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Föredragande

Sammanfattning, beslut, åtgärd etc.

1.

Välkomna

Olivia Wigzell

Olivia öppnande mötet

2.

Återkoppling från
beredningsgruppen

Urban Lindberg

Återrapport om arbetet i beredningsgruppen sen senaste
rådsmötet den 19 maj.
För att svara upp mot det mandat, att aktivt driva det löpande
arbetet, som Rådet gav beredningsgruppen i samband med
antagandet av den nya strategin har beredningsgruppen fortsatt arbetet under sommaren och tidig höst, för att omvandla
den strategiska inriktningen till åtgärder som rådet bör vidta.
Beredningsgruppen har påbörjat en genomgång av Rådets arbetssätt och verktyg (arbets-/samverkansgrupper, nätverk, gemensam omvärldsanalys samt gemensam genomlysning av regleringsbrev) i syfte att utvärdera deras ändamålsenlighet och
identifiera om det finns behov att förändra eller utveckla några
av dem ytterligare.
I övrigt har beredningsgruppen även genomfört en gemensam
omvärldsdiskussion med utgångspunkt i huvudmannagruppens
prioriterade områden och Rådets uppdrag att bidra till effektiv,
samordning och behovsanpassad kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Resultaten av denna har sammanfattats och skickats ut till myndigheterna i Rådet.
Urban presenterade även översiktligt ett initiativ som tagits
fram av Vinnova för att skapa coworkinglokaler och som går
under benämningen ”Samverket”. Rådet var positivt till förslaget och gav beredningsgruppen i uppgift att bereda frågan
om coworkinglokaler vidare.
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Sammanfattning
Olivia Wigzell
och återkoppling
från senaste mötet
i Rådet

Olivia rekapitulerade de punkter som avhandlades på det
förra rådsmötet 19 maj samt mötet med huvudmannagruppen
som ägde rum i anslutning till detta. På rådsmötet antog Rådet
en ny strategi för sin verksamhet.
På huvudammagruppens möte medverkade även statssekreterare Maja Fjaestad (Socialdepartementet) och talade bl.a.
om kunskapsutveckling och det etiska aspekterna kring datadriven vård. Ss Fjaestad pratade vidare om Vision E-hälsa och
hur pandemin har skyndat på förändringar av den svenska förvaltningsmodellen samt behovet av att jobba mer med gemensam kommunikation i kunskapsstyrningen. På huvudmannagruppens (HG) mötet i övrigt lyfte HG att man ev. vill lägga
till ytterligare ett prioriterat område, kriminalitet hos barn och
unga. Rådet beslutade i samband med detta att ta fram en
översikt över rådsmyndigheternas arbete för att motverka kriminalitet hos barn och unga. En sådan översikt har utarbetats
och skickats till SKR och ledamöterna i huvudmannagruppen.
På mötet genomfördes också gruppdiskussioner om det förebyggande folkhälsoarbetet och det förslag till stödstruktur som
Folkhälsomyndigheten tagit fram.

4.

Aktuellt på myndigheterna

Alla

De närvarande myndighetscheferna gick varvet runt och redogjorde för aktuella frågor på sina respektive myndigheter.
SBU: Fokus på återgång till kontoret. SBU har även fått ett nytt
regeringsuppdrag, tillsammans med Socialstyrelsen, om nationella riktlinjer för förlossningsvården. SBU har även tagit fram en
ny strategi för sin verksamhet som bygger vidare på Rådets
strategi. Inom ramen för myndighetens VP-arbete för man dialog med Forte om bl.a. gemensam utbildning kring kunskapsluckor och utlysningar.
Forte: Fattar beslut i närtid om fördelning av forskningsbidrag,
totalt är det ca 750 miljoner som ska fördelas ut. I övrigt mycket
fokus på myndighetens styrelse där nya ledamöter ska utses.
Även stort fokus på strategiarbetet och hur myndigheten ska
utveckla sin verksamhet.
E-hälsomyndigheten: Fokus på återgång till att arbeta på kontoret. I övrigt ett stort fokus på vaccinations/covidbevis, arbetar
med en utvärdering just nu. Möjligheten att jobba digitalt med
detta har dock varit av stor betydelse. E-hälsomyndigheten har
även fått många nya regeringsuppdrag bl.a. rörande sammanhållen journalföring, kvalitetsregister, där för man även dialog med SKR kring hur man ska samarbeta på bästa sätt. Vidare har myndigheten ett uppdrag om att genomföra en förstudie om ett statligt nationellt datautrymme för bilddiagnostik
som kommer vara ett viktigt steg framåt i arbetet med digitalisering.
Läkemedelsverket: Fokus på pandemi- och vaccinfrågor, bl.a.
godkännande av nya covidvacciner, bedömningar av biverkningssignaler och förmedling information om effektsäkerhet till
medborgarna, påfyllnadsdoser. Myndigheten arbetar även
med att följa upp hur långvarig immunitet som uppnås efter
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två doser vaccin. Även mycket aktivitet på EU-nivå bl.a. stärkandet av EU:s läkemedelsmyndighet i kris och krigssituationer/inrättande av en ny EU-myndighet för beredskap och insatser vid gränsöverskridande hälsokriser (HERA), humandirektivet (Pharmaceutical Strategy for Europe) samt förslag om att
skapa en gemensam databas över läkemedel i Europa. Läkemedelsverket jobbar samtidigt med att ta fram en nationell läkemedelsbild. Jobbar även vidare med digitaliseringsfrågor
(bl.a. elektronisk produktinformation). Myndigheten har även
nyligen tagit fram/beslutat om Behandlingsrekomendatorer för
inflammatoriska tarmsjukdomar.
Socialstyrelsen: Arbetar mycket med frågor rörande vård och
omsorg till äldre, det är ett område där det finns stora behov
och kunskapsmässigt mycket att göra. Ett annat stort fokus för
Socialstyrelsen är uppväxtförhållanden och kriminalitet bland
barn och unga, myndigheten kommer snart att publicera rekommendationer kring hur man kan bedriva ett förebyggande
arbete. Ett tredje fokusområdet är frågan om jämlik vård som
är särskilt viktigt då t har ökat under pandemin. Arbetet utgår
från Agenda 2030:s mål om jämlik hälsa. Ett fjärde fokusområde är krisberedskap särskilt i relation till socialtjänsten och
sjukvården. Myndigheten arbetar även fortsatt med välfärdsteknik med särskilt fokus patienter, brukares och professioners
behov och hur utvecklingen kan stödjas. I detta sammanhang
är det även viktigt att ha kontakter med forskarvärlden och anordna arenor för att möta forskarsamhället, något som Socialstyrelsen gärna ser sker i samarbete med bl.a. Forte och SBU.
IVO: Är inne i en intensiv period och har fått nya tillsynsområden dels i och med lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och
estetiska injektionsbehandlingar (SFS: 2021:363) som trädde i
kraft den första juli i år dels tillsyn av covidtester (PCR-tester).
Det är ett område där det finns allvarliga och brottsliga upplägg av den anledningen har IVO många kontakter med Polismyndigheten. Ett annat stort fokus på myndigheten är barn där
även brister hos IVO uppmärksammats, något som myndigheten tar mycket allvarligt på och utreder internt. I övrigt arbetar IVO vidare med en fortsatt tillsyn på särskilda boende för
äldre. Inom ramen för detta har ett fokus varit på datainsamling där IVO utvecklat en ny digital plattform/tjänst för att
samla in uppgifter från kommunerna, hittills har ca 260 kommuner lämnat in uppgifter den vägen. Näst på tur står Regionerna. För att hantera den stora mängden data och förbättra
och snabba på analyser har IVO även utvecklat ett skript för
maskinell granskning, vilket är ett viktigt steg i riktning mot en
datadriven tillsyn. Framöver planerar IVO att göra en större informationsinhämtning inom området barn och unga. Utöver
detta har IVO flera regeringsuppdrag bl.a. flera uppdrag om
förstärkt tillsyn och ett uppdrag om hur IVO genom tillsyn kan
stimulera övergången till god och nära vård.
MFoF: Är en myndighet med en relativt kort historia, har bara
funnits sedan 2016. Under denna korta tid har myndigheten
dock växt betydligt, både vad gäller antalet uppdrag och
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medarbetare. Under hösten kommer myndigheten att lägga
grundplåten för myndighetens nya arbetsprocesser, som inkluderar kontinuerlig kvalitetskontroll och systematiskt beaktande
av barnets bästa. MFoF arbetar bl.a. med att bryta ner och
konkretisera myndighetens kunskapsprocess, dvs. hur man gör
när man samlar in, producerar och tillgängliggör kunskap som
svarar mot samhällets och våra målgruppers behov. MFoF har
även inrättat en ny befattning som kunskapsomvärldsbevakare.
Christina Loordden nya versionen Ullberg (Föredragande)
av kunskapsguiden

5. VInformation om

Socialstyrelsens kommunikationsavdelning medverkade på mötet och presenterade nya kunskapsguiden. Kunskapsgudien är
en webbplats/portal som har funnits med sedan Rådet började
sitt arbete och syftar till att vara en gemensam plattform för
den samordnade kunskapsstyrningen och de myndigheter som
arbetar med den. Sedan 2017 drivs och administreras kunskapsguiden av Socialstyrelsen, innehållet tas fram i samarbete
med övriga myndigheter i Rådet.
I maj 2020 lanserades en ny version av kunskapsguiden, syftet
är att underlätta för professionerna att hitta och använda
bästa tillgängliga kunskap från Socialstyrelsen och andra myndigheter och aktörer (se bifogad presentation för ytterligare
detaljer). Kunskapsguiden är tänkt att fungera som ett komplement till myndigheternas egna webbplatser. Ingen information
ägs av själva guiden, istället länkar man till de myndigheters
webbplatser där informationen finns.
Guiden är i dag organiserad i 10 områden och har 119 teman,
nya tillkommer löpande. Trenden är att antalet besök ökar över
tid. Kunskapsguiden har 100 000 besök per månad som görs av
ca 60 000 besökare. Kunskapsguiden skickar även ut ett nyhetsbrev som har 28 000 prenumeranter. De som använder sig av
kunskapsguiden är dels professionerna (Läkare, undersköterskor, lärare etc.) men även studenter som kommer att jobba
inom de professioner vi vill nå använder sig av guiden.
Värdet av ett fortsatt gemensamt ansvarstagande för arbetet
med Kunskapsguiden lyftes, något som bl.a. sker genom möten
mellan Socialstyrelsens projektledare och kontaktpersoner vid
Rådets myndigheter.

6.

Åsa Welin (FöreAktuellt i partnerdragande)
skapet kunskapsstyrning hälso- och
sjukvård. Strukturerad samordning
av kunskapsstyrning

Åsa Welin informerade om aktuella frågor från Partnerskapet.
Åsa informerade bl.a. om den gemensamma vägledning som
Socialstyrelsen tillsammans med Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård tagit fram. Den beskriver de kunskapsstöd som finns i regionerna och på myndigheten.
Åsa berättade också om den pågående uppföljningen av
samarbetet i partnerskapet. Handlar bl.a. om vad som har fungerat bra och vad som kan behöva ses över. Frågor som dykt
upp så här långt är frågan om rollfördelning mellan de olika aktörerna, hur man ska få till ett systematiskt arbete för att identifiera behov, former för digitalisering.
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Vid framtagning av sammanhållna och personcentrerade
vårdförlopp så ska de nationella programområdena utgå från
befintliga kunskapsstöd såsom nationella riktlinjer vilket också är
ett erkännande av partnerskapets betydelse för samordning
2016-17 genomförde Rådet en kartläggning med förslag om
hur kunskapsstyrningen i Rådets myndigheter kunde utvecklas.
Myndigheterna publicerade under 2015 drygt 600 stycken olika
kunskapsprodukter. Arbetsgruppen föreslog hur digitala tjänster
kunde utvecklas för att förenkla. Några myndigheter började
metadatamärka dokument. Utvecklingen har gått framåt och
ett exempel är att Socialstyrelsen nu har ett verktyg för innehållshantering där man kan välja vilket format det går att få ut
ett kunskapsstöd. Detta möjliggör att regionerna har möjlighet
att integrera kunskapsstöd digitalt i sina system. Det blir ännu
mer viktigt att alla myndigheter och regioner arbetar för att informationen harmoniseras och hänger samman.
Åsa informerade även om att det pågår en utvärdering/uppföljning även inom partnerskapet för socialtjänsten.

7.

Olivia Wigzell m.fl.
inför kommande
möte med Rådet
och huvudmannagruppen 18 november

Olivia tog upp frågan om formerna för det kommande mötet
med Rådet och huvudmannagruppen. Rådet beslutade att
Rådsmötet och det följande mötet med huvudmannagruppen
kommer att ske digitalt.

8.

Övriga frågor och Linus Sikström (Föredragande)
information om
aktuella satsningar
i BP

Linus gjorde en kort dragning av de prioriterade områdena i regeringens budget proposition för 2022 Ett särskilt fokus ligger
bl.a. På äldreområdet där det görs flera stora satsningar, övriga fokusområden är hanteringen av uppskjuten vård, fortsatt
hantering av Covid-19 (se bifogad PP ytterligare detaljer).
Förutom budgetsatsningar och prioriterade områden lyfter
budgetpropositionen även fram behovet av en samordnad
och behovsanpassad kunskapsstyrning och lyfter särskilt fram
Rådet för styrning med kunskap som en viktig aktör.

9.

Val av vice ordförande

10. Mötet avslutades

Olivia Wigzell

På förslag av ordförande valde de närvarande myndighetscheferna Agneta Karlsson, generaldirektör för TLV, till ny vice
ordförande i Rådet för perioden september 2021 – september
2023 i enlighet med bestämmelserna i förordningen för Rådet
(SFS 2015:155).
Olivia avslutade mötet.

