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Ämne
Rådet för styrning med kunskap

Datum
18 november
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Tid
10.00 – 12.00

Sekreterare
Linus Sikström
Deltagande Rådet: Olivia Wigzell. Ordf. (Socialstyrelsen), Susanna Axelsson (SBU), Per Berling (MFOF),
Jonas Björck (Forte), Malin Ekman-Aldén (MFD), Agneta Karlsson (TLV), Karin Tegmark Wisell (Folkhälsomyndigheten), Janna Valik (E-hälsomyndigheten), Sofia Wallström (IVO),
Övriga deltagare: Urban Lindberg (Socialstyrelsen), Linus Sikström (Socialstyrelsen), Åsa Welin (Socialstyrelsen).
Ärende

Föredragande

Sammanfattning, beslut, åtgärd etc.

1.

Ordförande hälsar
välkommen till mötet

Olivia Wigzell

Olivia hälsade ledamöterna i Rådet välkomna till dagens möte. Karin
Tegmark Wisell, ny generaldirektör på Folkhälsomyndigheten välkomnades i Rådet.

2.

Sammanfattning av
det förra rådsmötet

Olivia Wigzell

Olivia sammanfattade det föregående mötet i rådet den 28 september.

3.

Aktuellt på myndigheterna (runda runt
bordet)

Alla

TLV: Har ett stort fokus på hälsodatafrågor. Har även många regeringsuppdrag, flera av dem är gemensamma med andra rådsmyndigheter
(t.ex. regeringsuppdrag om antibiotikaresistens). Regeringen har även
fattat beslut om nya nämnder men avvaktar med beslut om insynsråd.
Myndigheten ser i sammanhanget att det skulle vara värdefullt att utbyta erfarenheter kring arbetet med insynsråd
IVO: Är inne i en intensiv tillsynsperiod delvis kopplad till pandemin och
följderna av denna men även på andra områden (t.ex. vården på
äldreboenden, Barn och unga). Arbetar även med interna utredningar
kopplat till området barn. IVO har även flera regeringsuppdrag kopplat
till data. Under det senaste året har myndigheten även haft ett fokus
på korrekt information och korrekta beslut. Slutligen jobbar myndigheten med frågan om oseriösa aktörer och har där ett samarbete med
bl.a. Polisen och Skatteverket. Till tidigare kända problemområden som
HVB-hem och personlig assistans har nu tillkommit ett nytt område,
estetiska behandlingar där det även finns en koppling till fusk med
PCR-tester
MFOF: Fokus på kunskap och haft två myndighetsdagar dedikerade till
detta. Reviderat handbok om internationella adoptioner och jobbar
samtidigt med många regeringsuppdrag samt en handlingsplan för
brottsförebyggande föräldraskapsstöd. Just nu är det ett stort fokus på
internationella adoptioner.
MFD: För myndigheten ligger ett stort fokus just nu på att regeringen har
beslutat om en ny strategi för funktionshinderspolitiken i vilken 28 aktörer har utpekade uppdrag. Strategin har en 10 årig horisont och ska utvärderas efter halva tiden. Regeringen avser att även ta fram en mer
detaljerad handlingsplan. Det är ett stort och brett uppdrag där 8 sektorer är utpekade. MFD ser att det kommer finnas behov av att samverka kring några av dessa. Myndigheten planerar för att säkerställa
att det inte bara handlar om vård- och omsorgsformer utan även om
att stärka delaktigheten. Myndigheten gör även en fördjupning kring
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personer med intellektuella funktionsnedsättningar i samarbete med
SBU.
Forte: Myndigheten har arbetat mycket med fördelning av forskningspengar, och har fokus på återgång till kontoret. Internt jobbar myndigheten även med IT-säkerhet och fokuserar på att utveckla sitt interna
IT-arbete för att kunna jobba mer digitalt. Forte har även fått ett regeringsuppdrag att inrätta ett forskningsprogram om psykisk ohälsa.
E-hälsomyndigheten: Just nu är det stort fokus på beslutet att införa
krav på vaccinationsbevis inte bara för resor utomlands utan även för
deltagande i vissa aktiviteter inom landet. Framför allt är det en utmaning att hantera de ca 800 000 personer som saknar e-legitimation.
Myndigheten kommer behöva rekrytera många nya handläggare för
att hantera detta. Sammanfaller även med en stor migrering av myndighetens system.
SBU: arbetar med ett gemensamt utbildningsprojekt tillsammans med
TLV. Arbetar även med flera regeringsuppdrag kring bl.a. psykisk ohälsa
och våld i nära relationer.
Folkhälsomyndigheten: Präglas av den operativa hanteringen av pandemin. Myndigheten har just nu hög belastning på utlämningsfunktioner med många begäranden om utlämnande av handlingar och
data. Myndigheten arbetar även intensivt vidare med stödstrukturerna
för det hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet. Myndigheten har bl.a. bjudit in till GD-samverkan kring område 3 ”Arbetslivet”.
Myndigheten jobbar även vidare på att utveckla sin interna organisation och utveckla den regionala och lokala samverkan för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens data kommer till god nytta och användning lokalt.
Socialstyrelsen: Fokus på psykisk ohälsa, kriminalitet och normbrytande
beteende hos barn och unga, äldre, jämlik vård och krisberedskap.
Pandemihanteringen är en fråga som är under granskning från både
Coronakommissionen och Riksrevisionen. Riksrevisionen granskar läkemedelsförsörjningsfrågan och samordningsfrågan.
Olivia sammanfattade rundan och de frågor som lyfts och diskuterats
(och som möjligen kan lyftas på kommande möten i Rådet): En önskan
om erfarenhetsutbyte kring Insynsråd, åldersdiskriminering, utmaningar
med att samla in och tillgängliggöra data samt hur ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter ser ut och hur vi tydliggör detta för
regioner och kommuner.
4.

Uppdatering från
TLV om initiativet för
delning av hälsodata

Agneta Karlsson

Agneta uppdaterade Rådet om arbetet inom samverkansgruppen för
delning av hälsodata. Hittills har samverkansgruppen haft två möten
under 2021 - i april på GD-nivå och i oktober på medarbetarnivå. På
dessa möten har förutom TLV även Socialstyrelsen, IVO, E-hälsomyndigheten, LV, Forte och SBU medverkat. Det finns en gemensam bild bland
myndigheterna att samverkansgruppen är av stor nytta bl.a. som ett
forum för erfarenhetsutbyte och som en ingång till de olika myndigheterna.
Frågor som diskuterats på gruppens möten är bl.a.
• Användning av AI, här pågår ett erfarenhetsutbyte mellan flera
myndigheter där Läkemedelsverket är sammankallande och där
även FoHM ingår
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Frågor kring sekretess och möjligheten till användning av data
Hur stora datamängder kan användas rent tekniskt
Utbyta erfarenheter kring visualisering och att tillgängliggöra data
för olika intressenter.
Arbetet i gruppen fortsätter nu. Nästa möte är redan planerat och Rådet avser även att ge hälsodatagruppen i uppdrag att ta fram en inriktningskarta.
•
•
•

5.

Presentation av PM
om rådets arbetsformer och det fortsatta arbetet med
att utveckla dessa
utifrån rådets nya
strategi

Linus Sikström

Linus föredrog en kort lägesuppdatering av arbetet med att utveckla
Rådets arbetsformer. På uppdrag av beredningsgruppen har Rådets
kansli tagit fram en promemoria som beskriver Rådets arbetssätt och
verktyg i dagsläget. Synpunkter har inhämtats från övriga rådsmyndigheter och arbetet fortsätter nu med att bearbeta dessa och se över
vilka utvecklingsbehov som finns, om och i så fall hur arbetet i rådet behöver förändras eller utvecklas vidare. Beredningsgruppen kommer att
löpande hålla rådet informerat om det fortsatta arbetet.

6.

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

Åsa Welin

Åsa presenterade den föreslagna dagordningen inför mötet i den strategiska styrgruppen den 2/12. På mötet kommer man bland annat att
ta upp:
• Slutrapporten av uppföljningen av arbetet i partnerskapet. Diskussion och beslut om fortsatt inriktning. Rapporten kommer att biläggas dagordningen 1 v före mötet. Susanna Axelsson och Fredrik
Lennartsson redogör.
• Stärkt samarbete kring uppdrag relaterade till den nationella datastrategin som ex. handlar hälsodata, insamling/användning av
data, vårdinformationssystem, termer/begrepp, informationsstruktur, kvalitetsregister, kopplingar till vision e-hälsa. Gemensam fråga
som lyfts i partnerskapet.
• Avsiktsförklaringen om det fortsatta förebyggande folkhälsoarbetet. Folkhälsomyndigheten.

7.

Planering av Rådets
verksamhet under
2022.

Alla

Rådet diskuterade kort planeringen inför kommande års möten i Rådet
och de gemensamma mötena med huvudmannagruppen. Datumen
för kommande års möte är 11/2, 11/5, 29/9 och 23/11. Den 11/5 och
23/11 sker rådsmötena i anslutning till möten med huvudmannagruppen.

8.

Diskussion inför eftermiddagens möte
med huvudmannagruppen

Olivia Wigzell och
Karin Tegmark Wisell

Rådet diskuterade frågor och upplägg inför eftermiddagens möte
med huvudmannagruppen.

9.

Mötet avslutades

Oliva Wigzell

Då inga övriga frågor anmälts avslutads möte. Oliva tackade de närvarande för deras deltagande.

