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Ämne 
Rådet för styrning med kunskap och 
huvudmannagruppen  

Datum 
23 november 

Tid 
13.00 – 15.00 

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)  

Deltagande Huvudmannagruppen: Arion Chryssafis (M), Harriet Hedlund (S), Stefan Lamme (M), 
Lise-Lotte Fager KD)  

Övriga deltagare: Miriam Söderström (Socialdepartementet), Minna Ljunggren (Socialdepartementet), 
Lovisa Persson (Socialdepartementet), Anna Bessö (Folkhälsomyndigheten), Anneli Jäderland (SKR),  
Frida Callermo Riedel (Socialstyrelsen), Åsa Wassbäck (Socialstyrelsen), Åsa Welin (Socialstyrelsen) 

Ärende Föredragande Sammanfattning, beslut, åtgärd etc. 
Gemensam lunch 
med Statssekrete-
rare Minna Ljung-
gren och Miriam Sö-
derström  

Dialog om Rådets arbete de senaste åren mellan statssekreterarna, 
Rådet för styrning med kunskap och Huvudmannagruppen. Man disku-
terade även Huvudmannagruppens roll och gav exempel på lyckad 
samverkan så som kunskapsguiden.se, arbetet med den kommunala 
hälso- och sjukvården och den gemensamma författningssamlingen.    

1. Mötets öppnande Olivia Wigzell Oliva öppnade mötet och sammanfattade diskussionerna från det fö-
regående mötet i maj. Se tidigare protokoll för mer information.  

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

Åsa Welin och Åsa 
Wassbäck 

Åsa Welin och Åsa Wassbäck berättade om arbetet inom Partner-
skapen för kunskapsstyrning inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård. 
Se bilaga 1 för mer information.  

3. Lägesbilder priorite-
rade områden 

Olivia Wigzell Olivia Wigzell, Anna Bessö och Agneta Karlsson presenterade lägesbil-
der och övergripande bedömning av förflyttning inom huvudmanna-
gruppens prioriterade områden sedan 2018. Se bilaga 2 för mer inform-
ation om Rådets bedömning.  

Efter inledande presentationer delades deltagarna in i mindre grupper 
och fick diskutera ett område mer ingående. Efter gruppdiskussionerna 
sammanfattade vardera grupp vad man kommit fram till:  

Kommunal hälso- och sjukvård är ett område där huvudmannagrup-
pen ser stora förändringar i önskad riktning sedan 2018. Det finns nu 
tydliga beskrivningar för området och t.ex. definierat vilka kompetenser 
som krävs vilket ökar patientsäkerheten inom den kommunala hälso- 
och sjukvården. Huvudmannagruppen önskar att man fortsätter arbeta 
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på samma sätt som idag samt genomför täta avstämningar med part-
nerskapet för hälso- och sjukvård för att ge förutsättningar att utveckla 
verksamheter enligt bästa tillgängliga kunskap. 
 
Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området folkhälsa är ett tvär-
sektoriellt område som lätt fragmenteras.  Det ställs höga krav på Rå-
dets myndigheter vad gäller samordning för att motarbeta detta. Så 
som lägesbilden visar pågår flera aktiviteter inom området och det är 
viktigt att hålla i dessa. Huvudmannagruppen ser behov av att få till en 
enkelhet i den statistik som Rådets myndigheter presenterar inom folk-
hälsa och att öka samordningen mellan Rådets myndigheter framåt. 
Huvudmannagruppen önskade även stöd i prioritering mellan olika in-
satser för att man som huvudman ska kunna välja rätt med begrän-
sade medel. 
 
Informationshantering som tydligare bidrar till kunskapsutveckling i 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom området beskrivs en sam-
stämmighet mellan huvudmän och staten vad gäller behoven av för-
ändring och många initiativ, på många olika håll, pågår samtidigt. 
Trots detta upplever man en tröghet och att förändring inom området 
går långsamt. Rådet för styrning med kunskap skulle kunna undersöka 
vad den upplevda trögheten består av och om man tror att det be-
hövs ett tydligare statligt ansvar inom området.  
 

4. Fördjupad dialog 
om stärkt hälsofräm-
jande och förebyg-
gande arbete 

Anna Bessö Anna Bessö inledde dialogen med att berätta om det gemensamma 
arbetet inom Rådet för att stärka det hälsofrämjande och förebyg-
gande arbetet. Frågan har diskuterats vid samtliga av Rådets gemen-
samma möten med huvudmannagruppen sedan i maj 2021. Man har 
genomfört workshops, inspirationsföreläsningar och Rådet har ställt sig 
bakom en gemensam avsiktsförklaring.  
 
Huvudmannagruppen framförde att man uppskattar arbetet som 
gjorts och att man ser positivt på att det ligger i linje med Huvudman-
nagruppens prioriterade område samordnad statlig styrning inom om-
rådet folkhälsa.  
 
Framåt önskar huvudmannagruppen att man fokuserar på följande:  
1, Ta fram ett kunskapsstöd som beskriver de viktigaste grundkompo-
nenterna inom området, gärna med ekonomiska analyser som redogör 
för olika insatsers kostnader samt vilka ekonomiska vinster som man kan 
se efter genomförandet. 
2, Ta fram ett stöd för personer i ledande positioner i kommuner och 
regioner som beskriver ledarens roll i att prioritera främjande och före-
byggande arbete, hur man kan följa upp och vad som ska mätas. Ett 
kunskapsbaserat underlag som fokuserar på långsiktighet och helhet.  
3, Presentera data på lokal nivå och på en aggregerad nivå så att 
man lätt kan jämföra och följa upp det hälsofrämjande och förebyg-
gande arbetet. 
 
Jonas Björk berättade om Fortes arbete för att få till utlysningar inom 
området forskning om prevention och folkhälsa. Forskningen ska bidra 
till nya och hållbara lösningar i arbetet med prevention för att nå de 
folkhälsopolitiska målen. Forte har ett särskilt uppdrag sedan 2020 kring 
forskning om prevention och folkhälsa och för nu dialog med flera in-
tressenter för att hamna rätt. Myndigheten finansierar en del folkhälso-
forskning men önskar få ta del av huvudmannagruppens inspel för ar-
betet framåt.  
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Huvudmannagruppen framförde behov av forskning inom elevhälso-
vård och primärvården samt att det är viktigt med följeforskning för att 
få ett stöd i att våga hålla i och hålla ut olika hälsofrämjande insatser. 
Då de ekonomiska vinsterna ligger långt fram i tiden skulle det kunna 
finnas ett värde i att följa verksamheter som bedriver utveckling.  

5. Övriga frågor  Olivia Wigzell  Nästa gemensamma möte med Rådet för styrning med kunskap och 
Huvudmannagruppen äger rum den 5 maj 2023 

6. Mötet avslutades Oliva Wigzell Oliva tackade alla deltagande för bra diskussioner och avslutade mö-
tet. 
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