Protokoll
Dnr 3.5-309/2022

.

Ämne
Rådet för styrning med kunskap

Datum
11 maj
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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), Karin Tegmark Wisell (Folkhälsomyndigheten), Sofia Wallström (IVO), Malin Ekman
Aldén (MFD), Björn Eriksson (Läkemedelsverket), deltog från punkt 5.
Övriga deltagare: Urban Lindberg (Socialstyrelsen), Frida Callermo Riedel (Socialstyrelsen), Åsa Welin
(Socialstyrelsen). Jean-Luc af Geijerstam (MYVA)

1.

Ärende

Föredragande

Sammanfattning, beslut, åtgärd etc.

Välkomna och sammanfattning av det
förra rådsmötet

Olivia Wigzell

Olivia Wigzell inledde med att hälsa välkomna samt adjungera
MYVA:s generaldirektör Jean-Luc af Geijerstam till mötet.
Olivia Wigzell sammanfattade föregående rådsmötet den 11 februari då Rådet bland annat diskuterade prioritering av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården,
Life Science och hälsodata samt Rådets årsrapport 2021.

2.

Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys arbete inom
huvudmannagruppens prioriterade
områden samt
hälsodataområdet

Jean-Luc af Geijerstam

Jean-Luc af Geijerstam berättade om MYVAs arbete inom: Kommunal hälso- och sjukvård, samordnad statlig kunskapsstyrning
inom området folkhälsa, informationshantering som tydligare bidrar till kunskapsutveckling i hälso- och sjukvård och socialtjänst
samt myndighetens arbete inom hälsodata. Se bilaga 1a för mer
information.

3.

Sammanfattning
och återkoppling
från beredningsgruppen

Urban Lindberg

Urban Lindberg redogjorde för beredningsgruppens arbete under
våren och berättade om den myndighetsgemensamma omvärldsspaningen, Beredningsgruppens strategihalvdag där man
arbetat med rådets gemensamma strategi, uppdrag till chefsjuristnätverket ang. samordning av enkätutskick samt mötet med departementet den 3 maj där man redovisare Rådets årsrapport
2021.

4.

Beslut om avsiktsförklaring

Karin Tegmark Wisell

Karin Tegmark Wisell redogjorde för avsiktsförklaringen som är en
tydlig viljeyttring för en god och jämlik hälsa genom ett stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete 2021–2025 (Se bilaga 2a
och 2b).
Myndigheterna i Rådet antog avsiktsförklaringen.

5.

Lägesuppdatering
kring arbetet med
Life Science och
delning av hälsodata

Agneta Karlsson

Agneta Karlsson berättade om den kartläggning som arbetsgruppen för hälsodata gjort och gav förslag på områden där man ser
en tydlig vinning av fortsatt samarbete inom Rådet för styrning
med kunskap: Rekvisitionsläkemedel, primärvårdsdata, vårdgivarregister, EHDS-lagstiftningen.
Myndigheterna ombads kvittera den föreslagna strukturen och
återkomma till TLV med nomineringar till arbetsgrupperna som
man önskar delta i.

Inför mötet med huvudmannagruppen

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Olivia Wigzell

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

Rådet diskuterade frågor och upplägg inför eftermiddagens möte
med huvudmannagruppen.

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

SOCIALSTYRELSEN
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6.

Aktuellt på myndigheterna

Alla

Punkten utgick

7.

Partnerskapet för
kunskapsstyrning
inom hälso- och
sjukvård

Alla

Åsa Welin summerade mötet i den strategiska styrgruppen 25/2
och gav förslag på punkter till kommande möte i den taktiska
gruppen den 2/6:
-Uppföljning av samarbetet kring uppföljning, analys och kvalitetsregister och regionernas nya struktur.
-Besluta slutgiltig uppdaterat styr- och ledningsdokument.
-Diskutera innebörden med de nya delar som vi gemensamt har
beslutat i styr- och ledningsdokumentet dvs. ”En gemensam kunskapsstyrning” och att ”tydliggöra våra roller i kunskapsstyrningen”.
Rådet ställde sig bakom förslaget på punkter samt önskade att
man skulle diskutera remisshantering samt struktur för nomineringar
till partnerskapet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

10.

Mötet avslutades

Oliva Wigzell

Olivia tackade alla deltagande för bra diskussioner och avslutade
mötet då inga övriga frågor anmälts.

