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Ämne 

Rådet för styrning med kunskap  

Datum 

29 september 

Tid 

13.00 – 15.00 

Sekreterare 

Frida Callermo Riedel  

  

Deltagande Rådet: Olivia Wigzell. Ordf. (Socialstyrelsen), Gunilla Nordlöf (e-hälsomyndigheten), Britta 

Björkholm (SBU), Karin Tegmark Wisell (Folkhälsomyndigheten), Sofia Wallström (IVO), Malin Ekman 

Aldén (MFD), Per Berling (MFOF), Jonas Björck (Forte), Björn Eriksson (Läkemedelsverket) 

 

Övriga deltagare: Urban Lindberg (Socialstyrelsen), Frida Callermo Riedel (Socialstyrelsen), Åsa Welin 

(Socialstyrelsen).  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

 Ärende Föredragande Sammanfattning, beslut, åtgärd etc. 

1. Välkomna och sam-

manfattning av det 

förra rådsmötet 

Olivia Wigzell Olivia Wigzell hälsade ledamöterna välkomna till dagens möte.  Gunilla 

Nordlöf, ny generaldirektör för e-hälsomyndigheten, och Britta Björk-

holm, ny generaldirektör för SBU, välkomnades in i Rådet.  

  

2. Sammanfattning 

och återkoppling 

från Rådets möten 

den 11 maj 

Olivia Wigzell Olivia Wigzell sammanfattade föregående möte i Rådet och det ge-

mensamma mötet med huvudmannagruppen. Båda ägde rum den 11 

maj. Se tidigare protokoll för mer information.  

 

3. Sammanfattning 

och återkoppling 

från berednings-

gruppen 

Urban Lindberg  Urban Lindberg redogjorde för beredningsgruppens arbete sedan i 

maj: 

-Beredningsgruppen har tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla den 

myndighetsgemensamma omvärldsanalysen 2023.  

-Inför nästa gemensamma möte med huvudmannagruppen ska Rådet 

ta fram nya lägesbilder för respektive prioriterat område. Dessa kom-

mer, efter förslag från huvudmannagruppen, fokusera mer på analys 

och förflyttning inom respektive område sedan 2018.  

-Beredningsgruppen har fått i uppdrag av Rådet att arbeta för att le-

vandegöra Rådets strategi. Under 2022 har beredningsgruppen arbe-

tat med strecksatser inom samtliga delmål i Strategin. Vid kommande 

möte ska beredningsgruppen ta fram aktiviteter för 2023. 

- Beredningsgruppen har gett arbetsgruppen för patient och brukar-

samverkan i uppdrag att ta fram ett förslag på ett myndighetsgemen-

samt underlag i syfte att ensa ersättning för patient- och brukarmed-

verkan myndigheter emellan. Beredningsgruppen kommer följa frågan 

och återkommer till Rådet när arbetsgruppen presenterat ett förslag.  

 

4. Hälsodata Olivia Wigzell Olivia Wigzell redogjorde för vad som skett i arbetsgruppen för hälso-

data sedan i maj.  

Se bilaga 1 för mer information.  

 

5.  Statusuppdatering 

av Jonas Björck om 

Nordic Commons 

Jonas Björck Jonas Björck redogjorde för vad som skett inom det nordiska initiativet 

för hälsodata. Se bilaga 2 för mer information. Rådet önskade fortsatt 

följa arbetet.   

   

6. Uppföljande dialog 

– stärkt hälsofräm-

jande och förebyg-

gande arbete 

Karin Tegmark Wi-

sell 

Karin Tegmark Wisell berättade om arbetsgruppens (bestående av 

Folkhälsomyndigheten, Forte och Socialstyrelsen) förslag på upplägg 

för den gemensamma workshoppen med huvudmannagruppen den 

23 november.  
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Arbetsgruppen har förberett ett utskick till huvudmannagruppen med 4 

förslag på teman (Processer och organisation, uppföljning och analys, 

verksamhetsutveckling och ledarskap, kunskap och effekt) att fokusera 

på under workshopen. När huvudmannagruppen valt 1–2 teman kom-

mer arbetsgruppen kontakta berörda myndigheter i Rådet och be 

dessa ta med konkreta exempel till workshoppen. 

 

7. Partnerskapet för 

kunskapsstyrning 

inom hälso- och 

sjukvård  

Åsa Welin  Åsa Welin gav Rådets nya generaldirektörer en introduktion av partner-

skapens struktur och arbetssätt (se bilaga 3) och summerade det sen-

aste mötena i den taktiska samordningsgruppen.  

 

Inför 2023 kommer partnerskapet beslutat att fokusera på att stärka 

den gemensamma verksamhetsplaneringen och arbeta för att hitta en 

normhierarki mellan partnerskapet för hälso- och sjukvård och Rådet 

för styrning med kunskap för att nyttja experter på bästa sätt.    

 

Rådet lyfte att partnerskapet på ett tydligt sätt bör kommunicera vad 

som blir bättre genom samarbetet samt lyfte frågan om hur regionerna 

ser på behovet av att följa upp arbetet i regionernas nationella system 

för kunskapsstyrning. Åsa Welin tar med dessa punkter till strategiska 

styrgruppen i november.  

 
8. Aktuellt på myndig-

heterna- Verksam-

hetsplanering 2023 

och vad som sker 

på myndigheterna 

inför ordförande-

skapet i EU. 

Alla  MFOF- Myndighetens arbete med föräldraskapsstöd i alla former och 

olika aspekter av brottsförebyggande arbete kommer ta  stor plats i 

myndighetens verksamhetsplanering för 2023.  

 

Socialstyrelsen- Myndigheten kommer under 2023 följa fem tematiska 

områden:  Vård och omsorg till äldre, Barn och unga i utsatthet, Jämlik 

vård, Sjukvården och omsorgens beredskap och Psykisk ohälsa. Myn-

digheten ser även utmaningar vad gäller att finansiera den digitala ut-

vecklingen på myndigheten under 2023.  

 

IVO-Myndigheten har fler stora nationella tillsynsinsatser: - medicinsk 

vård och behandling för äldre på särskilt boende (SÄBO), samtliga reg-

ioners sjukhusvård med särskilt fokus på akutsjukhus, tvångs- och be-

gränsningsåtgärder på LSS-boenden för vuxna och estetiska behand-

lingar. Under slutet av året och 2023 kommer många beslut inom dessa 

områden att komma. IVO kommer använda fler av sina skarpa verktyg 

vilket kan generera domstolsprövningar och förhoppningsvis effekt och 

mindre vanvård. Tillståndsprövning och tillsyn inom området oseriösa 

aktörer kommer även bli mer under 2023.    

 

SBU- Myndigheten kommer under 2023 fokusera på psykisk ohälsa, 

långtidssjukskrivningar, brottförebyggande området, kvinnosjukdomar 

och förlossningsvård. Mycket utvecklingsarbete om systematiska kun-

skapssammanställningar gentemot socialtjänsten.  

 

e-hälsomyndigheten- Myndigheten arbetar med att förtydliga målbil-

den för digital hälsodata under 2023. EHDS blir en viktig del i arbetet 

både nationellt och internationellt.  

 

MFD- Myndigheten har just nu ett stort regeringsuppdrag om våld mot 

personer med funktionsnedsättning. Uppdraget kommer generera kun-

skap kring hedersrelaterat våld och barn och visa på gap som myndig-

heten planerar att arbeta med under 2023. Myndigheten deltar även i 

ett initiativ om digital delaktighet med Post och telestyrelsen och DIGG 

för att med gemensam kraft bli mer träffsäkra på området.  
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Myndigheten har även identifierat stora skillnader i levnadsvillkor för 

små grupper med särskilda behov (grovt synskadade, dövblinda, teck-

enspråkstalande) vad gäller hjälpmedel och rehabilitering. MFD kom-

mer under 2023 arbeta med kompetensstödjande insatser till huvud-

män där man ser att stödet blivit sämre. 

 

Läkemedelsverket- Myndigheten ska precis slutrapportera sitt rege-

ringsuppdrag om tillgång till läkemedel och medicinteknik och ser att 

myndigheten troligtvis kommer få ett större ansvar inom tillgångsfrågan 

framåt.  

Myndigheten kommer under 2023 fokusera mycket på medicinteknik, 

Life science, förutsättningar för klinisk forskning, Miljöfrågan, AMR och 

Humandirektivets påverkan på humanläkemedelslagstiftningen.  

Myndigheten kommer även vara mycket involverade under EU-ordfö-

randeskapet. För tillfället har man 23 möten inplanerade och av dessa 

är 2 högnivåmöten (ett i februari och ett i maj).   

 

Forte-Ska ta fram en ny strategi och även förtydliga roller och ansvar 

inom myndigheten. Man arbetar även med framtagande av strategisk 

agenda för sitt tioåriga program för psykisk hälsa.  

Regeringen har tillsatt en utredning om extern forskningsfinansiering 

som kommer att ses över under 2023, resultatet från utredningen kan 

komma att påverka myndighetens arbete framåt.  

   

FOHM- Totalförsvarsplaneringen kommer fortsatt vara prioriterad. Ytterli-

gare prioriterade områden är bland annat datahantering, datafångst, 

psykisk hälsa, fysisk aktivitet och hållbara matvanor. Pandemin är fortfa-

rande pågående och kommer kräva särskilda resurser under 2023. In-

ternt på myndigheten arbetar man med att ytterligare utveckla det 

tillitsbaserade förhållningssättet. 

 

9. Övriga frågor  Oliva Wigzell Rådets kansli kommer inom kort att skicka ut förslag på mötesdatum för 

2023.  
 

10. Mötet avslutades Oliva Wigzell Olivia tackade alla deltagande för bra diskussioner och avslutade mö-

tet då inga övriga frågor anmälts. 

 


