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Ämne
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Tid
9.00 – 11.00

Sekreterare
Frida Callermo Riedel
Deltagande Rådet: Olivia Wigzell. Ordf. (Socialstyrelsen), Agneta Karlsson vice Ordf. (TLV), Susanna
Axelsson (SBU), Per Berling (MFOF), Jonas Björck (Forte), Karin Tegmark Wisell (Folkhälsomyndigheten), Janna Valik (E-hälsomyndigheten), Sofia Wallström (IVO), Björn Eriksson (Läkemedelsverket)
Övriga deltagare: Urban Lindberg (Socialstyrelsen), Frida Callermo Riedel (Socialstyrelsen), Åsa Welin
(Socialstyrelsen).
Ärende

Föredragande

Sammanfattning, beslut, åtgärd etc.

1.

Välkomna

Olivia Wigzell

Olivia Wigzell hälsade ledamöterna i Rådet välkomna till dagens möte.

2.

Sammanfattning av
det förra rådsmötet

Olivia Wigzell

Olivia Wigzell sammanfattade föregående möte i rådet den 11 november 2021 samt mötet med huvudmannagruppen samma dag, se protokoll.
Till nästa möte med huvudmannagruppen har Polisen och Skolverket
bjudits in.

3.

Sammanfattning
och återkoppling
från beredningsgruppen

Urban Lindberg

Urban Lindberg sammanfattade det föregående mötet i beredningsgruppen den 28 januari 2022 och berättade om beredningsgruppens
planerade strategidag där man kommer fortsätta utveckla rådets arbetsformer utifrån den nya strategin.

4.

Lägesuppdatering
kring arbetet med
Life Science och
delning av hälsodata

Agneta Karlsson

Agneta Karlsson berättade om arbetet inom samverkansgruppen för
delning av hälsodata. Det är ett komplext område med högt ställda
förväntningar från EU och regionerna. Det finns en gemensam bild
bland rådets myndigheter av att samverkansgruppen är av stor nytta
bl.a. som forum för erfarenhetsutbyte och som ingång till de olika myndigheterna. Sedan rådets senaste möte har samverkansgruppen för
delning av hälsodata börjat arbetet med att ta fram en sammanställning av myndigheternas pågående arbete på området. Svaren behöver dock konkretiseras ytterligare och TLV kommer därför skicka ut kompletterande frågor för myndigheterna att besvara. TLV redovisar sammanställningen av svaren från denna kartläggning vid nästa möte.
Jonas Björck berättade om ett internationellt initiativ inom hälsodata
där ministerrådet för social-och hälsopolitik (MR-S) beslutat om en
handlingsplan för ministerrådets vision 2030. Flera av rådets myndigheter kommer att delta i detta arbete. Målet är att testa lösningar och
praktiska tillvägagångssätt för att dela hälsodata mellan regionala/nationella aktörer i de nordiska länderna och i förlängningen, att
understödja forskning, innovation och näringslivsutveckling. Arbetet är
nu i en uppstartsfas med policy board (där Jonas Björck är ordförande)
och executive board. Rådet kommer att följa arbetet vidare och diskuterar det på nytt vid nästa möte.

5.

Prioritering av det
hälsofrämjande och
förebyggande arbetet inom hälsooch sjukvården

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Karin Tegmark Wisell

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Under 2021 tog Folkhälsomyndigheten fram en avsiktsförklaring för ett
stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete 2021–2025 som rådet
ställde sig bakom.
Karin Tegmark Wisell berättade om nästa steg i arbetet för att diskutera
hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kan stärkas genom
styrsystemen. Folkhälsomyndigheten önskar genomföra en workshop
med huvudmannagruppen vid nästkommande möte i maj, något som

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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rådet ställde sig bakom. Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Forte
bistår Folkhälsomyndigheten i arbetet under våren.
6.

Aktuellt på myndigheterna

Alla

Myndigheterna diskuterade den pågående desinformationskampanjen mot socialtjänsten och hur rådets myndigheter framåt kan arbeta med erfarenhetsutbyte kring sådana desinformationskampanjer.
Kommunikationsnätverket föreslås ta vidare frågan, för att vid sidan av
erfarenheter, diskutera eventuella myndighetsgemensamma behov
och arbeten.

7.

Partnerskapet för
kunskapsstyrning
inom hälso- och
sjukvård

Alla

Åsa Welin redogjorde för den taktiska gruppens workshop om det fortsatta arbetet framåt. Gruppen önskar fokusera på att beskriva styrkedjan med vem som gör vad för att tydliggöra roller samt ta fram några
goda exempel som kommuniceras ut.
Åsa Welin presenterade även den föreslagna dagordningen för mötet i
den strategiska styrgruppen den 25/2.

8.

Gemensam genomgång av regleringsbrev

Oliva Wigzell

Socialstyrelsen visade upp en sammanställning av myndigheternas regleringsbrev för 2022. Sammanställningen kommer användas som underlag i den myndighetsgemensamma omvärldsanalysen under våren.

9.

Årsrapporten 2021

Oliva Wigzell

Ett utkast av rådets redogörelse för arbetet inom Rådet för styrning
med kunskap och Huvudmannagruppen under 2021 har skickats ut till
alla myndigheter. Synpunkter mottas av socialstyrelsen senast den 18
februari. Råder kommer att efterhöra departementets intresse för föredragning.

10.

Mötet avslutades

Oliva Wigzell

Då inga övriga frågor anmälts avslutades mötet. Oliva tackade för de
närvarandes deltagande.

