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Analyser på Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och
sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och
service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel 1. I Socialstyrelsens uppdrag ingår att bistå regeringen med underlag
och expertkunskap för utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten samordnar nationellt inom sitt ansvarsområde och styr mot en god vård
och omsorg vilken karaktäriseras som kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Socialstyrelsens vision är ”Vi gör skillnaden för en god hälsa, vård och omsorg”.
Socialstyrelsen strävar efter att ge en samlad bild av utvecklingen inom
vården och omsorgen och därigenom ge vägledning om orsaker samt vilka
insatser som bör vidtas för att förbättra berörda verksamheter. Analyserna
ska underlätta för prioriteringar och kan ligga till grund för insatser i form av
budgetering, finansiell styrning, normering, vägledning samt stöd i myndighetens arbete med kunskapsstyrning. Analyser, utvärderingar och uppföljningar är därför centrala för att staten, regionerna och kommunerna ska få
kunskapsbaserade underlag för styrning.
Myndighetens analysuppdrag hanteras av avdelningen för analys och utgörs av uppgifter enligt instruktionen, regleringsbrev samt särskilda regeringsuppdrag. Därutöver genomför myndigheter egeninitierade analyser inom
ramen för förvaltningsuppdraget.
Förutom regeringen är intressenterna för myndighetens analysarbete i
första hand beslutsfattare samt vård- och omsorgsgivare, som genom att få
välgrundade och sakliga beslutsunderlag i sin tur får större möjligheter att leverera god vård och omsorg till alla patienter och brukare. Andra intressenter
är FoU-verksamhet i regioner och kommuner, professioner inom hälso- och
sjukvård, tandvård och socialtjänst, patient-, brukar- och intresseorganisationer, universitet och högskolor, andra statliga myndigheter samt myndigheten internt.

Socialstyrelsens strategi – Färdplanen
Socialstyrelsens styrelse fattade den 1 december 2016 beslut om myndighetens strategiska färdplan, som är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara
mot vårt uppdrag. Färdplanen som uppdaterades hösten 2018 fokuserar på
hur vi kan utveckla vårt arbetssätt och följa resultaten av vårt arbete 2.
Flera av de särskilda utvecklingsområden som utpekas i färdplanen, till exempel jämlik hälsa, vård och omsorg, kunskapsbaserad socialtjänst, kunskapsstyrning genom nationella riktlinjer, e-hälsa och välfärdsteknik, har bäring på myndighetens analysarbete.

1
2

Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.
Strategisk färdplan 2017–2020. Socialstyrelsen; 2018.

ANALYSER AV VÅRD OCH OMSORG 2020–2022
SOCIALSTYRELSEN

7

I linje med Socialstyrelsens strategi enligt färdplanen har myndighetens
analyser ett fokus på jämlik hälsa, vård och omsorg. Socialstyrelsen ska redovisa orsaker till ojämlikhet och ge stöd för att genomföra insatser för en jämlik hälsa, vård och omsorg. Det handlar bland annat om att genomföra fördjupade analyser och utvärderingar för att kartlägga orsakerna till skillnader i
den vård och omsorg som ges. Målet är en jämlik hälsa, vilket förutsätter att
insatser inom vård och omsorg ges utifrån behov, oavsett könstillhörighet, etnicitet, bostadsort, utbildningsnivå med mera.
Ett annat utvecklingsområde i färdplanen är ”Samordnar nationellt och styr
mot en god vård och omsorg”. Socialstyrelsen har ur ett vård- och omsorgsperspektiv ett särskilt ansvar för ett antal övergripande områden såsom jämställdhet och funktionshinderfrågor samt lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. I alla uppföljningar och
analyser, där så är relevant utgår vi därför från dessa områden.

Avdelningen för analys
Den 1 juli 2019 bildades avdelningen för analys på Socialstyrelsen. Avdelningen består av åtta enheter: Enheterna för hälso- och sjukvård och tandvård
1–4 (HT 1–4), enheterna för socialtjänst 1–2 (SO 1–2) samt specialiststödsenheterna 1–2 (SPEC 1–2).
Avdelningen ska inom ramen för sitt uppdrag stärka och skapa förutsättningar för att möta de ökade behov som finns i omvärlden när det gäller att
förstå bakgrund och orsaker till hur hälso- och sjukvårdssystem, inklusive
tandvård, och socialtjänst fungerar såväl ur ett individ- som samhällsperspektiv.
Avdelningen strävar efter att se och beskriva helheten, åskådliggöra och
analysera komplexiteten samt ge en skarp bild och en ökad förståelse för utvecklingen inom vård och omsorg. Särskilt viktigt är det att formulera och ta
sig an komplexa problem och frågeställningar som inte är tillräckligt uppmärksammade, men som är av stor vikt för patienter och brukare.
Avdelningen kartlägger, följer upp, utvärderar och analyserar utvecklingen
inom vård och omsorg samt genomför epidemiologiska studier, prognoser
och hälsoekonomiska analyser. Avdelningen ansvarar också för samordning
av myndighetens enkätundersökningar och för att ge stöd i form av konsekvensanalyser samt samhällsekonomiska kostnads- och nyttoanalyser. Vi följer även upp och utvärderar lagändringar, reformer och överenskommelser,
främjar dialog och skapar nationella mötesplatser för frågor som berör analyser. Verksamheten ska utgå från såväl ett nationellt som ett internationellt
perspektiv.
Socialstyrelsens analyser stärker vårdens och omsorgens förutsättningar att
ge en bättre vård och omsorg, och i förlängningen en bättre hälsa hos befolkningen. Analysavdelningen har genom en kombination av flera faktorer goda
förutsättningar att vara främja detta arbete.
• Bred metod- och analyskompetens, som omfattar såväl kvalitativa som
kvantitativa undersöknings- och analysmetoder som inkluderar utvärde-
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ring, systemanalys, enkätundersökningar, konsekvensanalyser och samhällsekonomiska kostnads- och nyttoanalyser samt registerstudier och epidemiologiska studier. Metodutveckling pågår fortlöpande.
• Tillgång till relevanta data. Socialstyrelsen förvaltar en rad register på nationell nivå i form av hälsodata- och socialtjänstregister för att kunna analysera och följa utvecklingen i hälso- och sjukvården, tandvården samt socialtjänsten. Mer information om myndighetens register hittar du på
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/. Myndigheten
har även möjlighet att vid behov samarbeta med vårdens och omsorgens
kvalitetsregister för att få tillgång till relevanta data.
• Myndighetens samordnare inom områdena barn och unga, äldre, funktionshinder, missbruk och beroende, HBTQ-frågor, nationella minoriteter
samt läkemedelsfrågor, som bidrar till att identifiera viktiga analysområden det vill säga att identifiera kommande analysbehov.
• Omvärldsbevakning och internationella samarbeten till exempel European
Observatory, deltagande i OECDs samt WHOs arbete.
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Analysområden
Analysplanen är uppdelad i sex analysområden:
•
•
•
•
•
•

Reformer, satsningar och överenskommelser
Styrning och organisering
Tillgång till och utformning av vård-, omsorg- och välfärdstjänster
Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
Årliga lägesrapporter
Kostnadsaspekter

Avslutningsvis följer ett avsnitt som beskriver områden som Socialstyrelsen
bedömer är viktiga att utvärdera och analysera.
Analyserna är markerade utifrån särskilda områden enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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(HoS) hälso- och sjukvård
(Soc) socialtjänst
(T) tandvård
(B) barn och unga
(Ä) äldre
(F) funktionshinder
(M) missbruk och beroende
(P) psykisk ohälsa
(L) läkemedel
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Reformer, satsningar och
överenskommelser
Följa och analysera överenskommelsen om ökad
tillgänglighet i barnhälsovården för åren 2018–2020

(Hos) (Soc) (B) (T)
Socialstyrelsen har i uppdrag att stödja, följa och analysera genomförandet av
överenskommelserna mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om ökad tillgänglighet i barnhälsovården för åren 2018 till
2020. Överenskommelsen tar utgångspunkt i alla barns rätt till liv, hälsa och
utveckling. Den riktar sig främst till barn med ökad risk för sämre hälsa på
grund av socioekonomisk utsatthet.
Socialstyrelsens uppföljning och analys av överenskommelsen utgår ifrån
frågeställningarna:
• Hur omsätts statsbidragen inom överenskommelsen till barnhälsovård?
• Vad innebär statsbidragen inom överenskommelsen för små barn med
ökad risk för sämre hälsa på grund av socioekonomisk utsatthet?
Arbetet delredovisas senast 1 oktober 2020 och slutrapporteras senast 1 oktober 2021.
Ansvariga utredare: Marianne Aggestam och Erika Budh (Enheten för
hälso- och sjukvård och tandvård 3)

Uppföljning av omställningen till en nära vård,
deluppdrag II

(HoS)
Uppdraget är en del av ett större uppdrag om uppföljning av omställningen
till en god och nära vård. Målet med uppdraget är att ge förslag på indikatorer anpassade för att kunna följa omställningen, samt att analysera möjligheterna för regioner och kommuner att rapportera resultat på aggregerad nivå i
syfte att följa omställningsarbetet. Uppdraget kommer att använda befintliga
datakällor för att ta fram indikatorer, men även inventera möjliga nya datakällor.
Uppdraget redovisas årligen och ska i sin helhet redovisas senast den 1
juni 2022.
Ansvarig utredare: Camilla Salomonsson (Enheten för specialiststöd 2)

Uppföljning och stöd till omställning till en mer nära
vård med fokus på primärvården – deluppdrag III

(HoS)
Socialstyrelsen har ett uppdrag om uppföljning av primärvården och uppföljning av omställningen till en mer nära vård, utifrån den målbild som presenterats av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård
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(S2017:01). Uppdraget består av tre delar och sträcker sig fram till år 2022. I
deluppdrag III ska Socialstyrelsen årligen följa upp och analysera och med
start den 1 juni 2020 rapportera hur omställningen till en mer nära vård i regionerna och kommunerna utvecklas.
Regionerna har skickat in redovisningar och nulägesrapporter till Socialstyrelsen den 15 oktober 2019. Datainsamling sker också genom intervjuer
med samtliga regioner samt fallstudier i ett urval regioner. Intervjuer genomförs med kommuner i de regioner som fallstudier görs. En enkät har också
skickats ut till kommunerna.
Uppdraget ska bidra med kunskap om hur arbetet med omställningen till
god och nära vård med fokus på primärvården utvecklas i regioner och kommuner. Ett ytterligare mål är att bidra till att Socialstyrelsen kan stödja regioner och kommuner i omställningsarbetet mot en mer nära vård.
Uppdraget redovisas årligen och ska i sin helhet redovisas senast den 1
juni 2022.
Ansvariga utredare: Anna Dahlin (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 3), Charlotte Pihl (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 1)
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Styrning och organisering
Utvärdering av universitetssjukvård i förhållande till
ALF-avtalet

(HoS)
Avtalet mellan svenska staten och de regioner som har universitetssjukhus
omfattar samverkan om utbildning av läkare på grundnivå, klinisk forskning,
och utveckling av hälso- och sjukvård (ALF-avtalet). Enligt avtalet ska en utvärdering av universitetssjukvård genomföras vart fjärde år och gälla strukturer, processer och resultat. Utvärdering ska enligt avtalet utgå från de riktlinjer som den nationella styrgruppen för ALF-avtalet föreslår. Miniminivåer
för vad en universitetssjukvårdsenhet bör uppnå ska fastlås av den myndighet
som har uppdraget att utvärdera universitetssjukvården. Socialstyrelsen genomförde en första utvärdering och föreslog miniminivåer för universitetssjukvården 2018.
Uppdraget genomförs genom enkätundersökningar till regionala ledningsorgan för ALF respektive samtliga universitetssjukvårdsenheter. Vid ett urval
universitetssjukvårdsenheter genomförs också en fördjupad granskning genom platsbesök och interjuver. Regionala möten hålls för diskussion om utvecklingen och preliminära resultat.
Redovisning ska lämnas senast den 31 maj 2022.
Ansvarig utredare: Erik Åhlin (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 2)

Analys och prognos av kostnadsutvecklingen för
läkemedel

(L)
Socialstyrelsen analyserar årligen utvecklingen av läkemedelsförsäljningen i
Sverige och prognosticerar kostnadsutvecklingen. Uppdraget omfattar läkemedel som ingår i förmånssystemet, rekvisitionsläkemedel samt läkemedel
som förskrivs enligt smittskyddslagen. Analysen tar sin utgångspunkt i kostnadsdrivande och kostnadsminskande effekter.
Arbetet redovisas årligen senast 30 april, och en uppdaterad prognos redovisas senast 31 oktober.
Ansvarig utredare: Emma Lund (Enheten för specialiststöd 2)

Utvärdering av livmoderhalsscreening

(HoS)
Socialstyrelsen tar fram nationella screeningprogram med syfte att nå nationell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.
Som en del i Socialstyrelsens modell för att ta fram nationella screeningprogram ingår även att utvärdera dessa. Screeningprogrammet för livmoderhalscancer blir det första som utvärderas. Utvärderingen kommer att vara ett
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underlag till en modell för kommande utvärderingar av andra screeningsprogram. Utgångspunkten för utvärderingen är de rekommendationer och indikatorer som ingår i det nationella screeningprogrammet.
Utvärderingen baseras bland annat på data från det nationella kvalitetsregistret för cancerprevention och från Socialstyrelsens register (cancerregistret, patientregistret och dödsorsaksregistret). Data kommer att analyseras mot
indikatorerna i screeningprogrammet samt inkludera socioekonomiska analyser. Incidens avseende cancer hos ”falskt negativa” screeningprov kommer
också att analyseras. Uppgifter kommer också att inhämtas via enkäter till
regionledningar, laboratorier, kvinnokliniker samt till barnmorskemottagningar via samordningsbarnmorskor.
Målet med utvärderingen är att se vilka områden som fungerar bra respektive mindre bra, utifrån utvärderingens resultat. Dessa delar kommer att lyftas fram som förbättringsområden. Resultaten i utvärderingen kan även
komma att leda fram till förbättringsområden som kan innebära nya rekommendationer när screeningprogrammet ses över. Utvärderingen ska också belysa hur screeningprogrammet har implementerats.
Arbetet är planerat att redovisas senast 30 september 2020.
Ansvarig utredare: Christina Broman (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1).

Nationella indikatorer och målnivåer för vården vid
rörelseorganens sjukdomar utifrån de nationella
riktlinjerna

(HoS)
Revideringen av de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar omfattar de riktlinjer och indikatorer som publicerades 2012, de uppdateringar
som gjorts därefter samt nya frågeställningar. I uppdraget ingår att ta fram indikatorer som speglar vårdens följsamhet till de nationella riktlinjerna samt
indikatorer som är av särskild vikt för rörelseorganens sjukdomar. En indikator ska ha vetenskaplig rimlighet, vara relevant och dessutom vara möjlig att
mäta och tolka. Uppgifter som utgör underlag till indikatorer ska också vara
möjliga att registrera kontinuerligt i informationssystem, såsom datajournaler, register och andra datakällor.
Socialstyrelsen kommer även att ta fram nationella målnivåer. Även de
nationella målnivåer som fastställdes 2015 kommer att ses över. De nationella målnivåerna, som utgår från indikatorerna i de nationella riktlinjerna,
anger hur stor andel i en patient- eller sjukdomsgrupp som bör få en viss behandling eller åtgärd. Målnivåerna ger regionerna tydliga och mätbara mål att
arbeta mot. Målnivåerna tas fram i en bred process, där företrädare för regioner, kommuner samt professions- respektive patientorganisationer deltar.
Arbetet sker parallellt med att de nationella riktlinjerna inom området revideras.
Arbetet med indikatorer planeras att redovisas i en remissversion tillsammans med de nationella riktlinjernas rekommendationer 29 april 2020. Slutversionen planeras att redovisas senast 31 januari 2021.
Målnivåerna planeras att redovisas i en remissversion under september
2020 till november 2020. Slutversionen planeras att redovisas januari 2021.
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Ansvarig utredare: Christina Broman (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1)

Utvärdering av vården vid epilepsi utifrån de
nationella riktlinjerna

(HoS)
Socialstyrelsen ska utvärdera vården vid epilepsi, med utgångpunkt från de
nationella riktlinjerna inom området.
Utvärderingen baseras bland annat på individdata från Socialstyrelsens patientregister och läkemedelsregister. Uppgifter kommer också att inhämtas
via enkäter till regionernas neurologiverksamheter eller motsvarande, samt
till habiliteringsverksamheter respektive primärvården.
Målet är att belysa kvalitetsbrister och att identifiera områden med förbättringspotential inom vård och behandling av epilepsi. Dessa delar kommer att
lyftas fram som förbättringsområden, inklusive förslag till hur vården kan
förbättras i relation till rekommendationerna i riktlinjerna.
Uppdraget redovisas senast 30 oktober 2020
Ansvariga utredare: Vera Gustafsson och Tobias Edbom (Enheten för
hälso- och sjukvård och tandvård 1)

Nationella målnivåer för vården och omsorgen till
personer med demenssjukdom utifrån de nationella
riktlinjerna

(HoS) (Soc) (Ä)
År 2018 genomförde Socialstyrelsen en utvärdering av vården och omsorgen
till personer med demenssjukdom, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna inom området. Utvärderingen visade att det finns ett stort antal förbättringsområden som berör både regionernas och kommunernas arbete.
Detta gör att det är angeläget att ta fram nationella målnivåer, vilket redan
har gjorts inom ett tiotal andra riktlinjeområden. De nationella målnivåerna,
som utgår från indikatorerna i de nationella riktlinjerna, anger hur stor andel i
en patient- eller sjukdomsgrupp som bör få en viss behandling eller åtgärd.
Målet är att ge regionerna och kommunerna tydliga riktmärken att arbeta
mot. Målnivåerna ingår som en del i Socialstyrelsens arbete för att genomföra den nationella demensstrategin, som har beslutats av regeringen.
Arbetet planeras att redovisas senast den 15 april 2020.
Ansvarig utredare: Vera Gustafsson (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1)

Utvärdering av vård och stöd vid missbruk och
beroende utifrån de nationella riktlinjerna

(HoS) (Soc) (M)
Socialstyrelsen har initierat ett projekt med syfte att öppet jämföra och utvärdera kvaliteten i vården och stödet vid missbruk och beroende, med utgångpunkt från de nationella riktlinjerna inom området. Utvärderingen baseras
bland annat på individdata från Socialstyrelsens register (till exempel patient-
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registret, läkemedelsregistret och socialtjänstregistren) samt från Svenskt beroenderegister. Uppgifter kommer också att inhämtas via enkäter till regioner
och kommuner samt via redan befintliga datainsamlingar, som öppna jämförelser och Addiction Severity Index-data. Även kvalitativa metoder kan
komma att användas.
Målet med utvärderingen är att belysa vilka områden som fungerar bra respektive mindre bra, utifrån utvärderingens resultat. Dessa kommer att lyftas
fram som förbättringsområden, som även innehåller förslag på hur vården
och stödet kan förbättras i relation till rekommendationerna i de nationella
riktlinjerna.
Arbetet planeras att redovisas senast den 31 december 2021.
Ansvarig utredare: Vera Gustafsson (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1)

Utvärdering av vård och stöd vid schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd utifrån de nationella
riktlinjerna

(HoS) (Soc) (P)
Socialstyrelsen kommer utvärdera vården och stöden till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, med utgångpunkt från de nationella
riktlinjerna inom området. Utvärderingen baseras bland annat på individdata
från Socialstyrelsens register (till exempel patientregistret och läkemedelsregistret). Uppgifter kommer också att inhämtas via enkäter till regioner och
kommuner. Även kvalitativa metoder kan komma att användas.
Målet med utvärderingen är att se vilka områden som fungerar bra respektive mindre bra, utifrån utvärderingens resultat. Dessa delar kommer att lyftas fram som förbättringsområden, inklusive förslag till hur vården och omsorgen kan förbättras i relation till rekommendationerna i riktlinjerna.
Därigenom bidrar utvärderingen till lokalt, regionalt och nationellt förbättringsarbete. Utvärderingen ska också belysa om och på vilket sätt regioner
och kommuner har mottagit och använt de nationella riktlinjerna. I slutänden
kan detta bidra till en mer god vård och omsorg för personer med schizofreni
och schizofreniliknande tillstånd.
Arbetet är planerat att redovisas senast den 31 december 2021.
Ansvarig enhetschef: Anders Bengtsson (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 1)

Indikatorer och målnivåer i nationella riktlinjer
tandvård

(T)
Socialstyrelsen ska ta fram indikatorer och målnivåer för att kunna följa upp
de nya nationella riktlinjerna för tandvård som är under utveckling. Indikatorprojektets syfte är utveckla indikatorer som speglar tandvårdens följsamhet till de nationella riktlinjerna. Målet är att täcka in riktlinjernas centrala rekommendationer med hjälp av dessa indikatorer. Med hjälp av indikatorerna
kan uppföljningar och utvärderingar av tandvården genomföras.
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Arbetet med att utveckla indikatorer bedrivs enligt en modell som innebär
att indikatorerna utformas i ett konsensusförfarande med medicinska experter
och övriga intressenter med relevanta kunskapsunderlag som grund. Enligt
modellen ska en indikator ha vetenskaplig rimlighet, vara relevant och dessutom vara möjlig att mäta och tolka. Aktuella datakällor för att utveckla indikatorerna är Socialstyrelsens hälsodataregister, nationella kvalitetsregister
och befolkningsenkäter.
En remissversion av indikatorer och målnivåer ska vara färdig våren 2021.
Publicering av slutversionen av indikatorer och målnivåer kommer ske våren
2022 i samband med att slutversionen av nationella riktlinjer tandvård publiceras.
Ansvarig utredare: Thomas Malm, (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 4)

Reprocessing och återanvändning av
medicintekniska engångsprodukter i Sverige

(HoS)
I uppdraget om förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige ska Socialstyrelsen utreda om det – ur
ett patientsäkerhetsperspektiv – finns förutsättningar att tillåta att medicintekniska engångsprodukter reprocessas och återanvänds i Sverige.
Förutom att bedöma risker för patientsäkerheten både i fall att reprocessing
och återanvändning tillåts eller förbjuds, ska en samhällsekonomisk konsekvensanalys genomföras för båda alternativen. I denna konsekvensanalys ska
förutom ekonomiska även kompetens-, resursmässiga och organisatoriska
konsekvenser analyseras. Dessa analyser kommer att bygga på data från
hälso- och sjukvården om tillbud, medicinska utfall, kostnader, organisatoriska och kompetensmässiga förutsättningar som kommer att samlas in via
enkät, deltagande observationer, andrahandskällor, intervjuer och om möjligt
workshop.
Målet med projektet är att utifrån en bred analys av patientsäkerhetsrisker
och samhällsekonomiska konsekvenser kunna ge en rekommendation om reprocessing och återanvändning av medicintekniska engångsprodukter ska tilllåtas i Sverige.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.
Ansvarig utredare: Patrik Hidefjäll (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1)

Regionala Cancercentrum – En analys och förslag
om utveckling av verksamheten

(HoS)
Socialstyrelsen ska enligt Förordning (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum vartannat år genomföra en analys av verksamheten vid cancercentrumen samt ge förslag om hur verksamheten kan utvecklas. Underlag för denna redovisning ska inhämtas genom platsbesök och får
kompletteras med övriga handlingar som Socialstyrelsen begär från cancercentrumen.
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Syftet med statsbidraget är att främja regionernas arbete i de regionala cancercentra med att öka vårdkvaliteten och förbättra vårdresultaten samt att använda hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt.
Socialstyrelsen har tidigare haft i uppdrag att stödja och följa upp etableringen av regionala cancercentrum, som det finns ett av i varje sjukvårdsregion.
Arbetet planeras att redovisas senast den 30 september 2021.
Ansvarig utredare: Jenny Halldén (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1)

Indikatorer och målnivåer i nationella riktlinjer
rörande neuropsykiatriska funktionshinder

(HoS) (P)
Under 2020 påbörjas arbetet med att ta fram indikatorer för de nationella
riktlinjerna för neuropsykiatriska funktionshinder vilka påbörjas parallellt.
Indikatorerna kommer presenteras i remissform under 2021 och vara publicerade 2022. Under 2020 kommer en expertgrupp att utses samt datainsamling
påbörjas. Datakällorna består av data från patientregistret, läkemedelsregistret samt eventuella kvalitetsregister. Även enkäter kommer att användas.
För att hantera den bristfälliga tillgången på data för patientgruppen, kommer eventuellt ett försök med inhämtning av mängddata från regionerna att
göras med liknande variabler som i patientregistret men skillnaden är att fler
yrkesgrupper kommer tas med i uttaget. Detta för att anpassa sig till hur vården av patienter med neuropsykiatriska funktionshinder är organiserad. Målgruppen för projektet är representanter för ledning och styrning inom hälsooch sjukvården. Data kommer att presenteras aggregerat på regionnivå,
hälso- och sjukvårdsregion samt riket.
Arbetet planeras att redovisas hösten 2022.
Ansvarig utredare: Tobias Edbom (Enheten för Hälso- och sjukvård och
tandvård 1)

Målnivåer för vård vid Psoriasis

(HoS)
Målnivåer för vård vid psoriasis är ett deluppdrag inom ett större uppdrag där
även indikatorer och utvärdering ingår. Under våren kommer framtagandet
av målnivåer genomföras och beräknas vara klart till hösten 2020. Metoden
utgår från Socialstyrelsens dokument ”Ta fram målnivåer för indikatorer i
nationella riktlinjer, delprocess 3.5.10.” Målnivåerna utgår från ett antal indikatorer framtagna i de nationella riktlinjerna för vård vid psoriasis publicerade mars 2019.
Data utgår från patientregistret, läkemedelsregistret samt det nationella
kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis (PsoReg). Under våren
kommer ett så kallat öppet remissförfarande samt ett konsensusmöte med
regionsreprenstanter att genomföras. Målgruppen för delprojektet är representanter för ledning och styrning inom hälso- och sjukvården. Data kommer
att presenteras aggregerat på regionnivå, hälso- och sjukvårdsregion samt riket.
Arbetet planeras att redovisas hösten 2020.
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Ansvarig utredare: Tobias Edbom (Enheten för Hälso- och sjukvård och
tandvård 1)

Utvärdering av prevention och behandling vid
ohälsosamma levnadsvanor utifrån de nationella
riktlinjerna

(HoS)
Socialstyrelsen ska utvärdera prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna inom området.
Liksom riktlinjerna kommer utvärderingen fokusera på rökning, alkohol,
matvanor och fysisk aktivitet. Då registerdata saknas kring i stort sett hela
detta område kommer uppgifter primärt att inhämtas via enkäter till regioner
och kommuner. Även kvalitativa metoder kan komma att användas.
Målet med utvärderingen är att belysa vilka områden som fungerar bra respektive mindre bra, utifrån utvärderingens resultat. Dessa kommer att lyftas
fram som förbättringsområden, som även innehåller förslag på hur vården
och stödet kan förbättras i relation till rekommendationerna i de nationella
riktlinjerna.
Arbetet är planerat att redovisas senast den 31 december 2021.
Ansvarig enhetschef: Anders Bengtsson (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 1)

Utvärdering av vården vid rörelseorganens
sjukdomar – nationella riktlinjer

(HoS)
Socialstyrelsen har initierat ett projekt med syfte att öppet jämföra och utvärdera kvaliteten i vården vid rörelseorganens sjukdomar. Utgångspunkten
kommer att vara både de reviderade nationella riktlinjerna inom området och
utvärderingen från 2014 som visade att det finns ett stort antal förbättringsområden som berör både regionernas och kommunernas arbete. Utvärderingen kommer att baseras på data från Socialstyrelsens register (till exempel
patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret) samt på de kvalitetsregister som finns inom området (till exempel BOA, Svensk Reumatologiskt Kvalitetsregister och Rikshöft). Uppgifter kommer också att inhämtas
via enkäter till regioner och eventuellt till kommuner.
Målet med utvärderingen är att belysa vilka områden som fungerar bra respektive mindre bra, utifrån utvärderingens resultat. Dessa kommer att lyftas
fram som förbättringsområden, som även innehåller förslag på hur vården
och stödet kan förbättras i relation till rekommendationerna i de nationella
riktlinjerna.
Arbetet planeras att redovisas senast den 30 juni 2022.
Ansvariga utredare: Anastasia Simi och Christina Broman (Enheten för
hälso- och sjukvård och tandvård 1)
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Stödja implementering av SOSFS 2011:9

(Soc)
Under 2016/2017 genomfördes en uppföljning av implementering av Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete i tre kommuner. Uppdraget går ut på att undersöka om förra uppföljningens resultat gäller mer generellt och vilket behov av stöd verksamheterna har för att möjliggöra implementering av SOSFS
2011:9.
Uppdragets syfte är lärande och utveckling. I arbetet används programteori
som verktyg. Datainsamlingen sker huvudsakligen genom workshops och dokumentstudier.
Arbetet planeras att slutredovisas i september 2020.
Ansvarig utredare: Sanja Magdalenić (Enheten för socialtjänst 1)

Dataanalyser av cancer

(HoS) (B)
Socialstyrelsen ska följa upp och göra djupgående dataanalyser av cancer.
I uppdraget ingår att över tid analysera cancersjukdomars utveckling och
cancerdödlighet, samt fördjupade analyser av faktorer som kan påverkas vid
cancer, såsom tillgång till vård. Analyserna ska bland annat göras utifrån socioekonomiska variabler, kön och regionala skillnader. Barnperspektivet ska
beaktas i uppdraget.
En registerstudie planeras med framskrivningar av incidens och prevalens
av olika cancerformer. Resultaten kommer att redovisas på regional nivå med
beaktande av socioekonomiska variabler, kön och ålder.
Arbetet ska delrapporteras senast den 30 september 2020 och slutrapporteras senast den 28 mars 2021.
Ansvarig utredare: Katarina Fredriksson (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 2)

Kartläggning övervikt och fetma/obesitas

(HoS)
Fetma klassificerades som en kronisk sjukdom av Världshälsoorganisationen
(WHO) 1997. Övervikt och fetma ökar globalt och enligt WHO har förekomsten av fetma nästan tredubblats i världens befolkning sedan 1975 och
2016 hade fler än 650 miljoner människor över 18 år ett Body Mass Index
(BMI) klassificerat som fetma 3. Bland barn under 5 år hade 41 miljoner ett
BMI klassificerat som övervikt eller fetma 2016 och bland barn och unga 5–
19 år var motsvarande siffra 340 miljoner.
Socialstyrelsen har tagit emot flera önskemål om att ta fram nationella riktlinjer inom området övervikt och fetma/obesitas.

3

WHO Global Database on Body Mass https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-over-

weight.
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Som underlag för beslut om nationella riktlinjer eller annat kunskapsstöd
inom detta område behöver Socialstyrelsen genomföra en behovs- och problemanalys för att kunna bedöma om nationella riktlinjer (eller något annat
kunskapsstöd) behövs.
Mot bakgrund av detta initierade Socialstyrelsen november 2019 en kartläggning (behovs- och problemanalys avseende nationella kunskapsstöd/nationella riktlinjer) inom området övervikt och fetma/obesitas.
Syftet med projektet är att kartlägga vården vid övervikt och fetma/obesitas, analysera om området uppfyller kriterierna för Socialstyrelsens nationella
riktlinjer samt bedöma om det finns behov av att ta fram nationella riktlinjer
(eller andra nationella kunskapsstöd) inom detta område.
Arbetet planeras att redovisas våren 2020.
Ansvarig utredare: Catarina Jansson (Enheten för specialiststöd 1)

Återinläggningar av multisjuka och sköra äldre

(HoS) (Ä)
Socialstyrelsen har i uppdrag att ”undersöka omfattningen av återinläggningar av multisjuka och sköra äldre och hur detta hanteras i olika regioner. I
uppdraget ingår att se över vilka diagnoser det är som återkommer bland dem
som återinläggs. Därutöver ska Socialstyrelsen analysera om det finns behov
av ytterligare insatser i kommuner och regioner för att förebygga återinläggningar. Socialstyrelsen ska även undersöka hur uppföljningen av vård och
omsorg sker efter att de äldre har kommit åter till sitt boende.”
Projektet omfattar:
1.

2.

3.

Registerbaserad kartläggning av hur oplanerade återinläggningar av
multisjuka och sköra äldre förändrats över tid sedan regeringens och
SKRs satsning på de mest sjuka äldre, med avseende på förekomst och
karaktär
Genomgång av projekt och studier inom området, samt inhämtning av
information, genom intervju- och enkätundersökningar, från regioner
och kommuner, om hur man idag i vården arbetar för att mäta, förebygga och följa upp oplanerade återinläggningar av äldre, samt hur man
följer upp vård och omsorg efter deras hemkomst från sjukhus
Analys av resultaten av dessa undersökningar för att bedöma behovet
av ytterligare insatser i kommuner och regioner för att förebygga återinläggningar

Målet med projektet är att beskriva omfattningen av återinläggningar av multisjuka och sköra äldre, och att beskriva och föreslå processer och metoder
som kan förebygga sådana återinläggningar.
Arbetet slutredovisas senast den 2 september 2020.
Ansvarig utredare: Johan Fastbom (Enheten för specialiststöd 1)

Barn med komplexa vårdbehov

(HoS) (B)
Kännedom om barns vårdbehov är viktigt för att minska lidande och negativa
effekter på barnets utveckling samt minska risken för att barnet behöver mer
omfattande insatser senare i livet. En utmaning idag är att barn med diffusa
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symtom löper stor risk att bollas mellan somatisk och psykiatrisk vård vilket
fördröjer både diagnos och behandling. Socialstyrelsen planerar därför under
2019–2020 genomföra en kartläggning av barns vårdbehov i syfte att få en
bättre bild av befintliga vårdkedjor samt att i nästa steg eventuellt kunna föreslå förbättringsområden.
Arbetet planeras att redovisas senast under 2022
Ansvarig utredare: Anastasia Nyman (Enheten för specialiststöd 1)

Kartläggning av akutmottagningars rutiner för
planering av fortsatt vård, behandling och
uppföljning vid narkotikarelaterad överdos

(HoS) (M)
Socialstyrelsen ska genomföra en kartläggning av akutmottagningars rutiner
för planering av fortsatt vård, behandling och uppföljning vid narkotikarelaterad överdos.
Socialstyrelsen hade tidigare i uppdrag att i samverkan med Folkhälsomyndigheten föreslå en åtgärdsplan för ett nationellt utvecklingsarbete i syfte
att motverka den narkotikarelaterade dödligheten. Uppdraget ingick som en
del för att uppnå mål 5 i regeringens ANDT-strategi 2016–2020 4. Åtgärdsplanen presenterades i april 2017 och omfattade sammanlagt 18 insatser. En
av de föreslagna åtgärderna var ovan nämnda kartläggning.
Kartläggningen kommer genomföras med hjälp av registerstudie på nationell nivå samt intervjustudie med företrädare för ett urval sjukhus och öppna
beroendevårdsmottagningar samt socialtjänsten i ett urval kommuner/stadsdelar.
Det övergripande syftet är att genom kartläggningen bidra till ökade förutsättningar att minska narkotikarelaterad dödlighet och att erbjuda förbättrad
vård och behandling till personer i missbruk och beroende av narkotika.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.
Ansvarig utredare: Emma Lindgren (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 3)

Arbetskläder inom omsorgen

(Soc) (F) (Ä)
Socialstyrelsen ska följa upp hur arbetskläder inom omsorgen tillhandahålls,
hanteras och finansieras. Sedan den 1 januari 2016 inkluderas vissa verksamheter enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) i Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg. Regler för arbetskläder finns även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker.
Uppdraget ska redovisas senast 30 november 2020.
Ansvarig utredare: Maria Rude (Enheten för socialtjänst 2)

Mål 5. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller
tobak ska minska.

4
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Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre

(Soc) (Ä)
Socialstyrelsen publicerar regelbundet sedan 2010 indikatorer som handlar
om vård och omsorg om äldre redovisade på kommun-, regions och riksnivå.
Indikatorerna bygger på olika datakällor:
• Nationella enkätundersökningar
− Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen
− Kolada, Sveriges Kommuner och Regioner.
• Officiell statistik
− Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen
− Patientregistret, Socialstyrelsen
− Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen
− Registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen
• Nationella kvalitetsregister
− Senior alert
− Svenska palliativregistret
− Riksstroke
Syftet med indikatorbaserade jämförelser i Öppna jämförelser – Vård och
omsorg om äldre är att beslutsfattare på olika nivåer, politiker, förvaltningschefer, verksamhets- och kvalitetsansvariga i landets kommuner och regioner
ska få ett underlag för att följa upp och förbättra den egna verksamhetens resultat. Resultat ska inspirera till lokala, regionala och nationella diskussioner
om vad som kan förbättras, men även ge insyn i kvaliteten för den offentligt
finansierade vården och omsorgen om äldre.
Arbetet planeras att redovisas senast den 13 februari 2020.
Ansvarig utredare: Ann-Catrin Johansson (Enheten för socialtjänst 2)

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

(Ä) (Soc)
Socialstyrelsen undersöker regelbundet hur de äldre uppfattar äldreomsorgen.
Undersökningen är en enkätstudie som besvaras av personer 65 år och äldre
som har insatser från hemtjänst eller som bor på särskilda boenden, så kallade äldreboenden, servicehus eller motsvarande boenden.
Resultaten presenteras på riks-, län-, kommun- och enhetsnivå. Enkätstudiens resultat används av många kommuner i deras utvecklingsarbeten och är
en del av underlaget till Socialstyrelsens rapporter Öppna jämförelser äldreomsorg och Lägesrapport för vård och omsorg om äldre. Data från undersökningen används också i Äldreguiden, ett webbverktyg som riktar sig till
äldre och deras anhöriga, där det går att jämföra hemtjänstverksamheter och
särskilda boenden.
Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram
kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Resultaten
möjliggör för ansvariga politiker och tjänstemän att jämföra, utvärdera och
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utveckla äldreomsorgen i linje med vad personer som tar emot omsorg
tycker.
Arbetet planeras att redovisas senast den 27 september 2020.
Ansvarig utredare: Carolin Holm (Enheten för socialtjänst 2)

Enhetsundersökning LSS

(F) (Soc)
Socialstyrelsen ska undersöka och stödja kvalitetsutvecklingen inom LSSverksamheter genom öppna jämförelser på enhetsnivå. Datainsamlingen sker
genom enkäter till samtliga verksamheter i landet som utför daglig verksamhet och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.
Resultaten redovisas i form av indikatorer och presenteras på riks-, län-,
kommun- och enhetsnivå. Resultat har publicerats årligen sedan 2017. Indikatorerna ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna och är främst till
för verksamhetsutveckling på enhetsnivå som kommer brukarna till gagn.
Syftet med öppna jämförelser är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att främja en mer jämlik omsorg med god kvalitet.
Arbetet planeras att redovisas i oktober 2020.
Ansvarig utredare: Maria Rude (Enheten för socialtjänst 2)

Öppna jämförelser inom HVB, stödboenden och
jour- och familjehem

(Soc)
Socialstyrelsen ska se över möjligheten och ekonomiska och administrativa
konsekvenser av att utveckla fler öppna jämförelser för områden inom socialtjänstlagen. Arbetet med att genomföra fler öppna jämförelser ska påbörjas
för HVB-, stödboenden, jour- och familjehem.
Uppdraget redovisas i samband med Socialstyrelsens årsredovisning i februari.
Ansvarig enhetschef: Stina Hovmöller (Enheten för socialtjänst 1)

Arbete med indikatorer för uppföljning av den
nationella strategin för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor

(Soc) (HoS)
Socialstyrelsen kommer att inom vård och omsorg fortsatt stödja genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld
mot kvinnor (skr. 2016/17:10). Detta deluppdrag består av att myndigheten
ska arbeta med indikatorer för uppföljning av den nationella strategin: ”Socialstyrelsen ska redovisa hur myndigheten arbetat vidare med de förslag till
indikatorer för uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017–2026 som Socialstyrelsen är tänkt att
ansvara för. Socialstyrelsen ska även på en övergripande nivå bistå Jämställdhetsmyndigheten i denna myndighets arbete med indikatorerna för uppföljning av den nationella strategin.”
Arbetet ska delredovisas senast den 31 mars 2020 och slutredovisas senast
den 1 november 2021.
Ansvarig utredare: Jelena Corovic (Enheten för socialtjänst 1)
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Öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal
hälso- och sjukvård

(Soc) (HoS)
Öppna jämförelser är en uppsättning indikatorer som 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. Indikatorerna bygger på enkätdata, registerdata och
uppgifter från kvalitetsregister.
Under mars 2020 sammanställs ett beslutsunderlag för framtida utveckling
i form av en användaranalys.
Arbetet med Öppna jämförelser pågår kontinuerligt under hela året. Resultat baserat på enkätdata publiceras i juni och resultat som bygger på register
planeras med hänsyn till när registren färdigställs.
Ansvariga enhetschefer: Stina Hovmöller (Enheten för socialtjänst 1) och
Eva Wallin (Enheten för socialtjänst 2)

Utveckla indikatorer om brottsofferstöd

(Soc)
Socialstyrelsen ska lämna förslag på mått och/eller indikatorer inom brottsofferstöd och hur dessa ska kunna användas för att följa upp tillgången till likvärdigt brottsofferstöd i hela landet. Uppdraget kommer ske i samråd med
SKR.
Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2020.
Ansvarig utredare: Jelena Corovic (Enheten för socialtjänst 1)

Systemuppföljning av anpassning i
akutsjukhusvården när högspecialiserad vård
koncentreras nationellt

(HoS)
Hälso- och sjukvården genomgår stora förändringar och en av dessa är den
pågående koncentrationen av viss högspecialiserad vård, som bedöms få effekter även för andra vårdnivåer.
Syftet med detta egeninitierade projekt är att ta fram en baseline för kommande systemuppföljning av en eventuell anpassning i akutsjukhusvården
när den högspecialiserade vården koncentreras nationellt.
Då det sker flera parallella förändringar i hälso- och sjukvårdssystemet kan
dock inga kausala samband beläggas.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.
Ansvarig utredare: Erika Budh (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 3)
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Främja innovation av vård-, omsorgs- och
välfärdstjänster

Socialstyrelsen har under ett antal år redovisat vad myndigheten gör för att
främja att innovationer kommer till stånd inom myndighetetens ansvarsområden. Arbetet beskrivs i myndighetens strategi för att främja innovation i
hälso- och sjukvård och socialtjänst (beslutad 24 april 2018 5).
Arbetet med att främja att innovationer kan nu ses som en naturlig del av
verksamheten i och med att myndighetens egen strategi för innovationsfrämjande är klar. Syftet med projektet är att främja innovationer i hälso- och
sjukvård och socialtjänst. Det kan handla om olika typer av innovationer
(produkter, tjänster, processer, organisationsformer) som bidrar till en god
vård och omsorg på lika villkor, ett arbete som riktar sig till externa parter.
Målet för arbetet är att fortsätta implementeringen av strategin för innovationsfrämjande. Projektet ska också stödja och bidra till att intensifiera det interna arbetet med myndighetens mål att vara en effektiv och innovativ myndighet.
Arbetet redovisas i Socialstyrelsens årsredovisning (februari).
Ansvariga utredare: Anna Löfgren Wilteus (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 4)

5
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Socialstyrelsens strategi för att främja innovation i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen; 2018.
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Tillgång till och utformning av vård-,
omsorgs- och välfärdstjänster
E-Hälsa och välfärdsteknik i kommunerna

(Soc) (Ä) (F)
Socialstyrelsen ska följa upp kommunernas arbete med e-hälsa och välfärdsteknik i enlighet med tidigare upparbetad uppföljningsmodell. Målet är att ta
fram kunskap om hur kommunerna arbetar med att utveckla digitala välfärdstjänster och hur långt de har kommit inom angivna målområden. För detta
används nyckeltal som utvecklats inom ramen för tidigare uppdrag.
Syftet är att förbättra förutsättningarna för regeringen och andra aktörer i
det fortsatta arbetet med att styra den tekniska utvecklingen inom kommunerna, till nytta för socialtjänstens målgrupper och möjlighet till effektivisering hos huvudmän och utförare.
Arbetet redovisas årligen, senast den 31 maj 2020.
Ansvarig utredare: Dick Lindberg (Enheten för socialtjänst 2)

Sammanhållna vårdprocesser (Nordiska
Ministerrådet)

Socialstyrelsen koordinerar ett projekt under Nordiska ministerrådet med
syfte att åstadkomma mer sammanhållna vård- och omsorgsprocesser, och
främja lärande mellan de nordiska länderna. Tyngdpunkten är på patienter
och brukare med olika kroniska sjukdomar, och patienter som behöver insatser från flera olika vårdgivare.
Under 2020 ligger fokus på att kartlägga vilka policys och strategier som
för närvarande finns i de olika länderna, och vilka effekter de har. Därutöver
kartlägges förekomst och effekter av olika typer av vårdvalsystem, liksom arbetet med att förebygga kroniska sjukdomar.
Projektet pågår till och med 2021.
Ansvarig utredare: Ingrid Schmidt (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 4)

Inventering av vård för könsstympade flickor och
kvinnor

(HoS)
Socialstyrelsen ska inventera vilken vård som erbjuds kvinnor och flickor
som utsatts för könsstympning samt analysera och bedöma i vilken utsträckning vården är jämlik mellan regionerna. Till uppdraget hör att lämna förslag
till hur vården kan förbättras och bli mer jämlik över landet.
Deluppdraget delredovisas senast den 31 mars 2020 och slutredovisas senast den 1 november 2021.
Ansvarig utredare: Sharareh Akhavan (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 2)
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Kartläggning och analys av geografiska skillnader
i äldres läkemedelsanvändning

(HoS) (Ä) (L)
Socialstyrelsen har initierat ett projekt att kartlägga de geografiska skillnaderna i äldres läkemedelsanvändning, och utreda vilka faktorer som kan förklara dessa skillnader.
Studien baseras på individdata (läkemedelsanvändning, förskrivarkarakteristika, samsjuklighet mm) från Socialstyrelsens läkemedels-, patient- och socialtjänstregister, samt registret över totalbefolkningen och utbildningsregistret från SCB. Vissa ytterligare uppgifter inhämtas på aggregerad nivå
[region, kommun, statistikområde (SAMS)], om bland annat befolkningskarakteristika (befolkningstäthet, utbildning, inkomst mm.), vårdtillgänglighet
och läkartäthet. Projektet sker i samarbete med Aging Research Center
(ARC), Karolinska Institutet.
Målet med projektet är att finna påverkbara förhållanden som har betydelse för äldres läkemedelsbehandling, med avseende på kvalitet, jämlikhet,
resursfördelning och patientsäkerhet.
Arbetet planeras att redovisas senast den 30 juni 2021.
Ansvarig utredare: Johan Fastbom (Enheten för Specialiststöd 1)

Förskolebarns försämrade tandhälsa

(T) (B)
Förskolebarnens tandhälsa har i tidigare uppföljningar uppmärksammats på
grund av att andelen barn med karies i denna åldersgrupp har ökat. Mellan år
2011 och år 2017 ökade andelen barn med karies bland 6-åringar med 6 procentenheter, från 21% till 27%. Andel kariesfria 6-åringar är därmed återigen
på samma nivå som år 2005. WHO Europa har satt som mål att andelen kariesfria 6-åringar i Europa ska vara 80 procent år 2020, ett mål som Sverige
sannolikt inte kommer att nå. Socialstyrelsen ser därför ett behov av att göra
fördjupade analyser av den försämrade tandhälsan hos förskolebarn.
Arbetet planeras att redovisas senast 31 mars 2021.
Ansvarig utredare: Álfheidur Astvaldsdóttir (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 4)

Stöd till utvecklingsverksamhet för
levnadsvaneförändringar vid psykisk ohälsa

(HoS) (P)
Sedan mars 2018 har Socialstyrelsen i uppdrag att för patienter med psykisk
ohälsa stödja, analysera och utvärdera utvecklingsarbete i primärvården för
att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Satsningen är treårig, och verksamheterna kan söka statsbidrag som fördelas av Socialstyrelsen. Uppdraget har två övergripande målsättningar:
1.
2.
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Att utvecklingsverksamheterna förbättrar sina strukturella förutsättningar (exempelvis adekvat kompetens, levnadsvanemottagning) att ge
stöd till patienter med psykisk ohälsa.
Att verksamheternas erfarenheter och resultat av utvecklingsverksamheten kan användas som underlag för att stärka primärvårdens arbete
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med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa.
Initialt går uppdraget ut på att analysera och utvärdera de utvecklingsarbeten
som erhållit statsbidrag. Utifrån resultatet av utvärderingen och analysen av
utvecklingsarbetena ska ett urval av utvecklingsarbeten identifieras, som har
lett till goda resultat i enlighet med uppdraget, för en fördjupad analys.
Arbetet ska resultera i beskrivningar av dessa utvalda exempel, som ska
kunna användas för lärande och inspiration i syfte att utveckla och förbättra
arbetet med levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa i primärvårdsverksamheter. Vidare ska faktorer och förhållanden som har hindrat respektive främjat utvecklingsarbetena identifieras, analyseras och beskrivas.
Uppdraget ska slutredovisas senast 31 mars 2021.
Ansvarig utredare (för utvärderingsdelen av uppdraget): Andreas Johansson (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 4)

Första linjens verksamhet vid psykisk ohälsa hos barn
och ungdomar

(HoS) (B)
Socialstyrelsen har initierat en kartläggning av tillgången till första linjens
verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa. Arbetet pågår med planering av ett lämpligt upplägg som kan komplettera redan genomförda uppföljningar och kartläggningar.
Syftet med uppdraget är att få en nationell bild och kunskap av första linjens verksamheter både i kommuner och regioner. Övergripande frågor att
besvara är hur tillgången till första linjens verksamheter ser ut i landet och
vilka insatser som genomförs.
Målet är att ta fram ett underlag som visar hur och i vilken mån första linjens verksamheter klarar av att möta behoven av tidiga stödinsatser för barn
och unga med psykisk ohälsa och därmed identifiera potentiella problemområden.
Arbetet planeras att redovisas senast den 31 mars 2021.
Ansvarig utredare: Birgitta Greitz (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 4)

Placerade barns och ungdomars tandhälsa

(T) (B) (Soc)
Socialstyrelsen har initierat ett projekt att kartlägga hur kommuner, regioner
och tandvård arbetar i teori och praktik med placerade barns tandvård och
munhälsa, samt att analysera tandhälsa och tandvårdskontakt hos placerade
barn. Bakgrunden är att tidigare undersökningar har pekat på att barn som är
placerade i heldygnsvård har sämre tandhälsa och besöker tandvården mer
sällan än andra barn.
Kartläggningen baseras på en juridisk genomlysning och på en kombination av enkäter och intervjuer med berörd personal inom regioner, tandvårdskliniker och socialtjänst. Analysen av tandhälsa och tandvårdskontakt baseras
på individdata från kvalitetsregistret SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) och Socialstyrelsens register över insatser till barn och
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unga. SKaPa innehåller journaluppgifter från tandvården om barnens diagnos, status och behandling, medan registret över insatser till barn och unga
innehåller uppgifter om placering.
Arbetet planeras att redovisas den 15 juni 2020.
Ansvarig utredare: Kristin Larsson (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 4)

Långtidsanvändning av kalciumflödeshämmare och
risk för bröstcancer

(HoS) (L)
Kalciumflödeshämmare (kalciumantagonister) är vanliga läkemedel vid behandling av hjärt- och kärlsjukdomar, främst högt blodtryck. Publicerade studier har visat ett samband mellan långtidsanvändning (10 år eller längre) av
kalciumflödeshämmare och ökad risk för bröstcancer 6. Socialstyrelsen genomförde 2014 en studie som inte visade något samband mellan 5 års användning av kalciumantagonister och risk för bröstcancer 7. Enligt denna studie ska myndigheten fortsätta bevaka incidensen av bröstcancer i relation till
långtidsanvändning av kalciumflödeshämmare. Vidare rekommenderas även
i nyligen genomförda metaanalyser fortsatta studier baserade på populationsbaserade registerdata som inkluderar mer än 10 års användning av kalciumflödeshämmare och justerar för potentiella confounders/störfaktorer 8 9.
Mot bakgrund av detta initierade Socialstyrelsen hösten 2019 en epidemiologisk studie baserad på data från Socialstyrelsens cancerregister, läkemedelsregister, patientregister och medicinska födelseregister samt SCB:s register över totalbefolkningen och utbildningsregister. Syftet med projektet är att
studera om långtidsanvändning av kalciumflödeshämmare ökar risken för
bröstcancer.
Arbetet planeras att redovisas under hösten 2020.
Ansvarig utredare: Catarina Jansson (Enheten för specialiststöd 1)

God och jämlik tandvård och munhälsa, bild/analys
av nuläget

(HoS) (T) (B) (Ä)
Socialstyrelsen har initierat ett projekt att kartlägga god och jämlik tandvård
och munhälsa. Munhälsa är starkt kopplat till hälsa, välbefinnande och socioekonomiska faktorer. Socialstyrelsen har tidigare genomfört ett antal undersökningar av god och jämlik tandvård och tandhälsa, baserade såväl på registeranalyser och indikatorer för god tandvård som på självrapporterade data
från befolkningsstudier.
6

Li CI et al. Use of antihypertensive medications and breast cancer risk among women
aged 55 to 74 years. JAMA Internal Medicine 2013:23;173(17):1629-37
7
Bergman GJ et al. Breast cancer risk and use of calcium channel blockers using Swedish population registries. JAMA Internal Medicine 2014:174(10):1700-1
8 Wright CM et al. Calcium channel blockers and breast cancer incidence: An updated
systematic review and metaanalysis of the evidence. Cancer Epidemiology 2017:50(Pt
A):113-124
9 Thakur AA et al. Calcium channel blockers and the incidence of breast and prostate
cancer: A meta-analysis. J Clin Pharm Ther 2018:43(4):519-529
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En analys av sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga genomfördes 2013. Resultaten från Socialstyrelsens rapporter används flitigt och refereras ofta till i olika sammanhang. Socialstyrelsen ser därför ett behov av att
göra förnyade undersökningar av god och jämlik tandvård och tandhälsa hos
vuxna, barn och äldre för att kunna presentera en aktuell bild och analys av
nuläget.
Arbetet planeras att redovisas senast 31 december 2020.
Ansvarig utredare: Peter Lundholm (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 4)

Omhändertagande av föräldrar och syskon efter ett
fosters eller ett spädbarns död i samband med
förlossning

(HoS) (B)
Socialstyrelsen ska undersöka hur omhändertagandet av föräldrar och syskon, efter ett fosters eller ett spädbarns död i samband med förlossning, ser ut
i olika regioner och vilket stöd som erbjuds.
I uppdraget ingår även att undersöka i vilken utsträckning föräldrarna är
sjukskrivna i samband med dessa händelser och ifall incidensen av långvarig
sjukdom ökar.
Syftet med detta projekt är att genom att öka kunskapen kring omhändertagandet av föräldrar och syskon, som har fått ett dödfött barn, verka för bra
och jämlikt omhändertagande i hela landet. Data kommer att samlas in via
enkäter och nationella register.
Arbetet slutredovisas senast 31 mars 2020.
Ansvarig utredare: Anastasia Nyman (Enheten för specialiststöd 1)

Läkemedelsbrist – Konsekvenser för hälso- och
sjukvården

(HoS) (L)
Läkemedelsbrister är vanliga i hälso- och sjukvården, och tar tid och resurser
i anspråk. Dock är det inte känt hur mycket resurser som går åt till detta, och
inte heller vilka konsekvenser behandlingsalternativen innebär för samhälle
och patient.
Det finns således ett behov av att kunna uppskatta hur ofta bristsituationer
förekommer, beskriva hur uppkomna bristsituationer hanteras och vilka konsekvenser bristsituationer kan få.
Arbetet slutredovisas senast våren 2021.
Ansvarig enhetschef: Maria State (Enheten för specialiststöd 1)

Användning av läkemedel vid tillfälliga orostillstånd,
ångestsjukdomar och sömnstörningar bland barn
och unga vuxna
(HoS) (B) (P) (L)
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Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna har ökat i Sverige. Depressioner
och ångestsjukdomar är framförallt vanliga. Detta har medfört att förskrivningen av läkemedel som är verksamma mot oro, ångest och sömnsvårigheter
har ökat.
Projektet syftar till att närmare analysera användningen av läkemedel som
tillhör läkemedelsgrupperna ”ångestdämpande” och ”sömnmedel/lugnande
medel”. Förutom läkemedel inom dessa läkemedelsgrupper finns det även
andra läkemedel som används i lugnande syfte, exempelvis alimemazin.
Mot bakgrund att många av läkemedlen har beroendepotential, företrädesvis bensodiazepiner, syftar projektet till att bland annat kartlägga hur användningen av dessa läkemedel är i relation till övriga icke-beroendeframkallande
läkemedel. Frågor som beaktas är till exempel verksamhet som förskriver
och behandlingstidens längd. Många av läkemedlen används dessutom på
andra indikationer än psykisk ohälsa, vilket kommer att kontrolleras för i
analyserna. Olika skillnader mellan pojkar/unga män och flickor/unga kvinnor kommer att beskrivas utifrån exempelvis sjukdomspanorama och andel
som förskrivs läkemedel efter diagnos.
Arbetet planeras att redovisas senast 30 juni 2020.
Ansvarig utredare: Peter Salmi (Enheten specialiststöd 1)

Kartläggning av skyddade boenden för våldsutsatta
personer

(Soc)
Socialstyrelsen ska kartlägga omfattningen och kvaliteten av skyddade boenden för våldsutsatta i Sverige. Arbetet ska utgå från den kartläggning som
myndigheten genomförde 2011–2013. I uppdraget ska även en fördjupning
om tillgänglighet för våldsutsatta med drogrelaterade problem samt för våldsutsatta med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar göras.
Arbetet delredovisas senast den 31 mars 2020 och slutredovisas senast i
juni 2020.
Ansvarig utredare: Kristina Lindholm (Enheten för socialtjänst 2)

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och
kommunal hälso- och sjukvård

(Ä) (Soc) (HoS)
Socialstyrelsen undersöker årligen kvaliteten inom äldreomsorgen. Undersökningen är en enkätstudie som besvaras av hemtjänstenheter och särskilda
boenden, så kallade äldreboenden, servicehus eller motsvarande boenden.
Resultaten redovisas i form av indikatorer och bakgrundsmått och presenteras på riks-, län-, kommun- och enhetsnivå. Indikatorerna ska spegla delar
av kvaliteten i verksamheterna och är främst till för verksamhetsutveckling
på enhetsnivå. Enkätstudiens resultat utgör också delar av underlaget till rapporterna Öppna jämförelser äldreomsorg och Lägesrapport för vård och omsorg om äldre. Data från undersökningen presenteras också i Äldreguiden
som är ett webbverktyg som riktar sig till äldre och deras anhöriga, där det
går att jämföra hemtjänstenheter och särskilda boenden.
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Syftet med uppdraget är att genom jämförelser och transparens stimulera
till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att främja en mer jämlik äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård med god kvalitet.
Arbetet planeras att redovisas senast den 27 september 2020.
Ansvarig utredare: Homan Amani (Enheten för socialtjänst 2)

Nationell strategi för anhöriga

(Soc) (Ä) (F) (B) (M) (P)
Socialstyrelsen har i uppdrag att lämna ett samlat underlag för en bred nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer.
2020 genomförs ett kompletterande uppdrag att ta fram ett underlag för en
strategi för övriga anhöriga som vårdar eller stödjer närstående enligt 5 kap
10 § SoL. Underlagen ska bestå av:

• en analys av vad ett anhörigperspektiv innebär för anhöriga, berörd personal samt äldre/sjuka/funktionsvarierade personer,
• en kartläggning och analys av i vilken utsträckning ett anhörigperspektiv
finns med i tillämpningen av befintligt regelverk och i de fall Socialstyrelsen bedömer att det finns brister, en redovisning av dessa.
Arbetet med de två uppdragen kommer att integreras och kommer bland annat att innefatta en juridisk genomgång av gällande rätt, en översikt av befintlig litteratur, samråd med berörda myndigheter och intresseorganisationer
samt ny materialinsamling bestående av en kombination av kvantitativa och
kvalitativa metoder. Enligt uppdragsbeskrivningen ska Socialstyrelsen samverka med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och SKR för att ta
tillvara deras kompetens på området.
Det uppdrag som rör anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre
personer ska rapporteras senast den 1 december 2020. Uppdraget som rör övriga anhöriga ska rapporteras senast den 30 juni 2021.
Projektledare: Karin Gavelin (Enheten för socialtjänst 2)

Uppdrag att beskriva behovet av och tillgången till
särskilda boendeformer för äldre

(Soc) (Ä)
Socialstyrelsen ska på nationell nivå beskriva behoven av och tillgången till
platser, dels i särskilt boende för äldre och dels i biståndsbedömt trygghetsboende enligt socialtjänstlagen (2001 :453), SoL.
Målet med projektet är att lämna en nulägesanalys som bland annat innehåller uppgifter om hur många platser och boenden det finns och om utbudet
av särskilda boendeformer för äldre stämmer överens med de olika behov
som äldre kan ha. Analysen ska också beskriva vilka bakomliggande orsaker
det finns till att vissa kommuner har brist på särskilda boendeformer för äldre
och vad som utmärker de kommuner som inte har brist. Målet är också att i
analysen kunna beskriva eventuella skillnader i kvinnors och mäns behov när
det gäller särskilda boendeformer samt att lämna förslag på hur utvecklingen
av antalet platser i särskilt boende för äldre kan följas över tid.
Arbetet ska slutredovisas senast den 1 september 2020.
Ansvarig utredare: Åsa Borén (Enheten för socialtjänst 1)

ANALYSER AV VÅRD OCH OMSORG 2020–2022
SOCIALSTYRELSEN

33

Cancerrehabilitering

(HoS)
Socialstyrelsen ska utreda förutsättningarna för erbjudande av cancerrehabilitering samt ta fram förslag till åtgärder för att stärka cancerrehabiliteringens
utveckling så att patienter och deras närstående nås och får ta del av insatserna. Myndigheten bör fokusera på en fördjupad analys av problembilden ur
patientens perspektiv och undersöka möjliga vägar framåt. Myndigheten bör
studera framgångsrika processer, förutsättningar för att tidigt tillgodose patienternas behov av rehabilitering och förutsättningar för patienternas delaktighet i rehabiliteringsprocessen.
Socialstyrelsen kommer utreda vad som kan leda till en snabbare återgång
i arbete efter cancersjukdom och vårdens roll i detta. Uppdraget ska bidra till
ett gemensamt lärande för berörda parter där förbättringsområden identifierats.
Analysen och förslagen ska omfatta eventuella skillnader mellan kvinnors
och mäns behov och förutsättningar. Uppdraget ska genomföras i samverkan
med Försäkringskassan, regionernas multiprofessionella rehabiliteringsteam,
patientföreträdare, regionala cancercentrum, SKR och andra berörda aktörer.
En delredovisning ska lämnas senast den 15 oktober 2021. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 31 maj 2022.
Ansvarig utredare: Louise Strandendahl (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 2)

Uppdrag om samordning mellan huvudmän
avseende hjälpmedel för barn med
funktionsnedsättning

(HoS) (B) (F)
Socialstyrelsen ska kartlägga och sprida goda exempel på överenskommelser
mellan sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän avseende hjälpmedel för barn
med funktionsnedsättning. Vid behov kan Socialstyrelsen ta fram förslag på
hur en överenskommelse kan utformas. Målet med projektet är att bidra till
ett väl fungerande samarbete mellan skolan och hälso- och sjukvården i frågor om hjälpmedel till elever med funktionsnedsättning så att elever som har
behov av hjälpmedel snabbt får tillgång till fungerande lösningar.
Uppdraget redovisas senast den 30 juni 2020.
Ansvarig utredare: Staffan Söderberg (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 2)
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Kompetensutveckling
och kompetensförsörjning
Bedömning av tillgång och efterfrågan på
legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården.
Nationella planeringsstödet

(HoS)
Socialstyrelsen redovisar årligen bedömningar av tillgång och efterfrågan på
legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården. Syftet är att utgöra ett
stöd för regeringen, huvudmännen, lärosäten, professionsorganisationer och
andra aktörer som är delaktiga i planering av kompetensförsörjningen i
hälso- och sjukvården.
Sedan 2019 genomförs, utöver den årliga rapporteringen om tillgången och
efterfrågan på legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, också en
samlad kartläggning och bedömning av hälso- och sjukvårdens tillgång på
och långsiktiga behov av specialistläkare inom alla specialiteter. Kartläggningen och bedömningen ska göras både på nationell och regional nivå och
omfatta både offentliga och privata vårdgivare. I uppdraget för 2019 ingick
även att utifrån ett nationellt perspektiv lämna förslag på hur dimensionering
av ST-tjänster (specialiseringstjänstgöring) för läkare skulle kunna göras på
ett mer effektivt sätt, i syfte att minska bristen av olika sorters specialistläkare och uppnå målsättningen om en jämlik vård i hela landet. Fokus skulle
läggas på de specialiteter där det finns en tydlig brist. Tilläggsuppdraget publicerades i samma rapport som grunduppdraget den 28 februari 2019.
Arbetet (grunduppdraget) redovisas årligen i februari.
Ansvarig utredare: Katarina Sandberg (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 3)

Kompetens i LSS-boenden

(Soc) (F)
Socialstyrelsen ska göra en kartläggning och analys av kompetensen hos personal som arbetar i LSS-boenden och av vilka kompetensinsatser som erbjuds offentligt finansierade LSS-boenden. Vidare kommer Socialstyrelsen
undersöka om den nuvarande kompetensnivån bedöms vara tillräcklig för att
brukarna ska ha en trygg och säker boendemiljö, inklusive om brister i kompetens och bemanning påverkar risken för tvångs- och begränsningsåtgärder.
Om kartläggning och analys visar på brister i kompetensen kommer en beskrivning på lämpliga åtgärder lämnas. Uppdraget ska göras i samarbete med
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i dialog med SKR.
Uppdraget redovisas senast 31 mars 2021.
Ansvarig utredare: Kristina Lindholm (Enheten för socialtjänst 2)

ANALYSER AV VÅRD OCH OMSORG 2020–2022
SOCIALSTYRELSEN

35

Lägesrapporter
Lägesrapporter om vård och omsorg är löpande instruktionsstyrda förvaltningsuppdrag sedan 2019. Dessförinnan kom uppdragen i det årliga regleringsbrevet.
Socialstyrelsen lämnar årligen redovisningar och analyser av tillståndet
och utvecklingen inom följande områden:
• Vård och omsorg om äldre, Michaela Prochazka (Enheten för socialtjänst 2)
• Individ- och familjeomsorg, Anita Bashar Aréen (Enheten för socialtjänst 1)
• Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, Karin Flyckt
(Enheten för socialtjänst 2)
• Hälso- och sjukvård och tandvård, Sara Dahlin (Enheten för hälso- och
sjukvård och tandvård 2)
Lägesrapporterna är uppdelade efter god vård och omsorgsdimensionerna, utöver ett avsnitt som behandlar aktuell utveckling. I rapporterna dras slutsatser
om tillståndet och utvecklingen över tid.
Rapporteringen baseras i stor utsträckning på sammanställningar av statistik, epidemiologiska studier, underlag från Inspektionen för vård och omsorg och publicerat material under året från Socialstyrelsen och andra nationella aktörer, till exempel Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,
Folkhälsomyndigheten, Riksrevisionen och SKR. Samtliga sakavdelningar
på myndigheten bidrar med underlag till rapporterna.
Rapporterna publiceras årligen senast 31 mars.
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Kostnadsaspekter
Vad får samhället för skattepengarna?

Socialstyrelsens kunskapsstyrning inkluderar att tillhandahålla underlag för
prioritering och resurssättning av vården och omsorgen, vilket innebär att
kostnadsaspekter också är frågor som ligger inom ramen för analysarbetet.
All verksamhet som bedrivs inom vård och omsorg är beroende av resurser. Tilldelning och användning av resurser behöver därför bottna i och förstås utifrån att det alltid finns en alternativ användning för resurserna. Alla
resurser behöver användas på bästa möjliga sätt.
Kostnader är ofta det enda tillgängliga måttet på resursåtgång inom vård
och omsorg. Det kan vara olika uppskattningar medelvärden, rikssnitt med
mera. Ofta är kostnadsuppgifterna som kopplas till områden inom vården och
omsorgen av övergripande karaktär. Vi redovisar exempelvis totalkostnaden
för vården och omsorgen, kostnadsfördelning mellan öppen och sluten vård,
kommunernas kostnad för vård och omsorg om äldre samt läkemedelskostnader.
I syfte att öka myndighetens analysprodukters samhällsnytta planeras ett
strategiarbete kring kostnadsaspekters mervärde i analyser av vård och omsorg. I detta arbete kommer även produktivitets- och effektivitetsaspekter
samt uppföljningar inkluderas. Förutom att fokusera på framtagning och beräkning av kostnader är det också viktigt att ha i åtanke att en hel del går att
göra genom rimliga antaganden.
I förlängningen kan kostnadsuppgifter användas och kopplas till olika
aspekter av resultat och kvalitet i vården. Det behövs alltså inte bara mer
kostnadsdata, utan framförallt förståelse för hur kostnadsdata ska tolkas och
sättas i ett större sammanhang av kvalitet och utfall av vården.
På ett övergripande plan handlar det om att vägleda vården och omsorgen
så att tillgängliga resurser används på bästa sätt för att bidra till en god och
jämlik hälsa hos befolkningen.

Kostnad för barn och unga inom psykiatrin

(HoS) (B) (P)
Utvecklingen av kostnader för barn och unga inom psykiatrin är outforskat
idag. Det är högst troligt att sjukvårdens kostnader har stigit under de senaste
åren och kommer att fortsätta stiga ett tag framöver. En baselineundersökning kan användas som utgångspunkt för framtida analyser och uppföljningar. Initialt planeras kostnadsredovisning för en specifik målgrupp för att
därefter kunna följa kostnadsutvecklingen.
Uppdraget planeras att redovisas senast den 31 december 2020.
Ansvarig utredare: Karin Bodell (Enheten för Hälso- och sjukvård och
tandvård 3)
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Identifierade analysbehov
Detta avsnitt beskriver områden som har identifierats i dialog med socialdepartementet, i pågående eller rapporterade uppdrag alternativt internt på Socialstyrelsen och som vi bedömer är viktiga att analysera och följa upp.

Förebyggande socialtjänst

(Soc)
Myndigheten har, i Socialstyrelsens handlingsplan för att utveckla kvaliteten
i socialtjänsten 2019–2020, identifierat ett behov av en strategisk analys av
Socialstyrelsens roll för kunskapsstöd inom förebyggande arbete inom socialtjänsten samt undersöka omfattningen av det förebyggande arbetet.

System för nationell uppföljning av socialtjänsten

(Soc)
Varje år genomför Socialstyrelsen ett antal kartläggningar eller uppföljningar
inom socialtjänstens områden. I och med detta samlas stora mängder information in, information som ofta endast används i den aktuella rapporten. Socialstyrelsen planerar att under 2020 utreda/kartlägga förutsättningarna för att
skapa ett system för nationell uppföljning av socialtjänsten. Systemet ska
vara till stöd för beslutsfattare och ge förutsättningar att genomföra analyser
av socialtjänstens tillhandahållande av jämlik vård och omsorg. Arbetet kommer bland annat ske genom att inventera de uppgifter som finns tillgängliga
på myndigheten och föreslå kompletterande insamling av data.

Utvecklad nationell uppföljning av tandvård och
tandhälsa

(T)
Målet för tandvården enligt 2§ i tandvårdslagen är en god tandhälsa och en
tandvård på lika villkor för hela befolkningen. För att kunna uppnå jämlik
tandhälsa och tandvård som håller hög kvalitet och är resurseffektiv, behöver
uppföljning, utvärdering och analys göras löpande och systematiskt. Trots att
en stor mängd data rapporteras till tandhälsoregistret finns det områden som
inte går att analysera med tillgänglig data. Bland annat är det viktiga patientgrupper, som barn- och unga och vissa patientgrupper som omfattas av de
regionfinansierade tandvårdsstöden, som inte ingår i tandhälsoregistret. Inte
heller finns data om tandvårdsbehov bland de personer som rapporteras till
tandhälsoregistret utan enbart skäl för den utförda behandlingen. Socialstyrelsen ser därför ett behov av att undersöka hur datakvalitet kan förbättras
och hur befintliga register och kvalitetsregister kan kombineras på ett ändamålsenligt sätt för att utveckla en samlad nationell uppföljning av tandvård
och tandhälsa.
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Publicerade analyser 2019–2020
Psykiatrisk vård och behandling till barn och unga – Öppna jämförelser
2019
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-12-6475.pdf
Ansvarig utredare: Petra Sundlöf (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 2)
Kartläggning av vård och behandling vid klimakteriebesvär ur perspektivet jämlik vård
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-1-6568.pdf
Ansvarig utredare: Christina Strååt (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 3)
Utvecklingen av diagnosen könsdysfori – Förekomst, samtidiga psykiatriska diagnoser och dödlighet i suicid
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-2-6600.pdf
Ansvarig utredare: Peter Salmi (Enheten för specialiststöd 1)
Öppna jämförelser 2019 – Vård och omsorg om äldre
(Soc)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2020-2-6560.pdf
Ansvarig utredare: Ann-Catrin Johansson (Enheten för socialtjänst 2)
Karies bland barn och ungdomar – Epidemiologiska uppgifter för år
2018
(T)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-2-6629.pdf
Ansvarig utredare: Álfheidur Astvaldsdóttir (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 4)
Öppna jämförelser 2020 – Sex frågor om vården
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2020-1-6544.pdf
Ansvarig utredare: Martin Lindblom (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 3)
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Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälsooch sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2020
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-2-6638.pdf
Ansvarig utredare: Katarina Sandberg (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 3)
Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och
sjukvård – Delrapport 2019
(T)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-1-1.pdf
Ansvarig utredare: Tomas Malm (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 4)
Att kunna följa patientens väg genom vården – Sätt att koppla samman
vårdhändelser i patientens vårdprocess
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-2-10.pdf
Ansvarig utredare: Sevim Barbasso-Helmers (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 3)
Inledande arbete med att utveckla ett nationellt kodverk för kontaktorsak-Rapport februari 2019
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-2-9.pdf
Ansvarig utredare: Sevim Barbasso-Helmers (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 3)
Läkemedelsgenomgångar – En uppföljning och utvärdering av Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsgenomgångar i 11 kap. HSLF-FS
2017:37
(L)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-2-22.pdf
Ansvarig utredare: Jenny Halldén (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1)
Uppdrag att följa upp barnkonventionens genomslag vid tillämpning av
LSS
(HoS) (Soc) (B)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-2-11.pdf
Ansvarig utredare: Birgitta Greitz (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 4)
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Nationella planeringsstödet 2019. Bedömning av tillgång och efterfrågan
på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård.
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-2-14.pdf
Ansvarig utredare: Katarina Sandberg (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 3)
Samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården
– Årsrapport 2018
(HoS)
www.framtidensvardkompetens.se
Ansvarig utredare: Viktoria Svensson (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 3)
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård –
Lägesrapport 2019
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-3-2.pdf
Ansvarig utredare: Sara Dahlin (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 2)
Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport
2019
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-3-7.pdf
Ansvarig utredare: Karin Flyckt (Enheten för socialtjänst 2)
Ett liv utan våld och förtryck – Slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck
(Soc)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-3-17.pdf
Ansvarig kontaktperson: Elisabeth Wärnberg Gerdin (Enheten för hälsooch sjukvård och tandvård 4)
Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2019
(Ä) (Soc)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-3-17.pdf
Ansvarig utredare: Michaela Prochazka (Enheten för socialtjänst 2)
Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2019
(Soc)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-3-19.pdf
Ansvarig utredare: Anita Bashar Aréen (Enheten för socialtjänst 1)
ANALYSER AV VÅRD OCH OMSORG 2020–2022
SOCIALSTYRELSEN

41

Läkemedel som kan orsaka allvarliga rubbningar i hjärtats rytm – Fokus på förskrivning av antidepressiva och antipsykotiska läkemedel till
äldre
(L)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-4-2.pdf
Ansvarig utredare: Johan Fastbom (Enheten för specialiststöd 1)
Väntetider, patientperspektiv och strävan mot en jämlik cancervård –
Effekter av satsningen på standardiserade vårdförlopp i cancervården,
Slutrapport del 1, 2019
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-4-7.pdf
Ansvarig utredare: Ingrid Schmidt (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 4)
Om lärande, prioriteringar och ekonomiska aspekter – Effekter av satsningen på standardiserade vårdförlopp i cancervården – Slutrapport del
2, 2019
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-4-1.pdf
Ansvarig utredare: Ingrid Schmidt (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 4)
Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – Väntetider i akutsjukvården och fyra tematiska analyser, 2019
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-4-10.pdf
Ansvarig kontaktperson: Björn Nilsson (Enheten för specialiststöd 2)
Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2019–2021
(L)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-4-11.pdf
Ansvarig utredare: Daniel Högberg (Enheten för specialiststöd 2)
Behovet av kunskap om den stärkta minoritetslagen
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-9.pdf
Ansvarig utredare: Karin Gavelin (Enheten för socialtjänst 2)
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E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019
(Soc) (Ä) (F)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-10.pdf
Ansvarig utredare: Dick Lindberg (Enheten för socialtjänst 2)
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Uppföljning och
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting 2016–2018 – Slutrapport
(P)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-17.pdf
Ansvarig utredare: Kristina Sinadinovic (Enheten för patientsäkerhet, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården)
Systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet – Redovisning av regeringsuppdrag
(F)(Ä)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-19.pdf
Ansvarig utredare: Karin Flyckt (Enheten för socialtjänst 2)
Nationella riktlinjer – Utvärdering 2019 – Vård vid depression och ångestsyndrom – Huvudrapport med förbättringsområden
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-5-12.pdf
Ansvarig utredare: Riitta Sorsa (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Nationella riktlinjer – Utvärdering 2019 – Vård vid depression och ångestsyndrom – Underlagsrapport
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-5-13.pdf
Ansvarig utredare: Riitta Sorsa (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Öppna jämförelser 2018 – En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-1-20.pdf
Ansvarig utredare: Martin Lindblom (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 3)

ANALYSER AV VÅRD OCH OMSORG 2020–2022
SOCIALSTYRELSEN

43

Utvecklad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-4-17.pdf
Ansvarig utredare: Kristina Bränd-Persson (AC-stöd, Avdelningen för register och statistik)
Konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd – Kartläggning och analys
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-21.pdf
Ansvarig utredare: Maria Bratt (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 2)
Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-2-2.pdf
Ansvarig utredare: Kalle Brandstedt, Anna Ekendahl, Ann-Catrin Johansson och Eva Lejman
Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018
(Soc)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-3-21.pdf
Ansvarig utredare: Stina Hovmöller (Enheten för socialtjänst 1)
Utvärdering av vård vid psoriasis – Huvudrapport med förbättringsområden
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-12-6477.pdf
Ansvarig utredare: Tobias Edbom (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1)
Risker med övervikt och fetma vid graviditet – fokus på gravida med ett
högt BMI
(HoS) (K) (B)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-12-6460.pdf
Ansvarig utredare: Birgitta Norstedt Wikner (Enheten för specialiststöd 1)
Anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa. Nationell
kartläggning 2018
(Soc) (B)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-12-6502.pdf
Ansvarig utredare: Therese Olmsäter (Enheten för socialtjänst 1)
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Ändringar i lagen om utbyte av sprutor och kanyler – förslag till systematisk och samordnad uppföljning av sprututbytesverksamhet i Sverige
(M) (HoS) (SoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-12-6462.pdf
Ansvarig utredare: Annica Bergendal (Enheten för specialiststöd 1)
Kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik
(HoS) (P) (M)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-11-6481.pdf
Ansvarig utredare: Birgitta Greitz (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 4)
Uppföljning av omställningen till en nära vård – deluppdrag II
Delrapportering avseende bland annat förutsättningar för att samla in
resultat på aggregerad nivå från huvudmännen
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-11-6430.pdf
Ansvarig utredare: Camilla Salomonsson (Enheten för specialiststöd 2)
Uppföljning av reformen om kostnadsfria läkemedel till barn – Slutrapport
(HoS) (L) (B)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-10-6383.pdf
Ansvarig utredare: Staffan Söderberg (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 2)
Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning
av 2015–2018 års medel
(Ä)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-10-6426.pdf
Ansvarig kontaktperson: Elisabeth Wärnberg Gerdin (Enheten för hälsooch sjukvård och tandvård 4)
Digitala vårdtjänster och artificiell intelligens i hälso- och sjukvården
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-10-6431.pdf
Ansvarig utredare: Dick Lindberg (Enheten för socialtjänst 2)
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Pilotenkät till tandvårdspatienter
(T)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-10-6425.pdf
Ansvarig utredare: Andreas Johansson (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 4)
Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och
sjukvård – Slutrapport 2019
(HoS) (T)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-10-6428.pdf
Ansvarig utredare: Thomas Malm (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 4)
Överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården – En
första delrapport inom Socialstyrelsens uppdrag att stödja, följa och
analysera genomförandet av överenskommelserna för åren 2018 till 2020
(Hos) (Soc) (B) (T)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-9-6319.pdf
Ansvarig utredare: Erika Budh (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 3)
Utvärdering av vård vid endometrios – Huvudrapport med förbättringsområden
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-9-4996.pdf
Ansvarig utredare: Anna Granath (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1)
Utvärdering av vård vid endometrios – Indikatorer och underlag för bedömningar
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-9-6326.pdf
Ansvarig utredare: Anna Granath (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1)
Framtidens vårdkompetens – Stärkt samverkan för att möta hälso- och
sjukvårdens kompetensförsörjningsbehov
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-8-6244.pdf
Ansvarig utredare: Viktoria Svensson (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 3)
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Geografiska skillnader i förskrivningen av adhd-läkemedel till barn
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-6219.pdf
Ansvarig utredare: Peter Salmi (Enheten för specialiststöd 1)
Bättre resursutnyttjande och goda förutsättningar för vårdens medarbetare – Uppföljning av överenskommelserna år 2018
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-15.pdf
Ansvarig utredare: Charlott Pihl och Ariane Andersson (Enheten för
hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Öppna jämförelser 2019 – Social barn- och ungdomsvård
(Soc)(B)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-6-1.pdf
Ansvarig utredare: Charlotta Fondén (Enheten för socialtjänst 1)
Öppna jämförelser 2019 Ekonomiskt bistånd
(Soc)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-6-2.pdf
Ansvarig utredare: Charlotta Fondén (Enheten för socialtjänst 1)
Öppna jämförelser 2019 Kommunal hälso- och sjukvård
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-6-3.pdf
Ansvarig utredare: Charlotta Fondén (Enheten för socialtjänst 1)
Öppna jämförelser 2019 – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
(Soc)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-6-4.pdf
Ansvarig utredare: Charlotta Fondén (Enheten för socialtjänst 1)
Öppna jämförelser 2019 – Stöd till personer med funktionsnedsättning,
LSS
(Soc)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-6-5.pdf
Ansvarig utredare: Charlotta Fondén (Enheten för socialtjänst 1)
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Öppna jämförelser 2019 – Missbruks- och beroendevården
(M)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-6-6.pdf
Ansvarig utredare: Charlotta Fondén (Enheten för socialtjänst 1)
Öppna jämförelser 2019 – Personer med psykisk funktionsnedsättning,
socialpsykiatri
(P)(F)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-6-7.pdf
Ansvarig utredare: Charlotta Fondén (Enheten för socialtjänst 1)
Öppna jämförelser 2019 – Våld i nära relationer
(Soc)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-6-8.pdf
Ansvarig utredare: Charlotta Fondén (Enheten för socialtjänst 1)
Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg
(Ä)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-6-9.pdf
Ansvarig utredare: Charlotta Fondén (Enheten för socialtjänst 1)
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Publicerade analyser 2018
Bästa möjliga hälsa och en hållbar hälso- och sjukvård – Med fokus på
vården vid kroniska sjukdomar Lägesrapport 2018
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-2-4.pdf
Ansvarig utredare: Ingrid Schmidt (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 4)
Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2018
(Ä) (Soc)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-2-7.pdf
Ansvarig utredare: Michaela Prochazka (Enheten för socialtjänst 2)
Patientströmmar över landstingsgränsen – Februari 2018
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-2-12.pdf
Ansvarig utredare: Sevim Barbasso-Helmers (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 3)
Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning
och kompetens påverkar patientsäkerheten
(HoS) (B) (Ä) (F) (M) (P) (L) (T)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-2-15.pdf
Ansvarig utredare: Carina Skoglund (Enheten för patientsäkerhet, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården)
Tillgänglighet i hälso- och sjukvården – Februari 2018
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-2-16.pdf
Ansvarig utredare: Sevim Barbasso Helmers (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 3)
Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport
2018
(F)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-2-18.pdf
Ansvarig utredare: Karin Flyckt (Enheten för socialtjänst 2)
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Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2018
(Soc)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-2-20.pdf
Ansvarig utredare: Ebba Hedlund (Enheten för socialtjänst 2)
Nationella planeringsstödet 2018. Bedömning av tillgång och efterfrågan
på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-2-23.pdf
Ansvarig utredare: Katarina Sandberg (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 3)
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård
– Lägesrapport 2018
(HoS) (T)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-3-4.pdf
Ansvarig utredare: Sara Dahlin (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 2)
Fosterskador och kromosomavvikelser 2016
(HoS) (L)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-3-13.pdf
Ansvarig utredare: Karin Källén (Enheten för specialiststöd 1)
Utvärdering av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala
området – Verksamhetsåren 2012–2016
(Soc)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-3-18.pdf
Ansvarig utredare: Birgitta Greitz (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 4)
Vägledning för att uppskatta kostnaden av insatser efter våld
(HoS) (Soc) (B)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-3-24.pdf
Ansvarig utredare: Emma Lund (Enheten för specialiststöd 2)
Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – Slutrapport mars
2018
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/218-3-29.pdf
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Ansvarig utredare: Sevim Barbasso Helmers (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 3)
Fortsatt ökad användning av adhd-läkemedel 2017
(HoS) (B) (P) (L)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-3-30.pdf
Ansvarig utredare: Peter Salmi (Enheten för specialiststöd 1)
Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum
– Redovisning av 2017 års verksamhet
(HoS) (Soc) (B) (Ä) (F) (L)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-3-36.pdf
Ansvarig utredare: Emma Strollo (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1)
E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2018 – Redovisning av en
uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
(Soc) (Ä) (F)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-4-11.pdf
Ansvarig utredare: Dick Lindberg (Enheten för socialtjänst 2)
Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2018–2020
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/218-4-21.pdf
Ansvarig utredare: Emma Lund (Enheten för specialiststöd 2)
Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen på
patientsäkerhetsområdet?
(HoS) (B) (Ä) (F) (M) (P) (L) (T)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-4-23.pdf
Ansvarig utredare: Carina Skoglund (Enheten för patientsäkerhet, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården)
Apotekens egenvårdsrådgivning av receptfria läkemedel och andra handelsvaror
(L)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-4-24.pdf
Ansvarig utredare: Anastasia Nyman (Enheten för specialiststöd 1)
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Hälsa och förlossningar bland ryggmärgsskadade 1997–2016
(HoS) (F)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-4-25.pdf
Ansvarig utredare: Marie Berlin (Enheten för specialiststöd 1)
Övervikt och fetma hos gravida kvinnor
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-4-28.pdf
Ansvarig utredare: Birgitta Norstedt Wikner (Enheten för specialiststöd 1)
Bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-5-1.pdf
Ansvarig utredare: Charlotte Pihl (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1)
Kvinnor med sköldkörtelproblematik 2017
(HoS) (L)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-5-10.pdf
Ansvarig utredare: Claes Falck (Enheten för specialiststöd 2)
Allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar samt attityder till och
avsikter för framtida beteenden gentemot personer med psykisk sjukdom
(HoS) (Soc) (M) (P)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-5-11.pdf
Ansvarig utredare: Kristina Sinadinovic (Enheten för patientsäkerhet, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården)
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Uppföljning av
2016 och 2017 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting – Delrapport 2018
(HoS) (Soc) (M) (P)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-5-14.pdf
Ansvarig utredare: Kristina Sinadinovic (Enheten för patientsäkerhet, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården)
Komplikationer efter förlossning
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-5-20.pdf
Ansvarig utredare: Karin Källén (Enheten för specialiststöd 1)
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Digitala vårdtjänster riktade till patienter
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-15.pdf
Ansvarig kontaktperson: Björn Nilsson (Enheten för specialiststöd 2)
Kartläggning av vestibulit – Förekomst och behandling av flickor och
kvinnor med vestibulit samt behov av kunskapsstöd
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-16.pdf
Ansvarig kontaktperson: Maria State (Enheten för specialiststöd 1)
Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen
(Ä)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-10-16.pdf
Ansvarig kontaktperson: Eva Wallin (Enheten för socialtjänst 2)
Uppföljning av reformen om kostnadsfria läkemedel till barn
– Delrapport
(HoS) (L) (B)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-10-19.pdf
Ansvarig utredare: Staffan Söderberg (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 2)
Regionala skillnader i användningen av adhd-läkemedel bland barn
– en fråga om psykosocial miljö?
(HoS) (P) (L) (B)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-10-26.pdf
Ansvarig utredare: Peter Salmi (Enheten för specialiststöd 1)
Patientmiljarden – insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården – Sammanställning av landstingens
handlingsplaner för 2018
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-11-1.pdf
Ansvarig utredare: Charlotte Pihl (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1)
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Digitala vårdtjänster – Principer för vilken vård och behandling som
lämpar sig
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-11-2.pdf
Ansvarig utredare: Charlotte Pihl (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1)
Välfärdsteknik – En studie av användningen av trygghetskameror och
gps-larm i 12 kommuner
(Soc) (Ä) (F)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-11-3.pdf
Ansvarig utredare: Dick Lindberg (Enheten för socialtjänst 2)
Standardiserade vårdförlopp i cancervården – Lägesrapport 2018
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-11-10.pdf
Ansvarig utredare: Ingrid Schmidt (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 4)
Kapaciteten i sjukvården – att hantera kritiska lägen
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-12-1.pdf
Ansvarig utredare: Patrik Hidefjäll (Enheten för hälso- och sjukvård och
tandvård 1)
Dödfödda barn – En inventering och förslag på åtgärder
(HoS)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-12-36.pdf
Ansvarig utredare: Karin Källén (Enheten för specialiststöd 1)
Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre
(HoS) (Ä) (L)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-12-37.pdf
Ansvarig utredare: Johan Fastbom (Enheten för specialiststöd 1)
Utvärdering av statsbidraget för viss verksamhet på funktionshindersområdet – Verksamhetsåren 2013 till 2017
(F)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-12-45.pdf
Ansvarig utredare: Karin Gavelin (Enheten för socialtjänst 2)
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Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det statliga särskilda tandvårdsbidraget – Slutrapport.
(T)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-12-53.pdf
Ansvarig utredare: Kristina Lindholm (Enheten för socialtjänst 2)
Barn med frihetsberövade föräldrar – Kartläggning och analys
(Soc) (B)
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-12-54.pdf
Ansvarig utredare: Åsa Bóren (Enheten för socialtjänst 1)
Socialstyrelsens strategi för att främja innovation i hälso- och sjukvård
och socialtjänst
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/bilaga2-strategi-for-att-framja-innovation.pdf
Ansvarig utredare: Anna Löfgren-Wilteus (Enheten för hälso- och sjukvård
och tandvård 4)
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