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Sekreterare
Jonas Rydström/Linus Sikström
Deltagande Rådet: Olivia Wigzell (Ordf.), Socialstyrelsen, Susanna Axelsson, SBU, Malin Ekman-Aldén,
Myndigheten för delaktighet, Per Bergling MFoF, Björn Eriksson, Läkemedelsverket, Agneta Karlsson,
TLV, Janna Valik, E-hälsomyndigheten, Johan Carlson Folkhälsomyndigheten, Sofia Wallström, IVO.
Övriga deltagare: Urban Lindberg, Annika Nordlander Finn, Jonas Rydström, Linus Sikström, och Åsa
Welin Socialstyrelsen.

1.

Ärende

Föredragande

Sammanfattning, beslut, åtgärd etc.

Välkomna

Olivia Wigzell

Olivia Wigzell öppnande mötet och inledde med att hälsa två
nya medlemmar i rådet välkomna.
Per Berling, generaldirektör för Myndigheten för familjerätt
och föräldraskapsstöd (MFoF). MFoF är också ny myndighet
i rådet. Per redogjorde kort för MFoF:s verksamhetsområden.
Björn Eriksson, ny generaldirektör för Läkemedelverket välkomnades i rådet.

2.

Rådets gemensamma strategi
(presentation +
diskussion)

Olivia Wigzell sammanfattade det föregående rådsmötet den
10 februari då rådet bland annat diskuterade frågor om: samordnad statlig styrning inom folkhälsa, Life Science och
hälsodata, en gemensam strategi för rådet samt behovet av att
förenkla och samordna datainsamling utifrån kommunernas
och regionernas belastning.
Annika Nordlan- Annika Nordlander Finn rekapitulerade bakgrunden till strateder Finn (föregin och redogjorde sedan för det uppdaterade förslaget utifrån
dragande)
de synpunkter som inkommit.
De närvarande myndighetscheferna tyckte att förslaget är bra
och kommer att vara ett viktigt ramverk för rådets fortsatta
verksamhet.
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E-hälsomyndigheten lyfte att ett viktigt fokus framöver kommer vara att konkretisera strategin och integrera den i den
verksamhetsplaneringen på respektive myndigheter.
SBU, m.fl. instämde i vikten av att få in strategin i verksamhetsplaneringen.
Socialstyrelsen lyfte vikten av att beredningsgruppen har
mandat och utrymme att arbeta vidare utifrån strategin mellan
rådsmötena. Flera myndighetschefer instämde i Olivas förslag.
Folkhälsomyndigheten lyfte att det (efter pandemin) finns
ökade förväntningar på statliga insatser, vi måste vara mer
snabbfotade och stötta varandra, beredningsgruppen spelar en
viktig roll i dessa sammanhang, exempelvis genom utbyte av
personal m.m.
IVO betonade också vikten av att beredningsgruppen återkommer med vad som krävs för att den ska kunna axla detta
ansvar.

3.

Inför den strategiska styrgruppens möte i partnerskapet
inom hälso- och
sjukvård

Olivia Wigzell

Olivia Wigzell sammanfattade diskussionen och beslutspunkter. 1) Att rådet anser att förslaget till strategi är bra och antar
det. 2) Att myndigheterna jobbar vidare med strategin inom
respektive myndighet, bland annat inom ramen för verksamhetsplaneringen, och följer upp arbetet på nästa rådsmöte. 3)
att beredningsgruppen ges ett tydligare och bredare mandat att
arbeta mellan mötena, och att beredningsgruppen ska återkomma, vid behov, om exakta vad man behöver för att kunna
göra detta.
Strategi och presentation skickas ut med protokollet.
Olivia Wigzell lyfte frågan om det var några frågor som särskilt behövde komma upp på dagordningen?
Socialstyrelsen nämnde bl.a. hälsodata, tillgänglighetsfrågor,
uppskjuten vård och omsorg som en följd av pandemin och
trycket på att staten ska stödja arbetet med det samt lärdomar
från pandemin. Hur ser myndigheter och regioner på sina roller efter pandemin och vad blir det nya normala? kommer
också vara en fråga att diskutera på mötet med den strategiska
styrgruppen i partnerskapet.
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Inför mötet med huvudmannagruppen lyfte Oliva frågan om
vilka områden som är särskilt viktiga att stötta efter pandemin?
Folkhälsomyndigheten lyfte vikten av att stötta det förebyggande folkhälsoarbetet i syfta att minska inflödet av nya patienter i sjukvården. Detta är särskilt viktigt om vården ska
klara av att beta av de uppdämda vårdbehov som byggts upp
under pandemin.
IVO ser ett växande gap på vissa områden som en följd av
pandemin, framförallt har IVO en växande tillsynsskuld. Utöver att börja arbeta av denna kommer fokus på tillgänglighet
vara stort för IVO efter pandemin. Även frågan om medicinsk
vård och behandling på särskilda boenden för äldre kommer
vara en prioriterad fråga under 2021. IVO nämnde även att
det kommer att vara viktigt att granska/fokusera på kvaliteten
i den vård som faktiskt ges och inte bara den uteblivna vården. Även regeringsuppdrag kring barn och unga, psykisk
ohälsa, psykiatrin, HVB och SiS kommer vara prioriterad för
IVO.
SBU berättade att fokus för dem efter pandemin kommer att
fokuserar på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet,
missbruk och våld i nära relationer. SBU lyfte särskilt vikten
av att få till ett bredare samarbete med flera myndigheter.
SBU kommer även att fortsatt utveckla sina kontakter med
regionernas nationella system för kunskapsstyrning samt ta
tillvara den upparbetade digitala möteskompetensen. Digitala
möten har underlättat för kommuner och socialtjänsts möjligheter att delta på möten.
Läkemedelsverket. Det viktigaste för Läkemedelsverket kommer vara arbetet med att godkänna nya mediciner, vacciner
och biverkningsrapportering. En strategiskt viktig fråga kommer att vara tillgång till läkemedel och medicinteknik/medicinteknisk utrustning, det kommer/har kommit två stora nya
EU-förordningar kring detta. Det finns behov från regionerna
att arbeta med säker medicinteknisk utrustning, det är många
saker vi måste tänka strategiskt på kring detta. T.ex. på vilka
områden behöver vi reglering (lagar och förordningar) m.m.
Även viktigt i relation till förflyttning till nära vård, verkligheten måste fungera när det kommer till läkemedelshantering.
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Läkemedelsverket har precis som IVO en stor tillsynskuld när
det gäller: tillverkare, apotek, utlämning m.m.
MFoF lyfte att även de också har en ansenlig tillsynsskuld när
det gäller adoptionsverksamheten i Sverige och utomlands.
MFOF nämnde vidare att kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning har varit stora utmaningar för myndigheten under
pandemin. MFoF har därför svårt att säga vilka problem som
målgrupperna har. Dock tror MFoF att de kommer behöva
titta på mående och hälsoeffekter av isolering hos dem som
redan lever i utanförskap, särskilt gäller detta barn.
Socialstyrelsen lyfte också frågan om vad vi tar med oss från
pandemin vad gäller samverkan mellan stat, kommuner och
regioner och snabbare arbetssätt.
Folkhälsomyndigheten lyfte det närmare samarbetet både
myndigheter emellan men också det ökade samarbetet mellan
myndigheter kommuner och regioner och de gemensamma forum för kommunikation som skapats för detta under pandemin. FOHM lyfte särskilt fram länsstyrelsernas centrala roll
för att skapa en bra lägesbild. Länsstyrelsen har tagit en
mycket aktiv roll med att samordna med kommuner och ge en
lägesbild, den konstellationen som skapats är det viktigt att
hålla fast i och ta vara på. Folkhälsomyndigheten lyfte också
vikten av att hålla i fokus på att åtgärda de brister som har blivit uppenbara under pandemin. Finns en risk att nu när vi närmar oss ett normalläge att intresset för frågorna minskar och
att man kommer vilja fokusera på annat. Det är därför viktigt
att vi myndigheter håller fokus på detta.
Läkemedelsverket ser på det stora hela positivt till den samverkan som varit och de strukturer som upparbetats. Läkemedelsverket menade också att det nu är viktigt att åter fokusera
på kunskapsstyrning så att det blir verkstad av detta.
TLV har inte varit lika påverkade av pandemin som andra
myndigheter. Myndigheten kommer dock bygga vidare på de
forum som skapats under pandemin. TLV betonade särskilt
vikten av att bygga vidare på de som finns.
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Myndigheten för delaktighet (MFD) lyfte fram flera av de
konsekvenser som pandemin har haft för personer med funktionsnedsättning, personer med intellektuell funktionsnedsättning, personer med behov av rehabilitering och personer som
har kroniska sjukdomar.
MFD lyfte även att mycket ansvar ligger på andra aktörer för
att se till att dessa grupper inte ställs utanför det som görs.
Pandemin har visat att det är svårt att skydda de grupper med
mest behov av att skyddas, detta har bidragit till att skapa en
stark oro. MFD betonade också vikten av att vi har en struktur
för att hantera detta i framtiden. Det är även viktigt att vi nu
när vi ska börja beta av vårdskulden ser till att dessa grupper
inte nedprioriteras inom sjukvården.
E-hälsomyndigheten lyfte fram att de samverkansmöten med
bl.a. landshövdingar/länsstyrelser och myndighetschefer som
skett i MSB:s regi har bidragit till en ökad förståelse för olika
aktörers roller samhället. En annan observation, med koppling
till pandemin, som E-hälsomyndigheten har gjort är att även
om digitaliseringen gått snabbare än vad någon hade vågat
tro, vilket är positivt, så ser vi samtidigt med detta också att
det digitala utanförskapet har blivit tydligare. Detta är inte
heller bara en fråga om åldersdiskriminering utan även en
fråga om socioekonomiska förutsättningar.
Olivia Wigzell summerade diskussionen om vad tar vi med
oss? 1) att det är viktigt att jobba mer strategiskt inom ramen
för partnerskapen, 2) viktigt att fortsätta utveckla digitala möten. 3) att vi ska fortsätta använda de samarbetsytor som skapats under pandemin, 4) att vi ska jobba mer med att samordna
kommunikationen mellan myndigheterna och hålla i omvärldsbevakningen.
Vilka områden är särskilt viktiga att stötta efterpandemin?
Folkhälsofrågor, tillgänglighetsfrågor, vård och omsorg till
äldre, tillgång till medicinteknik, barn och unga, kunskapsinhämtningen, personer med intellektuell funktionsnedsättning,
stora vårdbehov, multisjuka, fragmentering, digitalisering och
digitalt utanförskap, hur vi kan samla ihop oss bland myndigheterna för att kunna svara mot läget efter pandemin.
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Johan Carlsson

5.

Inför mötet med
Huvudmannagruppen

6.

Olivia Wigzell
Information om
kommande möte i
rådet

7.

Mötets avslutande

Johan Carlsson informerade kort om upplägget inför gruppdiskussion stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Pandemin öppnade ögonen för brister i systemet. Folkhälsomyndigheten jobbade under året och publicerade den så kallade stödstrukturen. Det finns en bred uppslutning att vi måste
ar-beta brett med de frågor vi presenterar i stödstrukturen.
Olivia informerade om att kommande möten i rådet kommer
äga rum den 28 september, på förmiddagen, respektive 18 november, även då på förmiddagen, kombinerat med möte i huvudmannagruppen på eftermiddagen.
Olivia avslutade mötet.

