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Förord
Sedan den 1 juli 2015 samverkar nio myndigheter i Rådet för styrning med
kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst för att myndigheternas
styrning ska vara samordnad, effektiv och behovsanpassad och till stöd för
huvudmän och professionen. Huvudmannagruppen, som består av förtroendevalda från kommuner och regioner, har i sin tur i uppgift att informera Rådet om områden där det finns behov av statlig styrning med kunskap i kommuner och regioner. Enligt förordning (2015:155) om statlig styrning med
kunskap ska en redogörelse lämnas senast den 1 mars till Socialdepartementet för hur Rådet och Huvudmannagruppen fullföljt sina uppgifter under det
senaste kalenderåret.
I egenskap av ordförande för Rådet och Huvudmannagruppen överlämnar
jag härmed denna rapport för arbetet 2020. Året började med mycket energi
tillsammans med en nyss utsedd huvudmannagrupp. Pandemiutbrottet kom
sedan självklart att prägla resten av året och gjorde att rådets planerade aktiviteter har behövt omprioriteras. Arbetet med pandemin har dock inneburit
ett tätt och nära samarbete mellan flera av rådets medlemmar och de upparbetade kontakter som etablerats tidigare har visat sig värdefulla.

Olivia Wigzell
Generaldirektör
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Rådet för styrning med kunskap
2020
Samordnad, effektiv och
behovsanpassad
Rådet för styrning med kunskap (Rådet) följer en övergripande målstruktur
som utgår från förordningen om statlig styrning med kunskap. Målstrukturen
är uppdelad i tre delmål som samlat ska ge förutsättningar för den statliga
styrningen med kunskap att vara samordnad, effektiv och behovsanpassad.
Målen går i flera fall ihop för att tillsammans bidra till att uppfylla det övergripande målet – myndigheternas styrning med kunskap ska bidra till en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård och socialtjänst. Målstrukturen ska ses
som ett levande dokument som kan komma att revideras efter hand som arbetet fortskrider.

En gemensam strategi
Rådets medlemmar har identifierat behovet av en strategi som anger en gemensam riktning framåt. Strategin ska stödja en långsiktighet till det redan
inledda tematiska arbetet och de initiativ som bygger på de behov som identifierats av Huvudmannagruppen.
Ett första steg i arbetet har varit att inventera de ingående myndigheternas
strategier eller motsvarande inriktningsdokument i syfte att identifiera pågående arbeten med bäring på framtagandet av en gemensam strategi. Därefter har intervjuer genomförts med de personer som ingår i Beredningsgruppenen samt samordnarna på Socialstyrelsen för Partnerskapen för kunskapsstyrning inom socialtjänst respektive hälso- och sjukvård. Ett första utkast till
strategi har tagits fram och diskuterats av Beredningsgruppen och Rådet i
början av 2021. Målsättningen är att färdigställa strategin under våren 2021.
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Strategins utgångspunkter
Strategin ska ange arbetets inriktning fram till och med 2025 och utgå från
syftet med arbetet som anges i förordning (2015:155) om statlig styrning med
kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheterna i Rådet har olika grunduppdrag och därmed olika utgångspunkter och kompetenser. Det ger samarbetet den bredd och styrka som behövs för en sammanhållen statlig kunskapsstyrning.
Strategin ska:
• Ge Rådet en tydlig riktning i arbetet under perioden 2021–2025 genom att
knyta arbetet mera mot välfärdssamhällets komplexa och långsiktiga utmaningar genom att koppla arbetet till Agenda 2030.
• Ta tillvara myndigheternas olika kunskapsbaser och unika roller utifrån
förordningens uppdrag.
• Ge Rådet stöd för att utveckla ett långsiktigt och tematiskt arbete.
• Utgöra en grund för sammanhållna mål och insatser och därigenom bidra
till en stärkt styrning med kunskap.
• Utgöra en grund för uppföljning av insatsernas relevans och nytta.
Strategin bygger på den kunskap och erfarenheter som byggts upp sedan Rådet bildades. Strategin kommer vid behov kunna revideras utifrån de årliga
omvärldsanalyserna och uppföljningar som görs av Rådets arbete.

Möten under 2020
Rådet har sammanträtt vid fyra tillfällen under 2020. Vid tre av dessa tillfällen har möten genomförts tillsammans med Huvudmannagruppen. Till Rådet finns en beredningsgrupp som förbereder underlag inför Rådets möten.
Två nätverk finns också knutna till Rådets verksamhet; Nätverk för kommunikationschefer och nätverk för chefsjurister/rättschefer. Nätverken träffas
två till fyra gånger per år och utbyter framförallt erfarenheter men agerar
även i gemensam sak när det till exempel handlar om kommunikation och
den gemensamma författningssamlingen.
Rådets möten har under året präglats av den pågående pandemin. Frågor
som har diskuterats är bl.a. hur myndigheterna i Rådet bättre kan stödja
varandra i arbetet, undvika dubbelarbete och vilka lärdomar och erfarenheter
man har gjort, inte minst vad gäller samarbetet med kommuner och regioner.
Vid mötena har stort utrymme också givits frågor om Rådets långsiktiga arbete för tiden efter pandemin. Utifrån Statskontorets rapport Utvärdering av
en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst
(2018:23) inleddes under året arbetet med att fram en strategi för rådets prioriterade områden. Bland övriga frågor som varit i fokus under året märks
samverkan inom digitaliseringsarbetet, arbetet med användningen av enhetliga begrepp inom området psykisk ohälsa och samarbetet mellan myndigheter och regioner om kunskapsstyrning inom ramen för partnerskapet.
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Genomförda aktiviteter och
initiativ verksamhetsåret 2020
Samordnad och effektiv
Samverkan kring regelgivningen
I den Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS) kungörs författningar från
E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd,
Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Under 2020 har 93 författningar kungjorts i författningssamlingen. Närmare hälften av dessa författningar har meddelats med anledning
av den pågående pandemin.

Övrig samverkan mellan myndigheterna
Det finns flera nätverk i olika frågor mellan myndigheterna. Två nätverk har
varit utsedda av Rådet från 2015. Det är nätverken för kommunikationscheferna och det för chefsjuristerna. I samband med att myndigheterna i Rådet
tog fram en gemensam policy för patient och brukarsamverkan 2017 etablerades nätverket för patient- och brukarsamverkan.

Nätverket för kommunikationschefer
Kommunikationscheferna har träffats fyra gånger under 2020 och utbytt erfarenheter. Året har präglats av erfarenheterna av myndigheternas arbete med
anledning av covid-19. Vi har även fortsatt vårt samarbete om webbplatsen
Kunskapsguiden.se.

Nätverket för rättschefer/chefsjurister
Samverkan kring praktiska och strategiska frågor avseende regelgivningen
och andra gemensamma juridiska frågor sker i ett nätverk för myndigheternas chefsjurister. Under 2020 har fyra möten hållits. Nätverket har bland annat behandlat frågor om den nationella läkemedelslistan och om konsekvenser och åtgärder med anledning av EU-domstolens dom i det så kallade
Schrems II-målet om överföring av personuppgifter från EU till USA. Vidare
har nätverket genomfört ett särskilt temamöte med erfarenhetsutbyte kring
ämnet juridiskt arbete i fredstida krissituationer.
Vad gäller regelgivning har fokus under året legat på behovet av nya och
förändrade föreskrifter som kan bidra till hanteringen av covid-19-pandemin
och formerna för samarbete när arbetet måste bedrivas med extra skyndsamhet.
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Samverkan om Agenda 2030
Pandemin har påverkat myndigheternas resurser för samverkan om Agenda
2030. Samverkansmöten har tidigare år hållit med de internationella samordnarna (inklusive samordnare för Agenda 2030-arbetet) men under 2020 har
man inte träffats. Rådets uppdrag till myndigheterna att analysera indikationerna i Agenda 2030 har förlängts för att ge myndigheterna tid att kunna redovisa och avsluta uppdraget.
Under 2020 har samtliga myndigheter under Socialdepartementet
fått i uppdrag att redovisa hur respektive verksamhet inom myndigheten
bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Uppdragen återfinns i regleringsbreven för 2021.

Enhetlig användning av centrala begrepp inom
området psykisk hälsa
Psykisk hälsa är ett begrepp som ofta används i det allmänna samtalet men
som ges olika innebörd i olika sammanhang. Ibland avses dess positiva dimension i form av psykiskt välbefinnande. Ofta avses dock psykisk ohälsa
som kan inkludera alltifrån lättare oro till svåra psykiatriska tillstånd. Detta
innebär en risk för sammanblandning, att olika trender kan missförstås och
att felaktiga slutsatser dras.
Mot denna bakgrund har en promemoria tagits fram i syfte att föreslå en
enhetlig användning av några centrala begrepp som ofta används inom området psykisk hälsa. Den förväntas kunna bidra till att beskrivning av nuläge
och utveckling inom området, liksom insatsförslag, kan baseras på tydliga
och gemensamma grunder och underlätta diskussion och kommunikation
inom och mellan organisationer.
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SBU samt Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) står bakom de beskrivningar, den modell och de principer som lyfts fram i promemorian. Texten har tagits fram av en arbetsgrupp
bestående av representanter från deltagande organisationer. Arbetsgruppen
genomförde sammanlagt elva arbetsmöten under perioden 15 oktober 2019 –
16 juni 2020. Promemorian riktar sig till deltagande statliga myndigheter och
SKR, men kan också användas av andra aktörer som analyserar och publicerar information inom området psykisk hälsa.
Den aktuella promemorian avser att beskriva och tydliggöra följande begrepp:
•
•
•
•
•
•
•

Psykisk hälsa
Psykiskt välbefinnande
Psykisk ohälsa
Psykiska besvär
Psykiatriska tillstånd
Psykiska sjukdomar och syndrom
Utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser
(Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
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Promemorian beskriver också en modell som underlättar förståelsen för hur
begreppen förhåller sig till varandra, samt beskriver ett antal principer för hur
begreppen bör användas för att på ett tydligt och enhetligt sätt beskriva nuläge och utvecklingen i Sverige.
Den föreslagna modellen och ingående begrepp kommer att behöva utvecklas löpande. På kort sikt när modellen prövats i praktiken, på medellång
sikt när exempelvis den svenska versionen av det internationella diagnossystem ICD-11 är färdigställd och på lång sikt utifrån hur språket i samhället
utvecklas.

Behovsanpassad och samordnad
Nätverket för patient- och brukarsamverkan
Stärkt patient- och brukarinflytande är en av de prioriterade frågorna för Rådet. I samband med att Rådets gemensamma policy för patient- och brukarsamverkan togs fram skapades ett myndighetsgemensamt nätverk mellan
myndigheter i frågor som handlar om samverkan med patient- och brukarorganisationer. Nätverket har träffats vid åtta tillfällen under 2020. Under året
har utbildningen som genomfördes 2019 utvärderats och planering har gjorts
för vad nätverket ska fokusera på framöver. Nätverket har också varit delaktig i ett pågående arbete med att ta fram en jävsblankett för företrädare från
organisationer.

Kunskapsguiden.se
Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats med syfte att bidra till kunskapsutveckling inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.
Detta genom att nationellt samla och underlätta för professionen att använda
bästa tillgängliga kunskap från Socialstyrelsen, andra myndigheter och
aktörer.
En ny version av Kunskapsguiden lanserades i maj 2020 där syftet var
att byta teknisk plattform, förbättra funktionalitet, sökbarhet och att kunna
erbjuda en mer anpassad tjänst för målgrupperna och deras behov.
Innehållet är fortsatt uppbyggt kring områden och teman. Med ny design
och förenklad struktur ger det bättre förutsättningar att presentera innehållet,
utöka med nya teman och nya områden när det finns behov för det. Webbplatsens besökare har tillgång till cirka hundra teman som går att filtrera på
nio områden: Arbetsmetoder och perspektiv, Barn och unga, Ekonomiskt bistånd, Funktionshinder, Missbruk och beroende, Psykisk ohälsa, Verksamhetsutveckling, Våld och förtryck, och Äldre. Teman ger information om
olika ämnen och samlar relevanta publikationer, filmer, webbutbildningar
och poddar. Kunskapsguiden utökas kontinuerligt med nya teman och innehållet i befintliga teman kan byggas på. Under hösten 2020 började planeringen för att utöka med God och nära vård som ett nytt område under 2021.
De teman som hade flest besök totalt sett under perioden maj–december
2020 var Arbetslöshet, Bemötande i hälso- och sjukvården, Insatser enligt
LSS, Mognadsbedömning för barns- och ungas delaktighet och Personligt
ombud. Andra välbesökta teman under perioden var Evidensbaserad praktik,
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Psykisk hälsa hos äldre personer, Familjeorienterat arbetssätt och Våld i nära
relationer.
På Kunskapsguiden finns också den Gemensamma författningssamlingen
avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
(HSLF-FS).
Socialstyrelsen finansierar webbplatsen och är ansvarig utgivare. Extern
samverkan sker exempelvis med Folkhälsomyndigheten, SBU, Läkemedelsverket, Forte, Myndigheten för delaktighet, SKR, och Nationell samverkan
för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Kunskapsguiden ingår som ett område i Rådets aktiviteter kopplade till Huvudmannagruppens prioriterade områden.
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Huvudmannagruppen
Huvudmannagruppen har som uppgift att informera Rådet om områden där
huvudmännen har behov av statlig styrning med kunskap samt hur styrningen
bör utformas och kommuniceras i kommuner och regioner.

Huvudmannagruppens prioriterade
områden
Ledamöterna i Huvudmannagruppen beslutade i början av 2016 om en vision
för sitt arbete. Visionen är att varje möte mellan invånare och olika professioner inom hälso- och sjukvård och socialtjänst ska innehålla tillgång till
bästa tillgängliga kunskap. En kunskapsbaserad verksamhet kommer därmed
att bidra till jämställdhet och en jämlik vård och socialtjänst för alla.
Målet för Huvudmannagruppens arbete är att fokusera på faktorer som stärker systemet för att utveckla en evidensbaserad praktik för en jämlik vård
och omsorg.
Huvudmannagruppen har tidigare lämnat en prioriteringsordning för övergripande områden som: socialtjänst, evidensbaserad praktik i socialtjänsten,
folkhälsa och hälso- och sjukvård. Huvudmannagruppen har i tidigare samråd med Rådet också framfört behovet av att stärka systemet för kunskapsstyrning genom att fokusera på strukturer för kunskapsutveckling och tagit
fram ett antal prioriterade områden:
• Den hälso- och sjukvård som finansieras av kommunerna
• Förändring på systemnivå för att stödja utvecklingen inom vård och omsorg– Nära vård
• Informationshantering som tydligare bidrar till kunskapsutveckling
• Förvaltning av Kunskapsguiden.se
• Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området folkhälsa
Under 2020 hölls tre möten mellan Rådet och Huvudmannagruppen. Med
anledning av att sammansättningen i Huvudmannagruppen delvis förändrats
med anledning av nya förordnanden blev det första mötet som hölls den 29
januari av mer konstituerande karaktär. Vid mötet deltog statssekreteraren
Maja Fjaestad som framhöll vikten av Rådets och Huvudmannagruppens dialog för att främja styrningen med kunskap inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten. Vid mötet den i juni diskuterades det fortsatta arbetet i kommuner och regioner med pandemifrågor samt vilka utmaningar vi har framför
oss med uppdämda vård- och omsorgsbehov och en ökad ohälsa hos befolkningen. Vid det tredje mötet i oktober hade Huvudmannagruppen hunnit träffas och konstaterade det skett en positiv utveckling när det gäller den statliga
kunskapsstyrningen och att inriktningen framöver vad gäller vision, målsättning och prioriteringar bör ligga fast. Samverkansstrukturen på en övergripande nivå mellan Rådets myndigheter och Huvudmannagruppen bidrar till
att den statliga kunskapsstyrningen blir mer effektiv, behovsanpassad och
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samlad. Utöver de områden som sedan tidigare är prioriterade lyfte huvudmannagruppen behovet av mer kunskap på området kriminalitet bland barn
och unga och avser att återkomma i frågan under 2021.
Vid mötet skedde ett erfarenhetsutbyte där samverkan mellan stat, regioner
och kommuner under den pågående pandemin diskuterades. Bedömningen
var att samverkan på många sätt fungerat bra men att det också finns många
områden som behöver vidareutvecklas. Det handlade bl.a. sammanhållen
kommunikation, behov av gemensamma krisövningar och former för dialog
mellan parterna.
Vid mötet presenterade representanter för partnerskapen både inom hälsooch sjukvård och socialtjänst det arbete som bedrivits under året och planeringen framöver.
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Nationell samverkan för
kunskapsstyrning
Partnerskap för stöd till kunskapsstyrning
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
Partnerskap för kunskapsstyrning inom hälsooch sjukvård
Sex myndigheter i Rådet har tillsammans med regionernas nationella system
för kunskapsstyrning utvecklat en modell för långsiktigt samarbete på nationell nivå, Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. De myndigheter som ingår är Läkemedelsverket, Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Syftet
med partnerskapet 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. Vidare är syftet att
bidra till att resurserna i hälso- och sjukvården ska användas på bästa sätt och
att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient. Målet är att uppnå en effektiv och jämlik hälso- och
sjukvård med hög kvalitet. Strukturen med partnerskapet har etablerats och
samverkan mellan myndigheter och regioner har prövats i flera frågor. Samarbetet mellan myndigheter och nationella programområdena och de nationella samverkansgrupperna har utvecklats under året.

Samarbetet under covid-19
I och med att strukturen genom partnerskapet etablerats har det underlättat
samarbetet mellan myndigheter och regioner. Täta möten i taktiska gruppen
har genomförts under året. Under våren hölls avstämningar veckovis och efter sommaren hölls möten varannan vecka. De täta avstämningarna har gett
förutsättningar för närmare dialog och diskussion om hur olika problem ska
kunna lösas. Inför myndigheters information om olika insatser under pandemin har information kunnat ges och diskuterats i gruppen och lyfts vidare till
andra nätverk. Myndigheter har också snabbt kunnat fånga upp vart behoven
varit som störst i regionerna. Kunskapsstöd har tagits fram snabbt och de nationella programområdena har stöttat med expertis.
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Gemensam modell för behovsanalys
I partnerskapet har bl.a. ett av de prioriterade områdena varit att ta fram en
modell för behovsanalys. Arbetsgruppen slutredovisade ett förslag till modell
i början av året. Modellen syftar till att stödja partnerskapets uppdrag att gemensamt fånga, identifiera och prioritera behov av nationell kunskapsstyrning och ska kunna ge stöd på strategisk, taktisk och operativ nivå. Nationell
samverkansgrupp för metoder och kunskapsstöd tar över modellen för att gå
vidare med hur modellen kan användas i framtida framtagning av kunskapsstöd. Myndigheterna deltar även i det fortsatta arbetet.

Stöd till nationella utvecklingsarbeten om digitalisering
Det finns en samverkan mellan myndigheter och regioner med att utveckla
digitala kunskapsstöd. Med anledning av pandemin avstannade arbetet om
digitalisering men det finns förslag om hur det fortsatta arbetet kan bedrivas.

Samverkan om personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp
Överenskommelsen mellan staten och Sveriges regioner avseende personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp fortsätter inom fler områden. Under
året har arbetet med vårdförloppen och formerna för hur samverkan kan utvecklas diskuterats inom partnerskapet.

Hälsofrämjande och preventivt arbete
Under hösten har frågan om att stärka det preventiva arbetet i regionerna
lyfts av Folkhälsomyndigheten. Covid-19 pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder förändrar förutsättningarna för folkhälsan och folkhälsoarbetet i Sverige och globalt, såväl inom hälso- och sjukvården som i samhället i stort. En god och jämlik hälsa i befolkningen är avgörande för en
hållbar samhällsutveckling och, inte minst, för att avlasta vård och omsorg
och mildra konsekvenserna av den pågående pandemin. Det är därför angeläget att hela samhället, inklusive hälso- och sjukvården, riktar uppmärksamhet
mot främjande och förebyggande insatser för folkhälsan, inkluderat levnadsvanorna. Mot den bakgrunden har Folkhälsomyndigheten initierat ett dialogmöte om preventionens betydelse för ett motståndskraftigt samhälle.
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Partnerskapet för att stärka en behovsanpassad
kunskapsutveckling i socialtjänsten
Under 2020 har målet varit att fortsätta att i samverkan identifiera behov, initiera och driva utvecklingsarbete på områden som parterna, Socialstyrelsen,
SKR och de regionala stödstrukturerna, prioriterat samt att stödja de utvecklingsarbeten som pågår i Partnerskapet.

Arbetet har skett i tre parallella spår
1.

2.

3.

Dialogmöten: Två möten med parterna har hållits där fokus varit på information om pågående arbete och dialog om ett förslag på en ny pilot.
Vidare har kunskapsseminarium anordnats för att tillsammans utforska
socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga stöd. Även ett årsmöte
har hållits för att planera inriktning och verksamhet 2021.
Piloter: Arbete i så kallade piloter där möjligheterna att lösa de behov
som identifierats och tagits emot i Partnerskapet undersökts. Piloterna
arbetar med gapanalyser, förstudier och/eller test i liten skala.
Prioriterade samverkansområden: Arbete i gemensamma utvecklingsprojekt som prioriterats långsiktigt av parterna.

Precis som all utvecklingsverksamhet som riktar sig mot hälso- och sjukvård
och socialtjänst har årets arbete präglats av covid-19. RSS, SKR och myndigheternas arbete har till stor del fått ställas om till mer operativt arbete för
att snabbt och konkret kunna vara ett stöd för verksamheterna i pandemiarbetet. Det har betytt att några av de aktiviteter som planerats inom ramen för
Partnerskapets arbete har fått prioriteras ner.

Avslutade piloter
Nationella yrkesresor för Socialtjänstens medarbetare
Samverkan mellan SKR, Socialstyrelsen och RSS i syfte att utreda om den
regionala yrkesresa som Göteborgsregionen utvecklat för sina kommuner
inom området myndighetsutövning för barn och unga går att genomföra i
större skala. Detta i syfte att dels möjliggöra för kommuner i hela landet att ta
del av den befintliga yrkesresa som redan finns, dels för att möjliggöra yrkesresor för personal inom fler områden inom socialtjänsten. Piloten omvandlades till prioriterat samverkansområde 2020.

Pågående piloter och prioriterade samverkansområden
•
•
•
•
•
•
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Implementering av kunskapsstöd för spelberoende
Tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och missbruk
Yrkesresa inom området kommunernas vård och omsorg
Nationell tillämpning yrkesresan
Individbaserad systematisk uppföljning
Kommunalt bedriven/finansierad hälso- och sjukvård
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Planering av aktiviteter i Rådet
2021
Följande aktiviteter planeras under 2021:
• Utveckla samarbetet med Huvudmannagruppen. Fortsätta att följa de årliga prioriterade områden som föregående huvudmannagrupp har pekat ut:
kommunal hälso- och sjukvård, informationshantering och folkhälsa.
• Myndigheterna i Rådet redovisar återkommande lägesrapporter för de prioriterade områdena.
• Stärka samverkan mellan myndigheterna i Rådet inom Life Science och
hälsodata.
• Samordna arbetet kring datainsamling och enkätutskick visavi kommuner
och regioner på området psykisk hälsa.
• Myndigheterna utvecklar sitt utbyte av erfarenheter bland annat runt områden som digital infrastruktur. Har delvis genomförts genom nätverket med
kommunikationschefer.
• Stärka samverkan mellan myndigheterna i Rådet genom att starta ett nätverk för HR-chefer.
• Följa upp Statskontorets rekommendation till Rådet om att arbeta mer
strategiskt.
• Ta fram en gemensam strategi för Rådets arbete.
• Fortsatt samarbete inom Vision e-hälsa 2025.
• Fortsatt samarbete inom de regionala stödstrukturerna, RSS, SKR och Socialstyrelsen för att stärka en behovsanpassad kunskapsutveckling i socialtjänsten.
• Fortsatt samarbete inom partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvård.
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