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Tid
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Deltagande Rådet: Ordförande Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, Susanna Axelsson, SBU, Janna Valik,
eHälsomyndigheten, Johan Carlsson, Folkhälsomyndigheten, Malin Ekman-Aldén, Myndigheten för
delaktighet, Björn Erikssson, Läkemedelsverket, Agneta Karlsson, TLV, Staffan Arvidsson, Forte, Per
Berling Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).
Deltagande Huvudmannagruppen: Björklund Jan (S), Chryssafis Arion (M), Edman Ulrika (V), Fager
Lise-Lotte (KD), Hedlund Harriet (S), Holmin Lars (M), Holmqvist Torbjörn (S), Johansson Marina (S) Johansson Monica (S), Kapica Alicja (S), Karlsson Angelica (C), Lamme Stefan (M), Luttorp Agneta (MP),
Pelling Erik (S), Starbrink Anna (L), Åkerlind Heléne (L).
Övriga deltagare: Statssekreterare Maja Fjaestad, Helena Asp (Socialdepartementet), Urban Lindberg, Åsa
Walin, Socialstyrelsen, Veronica Åberg Del Din, Anna Bessö, Nina Lindqvist, Folkhälsomyndigheten, Anna
Lilja Qvarlander, Anneli Jäderland, SKR

Föredragande

Ärende
1.

2.

3.

Sammanfattning, beslut, åtgärd etc.

Ordföranden hälsar
välkommen och
sammanfattar senaste mötet med Rådet och Huvudmannagruppen
Återkoppling från
Huvudmannagruppen

Olivia Wigzell

Oliva Wigzell hälsade välkommen till mötet i Huvudmannagruppen och sammanfattade diskussionerna från föregående möte.
Per Bergling och Björn Eriksson som är nya i Rådet presenterades.

Arion
Chryssafis

Lägesrapport Pandemin

Olivia Wigzell, Arion
Chryssafis

Arion Chryssafis upprepade Huvudmannagruppens prioriterade
områden och underströk vikten av långsiktighet och fortsatt prioritering av de tidigare områdena. Efterfrågade en diskussion på
det gemensamma mötet i november om frågan om kriminalitet
bland barn och unga. Det bestämdes att Rådet ska ta fram en
uppdaterad beskrivning om myndigheternas arbete inom området
kriminalitet hos barn och unga till Huvudmannagruppen som utgångspunkt för diskussion och inspel på mötet i november.
Oliva Wigzell och Arion Chryssafis redogjorde för Rådets respektive Huvudmannagruppens syn utifrån frågeställningarna:
-Vad tar vi med oss från pandemin vad gäller samverkan mellan
stat, kommuner och regioner och (snabbare) arbetssätt?
-Vilka områden är särskilt viktiga att stötta efter pandemin?

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

SOCIALSTYRELSEN

2(4)

Olivia Wigzell redogjorde för Rådets diskussion från förmiddagens möte.
Bland annat lyftes:
- Vikten av samverkan och hur myndigheterna kan utveckla samarbetet med kommunerna och regionerna,
- Vikten av att fortsätta med de dialogarenor som utvecklats med länsstyrelser, kommuner och regioner, kommunchefsnätverk m.m., under pandemin. Bra med digitala avstämningar. Möjlighet att både förmedla och inhämta information.
- Vikten av att fortsätta arbeta mer med samordnad kommunikation
- Att viktiga frågor efter pandemin kommer gälla samarbete kring krisberedskaps- och totalförsvarsfrågor, tillgänglighet till vård, vård och omsorg för äldre, digitalisering
- Att konsekvenser av isoleringen under pandemin kommer behöva uppmärksammas, inte minst för utsatta
grupper. Nämnde områdena barn- och unga, psykisk
ohälsa
Avslutningsvis lyftes även vikten av att fortsätta fokusera på och
arbeta med de brister som pandemin har blottlagt även efter pandemin, inte minst vad gäller det förebyggande folkhälsoarbetet.

4.

Huvudmannagruppen instämde i mycket av det Rådet identifierat. Särskilt behovet av att långsiktigt hålla i och driva frågor
som man identifierat som centrala. Huvudmannagruppen har redan innan pandemin lyft den kommunala hälso- och sjukvården,
folkhälsa och strukturer för samordnad vård och mycket av det
som aktualiserats under pandemin anknyter till detta. Viktig att
inte dessa frågor tappas bort, just nu är folkhälsoarbetet prioriterat men det har det inte alltid varit.
Johan Carls- Johan Carlsson: Folkhälsomyndigheten har för att stärka det föGruppdiskussion
son. Nina Lin- rebyggande folkhälsoarbetet tagit fram en stödstruktur för uppfolkhälsa – stärkt
följning. Den har tidigare föredragits för Socialdepartementet
hälsofrämjande och dqvist Folkhälsomyndigoch presenterats för Rådet.
förebyggande arbeheten (företet
dragande)
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Nina Lindqvist presenterade stödstrukturen samt de indikatorer
som myndigheten har tagit fram. Efter presentationen följde en
gruppdiskussioner som avslutades med att varje grupp fick göra
en kort presentation av sina tankar och reflektioner samt komma
med inspel till det fortsatta arbetet.
Grupp 1: Lyfte bl.a. att frågorna nu styrs bäst genom att mäta utfallet och resultatet snarare än av att skapa nya mål och strukturer. Exempel på hur man styr utifrån resultat på andra områden
är exempelvis de öppna jämförelserna inom skolan. Gruppen
lyfte också att indikatorerna måste vara tydliga och möjliga för
kommuner och regioner att påverka på makro- meso- och mikronivå. Slutligen lyftes vikten av att ha ett enhetligt budskap i
kommunikationen i relation till 21 regioner och 290 kommuner.
Grupp 2: Betonade särskilt vikten av att lyfta kopplingen mellan
ett förebyggande folkhälsoarbete och andra politikområden, exempelvis den nationella integrationspolitiken. Gruppen tycker att
systemet har en bra struktur och det gäller att få fler att förstå
och få kunskap om det. Gruppen instämde också i att det finns
en risk för att det förebyggande folkhälsoarbetet tappas bort
inom vården när fokus ligger på hur vårdskulden ska hanteras.
Gruppen lyfte även vikten av att det finns resurser inom andra
områden så som bl.a. socialtjänst och skola.
Grupp 3: Framhöll att digitalisering kan vara ett redskap att nå
grupper som är resursstarka men frågan är hur man når andra
grupper, exempelvis de med stora sjukvårdsbehov. Instämde i
övrigt i mycket av det som sagts tidigare. Viktigt att nå ut med
budskap om att folkhälsa berör många olika politikområden, vikten av tidiga insatser i barns liv, det handlar om mer än bara
goda levnadsvanor, utmaningar med att det ofta är olika penningpåsar. Ser en risk att vårdskulden kommer äta upp alla resurser.
Grupp 4: Instämde i stort med vad tidigare grupper har sagt.
Gruppen betonade vikten av att hela samhället är med på det här,
kunskap finns men utmaning att få ut det, goda exempel viktiga.
Blir ofta stuprör i kommuner, viktigt att hålla i och inte vänta sig
snabba resultat.
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Johan Carlsson sammanfattade diskussionerna och gruppernas
synpunkter och inspel: Det viktiga nu är 1) att visa att visa på resultat snarare än fram ytterligare mål och nya strukturer. 2) att
uppmärksamma på betydelsen av det förebyggande folkhälsoarbetet kanske är lätt att låta detta stå tillbaka för andra frågor, men
det vi gör i det lilla har betydelse och får stort genomslag om vi
håller i det. 3) att nå ut med budskapet att folkhälsa berör många
politikområden och att det inte bara handlar om goda levnadsvanor. 4) att ha få ut den kunskap som finns, det blir lätt stuprör i
både kommuner och myndigheter.
Maja Fjaestad Statssekreterare Maja Fjaestad talade om utmaningar och möjligheter i arbetet med styrning med kunskap. Maja Fjaestad pratade
bl.a. om utmaningarna under pandemin, vikten av kunskapsstyrning och digitalisering. Vidare om datadriven hälso- och sjukvård och de utmaningar som är förknippade med att samla in tillräckliga mängder data av god kvalitet.
Efter statssekreterarens presentation följde tid för diskussion och
frågor. Bland annat lyfte huvudmannagruppen att man även från
kommuner och regioner önskar se en mer datadriven hälso- och
sjukvård och socialtjänst. Det finns även en önskan om att det
ska bli lättare att kunna utbyta data mellan olika aktörer.

6.

Rådets initiativ om
utbyte av hälsodata

7.

Lägesbilder prioriterade områden.

8.

Nästa möte

9.

Mötet avslutades

Andra frågor som lyftes var vikten av en enhetlig och samordnad
kommunikation samt noggrant prioriteringsarbete.
Maja Fjaestad sammanfattade diskussionen kring datadriven
hälso- och sjukvård som lovande men pekade också på att det
finns många utmaningar med att få fram data av bra kvalitet.
Agneta Karls- Agneta Karlsson redogjorde för det initiativ som TLV tagit inom
son
ramen för Rådet vad gäller utbyte av hälsodata. Syftet är att
åstadkomma en effektivare samverkan och utbyte av hälsodata.
Oliva Wigzell P.g.a. tidsbrist utgick punkten lägesbilder och Oliva meddelade
att dessa istället skulle delges huvudmannagruppen skriftligt.
Olivia Wigzell
Olivia Wigzell

Olivia informerade om att nästa möte kommer att hållas den 18
november.
Oliva tackade alla för deltagande och bra diskussioner och avslutade mötet.

