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Vårt program

• Inledning
• Förändringar i aktörernas roller och avsíkter

/Gösta
• Kunskapsstyrningens utformning  förr nu och 

framöver
• Kommentarer från Socialstyrelse statskontor 

region och kommunnivå
• Kommentar från forskningen
• Reflektioner i publiken



Staten

• Ansvarsutredningen-förslag till långsiktigt stabila 
förutsättningar= bidde en tumme

• Flera utredningar;
- högspecialiserad vård, 
-Samordnad kunskapsstyrning, 
-bättre följsamhet till nationella 
kunskapsunderlag,
-Ny patientlag, 
-läkemedelsutredningar, 
-Effektivare vård, 
-Primärvårdens forsatta utveckling, 



Staten….

• Staten samordnar sig och sina myndigheter 
och stimulerar till jämlik vård och ökad kvalitet

• Ökad koncentration av vården via önskad 
nivåstrukturering

• Medlen är dels ekonomiska, dels normativa 
via nationella kunskapsunderlag

• Socialstyrelsen särskilt samordningsansvar
• Så vem är det som prioriterar och styr?



Huvudmännen

• Tillskyndare av nationell arena för såväl ökad 
kommunikation och samordning med staten som 
mellan sig 

• NSK (nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning)bildades 2008  

• NSK-S blev samordningsyta till  kommuner
• SKL formaliserade sin roll och fick mandat av 

huvudmännen 2016/17
• Särskilda arbets-expertgrupper tillsätts succesivt
• Vem prioriterar på huvudmannasidan numera?



Gemensamma strävanden och mål

• Varje patientmöte ska kännetecknas av 
tillgänglighet till den senaste kända bästa 
kunskapen

• Personalunioner mellan expertgrupper och 
myndigheternas arbeten med 
kunskapsunderlag mm

• Nationellt råd med politiska företrädare 
samråder med Socialstyrelsen

• Så vem prioriterar nu?



Samspel för ökad 
kunskapsstyrning

Patien
ten



Samverkan för en mer 
kunskapsbaserad, jämlik och 
resurseffektiv vård

▶ Vi använder den (bästa 
tillgängliga) kunskap som 
finns i varje möte

▶ Mötet följs upp och 
analyseras på såväl 
individnivå som på gruppnivå

▶ Ny kunskap kan snabbt 
omsättas, och ny kunskap 
genereras och 
systematiseras

▶ Identifiering och prioritering 
av nya 
förbättringsområden
tillsammans med patienten 
är en del av vardagen 

Patienter som 
medarbetare



Här kommer en bild av matris med 
expertgrupper nu och i framtiden



Beredningsg
rupp

Huvudmännens 
styrgrupp för 

kunskapsstyrning i 
samverkan

Huvudmännens och 
statens styrgrupp 

för nationella 
kvalitetsregister
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Konsekvenser för demokrati makt och 
inflytande

• Hur går det med det formella 
huvudmannaansvaret? Har man fortfarande 
möjlighet att ta ett reellt ansvar

• Blir prioriteringarna bättre av ett 
samrådsförfarande av aktörer med delvis 
oklara mandat som gör överenskommelser?

• Behöver vi fortfarande större 
regionbildningar?

• Vi går varvet runt.
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