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Dnr 1(5) 

Ämne 

Rådet för styrning med kunskap och 

Huvudmannagruppen 

Datum 

18 november 2021 

Tid 

13.00 – 15.00 

Sekreterare 

Linus Sikström 

  

Deltagande Rådet: Olivia Wigzell, ordförande (Socialstyrelsen), Susanna Axelsson (SBU) Jonas Björk 

(Forte), Margareta Bolmgren (MFoF), Joakim Brandberg (Läkemedelsverket), Karin Tegmark Wisell (Folk-

hälsomyndigheten), Janna Valik (E-hälsomyndigheten).  

Deltagande Huvudmannagruppen: Arion Chryssafis (M), Harriet Hedlund (S), Lars Holmin (M) Marina 

Johansson (S), Monica Joansson (S), Alicja Kapica (S), Angelica Karlsson (C), Stefan Lamme (M), Agneta 

Luttorp (MP), Anna Starbrink (L).  

Övriga deltagare: Anna Bessö (Folkhälsomyndigheten), Mats Bojestig (Region Jönköpings län), Mats Col-

lin (Härnösands kommun), Anneli Jäderland (SKR), Urban Lindberg (Socialstyrelsen), Linus Sikström (So-

cialstyrelsen), Åsa Wassbäck (Socialstyrelsen), Åsa Welin (Socialstyrelsen), Camilla Wiberg (SKR). 
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Ärende 

Före-

dragande 
Sammanfattning, beslut, åtgärd etc. 

1.  Mötets öppnande Olivia Wig-

zell 

Olivia hälsade välkommen till dagens gemensamma möte med 

Rådet och huvudmannagruppen. 

 

Olivia sammanfattade det senaste gemensamma mötet den 19 

maj. 

 

- Rådet och huvudmannagruppen diskuterade även erfa-

renheter från pandemin och vilka lärdomar man tar med 

sig från den. Man diskuterade även vilka områden som 

är viktiga att stötta efter pandemin. 

- Johan Carlsson ledde en gruppdiskussion kring folkhälsa 

– stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbetet med 

utgångspunkt i den stödstruktur som Folkhälsomyndig-

heten tagit fram. 

- Agneta Karlsson redogjorde för det initiativ som TLV 

tagit inom ramen för Rådet vad gäller utbyte av hälso-

data. 

- Förutom dessa diskussioner medverkade statssekreterare 

Maja Fjaestad på mötet och talade bl.a. om utmaningar 

och möjligheter i arbetet med styrning med kunskap. 
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Maja Fjaestad pratade bl.a. om utmaningarna under pan-

demin, vikten av kunskapsstyrning och digitalisering, 

datadriven hälso- och sjukvård och de utmaningar som 

är förknippade med att samla in tillräckliga mängder 

data av god kvalitet 

2.  Återkoppling från 

Huvudmannagrup-

pen 

Arion 

Chryssafis 

Huvudmannagruppen valde att ge sin återkoppling under den en-

skilda mötespunkterna istället för samlat. 

3.  Diskussion på temat 

kriminalitet hos 

barn och unga upp 

till 25 år 

Arion 

Chryssafis 

Huvudmannagruppen (HG) tyckte att den sammanställning av 

myndigheternas åtgärder som togs fram som underlag inför mö-

tet var bra. Huvudmannagruppen vill förmedla att man inte tror 

att det behövs mer kunskap inom områdena utan det handlar om 

hur myndigheterna ser till att (den) kunskapen kan användas för 

att förbättra verksamheterna. 

Huvudmannagruppen har diskuterat underlaget och lyfte föl-

jande frågeställningar med Rådet: 

 

- Är kunskapen tillräcklig, saknas något? Huvudmanna-

gruppen ser ett behov av samla ihop redan befintlig kun-

skap och sedan börja sortera upp den t.ex. efter målgrup-

per. Vad är syftet med arbetssättet och för vem? En an-

nan sortering som skulle vara hjälpsam är en tidslinje – 

från att motverka och upptäcka ogynnsam utveckling till 

att behandla, motverka återfall och uppföljning. Viktigt 

att skifta fokus från brandkårsutryckningar till att börja 

arbeta förebyggande i ett tidigt skede. 

- Även viktigt att identifiera vilka de lågt hängande fruk-

terna är och var de enkla första stegen finns?  Huvud-

mannagruppen framhåller att det är mer ändamålsenligt 

att lyfta och utveckla aktiviteter och exempel som stär-

ker det goda arbetet idag, istället för att hitta på något 

nytt. 

- Viktigt att involvera andra aktörer, utanför Rådet, som 

har viktiga roller. Huvudmannagruppen lyfter fram Poli-

sen och Skolverket som viktiga aktörer. Bra om de kan 

bjudas in till ett möte med Rådet och huvudmannagrup-

pen. 

- Hur sker samordning? (motverka dubbelarbete och mot-

stridiga budskap).   Huvudmannagruppen ser en risk för 

att kommunerna och regionerna drunknar i olika ini-

tiativ. 

- Viktigt att tydliggöra vad som är Rådets roll när det 

kommer till att göra kunskapen tillgänglig och anpassad 

för huvudmännen? 
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-  

Hur säkerställa att kunskapen förmedlas på ett samordnat och 

användbart sätt till kommuner och regioner? Bra om kunskapen 

samlas på ett ställe (exempelvis kunskapsguiden). 

Efter att Huvudmannagruppen presenterat sina reflektioner läm-

nade Rådet sina synpunkter och kommentarer. Rådet framhöll 

bl.a. att man: 

 

- Håller med om vikten av att kartlägga om det är något vi 

saknar kunskap om samt att titta på vilka metoder som 

fungerar och är effektiva. 

- Ser positivt på att ta fram mer kunskap om verknings-

fulla arbetssätt och tror mycket på samverkan med be-

rörda parter. 

- Mycket görs redan av de olika myndigheterna i Rådet 

och i samarbete mellan dessa och myndigheter utanför 

Rådet. Exempelvis nämndes Vetenskapsrådets nya nat-

ionella forskningsprogram om Brottslighet som inklude-

rar såväl tillämpad forskning som kunskaper från en 

mångfald av discipliner. 

- Ser vikten av förebyggande och tidiga insatser exempel-

vis inom området psykisk ohälsa där exempelvis FoHM 

har flera uppdrag i vilka bland annat ingår att ta fram 

kunskapsunderlag om vilka metoder som fungerar. Även 

flera andra rådsmyndigheter så som IVO och Socialsty-

relsen har pågående arbeten på detta område. Flera av de 

övriga rådsmyndigheterna exempelvis SBU arbetar 

också med frågan genom att ge stöd och svara på frågor 

från exempelvis SKR och Socialstyrelsen.  

 

Rådet och huvudmannagruppen enandes om man kommer fort-

sätta att arbeta med frågan även inom ramen för Rådet och om 

att bjuda in Polismyndigheten och Skolverket till ett kommande 

möte. 

 

4.  Folkhälsa - stärkt 

hälsofrämjande och 

förebyggande ar-

bete 

Karin 

Tegmark Wi-

sell och Anna 

Bessö 

Karin presenterade Förslaget till avsiktsförklaring för ett stärkt 

hälsofrämjande och förebyggande arbete – 2021-2025 för hu-

vudmannagruppen. (Se bilaga 1 och 2) 

 

Framtagandet av avsiktsförklaringen bygger vidare på den 

workshop som Johan Carlsson höll på det senaste mötet med Rå-

det och huvudmannagruppen den 19 maj. Huvudmannagruppen 

är positiva till innehållet i förslaget men ser behov att diskutera 
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vidare innan man tar ställning och önskar återkomma på nästa 

möte den 11 maj 2022. 

 

5.  Återkoppling från 

Rådets initiativ om 

utbyte av hälsodata 

Olivia Wig-

zell 

Olivia redogjorde för arbetet i samverkansgruppen för utbyte av 

hälsodata. Hittills har samverkansgruppen haft två möten under 

2021, i april på GD-nivå och i oktober på medarbetarnivå. På 

dessa möten har förutom TLV även Socialstyrelsen, IVO, E-

hälsomyndigheten, LV och Forte medverkat. Det finns en ge-

mensam bild bland myndigheterna att samverkansgruppen är av 

stor nytta bl.a. som ett forum för erfarenhetsutbyte och som en 

ingång till de olika myndigheterna och även för att kartlägga på-

gående arbete och utvecklingsinriktning inom området. 

 

Frågor som diskuterats på gruppens möten är bl.a. 

 

- Användning av AI, här pågår ett erfarenhetsutbyte mel-

lan flera myndigheter där LV är sammankallande och 

FoHM ingår. 

- Frågor kring sekretess och möjligheten till användning 

av data. 

- Hur stora datamängder kan användas rent tekniskt.  

- Utbyta erfarenheter kring visualiseringar och att till-

gängliggöra data för olika intressenter. 

 

6.  Lägesbilder priori-

terade områden 

Olivia Wig-

zell 

Oliva föredrog de uppdaterade lägesbilderna för huvudmanna-

gruppens prioriterade områden. (Se bilaga 3) 

 

7.  Återkoppling från 

Partnerskapen för 

kunskapsstyrning i 

hälso- och sjukvård 

samt socialtjänst. 

Åsa Welin 

och Åsa 

Wassbäck 

Åsa Welin och Åsa Wassbäck föredrog läget i partnerskapen för 

kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. (Se 

bilaga 4 och 5) 

8.  Information om 

möten 2022. 

Olivia Wig-

zell 

Olivia presenterade datumen för kommande års gemensamma 

möte med Rådet och Huvudmannagruppen. Dessa äger rum den 

11/5 kl. 13.00 -15.00 och den 23/11 kl. 13.00 – 15.00 2022. Om 

möjligt kommer mötena att ske i fysisk form men beredskap 

finns för att genomföra dem digitalt om så krävs. 

 

9.  Mötet avslutades  Oliva Wigzell Olivia tackade för deltagande på dagens möte som var det sista 

mötet med Rådet för året. 
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