vid insamling
av information – i takt med att vi i samhället vill ta del av aktuell aggregerad
information med ett av de uttalade syftena att kunna följa patienten och brukarens väg genom våra välfärdsystem för att nå en god vård och omsorg och
att utbyte av information ska kunna göras, så hamnar säkerhet och integritetsproblem i fokus. Vi behöver vara beredda och kompetenta på detta. Patienten
och brukaren tar också del av välfärdstjänster på ett annat sätt än tidigare.
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Kraftsamling kring Vision e-hälsa

Regeringen och SKL har kommit
överens om en vision för e-hälsa
samt en handlingsplan. I Vision ehälsa 2025 pekas följande tre insatsområden ut som utgör väsentliga grundförutsättningar för att
möjliggöra en högre takt i e-hälsoutvecklingen: Regelverk, enhetligare begreppsanvändning och standarder.
Inom de tre insatsområdena genomförs redan i dag ett stort antal insatser som
på olika sätt syftar till att förbättra förutsättningarna för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Sverige
måste kraftsamla nationellt för att effektivare realisera de nyttor som kan förväntas i förhållande till de resurser som investeras. För att visionen ska uppnås behöver förutsättningar skapas för berörda aktörer att komma överens om
och genomföra gemensamt prioriterade insatser som driver utvecklingen
framåt.

Stark utveckling inom läkemedelsområdet
Nationell läkemedelslista

I maj 2020 så tar staten ett helhetsgrepp för att skapa en mer ändamålsenlig
och säker informationshantering i läkemedelsprocessen. En gemensam läkemedelslista blir en ny och central infrastrukturkomponent som lägger grunden för en informationshantering med patienten och dennes behov i centrum.
Nya krav kommer därmed att ställas på hälso- och sjukvård och öppenvårdsapotek för att få tillgång till systemen.

Tillgång på läkemedel

Antalet signaler till Läkemedelsverket om bristsituationer från hälso- och
sjukvården har ökat och det faktiska antalet anmälda restnoteringar har uppskattningsvis årligen mer än dubblerats de senaste tre åren. En ökande trend
vad gäller bristande tillgång och restnoteringar ses även internationellt. Såväl
hälso- och sjukvård som allmänhet vänder sig i ökande utsträckning till Läkemedelsverket med önskemål om ytterligare information om läkemedels
tillgänglighet. Även medialt har frågan fått stort fokus, exempelvis vid restnoteringen av influensavaccin under slutet av 2018. Storbritanniens utträde
ur EU kan innebära en ökad risk för brist av vissa läkemedel i EU och i Sverige då t.ex. de företag som idag finns lokaliserade i Storbritannien kan behöva flytta sin tillverkning och frisläppande av tillverkningssatser till en
medlemsstat inom EU. För vissa läkemedel kan tillverkningen vara svår att
på kort tid flytta. Skulle inte tillverkare av viktiga läkemedel, där det saknas
alternativ, anpassa sig till den nya situationen kan det komma påverka vårdens möjligheter att tillgodose patienters behandlingsbehov. Barn är en grupp
som kan vara extra utsatt om tillgängligheten av läkemedel påverkas med
tanke på att de för barn anpassade styrkor och beredningsformer försäljs i
mindre volymer och att den svenska marknaden är liten. Barnsjukvården har
i olika forum uttryckt en oro för denna utveckling i Sverige.
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Möjlighet att använda ett läkemedel utanför godkänd indikation, s.k. offlabel, är en nödvändighet för praktiskt kliniskt arbete men det finns oklarheter runt ansvarsfrågor vid sådan användning. Det finns ett antal frågor som
kommer att bli aktuella för Läkemedelsverket att förhålla sig till, bidra med
kunskap och vid behov samverka med andra myndigheter/organisationer.
Oberoende bedömning av evidensläget för effekt och säkerhet för off-label
användning kan komma att behövas i vissa fall, inte minst för behov för sjukvården, universitet och högskolor samt andra publika aktörer att få accept för
nya användningsområden av läkemedel (s.k. repurposing). Diskussion pågår i
EU om hur man skulle kunna stimulera företag till att ansöka om godkännande för nya indikationer eller användningsområden för existerande produkter. Finansiering av läkemedel och medicintekniska produkter globalt förväntas förändras.

Prissättning och finansiering av läkemedel

TLV har i uppdrag att utveckla den
värdebaserade prissättningen. Här
finns flera utmaningar. Läkemedel
introduceras allt tidigare, genom
olika formera av stegvis eller villkorat godkännande. Då är kunskaperna
om läkemedlens effekter i klinisk
praxis ytterst begränsade och underlagen osäkra. Nya behandlingstekniker som stamcellsbehandlingar
Foto: TLV
och CAR-T-celler utmanar befintliga
sätt att värdera och prissätta läkemedel.
Utvecklingen går mot att läkemedel i allt större utsträckning är riktade till
mindre patientgrupper, i vissa fall individbaserad behandling eller kombinationsbehandlingar. För att nå målsättningen om tidig och jämlik tillgång krävs
fortsatt ökad tillgång till kunskap om hur läkemedel fungerar i klinisk vardag
och att läkemedelsanvändningen följs upp. Utmaningen generellt är att hitta
lösningar som i större utsträckning kan koppla ersättning till resultat av behandlingen. När det gäller detta har TLV ökat utvecklingsarbetet inom området real world data (RWD). TLV gör bedömningen att RWD (som kan generera s.k. real world evidence, RWE) bör ses som ett nödvändigt komplement
i den evidens som behövs för att i tillräckligt tidiga skeden av ett läkemedels
livscykel kunna fatta beslut om pris och subvention. TLV agerar för att driva
fram såväl det metodologiska arbetet som genomförandet av piloter och löpande arbete för uppföljning. Arbetet förutsätter långsiktighet inte minst med
avseende på tillgången till data.

Utvecklad uppföljning av läkemedel

Allt fler efterfrågar bättre kunskap om effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet för läkemedel när de används i sjukvårdens vardag. Snabbare introduktion
av nya läkemedel, utveckling av läkemedel för ovanliga sjukdomar, studier
på små patientpopulationer och höga kostnader med åtföljande svåra prioriteringar gör beslutsfattande mer komplicerat såväl i det enskilda patientmötet
som i arbetet med regionala och nationella rekommendationer och riktlinjer.
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Traditionellt har randomiserade kliniska prövningar (RCT) utgjort stor del av
underlaget som behövs för att besvara frågor innan godkännandet av ett läkemedel och vissa registerdata (kvalitetssäkrade) har använts för att besvara
frågor efter godkännandet. Alla frågeställningar kommer inte att kunna besvaras med RCT vare sig före eller efter ett godkännande. Därför behövs som
komplement andra datakällor såsom t.ex. innehåll i elektroniska journaler, register och sjukförsäkringsdata. Samtidigt som ökad användning av andra data
än de från RCT skapar möjligheter finns det också stora utmaningar avseende
kvalitetssäkring och användning av sådan data. Det finns behov av bättre nationell samordning av läkemedelsuppföljning bland annat genom att tillvarata
befintlig kompetens inom klinisk epidemiologi och en oberoende och långsiktig finansiering av medicinskt och samhälleligt viktiga uppföljningsstudier.

Foto: Maskot Bildbyrå AB/Johnér bildbyrå

Samordnad forskning behövs

Vårdforskning syftar till att utveckla vården av patienter, brukare samt deras
anhöriga. För att förbättra kliniska resultat behövs en samordnad forskning
om vården som sektor och en utvärdering av effektiva metoder för implementering. De områden som just nu är aktuella inom vårdforskningen och
där en kunskapsuppbyggnad pågår är:
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• Utveckling av innovativa behandlingsformer
och/eller processer relaterade till hälso- och
sjukvården (prevention, vård, rehabilitering)
• E-hälsa (ny teknik för att möjliggöra och
stödja egenvård)
• Samskapande av kunskap mellan forskare,
brukare/närstående och yrkesverksamma
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
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Slutsatser
Omvärldsanalysen med de uppdaterade slutsatserna diskuterades på det slutliga gemensamma mötet med Rådet och Huvudmannagruppen i juni 2019.
Slutsatserna kopplar till de övergripande trenderna och förutsättningarna för
kunskapsstyrningen. Nedan följer tentativa slutsatser om fortsatt inriktning
på den samverkan som bedrivs inom ramen för Rådet för styrning med kunskap. Nedan föreslås områden där samarbete och samverkan kan fördjupas
utan att nödvändigtvis nya initiativ eller resurser behöver skjutas till. Det
handlar istället om att få ökad nytta av den gemensamma kompetens och
kraft som finns i respektive myndighet samt i den samverkan som sker genom kommuner och regioner.

Fortsatt samverkan kring ökad patient
och brukarmedverkan
Ökat fokus på individens behov och egenmakt ställer nya krav hela vård- och
omsorgssystemet. Individbaserade behandlingar, patientcentrerad vård, samtyckesfrågor för personer med kognitiva nedsättningar, samplanering tillsammans med individen. I kunskapsstyrningen, både mellan myndigheterna i Rådet, i Nationellt system för kunskapsstyrning och i partnerskapet för
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård har arbete startats med att utveckla patienters och brukares delaktighet i framtagning av exempelvis kunskapsstöd.
Inriktning för fortsatt samverkan inom rådet:
• Rådets samverkan kring en gemensam patient- och brukarpolicy har varit
positiv och det finns goda förutsättningar för att fortsatta det påbörjade arbetet tillsammans. Uppföljning efter implementeringen av policyn kan genomföras under 2020.
• Rådets myndigheter bör fortsätta att utveckla och använda en gemensam
terminologi kring samverkan och samarbete i linje med den modell som
togs fram i samarbete.
• Samverkan med partnerskapen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och socialtjänsten blir viktigt då patient- och brukarmedverkan
finns med som prioriterade samverkansområden. Ett gemensamt arbetssätt
skulle öka transparensen för intressenter och målgrupper och skapa gemensamma förväntansbilder och kunna lägga grund för en effektiv samverkan.

Rådets roll i samverkan
Den nationella kunskapsstyrningen förändras i och med samverkan genom
partnerskapen för kunskapsstyrning inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. Myndigheternas roll i kunskapsstyrningen kan komma att förändras
när exempelvis en gemensam prioritering tillsammans med regionerna kan
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innebära att vi behöver stärka vissa delar medan det i andra fall kanske kan
innebära att göra mindre. Utredningen om en sammanhållen kunskapsstyrning tittar på hur systemet för den nationella kunskapsstyrningen bättre kan
hänga samman.
Inriktning för fortsatt samverkan inom rådet:
• Stärkt samverkan mellan myndigheterna i Rådet i syfte att uppträda samordnat gentemot huvudmännen.
• Föreslås att erfarenheterna att verka genom partnerskap både inom hälsooch sjukvård och socialtjänst diskuteras utifrån goda exempel och lärdomar hittills. Genomförande av seminarier med regional och lokal representation föreslås genomföras?

Samverkan kring tillgång på data
Ett särskilt viktigt område är att säkra god dataåtkomst samt fortsätta att garantera ett högt förtroende för myndigheternas arbete med datainsamling och
både främja utvecklingen av öppna data men också fortsatt fokus på säkerhet
inte minst när det gäller utlämning av registerdata. Tillgången på data och
statistik har stor betydelse för en effektiv kunskapsstyrning. Hur använder vi
myndigheter data vi själva samlar in? Kan vi öka utnyttjandet och förenkla
tillgänglighet? Kan vi öka spridandet så att andra kan utnyttja den fakta som
finns?
Inriktning för fortsatt samverkan inom rådet:
• Förslag att samverkan initieras och erfarenhetsutbyte gällande utlämning
av registerdata mellan myndigheter utvecklas för att åstadkomma en smidigare och snabbare utlämning av data som inte är kostnadsdrivande.

Samverkan kring digitalisering
Den digitala omvandlingen fortsätter och kommer under många år framöver
att förändra förutsättningarna att bedriva hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Behovet av rätt information på rätt sätt vid rätt tillfälle ökar. Allt mer kvalificerade beslutsstöd utvecklas. Säkerheten utvecklas för att möta och minska
konsekvenserna av driftstörningar, integritetsbrister och brottslighet. Arbetssätt, kunskaper och färdigheter förändras snabbt till följd av den digitala tekniken. Kompetens och förmåga till utveckling är viktiga framgångsfaktorer.
Enligt Vision e-hälsa 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.
Inriktning för fortsatt samverkan inom rådet:
• Då många initiativ finns så blir Rådets uppgift att verka för att koppla
samman ex. Vision e-hälsa med samverkansstrukturerna som exempelvis
partnerskapen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten för undvika att
nya stuprör bildas.
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Samverkan kring arbetet
med hållbar utveckling
Vikten av nya styrformer för att hantera komplexa och tvärsektoriella frågor i
statsförvaltningen som kan komma att ha stor betydelse för myndigheter, är
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13). Rådet kan utveckla sin
strategiska ansats i det nationella och internationella arbetet och bl.a. dela
med oss av våra erfarenheter från arbetet med att genomföra agendan. Flera
myndigheter – däribland Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten – kommer bli ansvariga för ett antal indikatorer och kommer i den rollen att kunna
följa hur målen uppnås och kommer kunna bidra till arbetet mot målen.
Inriktning för fortsatt samverkan inom rådet:
• Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen utvecklar
samarbetet kring framtagandet av indikatorer för uppföljning av Agenda
2030 samt samla de erfarenheter som hittills gjorts av samarbetet inom ramen för agendan i syfte att utveckla samarbetet framåt.

Samverkan kring större
samhällsutmaningar
Flera större samhällsutmaningar kräver samverkan mellan samhällets olika
aktörer. I denna omvärldsanalys har följande områden identifierats som sådana utmaningar;
• Psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan bland befolkningen är fortsatt ett
folkhälsoproblem. Flera stora satsningar görs av regeringen och flera myndigheter i Rådet får uppdrag inom psykisk ohälsa. Den samverkan mellan
myndigheterna i Rådet som har ägt rum de senaste åren har visat vara
lyckad. Rådet kan fortsätta på det inarbetade spåret i med att bekämpa den
psykiska ohälsan.
• Beredskap. Ett exempel är inom läkemedelsområdet där antalet restnoteringar av läkemedel ökat betydligt. Myndigheterna Rådet kan stärka sin
beredskap genom att öka samverkan inom beredskapsområdet.
• Ojämlik hälsa. Ett ökat fokus på jämlik hälsa uppmärksammar betydelsen
av tvärsektoriella frågor inom statsförvaltningen vad gäller såväl samverkan mellan olika politikområden som mellan myndigheter, på nationell,
regional och lokal nivå.
• Informationssäkerhet. Digitaliseringen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten kräver skärpta krav för informationssäkerheten och ställer därmed också högre kunskapskrav. Satsningar på ökad kunskap om informationssäkerhet behövs såväl för de som hanterar data som för invånarna.
Flera myndigheter i Rådet hanterar känslig data och det finns fördelar med
att samverka inom informationssäkerhetsområdet.
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Bilaga 1
En närmare beskrivning av trenderna lämnas i denna bilaga som bakomliggande raster till den närmare analysen av utvecklingen inom kunskapsstyrningens område.

Global utveckling - hållbar utveckling
Globaliseringen och internationaliseringen
fortsätter i snabb takt

Internationalisering och globalisering har pågått under lång tid. Internationaliseringen, en mer kvantitativ process med ökade flöden av bland annat varor,
tjänster och människor, har varit en förutsättning för globaliseringen, som innebär att samhällen integreras och att betydelsen av nationsgränser succesivt
minskar. Globaliseringen påverkar kulturfenomen, levnadsvanor och attityder. Människor knyts närmare varandra både ekonomiskt, kulturellt och politiskt och allt fler har möjlighet att ta del av ett ökat utbyte av idéer, arbete, religioner och kulturer, vilket ger en allt större mångfald. Genom regeringens
skrivelse Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
(2015/16:182) slår regeringen fast att politiken för global utveckling är ett
centralt verktyg för genomförandet av Agenda 2030.

Agenda 2030
– från globalt till lokalt hållbarhetsarbete

FN:s generalförsamling antog i september 2015 en resolution, som innehåller
en 15-årig agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig
utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning; Agenda 2030. Agenda 2030
ska främja mänskliga rättigheter, uppnå ökad jämställdhet och bidra till kvinnors och flickors egenmakt samt garantera det långsiktiga skyddet för planeten och dess naturresurser. I agendan tydliggörs avsikten att skapa förutsättningar för hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt,
hälsosamma liv och välbefinnande för alla i alla åldrar, delat välstånd och anständiga arbetsvillkor för alla.
Världshälsoorganisationen (WHO) har det globala ansvaret för genomförandet av Agendans mål 3 om hälsa och välbefinnande och har inlett sitt arbete med att ta fram mål och indikatorer, utöver de som redan finns i Agendan, som medlemsstaterna ska rapportera på. Regeringens strategi för det
svenska samarbetet med WHO, som gäller 2016 till 2019, kommer att revideras i närtid och bl.a. ta hänsyn till detta arbete. Syftet med WHO-strategin är
att bidra till genomförandet av den svenska utvecklingspolitiken och att understödja den svenska hälsopolitiken, i samklang med den svenska politiken
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för global utveckling och 2030-agendan. Arbetet ska genomsyras av rättighets-, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
Den 14 juni 2018 beslutade regeringen om en handlingsplan för åren
2018–2020. Med handlingsplanen avser regeringen stärka genomförandet av
agendan och underlätta för olika samhällsaktörer att bidra till en fortsatt omställning till hållbar utveckling. Handlingsplanen bygger bland annat på förslag från regeringens utredning, Agenda 2030-delegationen. I oktober 2018
beslutade regeringen ett dokument om Dokumentet Sveriges arbete med global hälsa, som syftar till att samla och konsolidera befintliga strategier, prioriteringar och policys för att tydliggöra en gemensam agenda och skapa förutsättningar för förbättrad kommunikation, ökad samverkan och ytterst en
större effekt av det svenska agerandet.
Agenda 2030-delegationen, lämnade sitt slutbetänkande den 11 mars 2019.
Utredningen föreslog bland annat att Regeringskansliet ska tillsätta ett genomförandeorgan med uppgift att ta fram uppföljning, utvärdering och förslag till åtgärder för att driva genomförandet av agendan fram till år 2030.
Vidare lades förslag som ska stärka statens förutsättningar för att arbeta med
hållbar utveckling genom att revidera det förvaltningspolitiska målet, att
ändra i myndighetsförordningen, att förtydliga myndigheternas roll vid kravställning av upphandlingar och att det görs ett handslag med SKL med en gemensam programförklaring för det fortsatta genomförandet av Agenda 2030
på lokal och regional nivå. Länsstyrelserna föreslås få i uppdrag att, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att målen i Agenda 2030 nås
samt att sprida information om Agenda 2030-arbetet.
Rådet kan utveckla sin strategiska ansats i det nationella och internationella arbetet och bl.a. dela med oss av våra erfarenheter från arbetet med att
genomföra agendan. Flera myndigheter – däribland Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten – kommer bli ansvariga för ett antal indikatorer och kommer i den rollen att kunna följa hur målen uppnås och kommer kunna bidra
till arbetet mot målen. Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ska enligt sina respektive instruktioner bidra till genomförandet av
Sveriges politik för global utveckling, PGU, som antogs av riksdagen 2003
genom Gemensamt ansvar – Sveriges politik för global utveckling (prop.
2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:122).
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Kvarstående utmaningar är att Agenda 2030 och PGU blir verktyg för oss
myndigheter i vårt ordinarie arbete avseende alla de tre perspektiven av hållbar utveckling: ekonomisk – t.ex. hur vi snabbare kan få ut legitimerad personal i yrkesmässig verksamhet, social – t.ex. arbetet med att uppnå jämlik
vård och omsorg, och miljömässig: hur vi arbetar med frågor rörande antibiotikaresistens. Andra utmaningar är att vi i arbetet med indikatorer och mätning av måluppfyllelse av Agenda 2030 väljer att mäta sådant som vi har
nytta av också i vår kunskapsstyrning samt att vi identifierar målkonflikter.
Hur samverkar vi nationellt för att uppnå målen och vilka uppdrag kommer
respektive myndighet få att arbeta med hållbarhet?

Demografisk utmaning
Detta avsnitt handlar om olika aspekter av den demografiska utmaningen på
jämlik hälsa och jämställdhet särskilt med fokus på hälso- och sjukvård och
socialtjänstens arbetsfält.

Foto: Mostphotos/Michael Erhardsson

Demografi

Den demografiska utvecklingen väcker en mängd framtidsfrågor. Vi blir friskare och medellivslängden ökar. Ungefär 90 % av kostnaderna för hälso- och
sjukvård kommer under de två sista åren av människans liv. Samtidigt är evidensläget skralt och det går i praktiken en gräns vid 70 år (randomiserade
studier). Parallellt med en åldrande befolkning ökar mängden utrikesfödda.
Båda dessa grupper ställer nya och större krav på såväl hälso- och sjukvård,
tandvården som socialtjänsten. Den ökande ohälsan bland unga, där även
gruppen ensamkommande flyktingbarn ingår, är ytterligare något som innebär en stor utmaning. Samtidigt med den demografiska utvecklingen ökar
också de medicinska diagnos- och behandlingsmöjligheterna vilket leder till
att fler lever längre med funktionsnedsättningar och det ökar resursbehoven
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ytterligare. Detta ställer i sin tur frågor som handlar om hälsoekonomi, prioriteringar och etik i centrum.
Demografiska förändringar kommer även att leda till ökat fokus på organisering av hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Inom till exempel
området äldrevård finns det idag stora kunskapsluckor. Betydelsen av god
kontinuitet i vården och socialtjänsten kan knappast underskattas och har betydelse för både resursutnyttjande och effektivitet/resultat, samt nöjdhet hos
brukare. Dessutom påverkas arbetsmiljön och möjligheter till kompetensförsörjning av medarbetare i vård och socialtjänst av bristande kontinuitet.

Ojämlik hälsa

Utvecklingen går mot ökade skillnader i socioekonomisk status mellan olika
grupper i samhället. Det finns flera socialt och ekonomiskt utsatta grupper
som på flera sätt har en sämre (psykisk) hälsa än andra och kortare förväntad
livslängd. Äldre, vilka lever längre med fler sjukdomar och har därmed större
omsorgsbehov. Ensamhet, depressioner och självmord är förekommande faktorer för en kortare förväntad livslängd. Mer kunskap kring psykisk hälsa hos
äldre är av största vikt.

Olika grupper har systematiskt
olika livsvillkor och levnadsvanor

Ojämlikhet i hälsa, liksom andra former av ojämlikhet, är centrala samhällsutmaningar. Stora skillnader som skapar ojämlikhet och leder till ökade hälsoklyftor innebär även att den sociala sammanhållningen och tryggheten försämras. I grunden handlar det om mänskliga rättigheter, demokrati och
rättvisa. För att dessa hälsoklyftor ska kunna slutas måste olika perspektiv
och processer som handlar om att utjämna olika villkor och möjligheter ges
möjlighet att förstärka och berika varandra.

Foto: Matton
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Folkhälsan i Sverige – fler insatser krävs

Årsrapporten för 2019 12 är den första sammanställningen som sammanställts
efter att riksdagen antog det utvecklade övergripande nationella folkhälsomålet i juni 2018, att minska de påverkbara hälsoskillnaderna inom en generation. Rapporten visar att om målet ska nås, krävs insatser eftersom utvecklingen i flera avseenden går åt fel håll.
Sammanställningen visar att skillnader i både hälsa, levnadsvanor och livsvillkor syns mellan både män och kvinnor, och mellan olika socioekonomiska grupper. Personer med förgymnasial utbildningsnivå dör tidigare i
hjärt-kärlsjukdomar, cancer och suicid jämfört med personer med eftergymnasial utbildningsnivå, och den allmänna självskattade hälsan är sämre. Årsrapporten visar att vissa skillnader mellan olika grupper i vissa avseenden
ökar över tid. Det gäller bland annat återstående medellivslängd, som ökar
mellan grupper med för- respektive eftergymnasial utbildningsnivå under
2006–2017. Skillnaderna ökar också när det gäller andel elever som går ut
nian med behörighet till gymnasiet.
Nya styrformer behövs för att hantera
komplexa och tvärsektoriella frågor
Riksdagens antagande av ett nytt formulerat övergripande mål och en ny
målstruktur för folkhälsopolitiken, innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet. Genom att stärka jämlikhetsaspekten i
folkhälsomålet, samt att renodla antalet och tydliggöra målområdena, är syftet att bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.
Det ökade fokuset på jämlik hälsa uppmärksammar betydelsen av tvärsektoriella frågor inom statsförvaltningen vad gäller såväl samverkan mellan
olika politikområden som mellan myndigheter, på nationell, regional och lokal nivå. Genom den ny formulerade folkhälsopolitiken ges Folkhälsomyndigheten ett samordningsansvar för folkhälsoarbetet på statlig nivå och ska
bidra till samverkan av insatser för en god och jämlik hälsa. Myndigheten ska
verka för att det nationella folkhälsomålet uppnås. Länk till Propositionen
God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (Prop. 2017/18:249).
Vikten av nya styrformer för att hantera komplexa och tvärsektoriella frågor i statsförvaltningen som kan komma att ha stor betydelse för myndigheter, är Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Agenda 2030 och Sverige 13.
I likhet med folkhälsopolitiken utgår Agenda 2030 från samspelet mellan
många faktorer och sektorer vilket innebär att ett gemensamt ansvar med insatser från de flesta sektorer är centralt. Dessutom utgår både folkhälsopolitiken och Agenda 2030 från sambandet mellan människors hälsa och en miljömässigt hållbar utveckling som är av grundläggande betydelse samt
uppmärksammar ojämlikheter som en utmaning för samhället som helhet.
Både folkhälsoarbetet och genomförandet av Agenda 2030 understryker behovet av mer integrerade och tvärsektoriella arbetssätt på olika nivåer.

12
13

Folkhälsans utveckling - årsrapport 2019, Folkhälsomyndigheten
Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13).
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Levnadsvillkor för personer med
funktionsnedsättning
Resurser och delaktighet

De skillnader i levnadsvillkor som framkommer i MFDs uppföljning av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning indikerar att tillgången till
resurser generellt är mindre och delaktigheten lägre för personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det finns grupper av personer med funktionsnedsättning som möter särskilt omfattande hinder inom
de områden som följts upp. Inom hälsoområdet visar uppföljningen exempelvis att konkreta hinder i bemötande, tillgång och utbud gör att vissa personer
med funktionsnedsättning, trots behov, undviker att uppsöka vård eller att
göra förebyggande hälsokontroller. Resultatet av detta går att spåra i sämre
behandlingsresultat och större ohälsa.
Antalet personer som lever med kognitiva nedsättningar kommer att öka
som en följd av en snabbt åldrande befolkning samt det faktum att vi idag lever allt längre. Antalet personer som lever med demenssjukdom i Sverige
idag uppskattas till 150 000 personer. Siffran förväntas stiga proportionerligt
med ökningen av antalet äldre personer. Att leva med kognitiv funktionsnedsättning innebär att i olika grad ha utmaningar i att fatta självständiga och informerade beslut om stora och små saker i livet. Samtidigt är rätten att fatta
sina egna beslut oinskränkbar i svensk lagstiftning. I begränsad omfattning
kan delar av rätten delegeras till en god man eller förvaltare. Lagen ger dock
inga möjligheter att helt omyndigförklara en person, oavsett funktionsförmåga.
Detta faktum utgör en utmaning i vardagen för många människor men
också för de professioner som möter dem. För målgruppen personer med
kognitiv nedsättning finns en ständig och stor risk att bli utsatt för otillåtet
tvång eller att profession eller anhöriga fattar viktiga beslut för individen
utan att personen i fråga är delaktig.

Foto: Maskot Bildbyrå AB/Johnér Bildbyrå AB
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Bristande jämställdhet

Funktionsnedsättning riskerar att förstärka ojämställda samhällsstrukturer. I
flera av de områden som följts upp under 2017 finns skillnader mellan flickor
och pojkar samt mellan kvinnor och män. I några fall finns könsskillnader
inom gruppen personer med funktionsnedsättning som inte återfinns i övriga
befolkningen. En signifikant lägre andel kvinnor än män med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som god i SCB:s undersökning av levnadsförhållanden. Denna skillnad mellan könen finns inte i den övriga befolkningen.
Nästan hälften av deltagarna i Rivkraft, MFD:s undersökningspanel med
personer med funktionsnedsättning, har någon gång upplevt sig diskriminerade i kontakt med vården. Inom panelen är det vanligare att kvinnor någon
gång känt sig diskriminerade. Orsaker till upplevd diskriminering är otillgängliga bokningssystem, fysisk otillgänglighet i vårdlokalerna och kränkande bemötande på grund av funktionsnedsättningen. Vidare visar uppföljningen att kvinnor som har barn med särskilda behov arbetar deltid i större
utsträckning, är oftare sjukskrivna och har lägre inkomster än övriga kvinnor.
Samtidigt tenderar männen att arbeta heltid i högre utsträckning än övriga
män. Den lägre arbetsinkomsten och sysselsättningsgraden består under lång
tid bland kvinnorna. De ekonomiska konsekvenserna som uppstår är störst
bland föräldrar med låga inkomster.

Digitaliseringen och ny teknik
– en transformering av samhället
Utvecklingen inom detta område innebär nya frågor och utmaningar. Det
handlar om de möjligheter till analys av individers data som det datadrivna
samhället och digitaliseringen ger. Snabba tekniska framsteg förändrar och
möjligheterna det medför kan skapa både oro och optimism.
Utvecklingen påverkar processer för hur beslut fattas. Data spelar numera
en allt större roll som underlag för beslutsfattande, både som stöd för beslut
som människor tar men också som grund för samhälleliga eller politiska beslut. Beslutsunderlag kan också hämtas in från nya källor, t.ex. via ”crowdsourcing” där idéer, förslag eller information samlas in från ett stort antal
människor. Detta kan innebära nya möjligheter men också hot för myndigheter. En möjlighet är att samla data snabbare vid t.ex. influensautveckling
(sker redan). Hotet för myndigheterna kan vara att ”fake news” sprids från
andra aktörer.
Medicinska behandlingsstrategier, teknisk utveckling och diagnostisk utveckling förändrar bilden när det gäller möjligheter till preventivt arbete, diagnostik och terapier. Idag är möjligt med skräddarsydda behandlingar anpassade till genuppsättning och ingrepp för att ändra eller ta bort skadliga gener
och förebygga allvarliga sjukdomar. Denna tekniska utveckling ställer krav
på hälso- och sjukvårdssystemet när det gäller resursfördelning men innebär
även svåra etiska överväganden.
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Den nya tekniken och digitaliseringen kan kanske inte utnyttjas av alla.
Vissa grupper riskerar att hamna efter i den snabba utvecklingen. Ojämlikheten i hälsa riskerar att öka om den tekniska utvecklingen i huvudsak inte
kommer fler till del.

Foto: Jörgen Wiklund

Utveckling av nya arbetssätt – innovativa vägar

Hälso- och sjukvårdens förmåga att introducera nya innovativa kostnadseffektiva medicintekniska produkter behöver utvecklas. Det är nödvändigt dels
för att ge patienter bästa möjliga vård, dels för att utveckla Sveriges långsiktiga konkurrenskraft inom life science och tillvarata digitaliseringens möjligheter inom vården.
EU- kommissionen har lagt fram ett förslag som diskuteras och tanken är
att ett ökat samarbete mellan EU-länderna för utvärdering av medicinsk teknik. Ökad öppenhet stärker patienternas ställning genom att de får tillgång till
information om den nya teknikens kliniska mervärde, som kan komma dem
till godo. Flera utvärderingar kan leda till att effektiva och innovativa medicinska hjälpmedel snabbare når ut till patienterna. Medlemsländernas myndigheter kommer då att kunna utforma sina hälso- och sjukvårdsstrategier på
grundval av tillförlitligare uppgifter och tillverkarna behöver inte längre anpassa sig till olika nationella regler.
Den förordning om utvärdering av medicinsk teknik (HTA) som föreslås
gäller nya läkemedel och vissa nya medicintekniska produkter. Den lägger
grunden för ett permanent och långsiktigt EU-samarbete om gemensamma
kliniska granskningar på dessa områden. Medlemsländerna kommer att
kunna använda gemensamma verktyg, metoder och rutiner vid utvärdering av
medicinsk teknik i hela EU genom samarbete på fyra huvudsakliga områden.
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Regionsamverkan inom medicinteknik

SKL:s styrelse har rekommenderat regionerna att gemensamt etablera en
samverkansmodell för medicinteknik. Samverkan inom läkemedelsområdet
är förebild och arbetet är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.
Rekommendationen innebär att en samverkansmodell för medicinteknik
förbereds under 2019 och går i drift fr.o.m. 2020. Huvudinriktningen är att
skapa en gemensam samverkansplattform och regiongemensam process för
införande av ett urval av nya medicintekniska produkter, där risken för ojämlik vård och höga kostnader bedöms stor. Regionernas föreslås ansluta sig till
samverkan.
Ett regiongemensamt agerande med mer samordnade beslut kan leda till att
bra produkter kommer patienterna till nytta snabbare, men också begränsad
användning av produkter som inte bör användas alls. Modellen ger även möjlighet till annan strukturerad samverkan inom det medicintekniska området,
även på sjukvårdsregional nivå.

Foto: Scandinav

Direktiv och standarder riskerar
att skapa klyftor för vissa grupper

Den tekniska utvecklingen och kunskapsspridningen medför vinster för
många målgrupper i samhället. Men en ökad digitalisering ökar också risken
för nya klyftor. För invånare som av olika skäl inte är del av det digitala samhället kan digitalisering kraftigt minska tillgängligheten, och i värsta fall helt
utestänga personer från tjänster och service. De personer med funktionsnedsättning som kan använda sig av tekniken har exempelvis fått förbättrade förutsättningar inom många sektorer. Dock tyder mycket på att de som fortsatt
har behov av personliga möten och service, har fått sämre tillgång. MFD be-
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dömer att utvecklingen för med sig att ansvariga aktörer med offentliga uppdrag har goda förutsättningar att utforma verksamhet, service och tjänster så
att tillgången fungerar för hela den mänskliga mångfalden.
Det nya EU-direktivet (2016/2102) 14 omfattar inte alla aktörer. Offentliga
rättsliga organ och privata aktörer kommer inte att ha samma krav på sig när
de utvecklar webbplatser och e-tjänster. Det kan få konsekvenser, särskilt för
personer med funktionsnedsättningar, som måste ha olika strategier för att
nyttja webbplatser och applikationer.
Diskrimineringslagens (2008:567) skrivningar avseende tillgänglighet är
generella och kan vara svåra att tolka, varför det troligtvis kommer att ta lång
till innan praxis utvecklas. Det kommer att få konsekvenser för personer med
funktionsnedsättning då de riskerar att inte få sina rättigheter om digital delaktighet tillgodosedda. MFD ser också en risk i att personer med vissa typer
av funktionsnedsättning får svårt att använda sig av digital myndighetspost,
då de saknar förutsättningar att använda digitala applikationer.

Digitalisering en viktig möjliggörare

Många landsting och kommuner arbetar intensivt med digitalisering inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den uppföljning som Socialstyrelsen årligen tar fram i samarbete med MFD 15 visar dock att detta arbete tenderar att
fokusera på informationsöverföring och andra behov som professionerna och
aktörerna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har. Att digitaliseringen
kan vara ett verktyg för att öka den enskildes oberoende och självbestämmande är relativt outvecklat. Den välfärdsteknik som vänder sig direkt till
medborgare och brukare tenderar att, precis som digitalisering av verksamhetssystem, snarare ersätta fysiska tjänster med digitala alternativ än att ta
tillvara nya innovationsmöjligheter.

Digitalisering inom läkemedelsområdet

Digitalisering spänner över hela läkemedelsområdets verksamhet. Läkemedelsverket har exempelvis både ansvar för egna system och använder andra
system för att hantera data. Flera databaser är EU-gemensamma. Generellt
sett har digitalisering i första hand syftat till att effektivisera den egna verksamheten och myndigheterna behöver anlägga ett användarperspektiv för att
skapa ökad medborgar- och samhällsnytta. Det gäller såväl standarder och
begreppsmodeller, uppföljning av produkter under livscykeln, som öppna
data och digitala tjänster till vården inklusive behov av uppföljning av patientdata.

Digitalisering
– för jämlik hälso- och sjukvård och socialtjänst

Den digitala omvandlingen fortsätter och kommer under många år framöver
att förändra förutsättningarna att bedriva hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Tillgången till information växer och både möjligheterna och behovet av rätt
information på rätt sätt vid rätt tillfälle ökar. Allt mer kvalificerade beslutsstöd utvecklas. Säkerheten utvecklas för att möta och minska konsekvenserna
EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer
15 E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019, Rapport, Socialstyrelsen
14
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av driftstörningar, integritetsbrister och brottslighet. Arbetssätt, kunskaper
och färdigheter förändras snabbt till följd av den digitala tekniken. Kompetens och förmåga till utveckling är viktiga framgångsfaktorer.
Ett antal initiativ har tagits av regeringen för att underlätta och stödja offentlig förvaltning att genomgå den digitala transformationen. Ett sådant initiativ är Vision e-hälsa 2025 16.
Antalet digitala läkarbesök ökar i snabb takt. Mellan 2017 och 2018 ökade
antalet besök med 169 procent. Majoriteten av de digitala vårdbesöken görs
av patienter i de tre största landstingen. Tillgängligheten och den korta väntetiden lyfts fram som positiv av patienterna. Totalt är 6 av 10 patienter positiva till vård och omsorg i hemmet med hjälp av digital teknik. 17
Utvecklingen av e-hälsotjänster och nya digitala arbetssätt inom hälso- och
sjukvård och socialtjänst behöver få mer uppmärksamhet och påverkan på
våra uppdrag. Det handlar om att ta tillvara teknikens möjligheter och undvika brister och tillkortakommanden. Ökad digital kompetens kommer behövas hos både myndigheter och huvudmän.

Informationssäkerhet

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten kräver skärpta
krav för informationssäkerheten och ställer därmed också högre kunskapskrav på personalen/medarbetare inom hälso- och sjukvården.
Säkerheten blir mer och mer central då de antagonistiska hoten ökar. Med en
explosion av antalet uppkopplade enheter, bland annat drivet av Internet of
Things, kommer konsekvenserna av attacker att få en större dignitet. Information som lagras och bearbetas i digitala flöden och tjänster, kan om den
kommer i orätta händer, orsaka stora störningar för enskilda individer eller
samhället i stort. Ett bibehållet förtroende för de data som hanteras är avgörande för den digitala utvecklingen i vården. Alla som hanterar känsliga data
bör vara medvetna om vikten av informationssäkerheten. Satsningar på ökad
kunskap om informationssäkerhet behövs såväl för de som hanterar dessa
data som för invånarna.
Utöver risken för angrepp finns andra risker i form av mänskliga misstag,
dåligt utvecklad kod, brister i arkitektur och plattformar osv. Digitalisering
förutsätter att säkerhetsfrågorna prioriteras, att vi jobbar proaktivt och eliminerar risker innan skadan uppstår.

16
17

https://ehalsa2025.se/
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård, Lägesrapport 2019, Socialstyrelsen
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Faktaresistens

Trovärdighet är grundläggande för samtliga myndigheter, men sällan har de
institutioner som ska säkra informationens kvalitet, och deras auktoritet, varit
så ifrågasatta. I den ökande mängden information finns en paradox: Aldrig
har det funnits så mycket kvalificerad information och forskning tillgänglig
för alla. Samtidigt finns det mycket falsk eller missvisande information tillgänglig för alla. Desinformation som uppfattas som alternativa fakta leder till
faktaresistens. Faktaresistens kan bli en stor utmaning inom hälso- och sjukvården och tandvården, inte minst i arbetet mot antibiotikaresistens. Myndigheterna har i framtiden ett mycket viktigt arbete med att utveckla nya arbetsmetoder för att möta och hantera denna utveckling. Detta är inte minst viktigt
att hantera när det gäller arbetet mot missbruk och felaktig läkemedelsanvändning i relation till en gränslös handel med nya substanser för missbruk,
falska läkemedel och tillgång till receptbelagda läkemedel på nätet.

Foto: Ulf Huett Nilsson, Johnér bildbyrå

38

EN GEMENSAM OMVÄRLDSANALYS FRÅN MYNDIGHETERNA I RÅDET FÖR STYRNING MED KUNSKAP 2019
RÅDET FÖR STYRNING MED KUNSKAP

