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Tid
13.00 – 15.00

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), Björn Eriksson (Läkemedelsverket), Malin Ekman Aldén (MFD)
Deltagande Huvudmannagruppen: Arion Chryssafis (M), Harriet Hedlund (S), Angelica Karlsson (C), Stefan
Lamme (M), Anna Starbrink (L) Lise-Lotte Fager KD)
Övriga deltagare: Anna Bessö (Folkhälsomyndigheten), Anna Lilja Qvarlander (SKR), Iréne Nilsson Carlsson
(Socialstyrelsen), Frida Callermo Riedel (Socialstyrelsen), Urban Lindberg (Socialstyrelsen), Åsa Wassbäck
(Socialstyrelsen), Åsa Welin (Socialstyrelsen), Carin Götblad (Polisen), Peter Fredriksson (Skolverket) Lars
Sandman, Linköpings universitet (Prioriteringscentrum) – digital medverkan, Malin Skogström (Region
Skåne) – digital medverkan, Olle Lundberg (Forte) – inspelad presentation, Veronica Åberg Del Din (Folkhälsomyndigheten) – digital medverkan

1.

Ärende

Föredragande

Sammanfattning, beslut, åtgärd etc.

Mötets öppnande

Olivia Wigzell

Oliva hälsade välkomna till mötet och sammanfattade diskussionerna från
föregående gemensamma möte i november. Där redogjorde man för myndigheternas arbete inom kriminalitet och normbrytande beteende hos barn
och unga, diskuterade stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete
samt gjorde en lägesuppdatering för huvudmannagrupens prioriterade
områden.

Återkoppling från
Partnerskapen för
kunskapsstyrning
inom socialtjänst
samt hälso- och
sjukvård.

Åsa Welin och
Åsa Wassbäck

Åsa Wassbäck berättade om Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning
inom socialtjänst som är en modell för att säkerställa en långsiktig samverkan mellan olika aktörer på olika samhällsnivå. Syftet är att bidra till kunskapsutveckling och en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Parterna för
samverkan är Socialstyrelsen, SKR och RSS, Regionala samverkan och stödstrukturer. Övriga medverkande myndigheter i Rådet är e-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forte, MFD SBU och MFoF.
I Partnerskapet sker arbete i samverkan i form av ”samverkanspiloter” som
ska resultera i förslag på utvecklingsinsatser. Nuvarande samverkanspiloter
handlar exempelvis om ”tidigt stöd inom missbruk och ekonomiskt bistånd”
och ett nytt förslag från Socialstyrelsen som Partnerskapet ställt sig positiva
till är ”Implementering av kunskapsstödet Insatser för att motverka fortsatt
normbrytande beteende och återfall i brott”. När en samverkanspilot visar
att det finns ett fortsatt behov av samverkan eller samordning blir det ett
prioriterat samverkansområde, vilket betyder att Partnerskapet kommer att
prioritera området långsiktigt. Individbaserad systematisk uppföljning, kommunalt finansierad hälso- och sjukvård samt Nationella Yrkesresan är sådana områden.
Åsa Welin berättade om Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrningen inom
hälso- och sjukvård.
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Sex myndigheter i Rådet för styrning med kunskap har tillsammans med regionernas nationella system för kunskapsstyrning utvecklat en modell för
långsiktigt samarbete på nationell nivå. Partnerskapet bildades 2018 och
syftet är att bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ
som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling samt bättre stöd för
implementering och effektivare kunskapsstöd. Under 2021 genomfördes en
uppföljning av samarbetet i form av enkäter. Resultatet visar att det finns ett
tydligt värde av att arbeta tillsammans i ett partnerskap. Den finns en tydlig
struktur och ett brett samarbete som är positivt. Resultatet visar även att
man framåt behöver tydliggöra roller och mandat.
Partnerskapet har, som en åtgärd utifrån resultatet av uppföljningen, tagit
fram en ny målformulering om att samarbetet ska bidra till en gemensam
kunskapsstyrning. Med ”en gemensam kunskapsstyrning” avses att regionernas och berörda myndigheters arbete med kunskapsstyrning kompletterar
varandra för att skapa en sammanhängande/sammanhållen och effektiv
helhet.
Partnerskapet jobbar med ett antal fokusområden. Under 2022 fokuserar
man särskilt på följande 6 saker:
- att stärka samarbetet inom uppföljning och analys,
- samspelet i kunskapsproduktionen och hur våra produkter hänger samman
-samarbetet kring digitalisering av kunskapsstöd
- hur vi kopplar samman myndigheternas produkter med regionernas nationella kliniska kunskapsstöd
-hur vi samverkar kring patient- och brukarinvolvering.
Se bilaga 1 för mer information om partnerskapens arbete.
2.

Workshop Folkhälsa
- stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete

Karin Tegmark
Wisell och
Anna Bessö

Olivia Wigzell inledde med att berätta att Rådet för styrning med kunskap
antog avsiktsförklaringen vid rådsmötet den 11 maj. Karin Tegmark Wisell
tog vid och poängterade att avsiktsförklaringen är en tydlig viljeyttring för
en god och jämlik hälsa genom ett stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete 2021–2025. Se bilaga 2 för mer information om dess innehåll.
Karin tackade också Huvudmannagruppen för åter-kopplingen och konstaterade att såväl Rådet som Huvudmannagruppen ser fram emot en fortsatt
dialog om dessa frågor.
Efter de inledande orden följde 4 presentationer vars syfte var att lägga
grunden för kommande diskussion om hur styrsystemen kan utformas för att
bidra till förbättrade grundläggande förutsättningar för ett stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete. Olle Lundberg, Forte, talade om folkhälsopolitik och prioriteringar inom hälso- och sjukvården (se bilaga 3). Lars
Sandman, Linköpings universitet/Prioriteringscentrum, gav en lägesuppdatering kring nationella expertgruppen för horisontella prioriteringar (se bilaga 4). Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen, berättade om erfarenheter
från två sjukvårdssystem i USA som prioriterar förebyggande arbete (se bilaga 5) och Malin Skogström från Region Skåne berättade om framgångsfaktorer för implementeringen av hälso-främjande och förebyggande arbete (se bilaga 6).
Uppföljning sker på nästa gemensamma möte i november. Huvud-männen
tog med sig följande diskussionsfråga hem: Vilka åtgärder behöver vi vidta i
början av nästa mandatperiod för att åstadkomma det vi vill till 2026?

3.

Diskussion på temat kriminalitet hos
barn och unga upp
till 25 år

Carin Götblad
Peter Fredriksson

Carin Götblad inledde med en presentation av Polisens arbete för att motverka kriminalitet hos barn och unga. Man arbetar på många olika sätt för
att förhindra ungdomar från att begå brott och lägger stor vikt vid det före-
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byggande arbetet. En viktig del i polisens förebyggande arbete är samarbetet med till exempel socialtjänst, skolor och frivilligorganisationer. På flera
platser i landet delar polisens ungdomsenheter och socialtjänsten lokaler.
Polisen har även sett stor effekt av att arbeta med tidiga insatser där man
inkluderar föräldrar.
Kriminalitet hos barn och unga är ett utredningstätt område med många
kortvariga projekt och Carin Götblad efterlyste ett lugn hos beslutsfattarna
för att hinna se effekt av redan pågående insatser samt att i framtida insatser särskilt fokusera på föräldrar och skola.
Peter Fredriksson tog sedan vid och redogjorde för Skolverkets arbete och
betydelsen av utbildning för att motverka kriminalitet och normbrytande
beteende hos barn och unga. Det finns strukturella skillnader med starka
kopplingar till socioekonomisk bakgrund, kön samt skolans resurser, vilket resulterar i en problematik vad gäller likvärdigheten i den svenska skolan.
Även om resultaten förbättrats under de senaste åren, både grundbehörighet samt Sveriges ställning i internationella jämförande studier, behöver vi
göra mer och sätta skolan först.
Efter gästernas inledande presentationer följde en diskussion mellan Huvudmannagruppen, Rådets myndigheter samt de inbjudna gästerna från Polisen och Skolverket.
4.

Återkoppling från
Huvudmannagruppen

Arion Chryssafis

Huvudmannagruppen hade ingen återkoppling till Rådet för styrning med
kunskap.

9.

Mötet avslutades

Oliva Wigzell

Oliva tackade alla deltagande för bra diskussioner och avslutade mötet.

