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Ämne 
Rådet för styrning med kunskap 

Datum 
23 november 

Tid 
10.00 – 12.00 

Sekreterare 
Frida Callermo Riedel 

Deltagande Rådet: Olivia Wigzell. Ordf. (Socialstyrelsen), Agneta Karlsson vice Ordf. (TLV), Gunilla 
Nordlöf (e-hälsomyndigheten), Britta Björkholm (SBU), Per Berling (MFOF), Jonas Björck (Forte), Björn 
Eriksson (Läkemedelsverket)  

Övriga deltagare: Anna Bessö (Folkhälsomyndigheten), Frida Callermo Riedel (Socialstyrelsen), Åsa 
Welin (Socialstyrelsen), Karin Coster (SBU, deltog vid punkt 5), Anette Nilsson (Läkemedelsverket, deltog 
vid punkt 5), Susann Bard (e-hälsomyndigheten, deltog vid punkt 5), Miriam Söderström (Socialdeparte-
mentet, deltog vid punkt 8) Minna Ljunggren (Socialdepartementet, deltog vid punkt 8), Lovisa Persson 
(Socialdepartementet, deltog vid punkt 8).  

Ärende Föredragande Sammanfattning, beslut, åtgärd etc. 
1. Välkomna Olivia Wigzell Olivia Wigzell hälsade ledamöterna välkomna till dagens möte. Samt-

liga myndigheter redogjorde för sin organisatoriska hemvist på depar-
tementet efter regeringsskiftet (se bilaga 1 för sammanställning) och 
Anna Bessö adjungerades till mötet. 

2. Sammanfattning 
och återkoppling 
från Rådets möten 
den 29 september 

Olivia Wigzell Olivia Wigzell sammanfattade föregående möte i Rådet. Se tidigare 
protokoll för mer information.  

3. Sammanfattning 
och återkoppling 
från berednings-
gruppen 

Frida Callermo Rie-
del   

Punkten utgick. 

4. Inför mötet med hu-
vudmannagruppen  

Anna Bessö Rådet diskuterade upplägg inför eftermiddagens möte med huvud-
mannagruppen med särskilt fokus på den fördjupade dialogen om 
stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete. 
Anna Bessö ombads ta fram diskussionsfrågor till Rådets myndigheter 
som ett stöd i att levandegöra avsiktsförklaringen på respektive myn-
dighet. Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut frågorna separat. 

5. Förflyttning inom hu-
vudmannagrup-
pens prioriterade 
områden  
sedan 2018 

Susann Bard, Karin 
Coster, Anna Bessö 

Susann Bard, Karin Coster och Anna Bessö presenterade lägesbilder 
och övergripande bedömning av förflyttning inom huvudmannagrup-
pens prioriterade områden sedan 2018. Se bilaga 2 för mer information 
om Rådets bedömning. 

6. Partnerskapet för 
kunskapsstyrning 
inom hälso- och 
sjukvård  

Åsa Welin Åsa Welin summerade vad som diskuterats på taktiska gruppens sen-
aste möte. På mötet med den strategiska styrgruppen den 24 novem-
ber önskade myndigheterna lyfta behovet av att ta fram ett gemen-
samt dokument som beskriver kunskapsstyrningskedjan och beskriva hi-
erarkin i hur kunskapsstöd från myndigheter och regioner förhåller sig till 
varandra. 
Myndigheterna diskuterade även hur man kan stödja partnerskapet i 
implementeringen av kunskapsstöd framåt. 
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7. Aktuellt på myndig-
heterna 
 

Alla  I egenskap av sektorsansvarig myndighet lägger Socialstyrelsen upp en 
planering för arbetet med civil beredskap inom sektorn Hälsa, vård och 
omsorg för 2023.  En fråga för det fortsatta arbetet är vilken roll Rådet 
för styrning med kunskap kan ha för att bidra till arbetet med att stärka 
den civila beredskapen. Vilka behov av information om arbetet med 
civil beredskap i sektorn hälsa, vård och omsorg har myndigheterna? 
Och vilken information skulle de vilja få inom Rådet för styrning med 
kunskap? 
Rådets myndigheter ombads diskutera frågorna och mejla in svar till rå-
dets kansli senast den 13 januari.  
Flera generaldirektörer önskade att Rådsmötet i februari skulle vikas åt 
att diskutera civil beredskap.   
 

8. Besök av Statssekre-
terarna Minna 
Ljunggren och Mi-
riam Söderström 

Oliva Wigzell Presentationsrunda av Rådet, statssekreterarna presenterade sig själva 
samt sina portföljer och Olivia Wigzell presenterade sedan Rådets struk-
tur, strategi och huvudmannagruppens prioriterade områden. 
 

9. Mötet avslutades Oliva Wigzell Olivia tackade alla deltagande för bra diskussioner och avslutade mö-
tet då inga övriga frågor anmälts. 
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