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1 Sammanfattning
Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens
måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de
krav på kostnadssänkningar som föreligger. Verksamhetsmässigt har arbetet i förvaltningen
präglats av utbrottet av covid-19 som har utmanat på många olika sätt. Trots detta så
fortsätter aktiviteter och verksamhet i stort enligt plan med fokus på kvalitet- och
verksamhetsutveckling men i många fall med tidsmässiga förskjutningar. Digitaliseringen
har tagit ett språng och stora insatser har gjorts för att förbättra möjligheterna till
kvalitetshöjningar och effektiviseringar framåt inom såväl förvaltning som i regionen som
helhet. Pandemin har även gett ett ökat tryck på frågor som kompetensförsörjning,
bemanningsplanering och riskbedömningar vilket lett till att förvaltningen förflyttat dessa
frågor i en positiv riktning.
Antal medarbetare fortsätter att minska och uppgår i juli till 654. Förvaltningens sjuktal
under perioden jan-juli var 5,8, vilket innebär ett något lägre sjuktal jämfört med samma
period föregående år då sjuktalet var 6,3. Däremot ses en markant ökning av sjuktalet
under mars månad, då det ökade med ca 2 procentenheter jämfört med mars 2019.
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Periodens resultat uppgår till +8,5 mnkr och förvaltningen prognostiserar på helår ett
resultat uppgående till +10 mnkr. Pandemin har inneburit effekter på såväl periodens
resultat som prognosen. I stort kan både periodens resultat och prognosen förklaras av ett
fåtal tillfälliga poster. Dessa är erhållet statsbidrag för sjuklönekostnader, överskott i
kapitalkostnadsbudgeten samt överskott i budgeten för förstudier rörande
exploateringsprojekt. Utöver detta finns dessutom ett flertal delar som påverkar resultatet
åt båda håll. Dessa är bland flera, positiv semesterlöneskuldsförändring, överskott i vissa
centrala anslag bland annat inom HR, kostnad till följd av värdereglering av lager, överskott
vid försäljning av bilar, överkompensation tillfälligt gymnasieluncherbjudande, vakanser,
minskade intäkter till följd av pandemin men även minskade kostnader för till exempel
resor och utbildningar. Förvaltningen har för avsikt att söka statsbidrag för vissa
merkostnader kopplat till pandemin, bland annat för en värdereglering av lager som
påverkat periodens resultat negativt med 4,7 mnkr. Eventuellt positivt besked om
kompensation kommer förbättra det förväntade årsresultatet.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin är den enskilt största händelsen som påverkat förvaltningens verksamhet
under året. Verksamhet har behövt ställas om och arbetssätt förändras. Samverkan mellan
verksamheter har stärkts och gett en positiv effekt på lärande och utveckling över gränser.
Öppna aktiviteter har ställts in och åtgärder gjorts för att säkra tryggheten för
medborgarna. Resurser har allokerats till bland annat kommunikation, digitalt stöd och
krisledning varför andra arbetsuppgifter och också investeringar fått ställas in eller förflyttas
framåt i tid. Den digitala utvecklingen har prioriterats med inköp av datorer för att stärka
förutsättningarna för digitala möten och arbete på distans. Förvaltningen har tagit ett tydligt
grepp kring krishantering och ersättarplanering för att kunna bemöta eventuella stora
personalbortfall i den egna verksamheten.
Kopplat till förvaltningens tre huvuduppdrag bedöms följande vara av störst betydelse för
perioden.
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Att som en del av regionen som helhet driva verksamhet riktad direkt till
medborgarna















Flera åtgärdspaket har beslutats för att stödja Gotlands näringsliv. Bland annat
beslutades att under gymnasieskolans period av distansundervisning erbjuda
eleverna möjlighet att hämta mat vid privata restauranger och butiker.
Almedalsveckan 2020 ställdes in och en översyn av veckan som helhet är påbörjad.
Budget- och skuldverksamheten har förstärkts tillfälligt.
Regionen har upphört med all hantering av borgerliga vigslar.
Driften av regionens bad har utmanats och beredning pågår för att avgöra eventuell
upphandling
Markanvisningstävling har pågått för uppförandet av gymnastikhall som bereds för
beslut.
Beslut är fattat att slå ihop det fortsatta arbetet med anläggningsstrategi och
fritidspolitiskt program.
Bidragshanteringen ställde om och det utlystes särskilda coronastöd till kultur- och
fritidslivet under våren.
Nationaldagsfirandet ställdes in, medborgarceremoni flyttas till senast nästa år.
Biblioteken på Gotland fortsätter att utvecklas med förändring av arbetssätt,
förbättrat nyttjade av lokalytor, ökad digitalisering och mobil verksamhet. Trots
inställda arrangemang och begränsningar har antalet besök bibehållits eller ökat
vilket visar att biblioteken haft en väldigt viktig roll för allmänheten under
coronapandemin.
Distriktsbiblioteken har i samarbete med turistbyrån öppnat Infopoints på
biblioteken i Hemse, Slite och Roma samt Klintehamn.
Biblioteken på Gotland har infört gemensam, inköps- och iordningställandegrupp.
Att driva regiongemensamt ledningsarbete






Samverkansarbete med de centrala fackliga organisationerna har förstärkts.
Inom ramen för det regionövergripande effektiviseringsprogrammet har fakta och
slutsatser framkommit som ger goda underlag för framtida verksamhetsutveckling
och effektivisering.
Vårens budgetberedning är efter beslut framskjuten till hösten.
Under perioden har en omorganisation inom förvaltningen genomförts för att
skapa bättre förutsättningar att möta omvärldens och regionens behov av ledning
och stöd inom området kvalitet.
Att driva regiongemensamma stöd- och servicefunktioner
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Behovet av och kraven på stödfunktioner har ökat under perioden. Snabbhet,
flexibilitet, digitalisering och effektivisering har präglat och utmanat men också
drivit på utvecklingen på ett positivt sätt.
Upphandlingsfunktionen upplever stora resursbrister i relation till uppdrag och
behov. Funktionen har också under perioden varit föremål för en utmaning men
beslut fattades om att inte gå vidare med att upphandla funktionen.
Implementeringen av beslutsstödet har fortsatt. Förvaltarorganisationen för
beslutstödet är planerad att vara igång från oktober månad i samband med att
projektet avslutas.
Ökningen av antalet e-fakturor utmanar ekonomisupportens roll.
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Enligt ett nytt nationellt webbdirektiv krävs tillgänglighetsredogörelser för alla
webbplatser.
Effektiviseringsprojektet organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i
Region Gotland har stärkt samarbetet över verksamhetsgränser och ger god grund
för fortsatt utveckling.
Varuförsörjningen har mer än dubblat sitt lagervärde och samtidigt arbetat hårt för
att hinna distribuera skyddsutrustning och hygienartiklar till Region Gotlands olika
verksamheter.
Spridningen av Coronavirus har omkullkastat all planering inom kris- och
beredskapsverksamheten.
Registratorerna har flyttats ut till verksamheterna vilket ger bättre förutsättningar
för samverkan mellan funktionen och den verksamhet som den är satt att stödja.
Upphandling av e-arkiv är inne i anbudsfas, projektledare är tillsatt och
projektdirektiv beslutat.

För att stärka förvaltningens inre arbete har beslut fattats om att från årsskiftet 20/21 flytta
försörjningsverksamheten till tekniska nämnden/teknikförvaltningen. Dessutom har en ny
avdelning för kvalitet och kansli bildats och en renodling därmed skett av avdelning
digitalisering.

3 Förväntad utveckling
Kopplat till förvaltningens tre huvuduppdrag bedöms följande förväntade utveckling vara
av störst betydelse.
I uppdraget att som en del av regionen som helhet driva verksamhet
riktad direkt till medborgarna
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Coronapandemin kommer troligen fortsätta att dominera arbetet inom många
områden. Bland annat påverkas frågor som folkhälsa, kris- och beredskap,
besöksnäring samt budget- och skuldrådgivning.
En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) antas i slutet av året och arbetet övergår i
att säkerställa implementeringen. Dessutom skapas ett nytt tillväxtprogram för att
stärka genomförandet.
Arbetet med konceptet servicepunkter.
Utvecklingen mot en mer enhetlig och samordnad kundtjänstfunktion i regionen
fortsätter och de första stegen tas mot medborgarens 'Mina Sidor'.
Tydliggörande av Almedalsveckans framtida utformning.
Partnerskapet med Uppsala Universitet revideras från årsskiftet och får en
inriktning mer mot forskningssamverkan och innovation. Ett större
innovationsprojekt kommer att drivas under en flerårsperiod i nära samarbete med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och också externa aktörer.
Arbetet med klimat, miljö och energi utvecklas att bli mer tvärsektoriellt. Projektet
Vägar till hållbar utveckling, finansierat av Tillväxtverket, ska ställa om
organisationen till att gemensamt jobba mot samma mål kring omställning.
Det sker en fortsatt utveckling inom fritidsområdet. Nytt badhus, byggnation av
gymnastikhall, revidering av fritidspolitiskt program och en bidragsöversyn är bara
några av de frågor som står på agendan.
Den nya kulturplanen ger grund för fortsatt utveckling av
kultursamverkansmodellen.
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Restriktionerna som rått under Coronapandemin har slagit hårt mot såväl fritidssom kulturområdet och fortsatta insatser kommer att krävas för att skapa ett gott
utvecklingsklimat framåt.
Biblioteksverksamheten anpassas till en ekonomisk ram utan tillfälliga
projektmedel. Stora utvecklingsarbeten som ökad mobil verksamhet och fler
meröppna bibliotek drivs vidare. Verksamheten har en viktig roll i samhället och
ytterligare insatser behövs bland annat för att stärka programverksamheten och öka
läslusten. Allt för att bidra till utvecklingen av det demokratiska Gotland.
I uppdraget att driva regiongemensamt ledningsarbete











Kvalitetsarbetet stärks genom ett samlat arbete i koncernledning och
kvalitetsnätverk kopplat till ledningssystem och processöversikt. Den nya regionala
utvecklingsstrategin kommer att ligga till grund för utveckling av styrmodellen för
tydligare styrning och målstrukturer.
Den regionala samverkans- och stödstrukturen genomlyses och en uppdaterad
modell planeras träda i kraft till årsskiftet 2020/2021. Syftet är att ge mer kraft i
samverkan mellan verksamheter och skapa en förenklad styrning samt tydligare
koppling till koncernledningsgruppen.
Ett nytt ansvarsområde är att vara sammanhållande för demokratifrågorna i
regionen. I ett första steg görs en kartläggning av frågornas omfattning och på
vilket sätt arbetet kan bedrivas framåt för att skapa optimalt värde.
Gällande informationsförvaltningsprocessen förväntas utvecklingsarbetet att
fortsätta för att Region Gotland ska förvalta sin information på ett mera effektivt,
lagenligt och ändamålsenligt sätt.
Lärdomarna från året behöver nyttjas i den fortsatta utvecklingen av
organisationskulturen. Allt för att driva samverkan över gränser, från försiktighet
till tillit, lärande och utveckling samt stolthet och helhetsförståelse.
Rekrytering av ny ekonomidirektör/avdelningschef pågår och en översyn av
ekonomifunktionen ger underlag för fortsatt utveckling.
Projektet FramSam (samhällsbyggnadsprocess för framtiden) kommer att bidra till
processutveckling över organisationsgränser.
Att driva regiongemensamma stöd- och servicefunktioner
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Digitaliseringen har tagit stora kliv och behovet av digitala lösningar kommer att
växa. Det handlar om att ställa om arbetssätt och teknik för att kunna arbeta
hemma, samarbeta digitalt, skapa digitala mötesplatser och också att dela arbetsytor.
Allt ställer stora krav på infrastruktur och programvarumässiga lösningar.
Traditionella interna nätverket kommer försvinna och Region Gotlands ITinfrastruktur kommer allt mer likna det som finns i hemmet. Varje enhet är en
punkt på internet och de centrala resurserna och verksamhetssystemen kommer
tillgängliggöras över internet. IT-funktionen blir mer av en intern molnleverantör
där det inte kommer spela någon roll med vilken typ av utrustning man ansluter sig
för att konsumera de tjänster som görs tillgängliga.
Arbetsgivarprinciper och personalstrategiskt arbete behöver utvecklas för att möta
de förändringar som skett under året och fortsätter att ske framåt. Hur kan
distansarbete, utbildningar och möten digitalt hanteras på ett hållbart och
ändamålsenligt sätt.
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Effektiviseringsprogrammets olika projekt ger nya kunskaper till grund för fortsatt
utveckling. Det handlar om insatser för höjd kvalitet och därmed högre effektivitet
i inköpsarbete, lokalförsörjning, digitalisering och bemanningsplanering.
I beslutstödet kommer de sista nu planerade modulerna implementeras, driftsättas
och avslutas och överlämnas till förvaltning-/driftorganisation. Fortsatta insatser
behövs för att driva på utvecklingen i nästa steg då övriga verksamhetssystem ska
kopplas på systemet.
Det blir allt tydligare att kommunikationsstödet har en avgörande roll i
verksamhetsutveckling på både strategisk ledningsnivå som i det operativa dagliga
arbetet. Stöd efterfrågas i allt högre grad och kraven på funktionen ökar. Ett
utvecklingsarbete med kompetenshöjande insatser tillsammans med tuffa
prioriteringar kommer att bli nödvändigt.
Måltidsverksamheten fortsätter att utvecklas med perspektiv som digitalisering,
kartläggning och effektivisering av processer, ökat samarbete med övriga
förvaltningar och verksamheter, produktionsplanering och
kompetensförsörjningsarbete. Den pågående översynen av måltidsverksamheten
och de politiska beslut som fattas kommer att ha en avgörande betydelse för
verksamhetens fortsatta förutsättningar att utvecklas.
Varuförsörjningen får en allt viktigare roll i beredskapsperspektiv till exempel
genom att hålla med lager av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel.

Förvaltningens inre kvalitet och effektivitet utvecklas vidare genom att ett större grepp tas
kring strategisk planering kopplad till verksamhetsplaneringen. Det handlar om frågor som
lokalförsörjning, digitalisering och kommunikation. Fortsatt arbete sker också för att
ytterligare utveckla den egna organisationen och säkerställa flytten av
försörjningsverksamheten. Snabba och stora verksamhetsförändringar krävs för att möta
omvärldens krav och trycket på kompetensutveckling och kompetensväxling ökar.
Digitaliseringens möjligheter blir allt tydligare och samtliga verksamheter behöver arbeta
aktivt med transformationen. Den stora omprioriteringen för att möta coronapandemin
behöver hanteras för att säkra de utvecklingsinsatser och arbetsuppgifter som skjutits på
framtiden.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

4.1

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett
Bedömning
livslångt lärande
Kommentar: Utifrån framtagande av nytt koncept för kompetensplattformen och att
projektet bokstart fortgår enligt plan samt att ett nytt förslag till partnerskap med
Uppsala Universitet är under remiss har förvaltningen flyttat sig i positiv riktning mot
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målet. Vad gäller att öka antalet elever som äter skollunch så har fokus under perioden,
mot bakgrund av pågående pandemi, varit lite annorlunda med bland annat
luncherbjudande från restauranger och butiker.
Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och
Bedömning
jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
Kommentar: Utifrån bland annat följande ser förvaltningen att positionerna förflyttats mot
målet:
 Utvärdering av RSS - inför årsskiftet utveckla strukturen
 Kartläggning av befintliga program och planer i samband med arbetet med RUS
 Genomförd översyn av mat och måltidspolicy - ett underlag för att gå vidare med
ev revidering
 Framtaget program för god och jämlik hälsa
 Förslag till handlingsplan för suicidprevention framtaget
 Beslutad tillsynsplan utifrån alkohol- och tobakslagen
 Framtagen rutin för kontinuerlig uppföljning av lägesbild psykisk ohälsa
 Planer på att ta fram en fritidsplan som ersätter dagens fritidspolitiska program
(enligt beslut ska anläggningsstrategi inarbetas)
 Arbete med införande av kulturgaranti för barn
 Fortsatt utveckling av arbetet i Operativt Samverkansforum
Mål 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
Bedömning
samhällsstörningar
Kommentar: En positiv förflyttning mot målet kan konstateras utifrån att pågående
pandemi har drivit på arbetet att ha en förmåga att hantera samhällsstörningar inom
förvaltningen. Både styrkor och svagheter har visats och detta kommer utgöra en god
grund i det fortsatta arbetet för att ha god beredskap och höja förmågan att hantera
framtida samhällsstörningar. Vidare positivt är att Svenska Kraftnät startat sitt uppdrag
att se på Gotlands elförsörjning på kort och lång sikt.
4.2

Ekonomisk hållbarhet

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder

Bedömning

Kommentar: Gotlands befolkning ökar. Arbetet med bland annat projektet Bo, leva och
verka på Gotland, så även utvecklingen av platsvarumärket fortsätter och kommande
resultat av arbetet ger förhoppningsvis ytterligare positiv inverkan på målet.
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Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och
Bedömning
utveckla hållbara företag på hela Gotland
Kommentar: Gotland ligger i topp vad gäller nyföretagande i nationella mätningar. För
positiv utveckling av måluppfyllelse kan nämnas att arbetet med styrkeområdena
(besöksnäring och mat- och livsmedel) utvecklas kontinuerlig, till det bättre, och
samverkan med de berörda aktörerna blir allt starkare. Det företags- och
innovationsfrämjande systemet utvecklas också i en positiv riktning. Specifikt kan även
påtalas de samlade insatserna som riktats till näringslivet under nu pågående pandemi.
Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt
Bedömning
bostadsbyggande över hela ön
Kommentar: För att skapa goda förutsättningar att bidra till målet arbetas bland annat med
utveckling av samverkan och effektivitet i samhällsbyggnadsprocessen, prioriteringar för
exploateringsprojekt, dubbel markanvisning och handlingsplan för bostadsförsörjning.
4.3

Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar

Bedömning

Kommentar: Den nuvarande pandemin har och kommer framåt att driva på utvecklingen
med ökad digitalisering. Sedan i våras har en stor del av förvaltningens möten och
utbildningar hållits digitalt. Detta både internt inom regionen och externt. Resor ligger på
en mycket låg nivå. En del av dessa effekter kommer troligen fortsätta även när
pandemin klingar av. Övriga aktiviteter som på sikt också beräknas kunna bidra till en
positiv utveckling av målet är bland annat projekt kring kommersiellt elflyg och
etablering av Energicentrum.
Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Bedömning

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Kommentar: Förvaltningen bidrar genom arbete i en mängd vattenrelaterade grupper och
projekt, såväl interna som externa, bland vilka kan nämnas uppföljning av VA-planen,
vatten i odlingslandskap, Blått Centrum, Länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp.
Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som
Bedömning
minskar belastningen på ekosystemen
Kommentar: Förvaltningens bidrag sker bland annat genom att utöka andelen vegetariska
måltider och livsmedel, öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel liksom att
arbeta för minskat svinn. Arbetet med servicepunkter och utsläppsbudget är andra delar
som bidrar till ett ansvarsfullt samhällsbyggande.
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5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
5.1

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att resurser används på det mest effektiva sättet med
så gott resultat som möjligt. Det vill säga tillgänglig service med god kvalitet i en
verksamhet där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och utvecklas inom
ekonomiskt givna ramar.
Förvaltningen bedriver ett omfattande arbete för att balansera mål, uppdrag, kvalitet och
ambitionsnivåer med de ekonomiska medel som tilldelats. Ständigt görs avvägningar och
prioriteringar för att skapa största möjliga nytta och effekt.
Tillgängligheten till förvaltningens verksamhet har stärkts genom ökad digitalisering,
utveckling av telefonsupportfunktioner och också kommunikation via såväl intranät som
Gotland.se. Beslutsstödet ger nya möjligheter och en rad kunddialoger och forum
arrangeras för att ge möjlighet till medskapande i förvaltningens olika tjänster.
För att fortsatt utveckla verksamhetens kvalitet görs insatser för att öka samarbetet över
gränser. Dessutom tas steg för att förnya arbetssätt och dra nytta av digitaliseringens
möjligheter. Processkartläggningar ger möjlighet att beskriva nulägen och framtida lägen
vilket ger ett positivt fokus på förbättring och förnyelse. Förvaltningen driver insatser som
förbättrar både för den egna verksamheten och regionen som helhet och ett övergripande
effektiviseringsprogram har gett goda underlag för kvalitetshöjande åtgärder framåt.
Resultatet i tidigare medarbetarenkät visar en positiv förflyttning inom flera områden.
Arbetet med den gemensamma organisationskulturen och ledarskapet ger effekt både inom
förvaltningen och i regionen som helhet. De framtida kompetensförsörjningsutmaningarna
är stora och förvaltningen möter dem genom ett aktivt arbete med kompetensväxling,
bemanningsplanering, arbetsmiljöförbättringar och lönebildning.
För att säkerställa en ekonomisk hållbarhet över tid har metoder utvecklats för
nyttoberäkningar och effekthemtagning. Med denna kompetens och erfarenhet blir arbetet
med kort- och långsiktiga prioriteringar allt bättre. Förvaltningen har över tid klarat av att
anpassa roller och arbetssätt så att kvaliteten har kunnat höjas eller bibehållas och
kostnader ändå sänkas.
Sammantaget bedöms förvaltningen driva ett arbete som ger en god ekonomisk
hushållning men det finns självklart potential till förbättringar. Ytterligare krav på
kostnadssänkningar och svårigheter att kompetensförsörja ger behov av fortsatt förändrade
arbetssätt. En tillitsbaserad organisationskultur är en förutsättning och fokus på kvalitet för
mottagare av förvaltningens verksamhet avgörande.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

5.2

Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
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Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är Bedömning
lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Kommentar: Fler utvecklingsinsatser pågår inom förvaltningen för nå ökad tillgänglighet
(både externt och internt) så som utveckling av kundtjänst, gotland.se, intranätet och etjänster. Servicemätningens resultat för förvaltningen är kopplad till resultatet för kultur
och fritid. I den senaste undersökningen uppgår resultatet vad gäller e-post svar inom en
dag till 100% vilket kan jämföras med tidigare år då resultatet legat mellan 67-92%.
Resultatet beträffande andel som tar kontakt via telefon som får direkt svar på enkel
fråga uppgår till 66% ett förbättrat resultat jmf med de närmast tidigare åren.
Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara
Bedömning
medskapande och blir respektfullt bemötta
Kommentar: Förvaltningens verksamhet riktar sig såväl internt som externt. För det
interna sker dialog i olika forum som kunduppföljningsmöten, olika råd, nätverk mm.
Arbetet sker med olika grad av planering och ett identifierat utvecklingsbehov är att
stärka det systematiska kvalitetsarbetet. För det externa sker dialog med en rad aktörer;
intresseföreningar, myndigheter, företag, föreningar, nätverk mm. Bra utveckling finns
bland annat inom måltidsverksamheten som arbetar med synpunktshantering, gästers
medverkan i smaktester mm. Ur ett näringslivsperspektiv så indikerar olika mätningar att
målet ännu inte är nära att uppfyllas.
Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och
Bedömning
tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
Kommentar: Förvaltningen bedöms ha påverkat måluppfyllelsen i positiv riktning genom
det arbete som bedrivs för att utveckla processer och digitalisering i samtliga
verksamheter. Insatser är gjorda för att förbättra styrning och ledning och också metoder
och verktyg för stödjande insatser. Arbetssätt förnyas och kraft läggs på att utveckla
kunskap kring nyttoberäkningar och effekthemtagning. Konkret kan lyftas exempel som
beslutsstödsystemet, införande av administrativa robotar på ekonomiservice och lön
samt verktyg för digitala möten. En indikator som visar positiv förflyttning av
måluppfyllelsen är att antal nomineringar till förnyelsepriset ökat från förvaltningen.
Detta från två år 2017 till sex år 2019.
5.3

Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Bedömning

Kommentar: Utifrån förvaltningens regionövergripande personalstrategiska arbete har
aktiviteter utifrån organisationskartläggningen och den nya ledarstrategin planerats.
Regionstyrelseförvaltningen som förvaltning har i dagsläget inga inplanerade aktiviteter
för en tillitsbaserad kultur förutom att alla chefer ska gå utbildning i förändringsledning
under hösten. Förvaltningen arbete avvaktar det regionövergripande arbetet.
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Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och Bedömning
strategiskt arbete
Kommentar: En förändringsledningsutbildning för chefer i Normas regi har genomförts på
ett antal förvaltningar, regionstyrelseförvaltningen genomgår utbildningen i höst.
Projektet Heltid som norm drivs enligt plan. Förvaltningen kan konstatera att andelen
tillsvidareanställda medarbetare med heltidstjänst har ökat med 2 procentenheter jämfört
med föregående period, vilket är en positiv indikator. Aktiviteter utifrån
kompetensförsörjningsplaner pågår, bland annat har prioriterade grupper utifrån ett
kompetensförsörjningsperspektiv särskilt lyfts fram och den digitala kompetensen har
höjts genom förändring till mera digitala arbetssätt. Utifrån bland annat ovan bedöms
förvaltningen har förflyttat sig i positiv riktning mot målet.
Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det
Bedömning
aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar: Regionens nya arbetsmiljöpolicy har skickats ut till samtliga chefer på
förvaltningen för att informera om och för att diskuteras vid arbetsplatsträffar. Genom
att göra arbetsmiljöpolicyn, och också målen i policyn kända, är aktiviteterna utifrån
SAM-uppföljningen genomförda. En inplanerad workshop tillsammans med
förvaltningens chefer utifrån resultatet i medarbetarenkätens ställdes in under våren pga
Covid-pandemin.
Arbetsmiljöfrågorna har varit i fokus under våren pga Covid-19-pandemin. Trots
pandemin och en markant ökning av sjuktalet under mars månad, är sjuktalet under
perioden lägre än föregående period. Utifrån ovan har förvaltningen flyttat sig i positiv
riktning mot målet.
5.4

Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner
samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Mål 16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden
Kommentar: Ej utvärderad

Bedömning

Mål 17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1
Bedömning
procent av nettokostnaden
Kommentar: För att nå målet har besluts fattats om ett effektiviseringsprogram med syfte
att driva på, koordinera, samordna, följa och stödja effektiviseringsarbeten med syfte att
minska kostnader, undvika suboptimeringar och hitta samordningsvinster. Bedömningen
är att programmet och dess ingående projekt har potential att förflytta Region Gotland i
en riktning i linje med programmets mål och ambitioner.
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Mål 18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att
Bedömning
soliditeten varje år förbättras och närmar sig 45 procent vid
mandatperiodens slut
Kommentar: Investeringsbehovet i Region Gotlands skattefinansierade verksamheter är
stort och begränsas rent ekonomiskt av utrymmet som skapas av avskrivningar och
resultat. Ju bättre resultat desto mer investeringsutrymme finns tillgängligt. För att med
de ekonomiska begränsningar som finns utnyttja investeringsutrymmet till de
investeringar som ger mest nytta för regionen har investeringsprocessen förändrats. Den
nya investeringsprocessen innehåller ett nytt moment i form av långsiktiga
investeringsplaner. Alla berörda nämnder har lämnat in en investeringsplan som underlag
inför dialogmöten och budgetberedning. Formen behöver fortsätta att utvecklas, men
resultatet är ändå gott för att vara första året. Tanken är att långsiktigt kunna planera och
prioritera de stora investeringar som kommer framåt.

6 Väsentliga personalförhållanden
Inom området medarbetare har ett antal aktiviteter planerats eller påbörjats under perioden
vilka syftar bland annat till att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare och ledare ges
förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling, dock har ett antal aktiviteter flyttats
fram pga den pågående Covid-19-pandemin. Pandemin har inneburit att vissa medarbetare
arbetar på distans i olika omfattning av arbetstiden och att arbetsplatser samt arbetssätt
förändrats. I de verksamheter där arbete på distans ej har varit möjligt, har det varit av vikt
att alltid överväga digitala möten samt att hålla avstånd för att minska fysiska kontakter.
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har varit i fokus under perioden. Riskbedömningar har
genomförts utifrån verksamheternas olika förutsättningar samt utifrån medarbetares oro
och för att säkerställa en god arbetsmiljö och bemanning under pandemin. Utifrån
förvaltningens regionövergripande uppdrag har utökade möten med skyddsombud, fackliga
organisationer och centrala funktioner inom förvaltningarna genomförts, vilket har gett en
helhet och ökat samarbete såväl inom som mellan förvaltningar. I samband med att
distansundervisning genomfördes i gymnasieskolan under våren genomfördes ett antal
förflyttningar av medarbetare inom avdelningen vid måltidsverksamheten.
Under mars månad kunde förvaltningen konstatera en stor ökning av korttidsfrånvaro,
sannolikt beroende på Covid-19 pandemin, korttidsfrånvaron har därefter återgått till mera
normala nivåer.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

6.1

Lönebildning

Majoriteten av förvaltningens medarbetare har ännu inte fått ny lön i 2020 års nivå då
löneavtalen förlängts till sista oktober på grund av Covid-19-pandemin. För att nå ökad
jämställdhet prioriterades yrkesgruppen bibliotekarier i 2019 års löneöversyn, under 2020
fortsatte prioriteringen av gruppen. Även badvaktmästare samt enhetschefer vid måltid
kommer att prioriteras utifrån jämställdhet när 2020 års lönerörelse fortsätter i höst. Hur
stor effekt satsningarna ger kommer att kunna utläsas i regionens årliga lönekartläggning,
men bedömningen i dagsläget är att ytterligare extra satsningar på ovan grupper inte
kommer att behöva göras under 2021.
För att underlätta rekryteringen av svårrekryterade grupper kommer en satsning att
genomföras mot yrkesgruppen chaufförer när lönerörelsen återupptas i höst.
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För att klara kompetensförsörjningen har analys och diskussioner kring prioriteringsbehov i
lönerörelse 2021 förts. Bedömningen är att en fortsatt satsning på bristyrken såsom t ex
HR-specialister, IT-specialister samt kommunikatörer är nödvändig för att kunna behålla
och rekrytera medarbetare.
6.2

Personalvolym

Från juli 2019 till juli 2020 har antalet månadsanställda medarbetare minskat med tolv.
Antalet tillsvidareanställda har minskat med 30 och antalet tidsbegränsat har ökat med 18.

Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad (den bruna linjen)

Minskningen av antalet tillsvidareanställda ses framför allt vid försörjningsavdelningen (12),
och vid kultur och fritidsavdelningen (10). Vid försörjningsavdelningen ses en minskning
av tillsvidareanställda inom städverksamheten respektive vid vaktmästeri och transport,
vilket främst beror på vakanser till följd av att medarbetare avslutat sin anställning
alternativt är tjänstlediga, men även till del också på grund av effektiviseringar. Vid kultur
och fritidsavdelningen beror minskningen av antalet tillsvidareanställda framför allt på att
vakanser, främst inom biblioteksverksamheten, inte alltid återbesatts som ett led i
effektivisering av verksamheten.
Ökningen av antalet tidsbegränsat anställda ses framför allt vid regional utveckling (5) och
vid försörjning (6). Vid regional utveckling beror ökningen på bemanning av projekt samt
att avdelningen tagit in extra resurser för att klara de extra uppdrag som tillkommit till följd
av Coronapandemin, såsom inrättande av temporär tjänst som företagsjour. Vid
försörjningsavdelningen beror ökningen framför allt på att man inom städverksamheten
anställt tidsbegränsat på vakanta befattningar.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Antalet månadsanställda årsarbetare (625) har minskat med sex jämfört med juli föregående
år (631). Antalet tillsvidareanställda årsarbetare (568) har minskat med 24 jämfört med juli
föregående år (592) och antalet visstidsanställda årsarbetare har ökat med 18, från 38 till 56
årsarbetare.

Alla anställningsformer
Tillsvidare
Tidsbegränsad

Antal
anställda

Antal
årsarbetare
enl. ÖK

654
594
60

625.26
568.67
56.59

Minskningen av antalet månadsanställda årsarbetare understiger minskningen av antalet
medarbetare med sex. Detta beror bland annat på att vid avdelningarna måltid och
försörjning har antalet deltidsanställda minskat med elva jämfört med föregående år,
samtidigt har också de deltidsanställdas sysselsättningsgrad ökat något. Antalet
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heltidsanställda på förvaltningen har ökat med 2 %-enheter. Ett resultat av den påbörjade
heltidsresan.
Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen ökade med cirka fem årsarbetare jämfört med
föregående period 2019. Den arbetade tiden för månadsanställda medarbetare ökade med
cirka nio årsarbetare samtidigt som den arbetade tiden för timanställda minskade med cirka
fyra årsarbetare. Den största ökningen av faktiskt arbetad tid för månadsanställda ses vid
regional utveckling, där också antalet medarbetare ökat under perioden och den största
minskningen ses vid kultur och fritidsavdelningen, där antalet medarbetare minskat utifrån
effektiviseringar i verksamheten.
Heltidsarbetare
Jan - Jul 2020

Heltidsarbetare
Jan - Jul 2019

90 Regionstyrelseförvaltning totalt

508.9

504.2

90000 Regiongemensamt
90001 Förvaltningsledning/stab
90002 Kvalité o digitalisering
90003 HR-avdelning
90004 Måltidsavdelning
90005 Försörjningsavdelning
90006 Ekonomiavdelning
90007 Kommunikation
90008 Regional utveckling
90009 Kultur och fritid

1.2
22.5
53.3
36.1
90.9
151.8
37.6
21.1
38.2
56.2

1.3
22.3
51.8
35.5
90.6
149.7
35.3
22.5
34.0
61.2

6.3

Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal under perioden januari-juli var 5,8, vilket innebär ett lägre sjuktal
jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 6,3. Kvinnors sjuktal var 6,7, och
männens sjuktal var 4,0. Jämfört med 2019 har både kvinnors och mäns sjuktal sjunkit med
0,5 respektive 0,3. Att kvinnors sjuktal överstiger männens beror till största delen på att de
är överrepresenterade inom serviceverksamheterna där den fysiska arbetsmiljön är relativt
tung.
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En markant tillfällig ökning av sjuktalet ses under mars månad, cirka 2 procentenheter,
jämfört med mars 2019, därefter har sjuktalet sjunkit till mera normala nivåer igen.
Ökningen av sjuktalet under mars månad bestod av högre korttidsfrånvaro och denna
hänförs främst till Covid-19-pandemin, där rekommendationen till medarbetare varit att
stanna hemma från arbetet även vid lättare luftvägssymtom.
Under perioden januari-juli har den korta sjukfrånvaron, upp till och med dag 14 ökat,
samtidigt har den längre sjukfrånvaron, från dag 15 och uppåt minskat. En minskning av
sjuktalet ses främst vid ekonomiavdelningen och vid regional utveckling, vilket framför allt
beror på färre insjuknande i influensa och förkylning samt färre långtidssjukskrivningar. En
ökning av sjuktalet ses bland annat vid kultur och fritid och kommunikationsavdelningen.
Ökningen av sjukfrånvaron beror dels på Covid 19-pandemin samt att det vid
kommunikationsavdelningen funnits ett par fall av långtidssjukskrivningar. Då avdelningen
är relativt liten får enstaka fall stort genomslag i procent.
Hälften av avdelningarna har fortfarande ett sjuktal över regionens målnivå om högst 4,5.
De sedan tidigare relativt höga sjuktalen vid avdelningarna måltid (7,7) försörjning (7,2),
kommunikation (8,5) samt kultur och fritid (8,2) kvarstår. Åtgärder som planeras/har
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genomförts för en bättre arbetsmiljö och lägre sjuktal är bland annat förstärkt bemanning
och intern rotation vid avdelningen kommunikation, vid måltidsorganisationen genomförs
arbeten som syftar till att den fysiska arbetsmiljön i köken förbättras och att
grundbemanningen är stabil. Kultur och fritidsavdelningen har arbetat med att komma till
avslut med ett antal rehabiliteringsärenden samt arbetar med att förbättra arbetsmiljön med
stöd av företagshälsovården.
Sjuktal % Jan - Jul 2020
Alla kön
Kvinna
Man

5.80%
6.71%
3.96%

2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

7 Ekonomisk uppföljning och prognos
7.1

Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till +8,5 mnkr. I stort kan resultatet förklaras av erhållet
statsbidrag för sjuklönekostnader, överskott i kapitalkostnadsbudgeten samt överkott i
budgeten för förstudier rörande exploateringsprojekt. Under året har budgeten förstärkts
med 10,3 mnkr varav 5,3 mnkr sedan senaste uppföljningen efter april. I resultatet finns ett
flertal poster som påverkar resultatet åt båda håll. Dessa är bland annat en för perioden
positiv semesterlöneskuldsförändring, överskott i vissa centrala anslag exempelvis inom
HR, överkompensation tillfälligt gymnasieluncherbjudande, kostnad för värdereglering av
lager, ökade intäkter vid försäljning av leasingbilar, tidigarelagd bidragsutbetalning,
vakanser, minskade intäkter till följd av pandemin men även minskade kostnader för till
exempel resor.
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Konto (tkr)

Budget Jan Aug 2020

Utfall Jan - Avvikelse Jan
Aug 2020
- Aug 2020

Utfall JanAug 2019

Resultaträkning

-257 216

-248 721

8 495

-231 695

INTÄKTER
3 Intäkter/ Inkomster

275 228
275 228

293 199
293 199

17 971
17 971

284 645
284 645

-532 444
-90 416
-242 729
-125 247
-74 007
-46

-541 920
-109 576
-232 474
-127 919
-71 911
-39

-9 476
-19 161
10 255
-2 672
2 095
7

-516 340
-98 080
-223 969
-127 360
-66 183
-748

KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
5 Kostnader för arbetskraft
6 Övr. verksamhetskostnad
7 Övr. verksamhetskostnad
8 Resultaträkningens övr in
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Verksamhet (tkr)
Summa
12 Stöd till politiska partier
14 Nämndadministration
15 Övrig politisk verksamhet
22 Teknisk verksamhet
26 Näringslivsfrämjande åtg
28 Räddningstjänst
29 Övrig infrastruktur
30 Kultur o fritidsverks.
31 Kulturverksamhet
35 Biblioteksverksamhet
36 Fritidsverksamhet
61 Flyktingmottagning
92 Kommungem. adm.
97 Försörjningsverksamhet

Organisation (tkr)
90 RSF
90000 Regiongemensamt
90001 Förvaltningsled./stab
90002 Kvalité o digitalisering
90003 HR-avdelning
90004 Måltidsavdelning
90005 Försörjningsavdelning
90006 Ekonomiavdelning
90007 Kommunikation
90008 Regional utveckling
90009 Kultur och fritid
7.1.1

Delårsrapport 2 RSF

Budget Jan
- Aug 2020

Utfall Jan - Avvikelse Jan
Aug 2020
- Aug 2020

Utfall JanAug 2019

-257 216
-4 927
-6 276
-2 754
-3 333
-32 804
-400
-605
-3 154
-20 840
-18 136
-33 893
0
-130 082
-12

-248 721
-6 803
-5 801
-2 559
-775
-37 287
-954
-531
-1 929
-22 922
-17 897
-36 367
265
-115 696
537

8 495
-1 876
474
194
2 558
-4 483
-554
73
1 225
-2 082
239
-2 475
265
14 387
549

-231 695
-6 589
-6 055
-2 531
-33 595
-368
-413
-1 615
-22 026
-17 847
-32 900
-38
-111 360
3 641

Budget Jan
- Aug 2020

Utfall Jan Aug 2020

Avvik. Jan Aug 2020

Utfall JanAug 2019

-257 216
-22 625
-23 341
-39 812
-34 260
-12
0
-27 402
-10 250
-23 491
-76 023

-248 721
-29 607
-15 601
-37 949
-29 460
2 526
-1 724
-26 854
-10 825
-20 111
-79 116

8 495
-6 982
7 740
1 863
4 800
2 538
-1 724
548
-575
3 380
-3 093

-231 695
-27 429
-14 958
-31 478
-31 836
1 846
2 014
-27 489
-9 463
-18 513
-74 388

Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående
pandemi

Nedan redovisas ett antal ekonomiska effekter av Covid-19 i form av budgetförstärkningar,
erhållna statsbidrag och extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter.


Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22






Särskilda satsningar för näringslivet på totalt 4,3 mnkr har utbetalts i perioden.
Finansiering har skett inom ram för näringslivsanslaget. Inom ram har även en
företagsjour hanterats.
Särskild insats för måltider till gymnasieelever under skolans övergång till
distansundervisning har skett till en kostnad på 2,9 mnkr. Kostnaden har täckts av
ramtillskott. Erbjudandet nyttjades i lägre omfattning än ramtillskottet (3,5 mnkr)
beräknades till. Till detta tillkommer även att gymnasieskolan betalt måltiderna i
vanlig ordning.
För att möjliggöra stärkta folkhälsoåtgärder har budgetförstärkning erhållits med
1,8 mnkr. Dessa medel kommer först användas i höst. Ingen kostnadseffekt i
perioden.
Förvaltningen har erhållit statsbidrag för sjuklöner med 2,6 mnkr.
Sjuklönekostnaden ligger på samma nivå som föregående år. Vilket innebär att
förvaltningen inte haft någon extraordinär kostnad motsvarande statsbidraget.
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För information till allmänheten uppgår i perioden kostnaderna till ca 0,5 mnkr för
vilka statsbidrag sökts.
 En extra ordinär kostnad i perioden är vissa inköp av skyddsutrustning till
varuförsörjningen. En värdereglering uppgående till 4,7 mnkr har genomförts i
perioden. Statsbidrag kommer sökas.
 Uteblivna intäkter märks bland annat för Almedalsveckan, badhusen, uthyrning av
idrottshallar och utrustning. Dessa beräknas till ca 2,0 mnkr.
 Inom kultur och fritids bidragsbudget har omdisponeringar gjort i form av flytt
mellan investeringsbidrag till driftbidrag.
Inom investeringsbudgeten har extra inköp av datorer och licenser genomförts med ca 2,0
mnkr.


7.2

Årsprognos

Förvaltningen prognostiserar på helår ett resultat uppgående till 10 mnkr. I prognosen
ligger en kostnad för lagerreglering på 4,7 mnkr mot bakgrund av pandemin. Denna post
kommer det ansökas statsbidrag för. Eventuell kompensation är inte upptagen i prognosen.
Precis som i perioden förklaras resultatet i stor av tillfälligt överskott i
kapitalkostnadsbudgeten och överskott av driftmedel för förstudier exploatering, samt
erhållet statsbidrag för sjuklöner. Utöver detta redovisar resultatenheterna överskott, måltid
till följd av överkompensation för gymnasieluncherna och försörjningen i huvudsak
beroende på överskott vid försäljning av bilar. I övrigt förklaras resultatet av överskott i
vissa centrala anslag såsom fackliga företrädare och partistödets ungdomsdel samt allmänt i
upptagna budgetar för personal exempelvis vakanser och minskade rese- och
utbildningskostnader.
Konto (tkr)
Resultaträkning
INTÄKTER
3 Intäkter/Inkomster
KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
5 Kostnader för arbetskraft
6 Övr. verksamhetskostnad
7 Övr. verksamhetskostnad
8 Resultaträkningens övr in
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Verksamhet (tkr)
Summa
12 Stöd till politiska partier
14 Nämndadministration
15 Övrig politisk verksamhet
22 Teknisk verksamhet
26 Näringslivsfrämjande åtg
28 Räddningstjänst
29 Övrig infrastruktur
30 Kultur o fritidsverksamh

Budget 2020

Senaste
prognos
2020

Avvikelse

Utfall 2019

-385 843

-375 843

10 000

-350 599

412 767
412 767

433 483
433 483

20 717
20 717

448 948
448 948

-798 609
-135 637
-364 130
-187 754
-111 020
-69

-809 326
-146 106
-357 866
-191 371
-113 915
-68

-10 716
-10 469
6 264
-3 617
-2 895
1

-799 547
-140 473
-346 152
-198 541
-113 209
-1 173

Budget 2020

Senaste
prognos
2020

Avvikelse

Utfall 2019

-385 843
-7 391
-9 414
-4 131
-5 000
-49 211
-600
-907
-4 732

-375 843
-6 991
-9 061
-4 131
-1 750
-51 578
-600
-907
-3 382

10 000
400
353
0
3 250
-2 367
0
0
1 350

-350 599
-6 589
-9 024
-4 026
-4 690
-46 288
3 089
-604
-2 442
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31 Kulturverksamhet
35 Biblioteksverksamhet
36 Fritidsverksamhet
61 Flyktingmottagning
92 Kommungem. adm.
97 Försörjningsverksamhet

-31 263
-27 207
-50 844
0
-195 142
0

-31 958
-27 584
-51 249
100
-189 647
2 895

-695
-377
-405
100
5 495
2 895

-30 969
-27 911
-50 678
146
-173 011
2 398

Årsprognos per avdelning

Kvalitet och digitalisering (+0,4 mnkr)
Prognosen ligger fast sen tidigare prognoser och är fortfarande i stort i linje med budget.
Den avvikelse avdelningen trots allt kan se är på investeringssidan där Covid-19 inneburit
investeringar på cirka 2 mnkr utöver budget. Detta på bärbara datorer att användas av
personal som behöver arbeta hemma.
HR-avdelning (+1,5 mnkr)
Avdelningens totala resultat för perioden håller sig väl inom budget. Det finns medel för
organisationskulturarbete, arbetsmiljö, facklig tid och kompetensförsörjning som kommer
nyttjas mer under hösten men inte fullt ut. Även HR-stöd beräknas ge ett positivt resultat
beroende på vakanser.
Måltidsavdelning (+1,6 mnkr)
Årsprognosen beräknas till 1,6 mnkr. Positivt resultat räknas för personal-, livsmedelssamt lokalkostnader till följd av förseningar i byggprojekt vilket möjliggjort hantering av
kostnader i samband med måltidsutredningen och påbörjad förstudie för en ombyggnation.
Den främsta anledningen till den goda prognosen hänförs till en överkompensation för
hanteringen av gymnasieluncherna under perioden med elevernas distansundervisning.
Erbjudandet om att hämta lunch på restaurang eller i butik nyttjades till ca 65%.
Försörjningsavdelning (+1,4 mnkr)
Försörjningsavdelningen redovisar ett prognostiserat resultat på 1,4 mnkr. Överskottet
finns i huvudsak inom verksamhetsområdena hjälpmedel- och varuförsörjning, städ samt
fordon där försäljningen av regionens leasingbilar beräknas ge ett betydande överskott. I
prognosen ligger en värdereglering av varuförsörjningens lager på 4,7 mnkr. Detta
beroende på dyra inköp av skyddsutrustning under pandemin som nu värderegleras. Vad
gäller regionens portokostnad befaras likt tidigare år ett underskott med ca 0,8 mnkr.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Ekonomiavdelning (-0,7 mnkr)
Avdelningens prognos är totalt -0,7 mnkr. Det är 0,2 mnkr kr bättre än föregående
prognos. Upphandlingsfunktionen redovisar ett prognostiserat underskott på närmare 0,9
mnkr. Detta beroende på kritisk bemanningssituation innebärande höga konsultkostnader.
Konsultkostnader för att få beslutsstödets alla funktioner på plats är fortfarande över
budget men balanseras av andra överskott.
Kommunikation (-0,8 mnkr)
Avdelningen räknar just nu med ett underskott på cirka -0,8 mnkr. En anledning till detta
underskott är uteblivna intäkter från årets uteblivna Almedalsvecka. Åtgärder har vidtagits
genom att bromsa kostnader kopplade till veckan, och genom att omfördela
arbetsuppgifter till kommunikationsarbetet kopplat till pandemin - något som
förhoppningsvis kommer kompenseras. Fram till augusti är merkostnaden 0,4 mnkr
kopplat till corona.
Regional utveckling (+0,9 mnkr)
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Avdelningens resultat beräknas till +0,9 mnkr. I prognosen ligger ett stort överskott på
närmare 3,4 mnkr för förstudier i exploateringsprojekt till följd av i huvudsak
tidsförskjutningar av budgeterade projekt. Detta innebär att avdelningen inte behöver nyttja
beslut om att använda eget kapital (1,5 mnkr) till uppdraget att öka befolkningen.
Avdelningen hanterar även detta år den icke budgeterade kostnaden om 0,6 mnkr till
trygghetsboende. Utöver detta har verksamheten även en del tillkommande kostnader till
följd av politiska beslut i syfte att motverka negativa effekter av Coronapandemin.
Kultur och fritid (-0,1 mnkr)
Avdelningen redovisar en prognos på -0,1 mnkr. Totalt sett är prognosen i samma nivå
som tidigare. Intäktsbortfall räknas för bad och uthyrning till följd av pandemin. Detta
tillsammans med en kostnad för personalomställning balanseras av vakanser och ett
tillfälligt statsbidrag för etableringsstöd. Enligt beslut har bidrag styrts om mellan
investeringsstöd som ligger inom fritid till kulturstöd.
Förvaltningsgemensamt (+5,7 mnkr)
Utifrån de näringslivssatsningar som gjorts mot bakgrund av pandemin så är anslaget för
näringslivsinsatser intecknat. En låg investeringsnivå i perioden ger tillfälligt en positiv
effekt på kapitalkostnaderna med 2,1 mnkr. I övrigt förklaras överskott av att förvaltningen
erhållit ett tillfälligt statsbidrag för att täcka sjuklönekostnader med 2,6 mnkr. Anslaget för
partistöd (ungdomsdelen) beräknas inte heller falla ut i budgeterad omfattning. Dessutom
syns en pandemieffekt i minskade kostnader för konsulter, konferenser, resor mm.
Organisation (tkr)

Budget 2020

Senaste
prognos
2020

Avvikelse

Utfall 2019

-385 843
-33 941
-35 014
-59 724
-51 395
0
0
-41 107
-15 376
-35 240
-114 046

-375 843
-33 361
-29 848
-59 288
-49 855
1 595
1 400
-41 830
-16 126
-34 357
-114 173

10 000
580
5 166
436
1 540
1 595
1 400
-723
-750
883
-127

-350 599
-30 771
-27 933
-45 152
-50 094
1 998
803
-42 342
-14 884
-30 340
-111 884

90 RSF
90000 Regiongemensamt
90001 Förvaltningsled/stab
90002 Kvalité o digitalisering
90003 HR-avdelning
90004 Måltidsavdelning
90005 Försörjningsavdelning
90006 Ekonomiavdelning
90007 Kommunikation
90008 Regional utveckling
90009 Kultur och fritid
7.2.2

Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående
pandemi

Utöver redovisat under avsnitt extra ordinära kostnader i perioden har ett visst fortsatt
intäktsbortfall räknats med i prognosen.
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7.3

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen i perioden är 7% i förhållande till samma period föregående år.
Prognosen för helåret lär hamna i samma nivå. Sammantaget ryms
nettokostnadsutvecklingen inom given budgetram som tillåter en utveckling med ca 10%.
Personalkostnader
I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 3,8
procent.
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Kostnad
jan-aug
2020
128 820
93 124
10 530
232 474

Motsvarande
period fg år
125 762
91 598
6 608
223 969

Kostnadsökning Procentuell
förändring
3 057
1 525
3 922
8 505

2,4
1,7
59,3
3,8

Personalkostnaderna redovisar i förhållande till budget för perioden ett överskott på 10,2
mnkr. I perioden redovisas då en positiv förändring av semesterlöneskulden med 4 mnkr.
Årsprognosen pekar på en avvikelse på +6,3 mnkr
Övriga kostnader
Utbildnings- och resekostnaderna har minskat i jämförelse med föregående år. Under
perioden har 2,0 mnkr används jämfört med 3,8 mnkr 2019. Periodens resultat ligger 1,3
mnkr under budgeterad nivå. En tydlig pandemieffekt.
Hittills under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 7,0 mnkr jämfört med 8,3 mnkr
föregående år. Jämfört med budget redovisas ett underskott för perioden med 1,6 mnkr.
Detta förklaras av konsultkostnader för icke budgeterade projekt. Konsultkostnader i
ordinarie verksamhet uppvisar ett överskott på ca 0,6 mnkr.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 23,0 mnkr att jämföras
med 24,4 mnkr föregående år. Kostnaden för perioden ligger ca 1,4 mnkr under
budgeterad nivå. Detta beror till viss del på att måltidsproduktionen avseende
gymnasieluncher under senare delen av våren hanterats på annat sätt och att restaurangerna
haft lägre försäljningsvolym.
Lokalkostnaderna uppgår till 44,5 mnkr i perioden att jämföras med 44,4 mnkr föregående
år. I jämförelse med periodens budget redovisas ett överskott på 1,3 mnkr. Årsprognosen
uppgår till +0,6 mnkr.
Utbetalning av bidrag ligger i perioden 6,8 mnkr högre än föregående år. Detta är en effekt
av beslut kopplat till pandemin där tidigareläggning av utbetalningar och särskilda
satsningar gjorts.
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Avskrivningar och internränta
Kostnaden för avskrivningar och internränta har ökat med 1,7 mnkr i jämförelse med
föregående års motsvarande period, 16,0 mnkr jämfört med 14,3 mnkr. I förhållande till
budget redovisas en positiv avvikelse för perioden med 1,8 mnkr. Kostnaderna beräknas
öka i takt med att förvaltningen genomför årets investeringar. I prognosen för helår
redovisas ett beräknat överskott på 2,1 mnkr.
Intäkter
Den stora avvikelsen mellan budget och utfall/prognos förklaras av att vissa större projekt
med extern finansiering inte budgeterats. Även intäkterna för resultatenheterna beräknas till
viss del, till följd av ökad volym, bli högre än budgeterat. Detta gäller framför allt inom
varuförsörjning och hjälpmedelsverksamheten där en större ökning ses.
7.4

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 39,0 mnkr inklusive kompletteringsbudget. Av
beviljat utrymme beräknas 26,2 mnkr åtgå under året. Kvar av budgeten är 12,7 mnkr varav
merparten kommer begäras i kompletteringsbudget.
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Investeringstyp (tkr)
Pott
IT-investeringar
Ombyggnationer kök
Landsbygdsutveckling
Meröppna bibliotek
Summa

Budget
inkl KB
3 400
28 555
500
6 000
500
38 955

Utfall
tom aug

Prognos
utbetalning
2020

714
14 501
0
0
0
15 215

3 400
22 340
0
0
500
26 240

Kvar av
budget
2020
0
6 215
500
6 000
0
12 715

Prognos
utbetalning
2021
0
6 170
0
6 000
0
12 170

Pott
Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till
ersättningsinvesteringar inom måltid, försörjning och kultur och fritidsverksamheterna.
IT-investeringar
Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som
tjänst och reinvesteringar i IT-infrastruktur samt utveckling av den tekniska plattformen.
Vidare planeras utveckling av E-tjänster, digital långtidslagring och utbyggnad av trådlösa
nät.
Ombyggnation kök
Investeringsmedel motsvarande 6,4 mnkr för ombyggnationer av kök är överflyttade till
tekniska nämnden. Kvar finns medel för en förstudie som numera inte ska gå över
investeringsbudgeten utan hanteras inom driften.
Landsbygdsutveckling
Diskussioner pågår kring iordningställande av cementplattan i Hemse ishall.
Meröppna bibliotek
Region Gotlands första meröppna bibliotek öppnades i april 2019. Investering fortgår
enligt plan.
Exploateringar
Den sammanlagda budgeten för exploatering som ännu inte överflyttats till tekniska
nämnden uppgår till 91,2 mnkr. Hittills i år har 85,1 mnkr överflyttats. Prognos för dessa
kommer att redovisas av tekniska nämnden. Av de medel som är upptagna under
regionstyrelsen är prognosen för närvarande upptagen till 0. Viss osäkerhet råder kring nått
enstaka projekt som eventuells kommer påbörjas under hösten. I kompletteringsbudgeten
för 2021 beräknas 22,1 mnkr begäras. I sammanställningen nedan ingår även omkostnader
vid försäljning och förvärv av fastigheter vilket inte budgeteras.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Investeringstyp
(tkr)
Exploatering RSF
Försäljning/förvärv

Budget
inkl KB
91 213
0

Utfall
tom aug
0
6 569

Prognos
Kvar av
utbetalning budget
2020
2020
0
6 569

91 213
-6 569

Prognos
utbetalning
2021
22 109
0
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Investering per projekt
Nedan följer en sammanställning per investerings-/exploateringsprojekt.
Projekt (tkr)
Summa Investeringsprojekt
Investeringar RSF:s verksamhet
Pott
28556 Investeringspott RSF
IT-investeringar
28015 E-tjänster inkl eHälsa
28020 Digital långtidslagring
28514 Teknisk plattform
28550 PC som tjänst
28551 Reinv. IT- infrastruktur
28662 Trådlösa nät
28670 Kontorsprogr. Officepaket
28671 Windows 10
28673 Dokumenthanteringssystem
28674 Trådlösa nät Äldreboenden
28676 Programsystem Almedalsv.
28678 Digitala sammanträden
28704 Bokningssystem
Ombyggnationer kök
28553 Investering måltid ombygg
Landsbyggdsutveckling
28045 Landsbygdsutveckling
Meröppna bibliotek
28700 Meröppet bibliotek

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Exploatering
81003 Sotaren Terra Nova
81004 Sotaren terra Nova VA
81006 Östercentrum
81007 Visby hamn stadsutveckl
81008 Torslunden Visby N
81009 Förtätningsprojekt Visby
81010 Industrimark
81012 Roma Ekgatan
81020 Bostadsproj utanför Visby
81021 Medel för tidiga skeden
81022 Pott kommande proj expl
Förvärv/försäljning fastighet
14000 Förvärv/ kommande försälj
14040 Försäljning Fastighet

Budget
2020
-130 168.0

Utfall 2020
Jan- Aug
-21 783.4

-108 384.6

Prognos
2020
-32 809

-3 400.0

-713.8

-2 686.2

-3 400

-2 540.0
-1 200.0
-3 605.0
-8 000.0
-3 000.0
-1 989.0
-250.0

-2 994.7

454.7
-1 200.0
-3 445.2
857.8
-1 148.0
-1 989.0
-250.0
127.5
-4 000.0
-1 195.6
-866.4
-1 000.0
-400.0

-2 995

-159.8
-8 857.8
-1 852.0
-127.5

-4 000.0
-1 571.0
-1 000.0
-1 000.0
-400.0

-375.4
-133.6

Avvikelse

-500.0

-500.0

-6 000.0

-6 000.0

-500.0

-500.0

-16 109.0
-3 000.0
-6 364.0
-6 740.0
-5 000.0
-3 000.0
-7 000.0
-3 000.0
-6 000.0
-5 000.0
-30 000.0

-16 109.0
-3 000.0
-6 364.0
-6 740.0
-5 000.0
-3 000.0
-7 000.0
-3 000.0
-6 000.0
-5 000.0
-30 000.0
-4 950.0
-1 618.7

4 950.0
1 618.7

Prognos
2021
-34 279

-1 200
-1 205
-9 900
-3 000
-1 989
-123
-127
-4 000
-1 571
-430
-1 000

-570
-400

-6 000
-500
-16 109
-3 000

-3 000

-4 950
-1 619
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Politikerorganisationen

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd. Resultatet för perioden januari till augusti uppgår till 2,9 mnkr. Avvikelse
förklaras i stort av att vissa kostnader för revision inte följer lagd periodisering av budget
utan sker senare under året. Vidare effekter av pandemin som minskat kostnader för
arvoden, resor och representationskostnader.
Den samlade prognosen för helåret är enligt följande i mnkr:
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

+0,4
+1,2
0
0
0
0
+1,6

Utifrån att antalet ledamöter reducerats på bland annat fullmäktigemöten, mot bakgrund av
pågående pandemi, så ses en minskad kostnad för arvoden. I övrigt hänförs beräknad
prognos till att anslaget för utbildning av förtroendevalda inte beräknas åtgå i budgeterad
omfattning samt att övriga kostnader i huvudsak rese-och representationskostnaderna
beräknas bli lägre än budgeterat bland annat mot bakgrund av pågående pandemi.

8 Inkomna synpunkter samt barnkonventionen
8.1

Inkomna synpunkter

Förvaltningen har en specifik aktivitet i verksamhetsplanen som handlar om att arbeta för
att systematisera synpunkthanteringen. I dag sker detta på respektive avdelning men det
saknas ett gemensamt övergripande angreppssätt. Här finns ett arbete kvar att göra.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Till regionens brevlåda för synpunkter har under perioden januari-augusti inkommit 115
synpunkter, 41 av dessa rörde förvaltningens verksamhet. Övriga synpunkter fördelades till
berörda nämnder och till Länsstyrelsen. Av de synsynpunkter som hanterats av
förvaltningen kan 18 inte klassas som varken positiva eller negativa utan är mer av
förbättringskaraktär. Det är 21 negativa synpunkter och 2 positiva. Förbättringsförslagen är
många och inom alla områden till exempel, möjlighet att mantalsskriva sig på Gotland som
deltidsgotlänning, ta ut en extra avgift vid taxiresor innanför murarna och ge en summa för
att bevara världsarvsstaden Visby och använda mer färgade grönsaker i måltiderna till
inneliggande patienter på sjukhuset.
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Områden med positiva
synpunkter

Områden med negativa synpunkter

De två positiva
synpunkterna berömmer regionens
pressträff. Pressträffen får beröm för
sin textning och för Regiondirektör,
Peter Lindvalls tydliga och bra inslag
på Svt nyheter samma kväll.

8 har synpunkter kring Covid-19 och hur Region Gotland sköter
hanteringen och att man välkomna turister till Gotland när det
kan bidra till ökad smittspridning på hela ön. Även synpunkter
på att befolkningen på ön inte sköter sig enligt de föreskrifter
som är framtaga. 3 av dessa synpunkter var kritiska till tekniken
som användes vid gymnasiets luncher
3 synpunkter rör området HR. Det har inkommit 2 negativa
synpunkter på att tjänstemännen är svåra att få tag. 1 kring
hanteringen av rekryteringsannonser.
3 personer tycker att öppettiderna i ishallen bör utökas samt att
säsongen bör förlängas och inte sluta i mars
2 rör baden, renovering av vissa bad behövs, klagomål att det
slarvas med att duscha, äldre besöker badet trots att de är över
70 plus.
2 är missnöjda med posthanteringen
2 anser att upphandlingarna ska ses över inom Region Gotland.
1 tycker att det är dåligt att e-arkivet låg nere en hel helg

Åtgärder
Alla förutom 4 personer som vill ha svar har fått personliga svar. Synpunkterna har hanterats av berörd
verksamhet. Av de som ännu ej fått svar är 2 synpunkter nyligen inkomna.
Sammanställning analys inkomna synpunkter jan-aug 2020

8.2

Barnkonventionen

Under perioden har en digital utbildning om barnrätt i praktiken genomförts för att
förbättra tillämpningen av barnrättslagen. Målgrupp var chefer och strategiska
nyckelfunktioner inom Region Gotland. Dessutom har ett utbildningsmaterial kring
barnrätt tagits fram för användning bland annat på arbetsplatsträffar.
Den pågående pandemin har förändrat förutsättningar och planerade RUS-dialoger med
barn och ungdomar kunde inte genomföras enligt plan. Arbete pågår för att verkställa
andra typer av insatser för att barn och ungdomar ska kunna avge synpunkter och
reflektioner om framtiden på och för Gotland.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Stadssekretariatet arbetar med att komplettera befintlig mall för tjänsteskrivelser med
perspektivet barnkonventionen. På så sätt får verksamheterna som skriver till
regionstyrelsen och fullmäktige stöd i att bedöma förslagen till beslut utifrån ett
barnperspektiv. Regionjuristerna kommer under fjärde kvartalet att genomgå en utbildning
rörande barnkonventionen arrangerad av Barnombudsmannen.
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9 Bilaga - Aktivitetsuppföljning
Social hållbarhet
Aktivitet per mål
Status
Färdiggrad
Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Utveckla kompetensplattformen genom att stärka arbetsformer och
tydliggöra mål och syfte
Kommentar:
Under våren har ett nytt koncept för kompetensplattformen arbetats fram. Tanken är att
öka samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare inom såväl privat som
offentlig sektor. Coronapandemin har dock försenat arbetet. Däremot så återaktiverades
och utökades den befintliga komptensplattformen med möten varje vecka för att hantera
operativa frågor relaterade till Covid-19.
Arbeta fram handlingsplan och genomföra aktiviteter för att öka
antalet gymnasieelever som äter skollunchen, 67% äter idag.
Kommentar:
Inledande dialog fördes med gymnasiet tidigt i våras. Dialogen hamnade i skuggan av
pandemin och gymnasieeleverna hade distansundervisning från mitten av mars till
vårterminens slut. När gymnasieeleverna nu är åter i skolan har fokus legat på ordningen
och logistiken kring en säker hantering vid servering av lunch på plats i
skolrestaurangerna, i detta sammanhang med tonvikt på Wisbygymnasiet Söder. Vidare
finns en koppling mellan lokalernas utformning, skolrestaurangens kapacitet och antalet
gymnasieelever som äter skollunch. En förfrågan om en förstudie är skickad till
projektavdelningen på TKF för att bygga om skolrestaurangen. Planen är att ta upp
diskussionen med gymnasiet igen, utifrån rådande förutsättningar.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Slutföra projektet Bokstart (m UAF och HSF) samt säkerställa
att arbetet tas över i ordinarie verksamhet.
Kommentar:
Projektet är inne i sitt tredje år och arbetet fortgår enligt plan. Arbetet pågår i att ta över
verksamheten i ordinarie verksamhet, uppskrivet behov i strategisk plan och budget för
en samordnare. Avvaktar beslut i budgetberedningen om vidare hantering i
verksamheten.
Följa upp projekt partnerskap med Uppsala universitet och ta fram
förslag till fortsatt samverkansorganisation.
Kommentar:
Under året är en utvärdering genomförd inom den gemensamma styrgruppen för
partnerskapet. Resultatet ger att fokus framåt kommer att ligga mer på att knyta samman
forskning och praktik. Som stöd finns det större innovationsprojekt som kommer att
genomföras under 2020-2022. Nytt förslag till partnerskapsavtal är framtaget och under
remiss i Uppsala Universitet inför beslut i båda organisationernas högsta organ under
hösten.
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Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa
och alla barn har goda uppväxtvillkor
Leda skapande, revidering och implementering av program,
planer och strategier som stärker social hållbarhet och folkhälsa.
Kommentar:
Utvärdering av RSS är genomförd tillsammans med förvaltningschefer och också
BarnSam/VuxenSam samt nätverken. Underlag sammanställt som grund för att inför
årsskiftet utveckla strukturen i relation till nybildad strategisk samverkan social
hållbarhet. Syftet är att förstärka helheten. Inom ramen för regional utveckling/social
hållbarhet har en kartläggning av befintliga program och planer gjorts i samband med
arbetet med RUS. Fortsättning sker i samband med beslut och implementering av
RUS.
Översyn av Mat & Måltidspolicyn är gjord, ett underlag för beslut om att förslagsvis
gå vidare med att revidera. Politiskt beslut inväntas.
Program för god jämlik jämställd hälsa har tagits fram och är beslutat av
regionfullmäktige. Programmet utgör ett viktigt ramverk för regionens
folkhälsoarbete. Vidare har förslag till handlingsplan för suicidprevention arbetats
fram och har remitterats för synpunkter. Färdigt förslag på handlingsplan har efter
omarbetning nu lämnats för beslut. Regionen har formellt stärkt sitt engagemang i
Mindshift som är en plattform för aktörssamverkan för att främja psykisk hälsa i
samhället. En tillsynsplan utifrån alkohol- och tobakslagen har tagits fram och
beslutats. Rutin är framtagen för kontinuerlig uppdatering av lägesbild psykisk ohälsa.
En plan finns på att ta fram en fritidsplan som ersätter dagens fritidspolitiska
program - denna aktivitet är ej startad men planeras skrivas fram som projektdirektiv
hösten 2020. Vidare pågår översyn av fördelningsprinciper för hallar, översyn av avtal
och överenskommelser inom fritid. I övrigt planeras arbete inledas kring Kultur &
Hälsa samt Fritid & Hälsa. Arbete pågår med att skapa förutsättningar till införandet
av en kulturgaranti för barn. Arbete pågår även kring ny kulturplan som ska gälla från
och med 2021, beräknas presenteras för RS i oktober.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Färdigställa regiongemensam anläggningsstrategi för
idrottsanläggningar och starta implementeringen.
Kommentar:
Anläggningsstrategi behandlades av RS i maj. Beslut togs om att anläggningsstrategin
bör inarbetas i en framtida revidering av fritidspolitiskt program.
Utveckla arbetet i Operativt Samverkansforum (där samverkan
med polisen sker kring våld, psykisk ohälsa, utanförskap och
droger) genom att ta fram verksamhetsplan och årshjul.
Kommentar:
Länsdialog på temat skadligt drogbruk som genomförd i samarbete med SKR.
Dialogen bidrog till ökad samsyn kring vilka utmaningar Gotland har i frågan, samt
pekade ut ett antal fokusområden för fortsatt verksamhet. Inom ramen för befintlig
samverkansöverenskommelse med polisen har nya medborgarlöften tagits fram som
parterna har skrivit på. Arbetet med dessa har påbörjats och drivs integrerat med
befintliga samverkansområden inom plattformen Operativt Samverkansforum (OSF).
Forumets verksamhet utvecklats fortlöpande och ett årshjul för gemensamma
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aktiviteter har tagits fram. Som en följd av arbetet inom OSF har fem filmer
producerats som berättar om hur regionen tillsammans med polisen och
Gotlandshem arbetar med "mäns våld mot kvinnor" gällande de våldsutsatta,
förövarna samt barnen.
Mål 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Påbörja arbetet med Region Gotlands organisation under höjd
beredskap genom att identifiera samt krigsplacera inom
samhällsviktiga verksamheter
Kommentar:
Arbetet är påbörjat bland annat genom utbildning av representanter för förvaltningen
och koncernledningen. På grund av den uppkomna coronasmittspridningen i landet
har arbetet med kris- och beredskapsarbetet lagts om till att hantera situationen i syfte
att minimera skadliga konsekvenser av smittspridningen. Allt eftersom läget kan
hanteras mer i linjen återupptas arbetet enligt plan, fast med framflyttad tidshorisont.
Ta fram en nulägesbild och målbild samt identifiera och påbörja
aktiviteter för att höja RSFs beredskap i krissituationer – tex
säkra system, säkrad måltidsproduktion och transporter.
Kommentar:
I och med pågående pandemi har arbetet intensifierats. Förvaltningens verksamheter
har klassats kopplat till samhällskritisk verksamhet, chefer har utpekade ersättare,
arbete med risk och sårbarhetsanalyser är påbörjade och handlingsplaner är under
framtagande. Hanteringen visar på såväl styrkor som brister och utvecklingsområden
kopplat till förvaltningens förmåga att hantera kriser. Lärande i stunden och
dokumentation för samlad analys görs.
Styrdokument rörande säkerhetsskydd kopplat till registrering av
säkerhetsklassificerade handlingar i diariet är påbörjat. Dokumentet kommer också
beröra vilka funktioner och befattningar som kan tänkas bli inplacerade i
säkerhetsklass.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

En reviderad övergripande policy och tillhörande riktlinje för informationssäkerhet
har beslutats av fullmäktige vilka i sin tur också medfört att en gemensam styrning för
Region Gotlands verksamheter har säkerställts. Analyser över styrke- respektive
utvecklingsområden inom informationssäkerhet har identifierats. Vidare har en tjänst
upphandlats för att på årlig basis uppdatera den kontrollkatalog som avgör vilka
säkerhetsåtgärder som informations- och objektsägare behöver vidta för att skydda
den information som finns lagrat i verksamheternas system.
En översyn av beredskap kring verksamhetssystemen genomförs under hösten.
Dokumentation av dessa erfarenheter sker löpande och sammanfattas i en
handlingsplan i slutet av året.
Kriskommunikationsplanen är uppdaterad i vissa delar utifrån hur
kommunikationsfunktionen behövt organisera sig under pågående pandemi. Det är
tydligt att den behöver uppdateras i sin helhet. Rutiner för KIB-funktionen har
utvecklats. Arbete med att uppdatera styrdokumentet är påbörjat men inte färdigt.
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Måltidsverksamheten förstärkt med arbete kring nulägesbild, målbild, uppdatering av
beredskapsplan, aktiviteter för att höja beredskapen samt krisrecept.
Bevaka och ta fram underlag för utveckling av frågan om
överföringskapacitet och en tredje el-kabel
Kommentar:
Under sommaren 2020 startade SvK sitt uppdrag i regleringsbrev med att bedöma
Gotlands elförsörjning på kort och lång sikt. Regionen har bjudits in att delta i
utredningen tillsammans med andra aktörer på Gotland. Arbetet ska presenteras i
SvKs årsredovisning 2021.
I SvK- uppdraget i år ingår analys av försörjningstrygghet via elnät och reservkraft –
inte ansvarsfördelning för olika delar av elnätet. SvKs preliminära analys av
försörjningstryggheten via Gotlandslänken visar att efter 2030 ökar osäkerheten i
elförsörjningen för Gotland snabbt, varför planering för ny förbindelse behöver
återstarta så snart som möjligt, då 10 års ställtid behövs.
Ekonomisk hållbarhet
Aktivitet per mål
Status
Färdiggrad
Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Identifiera drivkrafter som ger en positiv befolkningsutveckling
och föreslå konkreta insatser.
Kommentar:
I projektet Bo, leva och verka på Gotland görs enkätundersökning som ska mynna ut
i ökad kunskap kring vilka drivkrafter som gör att personer i åldrarna 20-45 år väljer
att flytta till Gotland och som lämnar ön. Enkätundersökning med tre av fem grupper
utförd. Arbetet presenteras på REGU den 9 september 2020. Under hösten 2020
kommer projektet ha begränsat med personella resurser och därmed försenas något.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Utveckla platsvarumärket Gotland genom ny
varumärkesplattform.
Kommentar:
Arbetet med en utvecklad varumärkesplattform pågår, och är även integrerat i RUSprocessen. En förstudie för en digital plattform är i sin slutfas och ambitionen är att
ett genomförandeprojekt ska starta i kvartal tre.
Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland
Utveckla och etablera innovationsmiljöer inom olika
branscher/kunskapsområden, tex besöksnäring samt mat och
livsmedel, som kan lyfta små företag och ge större aktörer
tillgång till entreprenöriella innovativa idéer.
Kommentar:
Genomförandet av besöksnäringsstrategin pågår i nära samarbete med GFB,
Gotlands förenade besöksnäring. Inom mat- och livsmedelsområdet så har en
utlysning gjort tillsammans med Länsstyrelsen. Syftet med utlysningen är att skapa en
innovationsmiljö och stödjande struktur för företag inom området. Gotland ligger i
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topp vad gäller nyföretagande i nationella mätningar. Sedan årsskiftet har 240 nya
företag startat på Gotland jämfört med 200 under första halvåret 2020 (Bolagsverket).
Science Park Gotland - i vilken regionstyrelseförvaltningen deltar i styrelsearbetet har under året blivit utsedda till ”Excellent inkubator” av Vinnova som bedömt att
verksamheten har ett strukturerat kvalitativt arbetssätt, hög kompetens i teamet och
en relevant portfölj av innovativa, excellenta bolag. Ett projekt att ytterligare stärka
hållbara affärsmodeller har beviljats och påbörjats.
Almi har stärkt sin finansiering riktat till företag som drabbats av coronaeffekter
genom erbjudande av ”Brygglån” vilket flitigt utnyttjats av gotländska bolag. Region
Gotland har skjutit till ytterligare ägarkapital för att täcka ökade arbetsinsatser för
handläggning av Brygglån.
Förberedelser för att stärka det finansiella systemet med privat riskkapital har
påbörjats genom samarbete med Tillväxt Gotland (Investerarnätverk).
Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela
ön
Efter fastställande implementera riktlinjer för
bostadsförsörjning.
Kommentar:
Riktlinjerna och framför allt de mål som är satta lyfts i så många forum som möjligt,
bl a EXG, markgrupp, ÖP arbetsgrupp för att hänsyn ska tas till dessa i det fortsatta
arbetet. Uppföljning och avstämning kring mål, strategier och insatser sker
kontinuerligt. Handlingsplan ej klar.
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Utveckla samverkan och effektivitet inom
samhällsbyggnadsprocessen.
Kommentar:
Projektet har fått ökad personella resurser under sommaren 2020. Ny planchef,
kommunikatör och verksamhetsutvecklare i projektet med start 1 sept 2020. Målet är
att presentera en färdig samhällsbyggnadsprocess med stöttande organisation till
budgetberedningen i maj 2021.
Ekologisk hållbarhet
Aktivitet per mål
Status
Färdiggrad
Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar
Utveckla ett mer klimatsmart resande och en anpassad
flygplatsinfrastruktur
Kommentar:
Projektplan är framtagen. Projektet påverkas av höstens budgetbeslut i tekniska
nämnden.
Arbeta för etableringen av ett Energicentrum.
Kommentar:
Etableringsprocessen pågår. Energicentrums (ECG) relevans är tydlig men det
kvarstår att lösa basfinansiering. I nuläget är projektet förlängt till 2020-10-31.
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I den egna förvaltningen arbeta igenom reseriktlinje, miljöpolicy,
mm på varje enhet för att ändra beteenden.
Kommentar:
Dialog genomförd i förvaltningsledningen för att gå igenom innehåll i berörda policys
och riktlinjer för att det sedan även ska ske på avdelnings- och enhetsnivå. Det kan
konstateras att en hel del hänt och händer i rätt riktning. Detta har förstärkts utifrån
nu pågående pandemi som ytterligare driver på minskat resande och ökad
digitalisering.
Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Bevaka och ta fram yttranden kring stora
täkttillståndsprövningar med risk för negativ påverkan på
vattentäkter.
Kommentar:
Ett aktivt deltagande sker i en mängd vattenrelaterade grupper och projekt bland
vilka kan nämnas intern samordning och uppföljning av VA-planen,
samarbetsprojekten Vatten i odlingslandskapet och Blått centrum Gotland,
länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp samt det interna arbetet hur Region Gotlands
samhällsplanering, tillsynsarbete och vattenfrämjande arbete på bästa sätt kan bidra
till uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten. Under året har arbetet med att
bevaka och ta fram yttranden kring stora täkttillståndsprövningar med risk för negativ
påverkan på vattentäkter gått in i en avvaktande fas, efter att Region Gotland valde
att inte överklaga domarna i de två mest aktuella fallen, SMA Mineral i Klintebys och
Cementa i Slite.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen
Utveckla ett regiongemensamt koncept för servicepunkter.
Kommentar:
I projektet med att ta fram ett koncept för servicepunkter har viss dialog skett med de
två serviceområden som har valts till pilotområden (Östergarnslandet & Hemse med
omnejd). En möjlig finansieringsväg har också identifierats genom en utlysning från
statliga Kulturrådet, Stärkta Bibliotek. Den syftar till att öka tillgängligheten till
biblioteken samt utökad verksamhet. Biblioteken utsedda till testplatser. Utöver det
görs nu koncept kring att testa turistinformation på biblioteken. Medel godkändes i
Stärkta bibliotek för att finansiera testerna.
Ta fram förslag till utsläppsbudget
Kommentar:
Jämförande fördjupningsarbete, klimatberäkningar, med andra regioner pågår med
stöd av regionernas miljöchefer. Internt arbete påbörjat.
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Kvalitet
Aktivitet per mål
Status
Färdiggrad
Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Utveckla kundtjänstfunktionen inkl regionupplysningen i
Region Gotland genom ökad samverkan (kund-tjänstråd),
utarbetande av relevanta mål, tydliggöra uppdrag och
gemensamma riktlinjer för kundtjänst-funktionen som helhet.
Kommentar:
Uppdrag med syfte, mål och mandat från koncernledningsgruppen är klart.
Kundtjänstrådet arbetar förvaltningsövergripande med kundtjänstfrågor.
Gemensamma riktlinjer är reviderade och ska till koncernledningsgruppen för
fastställande i oktober.
En uppdragsbeskrivning för regionupplysare arbetas nu fram och ska därefter
samverkas.
Samverkan kundtjänstfunktionerna emellan har utökats under året. Idag hanterar
regionupplysningen samtal för TKF:s kundtjänst och de bemannar receptionen för
regionupplysningen vid behov. Regionupplysningen hanterar även samtal gällande
enkla ärenden till Klart Vatten och planerar att under året se över hur
regionupplysningen kan hjälpa bygglovsverksamheten. Nu undersöks möjligheten att
öka tillgängligheten genom att receptionspersonal kan lämna ut handlingar åt
registraturen. Regionupplysningen deltar även i utvecklingen av telefonisystemet,
anställningsprocessen och med att förenkla information om hur alla medarbetare
måste arbeta för att öka regionens tillgänglighet när det gäller telefoni.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till förvaltningens egna
verksamheter.
Kommentar:
Dialoger förs med mottagare av tjänster, förvaltningsledningar med flera för att
utveckla och förbättra tillgängligheten till förvaltningens tjänster. Förvaltningen
fortsätter bygga E-tjänster för den egna, men även andra förvaltningars verksamheter.
Detta bidrar till att öka tillgängligheten, t.ex genom självservice eller
beställningsportaler som är tillgängliga 24/7.
Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Ta fram en plan för hur medborgaren eller mottagaren av
förvaltningens tjänster kan vara medskapande, såväl internt
som externt.
Kommentar:
Inför bokslut och skrivning av verksamhetsplan är dialogmöten inplanerade mellan
stab och varje avdelningschef. Handlar om att stärka den interna dialogen och stödet
från stab till avdelningschef.
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Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Färdigställa ny RUS.
Kommentar:
Det sker ett brett arbete inom förvaltningen, gentemot utvecklingsaktörer och även
allmänheten med att ta fram en ny RUS. En remissversion har färdigställts och är
beslutad av regionstyrelsen. Av planerade remissdialoger har tre genomförts och
övriga på grund av Coronasituationen skjutits upp/ställts in. Istället har förstärkta
insatser gjorts på hemsida med filmmaterial m.m. Över 100 remissvar med
synpunkter har kommit in som nu bearbetas för att kunna lägga fram ett färdigt
förslag till beslut enligt tidsplan.
Slutföra implementeringen av regionens nya intranät och
säkerställa måluppfyllelse i enlighet med effektkarta.
Kommentar:
Implementering har fått skjuts i samband med coronakrisen. Användandet har ökat
under våren. Effektkartans mål ska följas upp, men innan detta kan göras, återstår
överflyttning av hela personalhandboken till nya intranätet som fått flytta fram utifrån
den ursprungliga planen. Vi har även fått fram en tilltänkt sökintegrering med Canea,
dokumenthanteringssystemet. Dessa båda två projekt har nu startats upp igen. Inom
kommunikationsstöd har trots trycket på verksamheten under pandemin, hållit ett
antal utbildningar i Sitevision (Insidans publiceringsverktyg). Det har även tagit fram
en omfattande användarmanual som är publicerad på Insidan. Det har även skapats
särskilda intressegrupper.
Genomföra fortsatta aktiviteter för utveckling av
informationsförvaltningsprocessen.
Kommentar:
Det nya arkivreglemente med tillhörande klassificeringsstruktur och
informationshanteringsplan tar sitt avstamp i verksamheternas processer. Detta
möjliggör att knyta förvaltandet av verksamhetsinformation närmare vardagen och på
så sätt stärka kvaliteten i informationsförvaltningen och skaffa ett underlag för
processen.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Regionkansliet har påbörjat arbetet med att utlokalisera registratorsfunktionen till de
verksamheter som respektive registrator primärt är satt att stödja. Organisatoriskt
kommer registraturen att finnas kvar inom enheten för att fortsätta utveckla rollen
som är central i att utveckla informationsförvaltningsprocessen.
Projekt för att införa e-arkiv går över från initieringsfasen till uppstartsfas i och med
att införandeprojektet startas upp inom kort. Respektive förvaltning kommer under
2020 och 2021 att förbereda och i förekommande fall genomföra sin första leverans
till e-arkivet. E-arkivet kommer att finnas på plats under hösten.
Ta fram process och styrdokument för
köp/försäljning/förvaltning av fastigheter samt lokalförsörjning.
Kommentar:
Arbetet med fastighetsstrategi är påbörjat. Arbetet har inletts genom ett
examensarbete av två studenter från KTH. Fortsättningen utifrån deras arbete
kommer göras av lokalförsörjningsstrateg som är på plats from 1 sept 2020.
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Lokalförsörjningsstrategen placeras på regional utveckling och enheten
samhällsplanering.
Utveckla det verksamhetsnära chefsstödet genom ett ökat
samarbete mellan de olika stödfunktionerna.
Kommentar:
I samarbete mellan förvaltningens olika verksamheter har insatser gjorts för att
förtydliga det verksamhetsnära stödet, vad det består av och hur det kan utvecklas.
Bland annat pågår arbete att digitalisera anställningsprocessen och att fortsatt stärka
beslutsstödet.
Ta fram och genomföra aktiviteter som ökar användningen av
digitala verktyg
Kommentar:
En stor andel använder sig av Skype för digitala möten när så är lämpligt.
Regionkansliet har aktivt bidragit till att regionfullmäktiges handlingar distribueras via
iPads istället för via utskrivna kallelser. Processkartläggning av den politiska
ärendeberedningen är långt gången där ett av målen är att öka antalet digitala
moment. I slutet av kvartal 3 kommer regionfullmäktige att genomföras digitalt. För
att bibehålla kvaliteten och att rådande lagstiftning följs när ledamöter deltar i
politiska sammanträden på distans har regionkansliet tagit fram ett regelverk som
kommer att användas i samband med att fler och fler nämnder har närvaro på
distans. Chefsmöten i förvaltningen har arrangerats digitalt vilket gett ökat lärande.
Kartlägga prioriterade processer för att möjliggöra fortsatt
kvalitetsutveckling och digitalisering.
Kommentar:
Workshop genomförd i KLG för att lägga grund för en övergripande processkarta
för regionen. Ger bättre förutsättningar att driva fortsatt processarbete närmare
verksamheten framåt. Arbete pågår i avdelningarna för att identifiera och prioritera
processer för fortsatt kvalitetsutveckling och digitalisering.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Processkartläggning av den politiska ärendeberedningen knutet till regionfullmäktige
och regionstyrelsen är långt gången där ett av målen är att öka antalet digitala
moment och utnyttja det digitala stöd som redan finns tillgängligt. Detta förväntas
bidra till en tydlig höjning av kvaliteten i förvaltningens politiska ärendeberedning. En
tydlighet i stadssekretariatets arbetssätt kommer också bidra till en kvalitetshöjning då
vi gör oss mindre beroende av kompetensen av enskilda medarbetare då kollegor kan
ersätta varandra i arbetet.
Ta fram kvalitetsmått för uppföljning av prioriterade processer.
Kommentar:
Processbeskrivningar görs för att möjliggöra kvalitetsutveckling och digitalisering.
Ytterligare insatser krävs för att definiera kvalitetsmått till de processer som nu
beskrivits.
Arbeta fram ett förslag till förändrad organisationsstruktur för
att bättre främja utveckling av kvalitet i processerna.
Kommentar:
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Utvecklingsarbete RSF 2.0 genomfört under året. Utvecklingsområden identifierade.
Organisationsförändringar genomförda för att renodla RSF/RSFs uppdrag genom att
flytta försörjning till TKF samt att förstärka kvalitetsområdet genom att inrätta ny
avdelning för kvalitet och kansli samt kvalitetsdirektör med medverkan i KLG.
Fortsatt arbete görs för att säkerställa framtida organisatorisk placering för
måltidsverksamheten.
Skapa en strukturerad samverkansmodell med TKF kring
periodiskt underhåll.
Kommentar:
Samverkan i strukturerad form genom kvartalsmöten med fastighetsavdelningen
etablerad rörande kultur- och fritid. Måltid för dialog med TKF och har senast den 25
augusti haft ett möte för vidare utveckling.
Utveckla förvaltningens egen sida på intranätet utifrån
medarbetare och chefers behov.
Kommentar:
Information införd, uppdaterad och förbättrad rörande ekonomi, personal och
ärendeberedning. Nyheter läggs upp löpande efter varje ledningsgruppsmöte och
facklig samverkan. Filmer från förvaltningsledningen sprids med regelbundenhet.
Kommunikationsplan för förvaltningen är under framtagande.
Öka kvaliteten och effektiviteten i ärendeberedningen.
Kommentar:
Prioriterade handläggargrupper har identifierats och utbildningar genomförts i bland
annat hur ärenden ska skrivas till regionstyrelse. Likaså har handläggare utbildats i
förfarandet att fatta beslut på delegation och hur detta ska anmälas till
regionstyrelsen. Under året planerar stadssekretariatet att genomföra en enkät riktat
till förtroendevalda för att få en uppfattning rörande kvaliteten i de underlag som
ligger till grund för de politiska besluten. Avdelningarna inom förvaltningen arbetar
aktivt med bland annat rutiner för fördelning av ärenden, tidplaner, avstämningar för
kvalitetssäkring mm.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Skapa systematisk användning av inkomna synpunkter i
verksamhetsutveckling
Kommentar:
Ej påbörjad.
Medarbetare
Aktivitet per mål
Status
Färdiggrad
Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Utifrån förstudie och kartläggning genomföra aktiviteter för
stärkt organisationskultur.
Kommentar:
Planering för genomförande av aktiviteter utifrån organisationskartläggningen samt
den nya ledarstrategin görs och även ett antal aktiviteter - tex
förändringsledningsutbildning för alla chefer under året, enhetschefsnätverk, upplägg
på chefsforum, plan för framtagande av medarbetarstrategi. Även byggstenar i
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ledarskapet har uppgraderats utifrån den nya ledarstrategin och mål 13 att RG ska
präglas av en tillitsbaserad kultur.
Tillsammans med de fackliga organisationerna göra en översyn
och revidering av samverkansavtalet.
Kommentar:
En arbetsgrupp uppdaterar samverkansavtalet i linje med de nya målen i målområde
medarbetare.
Ta fram en övergripande beskrivande karta över samtliga
styrande dokument samt modell för framtagande, beslut,
implementering, uppföljning, revidering och avveckling av
styrande dokument.
Kommentar:
Arbete påbörjat i koncerneldningen för att tydliggöra Region Gotlands
ledningssystem. Syftar till att bygga en gemensam karta över alla de delar som styr
verksamheten framåt. Ger grund för fortsatt utveckling.
Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt
arbete
Genomföra projektet Norma med mål att bredda rekrytering,
utveckla inkluderande ledarskap samt förnya arbetssätt som
leder till mångfald på arbetsplatsen.
Kommentar:
Samordning och avstämning med de 11 arbetsgivare som ingår i projektet görs
regelbundet. Förändringsledningsutbildning har genomförts i Normas regi på ett
antal förvaltningar och alla regionens chefer ska gå under 2020. Ett studiebesök har
gjorts i Örebro där nyckelpersoner inom Breddad rekrytering och Rätt använd
kompetens kompetensdelat både inom kommunen och regionen i Örebro och
Norma/HR funktioner. En utvärderare är upphandlad och en processledare för att
stödja RAK är anställd.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Samordna och driva regionens arbete med Heltid som norm.
Kommentar:
Pågår enligt plan. HR har en projektledare centralt som samordnar förvaltningarnas
delprojekt. En styrgrupp finns från de förvaltningar som berörs direkt. Heltid som
norm ska vara infört 2021 i hela regionen.
I arbetet med heltid finns också en samordning till projektet Norma som handlar om
breddad rekrytering och projektet som är under uppstart kring strategisk bemanning
och resursoptimering.
Genomföra aktiviteter utifrån förvaltningens
kompetensförsörjningsplan.
Kommentar:
Förvaltningsgemensamt har ett arbete gjorts för att förbättra lönebildningen och
löneöversyn. Prioriterade grupper ur ett kompetensförsörjningsperspektiv lyfts
särskilt fram. Projektet heltid som norm drivs vidare enligt plan och anställningar på
100% har införts redan nu för avdelning försörjning. Workshop med förvaltningens
chefer inplanerad men framskjuten pga Corona. Utbildning i förändringsledning
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pågår. Den digitala kompetensen höjts genom aktiv förändring av mötesformer till
mer digitala.
Inom flera avdelningar pågår insatser för att förstärka kopplingen mellan lön och
prestation samt också ökad delaktighet för mer engagemang. Hög
personalomsättning är fortfarande en utmaning och åtgärder genomförs i form av
bland annat tydliggjorda mål och uppdrag, förbättrade arbetsförutsättningar och
arbetsmiljö.
Andra aktiviteter som pågår är medverkan i NORMA-projektet med syfte att skapa
inkluderande arbetsplatser. Via webben synliggörs möjligheter att arbeta i
förvaltningen och regionen. Samarbete med utbildningsaktörer förstärks och översyn
görs av vikariepool.
Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Ta fram och implementera riktlinje för friskvård.
Kommentar:
En arbetsgrupp finns och ett förslag är framtaget men det behöver samverkas mer
för att få en gemensam bild inom hela regionen vad som behöver göras och lyftas.
Arbetet är pausat med anledning av pandemin.
Besluta om och genomföra förvaltningsövergripande aktiviteter
efter förvaltningens utvärdering SAM.
Kommentar:
Workshop var planerad för förvaltningens chefer med syfte att klargöra aktiviteter i
relation till utvärdering SAM och också medarbetarenkätens resultat. Framflyttad pga
coronautbrottet. Utvärdering SAM har dock löst via mejl till cheferna.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Besluta om och genomföra förvaltningsövergripande aktiviteter
efter resultatet i medarbetarenkäten 2019.
Kommentar:
Workshop planerad för förvaltningens chefer med syfte att klargöra vilka
förbättringsåtgärder som behövs i förhållande till chefernas resultat. Framflyttad pga
coronautbrottet.
Ekonomi
Aktivitet per mål
Status
Färdiggrad
Mål 17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av
nettokostnaden
Genomföra effektiviseringsprogram 2020-2022 både som
sammanhållande och genomförare av de specifika uppdragen.
Kommentar:
Under året har samtliga projekt startats och drivits enligt plan. Sammanfattande
rapportering för programmet är lämnat i samband med RS i maj. Fördjupad dialog
kring programmet och dess delar genomförd också i koncernledning och andra
nämnder. Två projekt slutrapporterade och fortsatt arbete sker i linjen. Övergripande
rapport skrivs som underlag till budgetberedningen.
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Mål 18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje
år förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut
Följa upp effekterna av den ändrade processen för investeringar
och investeringsplan.
Kommentar:
Den nya investeringsprocessen innehåller ett nytt moment i form av
investeringsplaner. Alla berörda nämnder har lämnat in en investeringsplan som
underlag inför dialogmöten och budgetberedning. Formen behöver fortsätta att
utvecklas, men resultatet är ändå gott för att vara första året.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1399
16 september 2020

Dick Svennefelt

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2 - 2020, Räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner delårsrapport 2

Sammanfattning

Flera av samhällsbyggnadsförvaltningens enheter har haft och får fortsatt förändrade
arbetssituationer i och med spridningen av Covid – 19. Pandemin påverkar
Samhällsbyggnadsförvaltningens alla verksamheter men i synnerhet den uppsökande
tillsynsverksamheten, detta påverkar också de förväntade inkomsterna negativt.
Delar av verksamheten har ställts in, detta omfattar företrädesvis verksamhet som
berör riskgrupper och primärproducenter av livsmedel. Arbetsmiljön påverkas också
genom distansarbete, inställda engagemang och primärt digitala möten.
Arbetet med digitalisering på samhällsbyggnadsförvaltningen går framåt genom
implementering av projektet DiSa- Digital Samhällsbyggnad. Framför allt enhet
förebyggande brand inom räddningstjänsten arbetar med att utveckla e-tjänster och
en implementeringskoordinator har tillsatts som arbetar på halvtid med att
säkerställa att de tjänster som DiSa tar fram används i förvaltningen.
Ekonomi
Prognos för helåret är ett underskott på 3,5 mnkr i förhållande till budget, vilket i
princip innebär en oförändrad prognos jämfört med prognosen vid delårsrapport 1.
Medarbetare
I förra årets medarbetarundersökning var resultatet något lägre jämfört med
föregående år för indexet psykosocial arbetsmiljö. Det framkom bland annat att det
var färre som upplevde sig ha en rimlig stressnivå samt att det var flera som upplevde
att det fanns konflikter på arbetsplatsen. Enheterna har tagit fram handlingsplaner
och aktiviteter som följs upp kontinuerligt.
Sjukfrånvaron är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. Det är
framför allt sjukfrånvaron från dag 15 och framåt som har blivit lägre.
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1 Sammanfattning
Flera av samhällsbyggnadsförvaltningens enheter har haft och får fortsatt förändrade
arbetssituationer i och med spridningen av Covid – 19. Pandemin påverkar
Samhällsbyggnadsförvaltningens alla verksamheter men i synnerhet den uppsökande
tillsynsverksamheten, detta påverkar också de förväntade inkomsterna negativt. Delar av
verksamheten har ställts in, detta omfattar företrädesvis verksamhet som berör riskgrupper
och primärproducenter av livsmedel. Arbetsmiljön påverkas också genom distansarbete,
inställda engagemang och primärt digitala möten. Coronaepidemin påverkar också den
ekonomiska prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen på sikt då en
konjunkturnedgång är att vänta, många av förvaltningens kunder är särskilt drabbade av
omständigheterna.
Arbetet med digitalisering på samhällsbyggnadsförvaltningen går framåt genom
implementering av projektet DiSa-Digital Samhällsbyggnad. Framför allt enhet
förebyggande brand inom räddningstjänsten arbetar med att utveckla e-tjänster och en
implementeringskoordinator har tillsatts som arbetar på halvtid med att säkerställa att de
tjänster som DiSa tar fram används i förvaltningen.
EKONOMI
Prognos för helåret är ett underskott på 3,5 mnkr i förhållande till budget.
Nämndens åtgärder som beslutades i samband med delår 1 ( RS §181 ), arbetas det utifrån,
vilket på sikt ger minskade kostnader och förhoppningsvis en budget i balans.
MEDARBETARE
I förra årets medarbetarundersökning var resultatet något lägre jämfört med föregående år
för indexet psykosocial arbetsmiljö. Det framkom bland annat att det var färre som
upplevde sig ha en rimlig stressnivå samt att det var flera som upplevde att det fanns
konflikter på arbetsplatsen. Enheterna har tagit fram handlingsplaner och aktiviteter som
följs upp kontinuerligt.

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

Sjukfrånvaron är lägre jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt
sjukfrånvaron från dag 15 och framåt som har blivit lägre.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Covid- 19 påverkar samhällsbyggnadsförvaltningen
Pandemin har påverkat samhällsbyggnadsförvaltningens arbete och medarbetare under
våren.
Inom enhet förebyggande brand har pandemin inneburit att tillsyner inte har kunnat
genomföras eftersom verksamheter har infört besöksstopp. Sammantaget kommer
pandemin innebära att enheten inte kommer att komma upp i de antal inspektioner som
planerades, vilket påverkar måluppfyllelsen.
DiSa – implementering och ansökan till ett nytt projekt, Digital Dialog
Arbetet med det EU-finansierade projektet DiSa (Digital Samhällsbyggnad) pågår för fullt
inom förvaltningen. Bland annat har man arbetat framgångsrikt för att ta bort
samhällsbyggnadsförvaltningens alla blanketter.
Flytt av kontorsplatser
Enhet förebyggande brand har flyttat till nya lokaler i Havde. Förvaltningen arbetar
löpande med att säkerställa god arbetsmiljö för medarbetarna i det nya kontoret.

3 Förväntad utveckling
Nytt handlingsprogram skall tas fram till år 2022, fram till dess följer verksamheten
gällande handlingsprogram. Parallellt arbetar räddningstjänsten utifrån de beslutade
åtgärder som beslutades i samband med delår 1 (RS §181), vilket innebär mycket fokus på
rekrytering.

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

En justering i organisationen har påbörjats sista augusti. Den innebär att yttre befälet är
frikopplade från grupperna och går numera på femschemarader. Vilket innebär mer tid för
planering och kompetensutveckling. Det innebär också att styrkeledarna blir nya
arbetsledare med personalansvar för grupperna.
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4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
4.1

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Mål
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor

Bedömning

Kommentar:
Räddningstjänsten arbetar med dels med tillsynsarbete, som bygger på och
skapar god extern delaktighet bland kunderna. Det tillsammans med den
utryckande delen av verksamheten arbetar och skapar räddningstjänsten ett
tryggt samhälle.
4.2

Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål

Bedömning

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland
Kommentar:
För bättre företagsklimat har förvaltningen deltagit i utbildning i samband med satsningen
"Topp-100" som drivs centralt på Regio Gotland, och inlett ett arbete med att analysera NKIresultaten från senaste mätningen. Resultatet är förmedlat till berörd enhetschef men på
grund av ändrade arbetsuppgifter till följd av Corona har inget initiativ tagits att samordna ett
analysarbete.
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Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål

Bedömning

09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen
Kommentar:
Räddningstjänsten arbetar utifrån att minska klimatavtrycket och att inte använda exempelvis
släckningsmaterial som kan påverka miljön.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
5.1

God ekonomisk hushållning

Verksamheten arbetar utifrån handlingsprogrammet och ställda de ställda kvalitetsmål som
är uppsatta. Nämnden arbetar med att komma tillrätta med en ekonomi i balans, beslut är
taget för att rekrytera fler räddningsmän i beredskap ( RiB ) för att på sätt få en ekonomi i
balans.
5.2

Kvalitet

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Mål
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och
förnyelsesprång

Bedömning

Kommentar:
Sker löpande inom räddningstjänsten verksamhet, sker genom kontinuerlig utbildning och
systematisk kvalitetsarbete.
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Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Mål

Bedömning

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
De flesta enheter har tagit fram en handlingsplan och arbetar kontinuerligt med aktiviteter
utifrån medarbetarenkätsresultatet. Hälsofrämjande arbete är en del av det ordinarie arbete
för räddningstjänstens verksamheter.

5.3.1

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur (Mål 13)

Som ett led i organisationskulturarbetet skulle samtliga chefer gå den regionövergripande
utbildningen i förändringsledning under våren. På grund av covid-19 pandemin blev den
framflyttad och kommer att genomföras med start i september.
I medarbetarenkäten från förra året framkom det bland annat att flera av medarbetarna
upplever att förvaltningsledningen inte leder och kommunicerar på ett bra sätt. Under året
har det genomförts gemensamma förvaltningsträffar men i och med covid-19 pandemin
har dessa fått ställas in och kommer nu att genomföras digitalt. Information om
verksamheten och andra aktuella händelser lyfts i högre grad på intranätet eller via mail till
medarbetarna.
5.3.2

Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete (Mål
14)

Förvaltningen har en ny kompetensförsörjningsplan sedan årsskiftet som gäller fram till
och med 2024. Den innehåller ett antal aktiviteter både på förvaltningsövergripande och på
enhetsnivå som förvaltningen arbetar kontinuerligt med.

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

Förvaltningen har i uppdrag att rekrytera Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB).
Under september kommer Räddningstjänsten genomföra informationsträffar i Slite både
för regionanställda och för andra arbetsgivare.
En behovsinventering av kompetensutvecklingsinsatser som behöver vidtas för att
säkerställa kompetensen framöver inom förvaltningen har genomförts för att kunna söka
finansiering från KOM-KR.
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Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus (Mål 15)

I förra årets medarbetarundersökning var resultatet för indexet psykosocial arbetsmiljö
något lägre jämfört med föregående år. Det framkom bland annat att det var färre som
upplevde sig ha en rimlig stressnivå samt att det var flera som upplevde att det fanns
konflikter på arbetsplatsen. Enheterna har tagit fram handlingsplaner och aktiviteter som
följs upp kontinuerligt.
Ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram för att utgöra ett stöd för
cheferna.
Sjukfrånvaron är lägre jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt
sjukfrånvaron från dag 15 och framåt som har blivit lägre.
Under hösten planerar förvaltningen att få till stånd livsstilseminarier för medarbetarna på
temat stress, kost och motion och sömn. På grund av pandemin ser förvaltningen över
möjligheterna att genomföra dessa digitalt.
5.4

Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner
samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar. Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska
nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom
beslutad budget.
I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella ( se nedan). De målen
avser Region Gotland som helhet och följs upp centralt.
Mål
16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av
nettokostnaden
18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år
förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut
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6 Väsentliga personalförhållanden
Under året har räddningstjänsten valt att inte återbesätta vakanser på grund av det
ansträngda ekonomiska läget.
Covid -19 pandemin har inte inneburit några större negativa effekter för förvaltningen. Alla
enheter har gjort riskbedömningar som kontinuerligt följts upp och reviderats.
Förvaltningen har som målsättning att under året förbättra kommunikationen med
medarbetarna inom förvaltningen med bland annat förvaltningsfika. Det har på grund av
Covid-19 pandemin inte varit möjligt att genomföra. Förvaltningsledningen behöver se
över andra former för detta.
6.1 Lönebildning
I och med Covid 19-pandemin beslutade centrala parter att skjuta fram
avtalsförhandlingarna med Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna.
Avtalen förlängdes till den 31 oktober. För förvaltningen innebär det att majoriteten av
medarbetarna ännu inte fått någon ny lön för 2020.
Under de tre senaste åren har förvaltningen fått extra medel till bristyrkessatsningar. Inför
2021 ser förvaltningen att det finns ett behov av att lyfta Brandmän. Denna yrkesgrupp
är svårrekryterad samt ligger lönemässigt lägre i jämförelse med nationella löner.
När löneöversynen för 2020 är avslutad genomförs en analys av effekterna.
6.2

Personalvolym

Antal Anställda och Årsarbetare
2020 Jan-Jul

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

Alla
anställningsformer
RT
Tv
Visstid

2019 Jan-Jul

53

2020 Jan-Jul
(årsarbetare)
53

55

2019 Jan-Jul
(årsarbetare)
55

48
5

48
5

48
7

48
7

Antalet anställda är något färre jämfört med föregående år. Det beror till stor del på att
verksamheten har avvaktat med att återbesätta vakanser.
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Faktiskt arbetad tid (*)
RT

Jan-Jul 2020

Jan-Jul 2019

50.8

50.5

(*) Den faktiska arbetstiden är den budgeterade schemalagda tiden + all övertid och mertid
– all frånvaro (ex tjänstledighet, sjukfrånvaro och semester).
Den faktiska arbetade tiden är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.

6.3

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är lägre jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt
sjukfrånvaron från dag 15 och framåt som har blivit lägre.

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

Räddningstjänst
Alla kön
Kvinna
Man

Jan-Jul 2020
4,35
0,84
4,58

Jan-Jul 2019
4,92
4,87
4,94

9 (13)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delårsrapport 2

7 Ekonomisk uppföljning och prognos
7.1

Periodens resultat

Under perioden har det inkommit riktade stadsbidrag, samt full ersättning för
sjuklönekostnader fram till och med juli månad. Detta gör att resultatet för perioden inte
speglar ordinarie verksamhet riktigt. Utöver detta så sker större delen av inköp samt
utbildningar i början av året, därav mindre kostnader för verksamheten under senare delen
av året.

Resultaträkning
INTÄKTER
KOSTNADER

Budget Jan Aug
-36 329

Utfall JanAug
-39 522

Avvikelse JanAug
-3 193

4 064

2 218

-1 846

-40 393

-41 740

- 1 347

(enhet TKR)
7.1.1

Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående
pandemi

Effekter avseende corona epidemin, räddningstjänsten har under perioden behövt ta in
extra personal för att täcka de vakanser som uppstått, då bemanningen behöver
upprätthållas och medarbetare av naturliga skäl inte kan arbeta hemifrån. Detta har medfört
ökade kostnader under perioden med 270 tkr.. Förvaltningen behöver även framöver
stämma av detta för att nämnden skall kunna agera och rapportera ev. ytterligare avvikelser
som kan påverka den ekonomiska prognosen. Räddningstjänsten har erhållit 146 tkr i
ersättning för sjuklönekostnader fram till maj. Tappade intäkter fram till midsommar är
dels på tillsynsverksamheten med 120 tkr.
7.2

Årsprognos

Miljö och byggnämnd
Resultaträkning
INTÄKTER
Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

KOSTNADER

Budget 2020

Prognos 2020

Årsavvikelse

-54 493

-58 083

-3 590

6 096

2 607

-3 489

-60 589

-60 690

-101

Kommentar
Prognos för helåret är ett underskott på 3,5 mnkr i förhållande till budget.
Från 1 oktober 2020 så kommer en halvtidstjänst vara vakant (tjänstledighet), vilket
verksamheten inte kommer ersättningsrekrytera samt att fortsatt gäller beslut kring
minskade utbildningsinsatser under året, vilket ger minskade kostnader.
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Räddningstjänstens uppdrag har inte minskats inför året, detta i kombination med
besparingsbeting på 700 tkr inför 2020, påverkar den ekonomiska prognosen för
räddningstjänsten negativt.
7.3

Nettokostnadsutveckling

Att göra en nettokostnadsjämförelse mellan åren 2019 och 2020 på enbart siffrorna i
systemet blir inte korrekt, då förvaltningens var organiserad på helt annat sätt 2019 och
räddningstjänstens verksamheter, ekonomi och medarbetare låg uppdelat under två
nämnder. Idag ligger räddningstjänsten samlat under regionstyrelsen. Det gör att
nettokostnaden för 2020 bland annat ökat med kostnaden för förebyggande brand (cirka
1,3 mnkr ) i jämförelse med samma period 2019. Med detta borträknat ger det en
nettokostnadsökning på cirka 3,7 procent jämfört med samma period 2019.
7.4

Investeringar

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

Räddningstjänsten har en budget på 10 mnkr för år 2020. Prognosen för helåret är cirka 6,6
mkr kommer nyttjas under 2020, kompletteringsbudget kommer göras på de återstående
medlen. Det är framför allt på grund av att upphandlingen av brandbil inte kommer bli klar
under 2020 som beräknat.
Utfall
Jan- aug
-790
-745
-96
-383

Avvikelse

Brandutrustning
Digital utalarmering
Inköp av fordon
Övningsplatsen
Ombyggnad Fårö brandstation

Budget
2020
-1 500,0
-1 500,0
-5 277,0
-1 889,0
1 805,0

Prognos 2020

710
755
5 181
1 506

-1 500
-1 500
-1 750
-1 889
1 805 ( Bgt flyttad

Övriga inventarier
Totalt; Investeringsprojekt

-1 800,0
-10 161,0

-28
-2 042

1 772
8 119

-1 800
-6 634

till TKF
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Delårsrapport 2

8 Inkomna synpunkter samt barnkonventionen
8.1

Inkomna synpunkter

Miljö- och byggnämndens nämndesekreterare har till uppgift att samla in och administrera
de synpunkter som kommer in till verksamheterna. Synpunkterna presenteras löpande på
förvaltningens ledningsgrupp som fördelar ansvaret för hantering i gruppen för
återkoppling. De flesta synpunkter som kommer in har formen av frågor till förvaltningen.
8.2

Barnkonventionen

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14



Ett förbättringsförslag lämnades in i den interna e-tjänsten om förvaltningsstöd satt
upp för att se över den nya lagens påverkan på verksamheterna. Förvaltningen har
haft kontakt med ansvarig på RSF som ska återkomma med förslag på handlingsplan.

12 (13)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1075
16 juli 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Höjning av tandvårdstaxa
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tandvårdstaxan höjs med 10 procent på samtliga åtgärder.
Höjningen gäller från och med 2021-01-15
Sammanfattning

Det svenska statliga tandvårdsstödet är uppbyggt genom fri prissättning inom
tandvården. Det vill säga att varje vårdgivaren själv sätter priset för den tandvård de
utför. För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns
referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom
högkostnadsskyddet.
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient fått åtgärder utförda till en summa
som överstiger 3 000 kronor. Summan är beräknad på referenspriset, alternativt
vårdgivarpriset om detta är lägre än referenspriset. Alla vuxna patienter får dessutom
ett så kallat allmänt tandvårdsbidrag på 300 kronor eller 600 kronor per år beroende
på ålder.
Nästan alla regioner har taxor som ligger över referenspriset på samtliga åtgärder då
referenspriset bedöms ej ge tillräcklig kostnadstäckning. Ett flertal regioner har även
differentierade priser, utifrån svårighetsgrad, på åtgärderna. Gotland tillhör
tillsammans med Skåne, Uppsala och Västmanland de få regioner där taxan för
tandvårdsåtgärder huvudsakligen följer det statliga referenspriset.
Folktandvården är i behov av att höja tandvårdstaxan för fullbetalande vuxna
patienter för att uppnå kostnadstäckning. Genom att höja tandvårdstaxan för vuxna
patienter med 10 procent, jämfört med dagens taxa, beräknas intäkterna öka med
cirka 3,5 miljoner kronor per år. Höjningen är lämplig att göra i samband med att
Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket genomför nästa genomgång av
referenspriserna vilket kommer att ske 2021-01-15.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot den justering som föreslås.
Region Gotlands priser ska stämmas av mot övriga landsting samt mot de egna
kostnaderna. Denna avstämning beskrivs i underlaget för beslut i hälso- och
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sjukvårdsnämnden. Vuxentandvården inom folktandvården ska täcka sina egna
kostnader, därför ska prisbilden på dessa åtgärder spegla den verkliga kostnaden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att höjningen inte kommer att innebära att
patienter avstår från nödvändig tandvård då möjligheten till delbetalning har
förbättrats. Den höjda taxan påverkar ej patienter som erhåller tandvård som led i
kortvarig sjukdomsbehandling eller som har stora behov av tandvård på grund av
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Det är viktigt att tandvården på Gotland löpande ser över sin effektivitet och sina
självkostnader så att priset ut mot patient inte speglar en ineffektiv organisation. Det
finns idag ingen anledning att tro att så är fallet.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-16, § 76

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-16

HSN § 76

HSN § 76

Höjning av tandvårdstaxa

HSN 2020/370
HSN-AU § 93

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om höjd
tandvårdstaxa med 10 procent på samtliga åtgärder.
• Höjningen ska gälla från och med 2021-01-15.

Det svenska statliga tandvårdsstödet är uppbyggt genom fri prissättning inom
tandvården. Det vill säga att varje vårdgivaren själv sätter priset för den tandvård de
utför. För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns
referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom
högkostnadsskyddet.
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient fått åtgärder utförda till en summa
som överstiger 3 000 kronor. Summan är beräknad på referenspriset, alternativt
vårdgivarpriset om detta är lägre än referenspriset. Alla vuxna patienter får dessutom
ett så kallat allmänt tandvårdsbidrag på 300 kronor eller 600 kronor per år beroende
på ålder.
Referensprislistan omfattar 183 olika åtgärder. Det finns dock ytterligare åtgärder
som utförs inom tandvården men som inte omfattas av högkostnadsskyddet. För
dessa åtgärder har en ”egen” prislista för Folktandvården Gotland tagits fram och
godkänts av regionfullmäktige.
Regionfullmäktige fastställde 2017-12-18 att priset på sjutton åtgärder, där
referenspriset inte gav tillräcklig kostnadstäckning och då ändrades till ett framräknat
belopp i enlighet med TLV:s (Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket)
beräkningsmodell baserat på Folktandvården Gotlands kostnader. För de övriga 166
åtgärder som omfattas av referensprislistan följer folktandvården Gotland i dagsläget det statliga referenspriset enligt beslut i regionfullmäktige.
Nästan alla regioner har taxor som ligger över referenspriset på samtliga åtgärder då
referenspriset bedöms ej ge tillräcklig kostnadstäckning. Ett flertal regioner har även
differentierade priser, utifrån svårighetsgrad, på åtgärderna. Gotland tillhör
tillsammans med Skåne, Uppsala och Västmanland de få regioner där taxan för
tandvårdsåtgärder huvudsakligen följer det statliga referenspriset.
Folktandvården är i behov av att höja tandvårdstaxan för fullbetalande vuxna
patienter för att uppnå kostnadstäckning. Genom att höja tandvårdstaxan med 10%,
jämfört med dagens taxa, för vuxna patienter beräknas intäkterna öka med cirka 3,5
miljoner kronor per år. Höjningen är lämplig att göra i samband med att TLV
genomför nästa genomgång av referenspriserna vilket kommer att ske 2021-01-15.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-16

HSN § 76

Bedömning

Förvaltningen bedömer att en höjning av tandvårdstaxan är nödvändig för att
tandvården ska få full kostnadstäckning för utförda åtgärder. Höjningen bedöms ej
innebära att patienter avstår från nödvändig tandvård då möjligheten till delbetalning
över lång tid kraftigt förbättrats. Den höjda taxan påverkar ej patienter som erhåller
tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling eller som har stora behov av
tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Ärendets behandling under mötet

Göran Gynther, tandvårdschef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 93
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse höjning av tandvårdstaxa daterad 2020-05-21
Tjänsteskrivelse analys av delårsrapport 1 samt åtgärder på kort och lång sikt
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2020/370
21 maj 2020

Göran Gynther
Tandvårdschef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Höjning av tandvårdstaxa med 10 procent
Förslag till beslut

•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om höjd
tandvårdstaxa med 10 procent på samtliga åtgärder.
Höjningen ska gälla från och med 2021-01-15.

Sammanfattning

Det svenska statliga tandvårdsstödet är uppbyggt på följande sätt: Det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Det vill säga att varje vårdgivaren själv sätter
priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom högkostnadsskyddet.
Syftet med högkostnadsskydd är att resurserna främst ska ges till de patienter som
har störst behov. Det innebär att tandvårdsstödet inte generellt syftar till att göra
tandvården billigare för alla. Alla vuxna patienter får dessutom ett så kallat allmänt
tandvårdsbidrag (ATB) på 300:- eller 600:- per år beroende på ålder.
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient fått åtgärder utförda till en summa
som överstiger 3 000 kronor. Summan är beräknad på referenspriset, alternativt
vårdgivarpriset om detta är lägre än referenspriset.
Högkostnadsskyddet har två ersättningsnivåer:



För den del som överstiger 3 000 kronor men inte 15 000 kronor lämnas
ersättning med 50 procent av referenspriset
För den del som överstiger 15 000 kronor lämnas ersättning med 85 procent
av referenspriset
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Referensprislistan omfattar 183 olika åtgärder. Det finns dock ytterligare åtgärder
som utförs inom tandvården men inte omfattas av högkostnadsskyddet. För dessa
åtgärder har en ”egen” prislista för Folktandvården tagits fram och godkänts av
regionfullmäktige.
Regionfullmäktige fastställde 17-12-18 att priset på sjutton åtgärder, där referens
priset inte gav tillräcklig kostnadstäckning och då ändrades till ett framräknat
belopp i enlighet med TLV:s (Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket)
beräkningsmodell baserat på Folktandvården Gotlands kostnader. För de övriga 166
åtgärder som omfattas av referensprislistan följer folktandvården Gotland i dagsläget det statliga referenspriset enligt beslut i Regionfullmäktige.
Nästan alla Regioner har taxor som ligger över referenspriset på samtliga åtgärder då
referenspriset bedöms ej ge tillräcklig kostnadstäckning. Ett flertal regioner har även
differentierade priser, utifrån svårighetsgrad, på åtgärderna. Gotland tillhör
tillsammans med Skåne, Uppsala och Västmanland de få regioner där taxan för
tandvårdsåtgärder huvudsakligen följer det statliga referenspriset.
Folktandvården är i behov av att höja tandvårdstaxan för fullbetalande vuxna
patienter för att uppnå kostnadstäckning. Genom att höja tandvårdstaxan med 10%,
jämfört med dagens taxa, för vuxna patienter beräknas intäkterna öka med ca 3,5
Mkr/år. Höjningen är lämplig att göra i samband med att TLV genomför nästa
genomgång av referenspriserna vilket kommer att ske 2021-01-15.
För patienterna har möjligheterna att delbetala sin tandvård nu kraftigt förbättrats
genom att avtal slutits med Resurs Bank som nu erbjuder Folktandvården Gotlands
patienter denna avbetalningsmöjlighet (vid behov avbetalning som löper över flera
år). Därmed bedöms inte en höjning av tandvårdstaxan medföra att patienter avstår
från nödvändig tandvård.
Patienter som erhåller tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling (så
kallad S-tandvård) eller personer med stora behov av tandvård p g a långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning (så kallad F-tandvård) påverkas inte av detta
förslag till höjning av taxan.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att en höjning av tandvårdstaxan är nödvändig för att
tandvården ska få full kostnadstäckning för utförda åtgärder. Höjningen bedöms ej
innebära att patienter avstår från nödvändig tandvård då möjligheten till delbetalning
över lång tid kraftigt förbättrats. Den höjda taxan påverkar ej patienter som erhåller
tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling eller som har stora behov av
tandvård p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse höjning av tandvårdstaxa daterad 2020-05-21
Tjänsteskrivelse analys av delårsrapport 1 samt åtgärder på kort och lång sikt
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1026
10 september 2020

Björn Ahlsén

Regionstyrelsen

Kulturplan för Gotland 2021-2024
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreliggande förslag till Kulturplan för Gotland 2021-2024 inkl. bilagda
handlingsplan.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till Kulturplan för Gotland för
åren 2021-2024.
Sammanfattning

Region Gotland ingår sedan 2011 i den s.k. kultursamverkansmodellen och har att
vart fjärde år upprätta en kulturplan som beskriver Regionens planer och ambitioner
för kulturlivet. Den nu gällande planen omfattar åren 2017-2020 och löper sålunda ut
2020-12-31.
Föreliggande förslag har utarbetats i samråd med civilsamhället och det gotländska
kulturlivet och löpande stämts av och förankrats i den särskilt tillsatta politiska
styrgruppen, bestående av de ordinarie ledamöterna i regionstyrelsens arbetsutskott,
samt med en referensgrupp bestående av de ordinarie ledamöterna i kultur- och
fritidsberedningen.
Bedömning

Förslaget är en uppdatering av nuvarande kulturplan och har upprättats enligt de
direktiv som den politiska ledningen meddelat. Planen redovisar Region Gotlands
mål för kultur- och konstpolitiken de närmaste fyra åren. Dels genom att specificera
tre prioriterade fokusområden, dels genom att ange mål för de olika kulturområdena.
Planen följer kulturrådets anvisningar och har 2020-09-03 också stämts av med
kulturrådet och med det s k samverkansrådet, som består av representanter för de
statliga kulturinstitutionerna.
Föreliggande förslag (bilaga) är en uppdaterad text av det förslag som presenterades
för styr- och referensgruppen 2020-09-01. Förändringar mot den version som då
presenterades är markerade med rött.
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Kulturplanen är avsedd att fastställs i regionfullmäktige 2020-12-16 för att sedan
presenteras för Statens kulturråd. Handlingsplanen avses dock slutligen godkännas i
regionstyrelsen.
Planen kommer efter fullmäktiges fastställande att tryckas upp samt att ingående
presenteras på regionens hemsida.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Bilaga
Förslag till Kulturplan 2021-2024 med bilaga handlingsplan
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Omslag: Glasblåsaren Jennie Olofsson i sin glashytta Big Pink i Norrlanda (foto: Karl Melander)
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1. Inledning
1.1. Förord

Kulturen är en av de kuggar hela vårt samhälle vilar på. Därför omfattar Kulturplanen all
kultur på Gotland, inte enbart de verksamheter som omfattas av Kultursamverkansmodellen.
Gotland har en rik och unik kultur. Det är viktigt att vi kan bevara och tillgängliggöra vårt
kulturarv men också utveckla och stimulera dagens kreativa skaparkraft. Våra kulturpolitiska
prioriteringar för kulturen på Gotland finns uttryckta i Kulturplanens tre fokusområden, och
våra yttersta mål med dessa prioriteringar är att vi vill:
 värna den fria konstens betydelse för demokrati och yttrandefrihet
Du som medborgare måste fritt få skapa och ta del av tankar om livet och samhället vi lever
i. Kulturen har i en frisk demokrati en viktig del i detta. Därför måste kulturen få flyga fritt
och dess innehåll vara fritt ska inte utsättas från politiskt styrning.
 att medborgarna deltar i kulturlivet
Det är en viktig kultur-politisk uppgift att se till att alla människor – oavsett var man bor,
vilken bakgrund och vilka livsbetingelser man har – får möjlighet att ta del av kultur och
själva vara med och skapa. Genom att vara mer delaktiga i kulturen och genom att vi är fler
som tar del av och utövar konst och kultur kan vi nå ett ökat välbefinnande hos medborgarna.
Vi vill därför prioritera att vi har verksamheter över hela Gotland som gör att kulturen kommer nära alla. Tillgången till kultur är särskilt angelägen för barn, ungdomar och unga vuxna.
 se kulturen som kreativ kraft i näringslivet och i samhällsbygget
Det är viktigt att kulturen ges goda förutsättningar att verka och att fortsatt våga utmana och
spegla samhället och sin samtid på ett fritt och självsäkert sätt. I takt med att möjligheterna
för offentlig finansiering minskar behövs dock ett tydligt fokus på att hitta nya arbetssätt och
nya samarbeten och Det behövs dock ett tydligt fokus på att hitta nya arbetssätt och nya
samarbeten samt att i många fall nå en högre självfinansieringsgrad inom kulturen. De kreativa näringarna behöver utvecklas liksom ett tvärsektoriellt arbete för att ta tillvara kulturens
kraft i samhällsplaneringen.
Eva Nypelius
Ordförande regionstyrelsen

Fredrik Gradelius
Ordförande kultur- och fritidsberedningen

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

VÅR VISION

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet.
Gotland präglas av kreativitet och närhet, mellan människorna råder tillit.
Konst och kultur är en omistlig beståndsdel av dessa värden.
Gotland är en plats som attraherar konstnärliga, kreativa och företagsamma
människor och vårt varumärke som en innovativ plats är starkt.
Konsten måste vara fri men kan också, på kulturens villkor, fungera som verktyg i ett
tvärsektoriellt och målinriktat samarbete: kultur för inkludering och gemenskap, för barns
och ungas växande, för hållbarhet och tillväxt, för trygghet och attraktivitet – värden som gör
Gotland till den plats som alltfler människor väljer att växa upp, leva, arbeta och åldras på.

4 (77)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Region Gotland
Kulturplan 2021-2024

1.2. Sammenfattningg

Gutamålet är en del av vårt immateriella kulturarv. Som alla gamla mål i vårt språk
är det i grunden ett talat språk. Så läs gärna denna sammanfattning på gutamål
högt så blir förhoppningsvis läsförståelsen större. Blir det ändå obegripligt så finns
en översättning på nästa sida och en ’årdliste’, på gutamal.se.

Kultäurplan ti oe åi 2021–2024:
Mainingen me kultäurplan’n jär att han
skall vare a väglaidningg valains regionen
u alle sum har me kultäurn ti gäre skall fa
han ti blei så reikar u variered sum
möiglit u att mangge pa åi’i skall kunne u
ynske ti va me ei kultäurleive di nemeste
ari.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Plan’n gällar 2021–2024 u de jär fullmäktue pa åi’i sum bistämmar vikke ård sum
skall skrives u va sum skall blei gärt si.
Yvarhaiti har bistämt att daires penninggar ti kultäurn äut ei lande skall skåites av
regionar. För ti fa iss penninggar skall
regionar rip ihop en plan för kultäurn u
de pappér däu nå haldar ei näven jär
plan’n för Gotland.

Gotland har en reikar u unikar kultäur u
det jär viktut ti bivare de sum oe förfädar
har skape, världsarvsböin Visby, all gamble körkar, ruinar u int ti förglåime oe
änggar. Ei plan’n finns ú vakkre ård um
bitöidlsn av oe gamble språk, gutamåle,
u att de skall bivares. Va gällar kultäur’n
så nyttes gutamåle ti vardes i mangge
soknar leiksum pa teatrar, ei böikar u
singgnes.
Man slar fast att kultäur’n jär viktuar för
demokratin u för att vör skall ha de gutt
ei leive, leiksum att kultäur’n jär bitöidelsefullar för mangges bärgningg pa Gotland. Man mainar att de jär viktut att
daim sum arbeitar me kultäur skall ha bitalt för de.

Region’n far tjugofeire miljonar fran
yvarhaiti u puttar in tjugotäu miljonar ör
aigi lumme. Iss miljonar gar ti oe institusjonar - Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Länsteatern, Film på Gotland u Länsbiblioteket – så’tt di kan gi
uss gutar pråfessionellar kultäur av bäste
sårt.

Um oleike kånstfårmar u kultäurarve
skrivs valains de seir äut idag, va sum kan
gäres u valains äutvekklinggi kan blei. Va
gällar kultäurarv u kultäurmiljö, leiksum
oleik fårmar av de man kan upplive och
ta till si av kultäuryttringgar, pekar man
pa va sum skall blei gärt di nemeste ari.

De har ú sägts att all mänskar pa åi’i skall
kunn ta till si – u själve va me u skape –
kånst u kultäur. Plan’n skall hylle freihaiti
ti fa säg va man vill u skall va en
bitöidelefullar u oskaplit goar kraft, särskilt för bani u unggfålke. Iss plan’n veisar pa all sårts kånst u kultäur pa åi’i, all
föreninggar u freilansrar sum rustar me
kultäur.

Pa släute av plan’n kan däu läs’ di till va
för lagar u bistämmelsar man skall ta till
si u valains alle skall prat ihop si u fa de
gärt. U natäurlitveis far däu raidå pa de
man skall känn till kringg kultäur u penninggar. Kultäurplan’n har man fat ihop
ettar yvarläggninggar me mangg sum
vurmar för u ängnar si at någ’ kultäurellt
pa Gotland.
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Översättning från gutamål
Sammanfattning
Kulturplan för vår ö 2021 - 2024
Meningen med kulturplanen är att den ska
vara vägledande för hur Region Gotland
och andra aktörer ska jobba de närmaste
åren för att kulturutbudet ska vara så rikt
och varierat som möjligt och för att så
många som möjligt på vår ö ska kunna och
vilja delta i kulturlivet.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Planen gäller för åren 2021 till 2024 och
det är Gotlands regionfullmäktige som har
beslutat vilka ord den ska innehålla och
vad som ska bli gjort. Överheten (staten)
har bestämt att deras pengar till kultur ute
i landet ska skötas av regionerna. För att få
dessa pengar måste varje region skriva en
kulturplan, och de papper du nu håller i
handen är planen för Gotland.

Gotland har en rik och unik kultur och det
är viktig att bevara det som våra förfäder
har skapat; världsarvsstaden Visby, alla
gamla kyrkor, ruiner och, inte att förglömma, våra ängen. I planen finns även
vackra ord om betydelsen av vårt gamla
språk, gutamålet, och att de ska bevaras. I
kulturlivet används gutamålet till vardags i
många socknar liksom på teatrar, i litteraturen och i sångtexter.
Här slås fast kulturen är viktig för demokratin och för att vi ska ha ett gott liv samtidigt som den har stor betydelse för
mångas sysselsättning. Och här beskrivs
hur viktigt det är att de som skapar kultur
också ska ha betalt för det.

Region Gotland får 24 miljoner kronor
från staten och lägger in 22 miljoner ur
egen ficka. Dessa miljoner går till våra institutioner
–
Gotlands
Museum,
Gotlandsmusiken, Länsteatern, Film på
Gotland och Länsbiblioteket – så att de
kan leverera professionell kultur av bästa
slag till gotlänningarna.

Här beskrivs de olika konstformerna och
kulturarvet, hur det ser ut idag, vad som
kan göras och hur utvecklingen kan bli.
Vad gäller kulturarv och kulturmiljö
liksom olika former av det man kan uppleva och ta till sig av olika kulturyttringar
pekar planen på vad som ska bli gjort de
närmaste åren.

Det har också sagts att alla människor på
ön ska kunna ta till sig och själva vara med
och skapa konst och kultur. Planen ska
hylla friheten att få säga vad man vill och
ska vara en betydelsefull och god kraft,
särskilt för barn och unga. Denna plan beskriver all konst och kultur på ön, alla
föreningar och alla frilansare som är
sysselsatta med kultur.

På slutet av planen kan du läsa dig till vilka
lagar och bestämmelser man ska ta till sig
och hur alla ska prata ihop sig för att få det
gjort. Och naturligtvis får du reda på det
man ska känna till kring kultur och pengar.
Kulturplanen har tagits fram efter överläggningar med många aktörer som
vurmar för och ägnar sig åt något kulturellt
på Gotland.
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1.3. Planeringsförutsättningar

Denna kulturplan har skrivits fram under en tid när Coronapandemin drabbat mänskligheten
och inte minst vårt lands kulturaktörer. Pandemin har på många sätt visat oss hur angelägen
konsten och kulturen är för oss, hur viktigt det är att kunna umgås, hur beroende vi är av
varandra för att samhället ska kunna fungera. Och hur hårt ett förbud mot offentliga sammankomster med över 50 deltagare slår emot våra kulturskapare. Vi utgår dock ifrån att
denna pandemi är över inom kort och kulturplanens skrivningar utgår från mera normala
förhållanden.
Samtidigt som denna kulturplan tas fram genomför Region Gotland ett arbete med att utarbeta en Regional Utvecklingsstrategi (RUS). Det arbetet inleddes med att göra en nulägesanalys vilken har legat till grund för många bedömningar i denna kulturplan. I denna nulägesanalys konstateras att megatrender som urbanisering och globalisering, värderingsförflyttningar, den digitala utvecklingen och miljö- och klimatfrågan påverkar oss alla. Här betonas
Agenda 2030, som är central i den regionala utvecklingsstrategin och där vi ser att kulturen
har en betydelse både ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Gotlands del konstaterar analysen att vi har kvaliteter att bevara och utmaningar att möta.
Tillit, närhet och ett stort socialt kapital är värden som är stora och som vi måste bevara
liksom ett högt politiskt valdeltagande och en rikedom på föreningar. Öns attraktionskraft
med ett rikt kulturutbud och unika kultur- och naturmiljöer är en tillgång, liksom en jämfört
med riket mycket positiv utveckling inom de kreativa näringarna.
Det sociala deltagandet är detta till trots en utmaning; var femte person på Gotland konstateras ha ingen eller en mycket låg social interaktion och hälften av öns äldre befolkning upplever en ofrivillig ensamhet. Den fysiska hälsan upplevs av de flesta som god men det finns
ojämlika skillnader samtidigt som en ökning av psykisk ohälsa kan ses. En stor utmaning är
den demografiska utvecklingen: inom de närmaste åren beräknas den arbetsföra befolkningen minska medan åldersgrupperna 0-18 och 65+ beräknas öka kraftigt. Dessa är områden som behöver uppmärksammas och i många fall kan kulturen ha en betydelse för en
positiv utveckling på det sociala området, för en ökad attraktion för inflyttning och för en
förstärkt arbetsmarknad inom de kreativa näringarna.
1.4 Konst och kultur på Gotland

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Ett levande kulturliv är en omistlig del av det demokratiska samhället och ett kännetecken
för en dynamisk, aktiv och attraktiv region. Tillgång till ett kulturutbud av hög kvalitet och
möjligheter till eget skapande bidrar till nya möten och ett rikare liv, det bygger broar mellan
människor och stärker tilliten i samhället.
På Gotland finns ett mycket rikt utbud av konst och kultur genom flera regionala institutioner, professionella kulturskapare, privata aktörer och ideella föreningar samt en engagerad
publik. Genom möten mellan samtida uttryck och det gotländska kulturarvet har ön en särställning som bidrar till en attraktiv och livskraftig mylla för innovation och tillväxt liksom
för social samvaro och personlig utveckling.
Kulturarvet är rikt och unikt på hela ön. Världsarvet Hansestaden Visby är den starkaste
symbolen, men här finns även öns medeltida kyrkor, ett av landets mest besökta och uppskattade länsmuseer, rikedom på fornlämningar och ett påtagligt immateriellt kulturarv i form
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av traditioner, språk och sägner. Det biologiska kulturarvet med fiskelägen, odlingsmark och
ängen utgör också ett viktigt inslag tillsammans med ett mera sentida kulturarv.
Tillgången till skapande och gestaltande kulturaktiviteter, till kultur i skolan och främjande
av läs- och språkutveckling är viktiga delar för goda uppväxtvillkor. Kulturutbudet är mycket
rikt för barn, för vuxna och äldre, men delaktigheten behöver breddas och för gruppen ungdomar och unga vuxna behöver tillgången till kultur och möjligheterna till eget skapande
förbättras.
Gotland är en av tre regioner i landet där den största tillväxten inom kulturella och kreativa
verksamheter har skett de senaste åren1. På ön finns drygt 1000 aktiva företag inom de kreativa näringarna. Med en stark kulturell infrastruktur och ett stort antal kreativa kulturskapare
har en positiv utveckling inom dessa näringar stor betydelse för hållbar tillväxt och attraktiva
livsmiljöer.
Kulturen är en stark reseanledning och våra besökare är flitiga kulturkonsumenter. Det omfattande utbudet medför att konkurrensen om publiken blir stor, men samtidigt finns ingen
grannkommun att enkelt resa till varför kulturkonsumtionen oftast stannar inom regionen.
1.5 Kulturell infrastruktur

Landskapet, länet och kommunen Gotland, som den 1 januari 2011 blev Region Gotland2,
ansvarar för de områden som tidigare var både primärkommunala och landstingskommunala
uppgifter. På grund av att regionen består av endast en enda kommun där det regionalt och
det kommunalt finansierade riktar sig till en och samma befolkning omfattar kulturplanen
hela regionens kulturliv. Finansieringen genom kultursamverkansmodellen (KSM) omfattar
dock endast de regionala institutionerna (se 1.5.1 nedan). Kulturplanens mål och ambitioner
är därför tvingande för dessa, medan de för de ideella och de fria professionella aktörer som
inte erhåller offentligt ekonomiskt stöd i samma omfattning ska ses som vägledande. Planens
mål och skrivningar är också vägledande kriterier för utgivandet av kulturstöd inom den primärkommunala verksamheten.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Samverkan är, tillsammans med ett tydligt politiskt ledarskap, nyckeln och den avgörande
framgångsfaktorn. Området är komplext och kräver såväl ett starkt engagemang som initiativkraft och förändringsbenägenhet, både från politiskt håll och från verksamheterna själva.
Här ligger ett stort ansvar på Region Gotland, på de regionala institutionerna och på kulturkonsulenterna att inbjuda till samverkan mellan kulturinstitutioner, skolor, ungdomsgårdar
och studieförbund m.fl. och att stimulera till samverkan och gemensamma arrangemang.

1

Enligt statistik från Tillväxtverket
Länet Gotland (med tillhörande länsstyrelse) finns dock kvar. I praktiken fick Gotlands kommun byta namn till Region Gotland vilket
enbart var ett namnbyte. I Sverige för övrigt innebär namnbytet till Region i regel ett formellt ansvarstagande för det regionala utvecklingsansvaret. Region Gotland, tidigare Gotlands kommun, har haft detta ansvar sedan 1 juli 1997
2
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1.5.1 Regional kultur inom regionen

Till den regionala delen hör de institutioner och verksamheter som erhåller både statligt och
regionalt stöd och som ingår i kultursamverkansmodellen. Här finns en kvalitetsmässig spets
och en stor professionell kompetens. Institutionerna har i sitt uppdrag att också vara en
resurs för det fria kulturlivet. De regionala kulturinstitutionerna är Gotlands museum,
Gotlands musikstiftelse (Gotlandsmusiken), Länsteatern på Gotland, Film på Gotland,
Gotlands länsbibliotek samt kulturkonsulenter som bedriver konst- och kulturfrämjande
verksamhet.
1.5.2 Primärkommunal kulturverksamhet inom regionen

Till den primärkommunalt understödda kulturen räknar vi det fria kulturlivet i form av ideella
och professionella kulturorganisationer och de många fria professionella kulturskaparna
inom de kreativa näringarna. Dessa arbetar enskilt, i företag, föreningar eller grupper och
verkar utanför institutionerna. Region Gotlands kulturenhet ansvarar för primärkommunal
kulturverksamhet och för utvecklingsarbete och samverkan med andra politikområden. Folkbiblioteken representeras av ett integrerat folk- och universitetsbibliotek, distriktsbibliotek
och en bokbuss. Kulturskolan, Fenix ungkulturhus, Arkivcentrum Gotland och Fenomenalen Science Center är också primärkommunala kulturverksamheter
1.5.3 Statliga institutioner på Gotland

Riksantikvarieämbetet är lokaliserat till Visby och är den statliga myndighet som ansvarar för
frågor rörande kulturarv och kulturmiljö. Länsstyrelsen på Gotland har ett övergripande
myndighetsansvar för samma område. Riksarkivet är den statliga delen av Arkivcentrum
Gotland. Uppsala Universitet omnämns nedan under 1.5.5.
1.5.4 Kulturorganisationer

Föreningslivet på ön är rikt och aktivt och det ideella arbete som utförs är av omistligt värde.
Studieförbunden har en omfattande verksamhet och inom den ideella kultursektorn återfinns
cirka 250 föreningar och organisationer inom alla konst- och kulturområden, verksamhetsinriktade såväl som arrangörsföreningar. Inom kulturarvsområdet och i landsbygderna är
föreningsverksamheten särskilt omfattande med bland annat sjuttiotalet hembygdsföreningar
och ett sextiotal bygdegårdsföreningar/sockenföreningar som fungerar som bygdens sociala
mötesforum.
Härutöver finns fyra konstnärsresidens och ett stort antal privata aktörer och företag som i
olika organisationsformer bedriver professionell kulturverksamhet.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

1.5.5 Konstnärliga och kulturella utbildningar

Estetiska utbildningar inom kulturområdet i Region Gotlands regi består av estetiska ämnen
och program i grund- och gymnasieskolan, av Kulturskolans verksamhet inom ämnesområdena musik, dans, teater, bild och film- och Tv-produktion samt av Gotlands folkhögskola
som anordnar utbildningar inom film, manus, foto, musik, textil och skrivande. Studieförbunden bedriver folkbildning och utbildningsverksamhet inom olika kulturområden och arrangerar kulturprogram. Högre utbildningar erbjuds av Gotlands tonsättarskola och Uppsala
universitet Campus Gotland, som inom kulturområdet arrangerar utbildningar i arkeologi,
antikvarisk byggnadsvård och speldesign.
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2. Kulturpolitiska mål
2.1 Kulturplanens mål
2.1.1 Vilka är Vi?

Kulturplanens mål anges med benämningen Vi vill. De konkreta aktiviteter som avses genomföras under kulturplaneperioden benämns Vi ska och återfinns i en Handlingsplan, som
utgör en bilaga till Kulturplanen.
När det finns ett vi brukar det finnas ett de. Men i kulturplanen är det ett inkluderande vi som
avses. Detta för att visa på att utvecklingen på Gotland är en angelägenhet för alla kulturlivets
aktörer och därmed kan också alla vara motiverade att bidra.
Samtidigt är det Region Gotland som äger kulturplanen och Vi vill i de konkreta målformuleringarna i kulturplanen betyder sålunda att det är Region Gotlands som vill, det är Region
Gotlands mål. I handlingsplanens Vi ska kan dock vara någon annan part; här anges
vem/vilka vi är genom att det har angivits vem/vilka som ansvarar för och förväntas genomföra de olika aktiviteterna.
2.1.2 Målhierarki

Kulturplanens mål anges under kapitlen ”3. Fokusområden” och ”4. Verksamhetsområden”.
De övergripande mål som anges under de tre fokusområdena är tillämpliga på alla verksamhetsområden och dessa mål upprepas inte under verksamhetsområdena i kapitel 4.
Verksamhetsområdena i kapitel 4 överlappar dessutom ofta varandra och samverkar. Scenkonstområdet omfattar musik, teater och dans och har både gemensamma och områdesunika
utmaningar. Områdena bibliotek och litteratur hänger naturligtvis samman och gemensamma nämnare finns även för området bildkonst och området slöjd och form, för områdena
kulturmiljö och arkitektur och för områdena kulturarv och arkiv. Bildkonst- och spelkulturområdena omfattar i viss mån även film och rörlig bild. Därför är vissa texter, mål och aktiviteter delvis överlappande.
2.2 Nationella kulturpolitiska mål

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

De mål och prioriteringar som görs i denna kulturplan har sin grund i de nationella kulturpolitiska målen och i Region Gotlands styrdokument och kulturpolitiska prioriteringar.
De nationella kulturpolitiska målen anger att ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande
och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”
För att uppnå målen anges att den nationella kulturpolitiken ska:
 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor.
 Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
 Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Statens kulturråd har angivit strategiska prioriteringar för bidragsfördelning inom kultursamverkansmodellen. Dess kriterier är fr.o.m. 2021 reviderade och formuleras enligt följande:
”Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala kulturverksamheter ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse. Till grund för de prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget ligger följande strategiska områden:
 utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer
och interregionala samarbeten.
 ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur.
 insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.
En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda
möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig
huvudman, så kallade fria aktörer.”

2.3 Regionala mål, program och kulturpolitiska prioriteringar
2.3.1 Regional Utvecklingsstrategi – RUS

Kulturens betydelse för regional utveckling har beskrivits och konstaterats i årtionden.
Kultur har en betydelse långt utöver den rent konstnärliga verksamheten. Kultur tillför en
viktig dimension till andra samhällsområden och kan – i samverkan med andra politikområden – fungera som motor för regional utveckling och tillväxt.
Den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 20403, är det övergripande styrdokumentet
för det regionala utvecklingsarbetet. Det tar sin grund i Agenda 2030 och är vägledande och
anger inriktning för alla utvecklings- och tillväxtinsatser i regionen med sikte på 2040. Den
regionala utvecklingsstrategin ska ses över varje mandatperiod.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Utmaningar och prioriteringar i RUS

Kultur är ett av tio insatsområden i RUS och definierar fem utmaningar för kulturområdet:
 En ökad samverkan – kulturen har ett värde i sig men har också stor betydelse för andra
områden. Kulturens drivkraft för en hållbar utveckling av fysiska miljöer kan utvecklas
ytterligare genom ett ökat tvärsektoriellt samarbete. En samordnad satsning på kultur
och folkhälsa kan ge betydande hälsovinster för såväl samhället som individen.
 Breddat deltagande – en utmaning är att uppnå ett breddat deltagande nå flera med det
offentliga kulturutbudet. Kulturutbudet är mycket rikt för barn, för vuxna och äldre. Men
för gruppen ungdomar och unga vuxna behöver tillgången till kultur och möjligheterna
till eget skapande förbättras.

3

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är inte politiskt antagen när denna kulturplan skrivs. Därav kan detta avsnitt komma att behöva redigeras.
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Kulturarvet – en utmaning är att prioritera i den stora tillgången av objekt och att värdera
varje plats unika karaktärsdrag vid utveckling och förändring.
 Ett rikt kulturliv – här finns en utmaning i bristen på för kulturen anpassade lokaler.
 Kreativa näringar – en utmaning är att främja en god näringslivsutveckling för de kulturella
och kreativa näringarna.


Med utgångspunkt i dessa utmaningar anger den regionala utvecklingsstrategin fem insatser
inom kulturområdet som skall prioriteras. Se 2.3.2 nedan.
2.3.2 Kulturpolitiska prioriteringar

I kapitel 3 redovisas tre fokusområden som är de strategiska och politiskt prioriterade områden. Inom dessa tre fokusområden beaktas och redovisas dels de fem prioriteringar som
formuleras i RUS, dels de särskilt prioriterade områden som de politiska partierna har angivit
i förarbetet med Kulturplan 2021-2024.
Fokusområden

Social hållbarhet
 Kulturskapandets villkor
 Kulturen som näring


RUS – prioriteringar inom kulturområdet







Tillvaratagande av kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete
Främjande av skapande, språkutveckling och delaktighet för barn
Förstärkt tillgång till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna
Förbättrad tillgång till ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande
Främjande av kulturen som näring

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Politiskt prioriterade områden

Inför starten av arbetet med att utarbeta denna kulturplan tillfrågades de politiska partierna
om sina kulturpolitiska prioriteringar. Svaren om önskade prioriteringar kan kortfattat sammanfattas enligt följande:
 Kultur och hälsa
 Kulturens betydelse för demokrati och yttrandefrihet
 Barn, ungdomar och unga vuxna
 Kulturtillgången i öns landsbygder
 Socialt utsatta områden
 Ökad självfinansieringsgrad i de regionala institutionerna
 Ökad synlighet
 Kreativa näringar och närmare samverkan kultur – näringsliv
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2.4 Kulturpolitiska begrepp
2.4.1 Konsten, kulturen och konstnären

Begreppen konst och kultur används ofta i samma andetag och det kan ibland vara svårt att veta
vad som avses när varje person utifrån sin bakgrund och erfarenhet har olika tolkning.
 Konst och kultur. För att tydligare beskriva det stora och allomfattande begreppet kultur
använder vi numera ofta begreppet konst och kultur. Konst avser de olika konstformerna medan
kultur är betydligt bredare. Det inkluderar naturligtvis konsterna men även kulturarvet och
våra kulturmiljöer, och har dessutom en än vidare betydelse som omfattar levnads- och beteendemönster och de värderingar, traditioner och livsstilar som håller samman en grupp, en
befolkning eller ett samhälle i social gemenskap. Idrott är också en kulturyttring, likaså jordbrukets odlande. Men i vårt lands kulturpolitik, i denna kulturplan och i Region Gotlands
kulturbudget avses och innefattas primärt konsterna och kulturarvet.
 Kulturpolitiken utgår från ett medborgarperspektiv och sätter människan i centrum. Kulturpolitiken ska underlätta för medborgarna att ta del av konst och kultur och även uppmuntra till deltagande och eget skapande. Kulturpolitiken omfattar såväl amatör- som professionell verksamhet.
 Konstpolitik. Konstpolitiken utgår från de villkor och förutsättningar som råder inom
konstarterna samt hur dessa ska kunna ges bästa möjligheterna att verka. Med konst avses de
traditionella gestaltande konstarterna (musik, teater, dans, bild och form, film, litteratur) men
även gränsöverskridande och nya uttryck som nycirkus, spelkultur m.fl.
 Konstnärspolitik är en del av konstpolitiken och handlar om konstnärernas arbetsvillkor.
Men ’konstnär’ avses personer inom samtliga konstområden, inte enbart bildkonstnärer utan
dansare, skådespelare, musiker, regissörer, koreografer, filmare, formgivare, författare, dramatiker, konsthantverkare etc. är också konstnärer.
2.4.2 Egenvärde och instrumentella värden

Konsten och kulturen ska vara en dynamisk, utmanande, obunden och ifrågasättande kraft med
basen i yttrandefrihet och grundläggande demokratiska värden. Region Gotlands konst- och kulturpolitik värnar detta egenvärde, stöttar den konstnärliga utvecklingen och verkar för alla människors tillgänglighet till kultur.
Kultur kan samtidigt ha instrumentella värden, d.v.s. värden som gör någon form av nytta i andra
samhällsfunktioner, vilket med tydlighet framgår av denna kulturplan. Att värna egenvärdet är
dock en självklar förutsättning för att bibehålla dess instrumentella värden, för att utveckla Gotlands attraktivitet och för att skapa ett klimat där människor känner livskraft och är kreativa.
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2.4.3 Armlängds avstånd

Grundläggande för konst- och kulturpolitiken är principen om armlängds avstånd. Yttrandefriheten och det konstnärliga uttryckets frihet är en förutsättning för det demokratiska samhället
och ska värnas också när det trotsar, provocerar och kritiserar samhället och makten. Den regionala politiken och tjänstepersoner inom Region Gotland arbetar efter principen om armlängds
avstånd. Enligt principen ska konstnärliga val och kvalitativa bedömningar inte göras av den
politiska sfären eller av tjänstepersoner utan av sakkunniga ämnesexperter, yrkesverksamma kulturskapare, konstnärliga ledare och särskilda referensgrupper. Den politiska nivån beslutar övergripande inriktning och medlens storlek, men överlåter konstnärliga val och kvalitativa bedömningar till konstnärligt ansvariga och sakkunniga. Principen är viktig att upprätthålla även vid
sponsring och andra former av extern icke-offentlig finansiering.
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2.4.4 Kvalitetsbegreppet

Offentligt finansierad kultur förväntas hålla en hög kvalitet. Att mäta kvalitet inom kulturens
område låter sig dock inte alltid göras. Inom de konstnärliga områdena måste den bedömas.
Bedömningen, som inte nödvändigtvis delas av alla, måste göras av personer med stor erfarenhet
och kompetens inom det aktuella konstområdet. Kvaliteten har också olika innebörder och måttstockar beroende på om vi avser professionell kultur eller ideell verksamhet. Kvalitet kan ha olika
innebörd i olika sammanhang:
 Konstnärlig kvalitet. Med en förväntat hög kvalitet i konstinstitutionernas eller hos andra








Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10



professionella konstnärers verk menas ofta en hög konstnärlig och yrkesskicklig kvalitet,
både gällande själva framförandet som verket i stort.
En hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet bör förväntas i de verksamheter som vill
förmedla kunskaper eller budskap som exempelvis ett professionellt museum eller ett pedagogiskt program för barn.
Innovativ kvalitet kan stå för en stor förmåga att tänka nytt och att se nya lösningar på gamla
problem, men även att kunna förverkliga den innovativa idén.
Medskapande. Inom kulturföreningar och hos amatörer, är det dock inte alltid den konstnärliga kvaliteten som är den mest väsentliga. Här kan andra kvalitetsaspekter vara minst lika
viktiga: processen, lärandet och utvecklandet, det mänskliga växandet, den sociala samvaron
och tillfredsställelsen i att skapa någonting tillsammans med andra.
För konsumenten. För konsumenten kan kvaliteten i en kulturupplevelse bestå i den konstnärliga upplevelsen såväl som att bli sinnligt berörd. Kvaliteter i form av social samvaro,
känslan av tillhörighet och personlig utveckling ska inte underskattas.
Arrangörskapet. Kvalitet inom kulturens område omfattar inte heller bara själva kulturupplevelsen. Om t.ex. arrangörskapet, lokalen och marknadsföringen brister i kvalitet kan det
negativt påverka besökarens uppfattning om kvaliteten i det konstnärliga innehållet.

Valet av plats för en föreställning har stor betydelse. EN traditionell konsert- eller teaterlokal ger en annan
publik upplevelse än t.ex. vid den vackert belägna utomhusscen Närsakar. Här från en uppsättning där av
”I väntan på Godot” med skådespelarna Evert Jansson och Bengt-Åke Rundqvist.
(foto: Region Gotland)
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3. Fokusområden
Denna kulturplan innehåller tre politiskt prioriterade fokusområden: Social hållbarhet, Kulturskapandets villkor och Kulturen som näring. Fokusområdena har ett antal perspektiv som innehåller mål och aktiviteter som ska uppnås. Under den period som denna kulturplan omfattar
(2021-2024) ska särskild uppmärksamhet ägnas åt dessa tre prioriterade fokusområden, övergripande, inom Region Gotland och inom de olika kulturverksamheterna.
3.1 Fokusområde 1: Social hållbarhet
Fokusområdet kan kopplas till de nationella kulturpolitiska målen främst genom att området
syftar till att främja allas möjlighet till kulturupplevelser och att social hållbarhet är ett stort begrepp och en av tre hållbarhetsaspekter i Agenda 2030. Region Gotland har antagit en definition
för social hållbarhet4. I denna kulturplan avser Social hållbarhet sådana områden och aktiviteter
där kultur kan utgöra en viktig faktor för gemenskap och inkludering. Här bör särskilt framhållas
den ideella kultursektorns verksamhet, förutan vilken det nationella målet att alla medborgare ska
ha möjlighet att delta i kulturlivet skulle vara omöjligt att uppnå.

Alla människor ska ges möjlighet att möta kultur. Inte bara för att det har ett värde i sig, utan
också för att kulturlivet utgör en arena för möten med andra människor och mellan människor
med olika bakgrund. Människors möten ökar förståelse och tolerans för olikheter och genom
mångfald sker utveckling. Att människor är delaktiga i att forma Gotlands alla kulturuttryck är
väsentligt. Delaktighet föder kreativitet och stimulerar till nytänkande och innovationsförmåga.
Konst och kultur är yttrandefrihet, reflektion, bildning och kreativitet som kan vara både ifrågasättande, provokativ, njutningsfull och underhållande.
Genom att utveckla sina skapande och gestaltande förmågor och sin kreativitet stärks människors
möjligheter till bildning och social interaktion. Social delaktighet främjar också mångfald, som
bland annat säkrar barns och ungas rätt till kultur. Föreningslivet och olika nätverk är en stor
tillgång. Här stärks den sociala sammanhållningen och tilliten mellan människor. På Gotland
finns ett stort antal ideella föreningar och andra sammanslutningar med cirka 60 000 registrerade
medlemskap. I den digitala världen har i stort sett varje socken sidor och grupper på sociala
medier som för människor närmare varandra.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Den regionala utvecklingsstrategin anknyter till Agenda 2030 och kopplar samman kultur med
hälsa och delaktighet. Den anger att grunden för ett socialt hållbart Gotland är ett jämlikt och
jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och känner trygghet, delaktighet,
tillit och förtroende för samhället och varandra. Fokusområdet ”Social hållbarhet” anknyter även
till Region Gotlands styrkort, där ett rikt kulturliv och vikten av ett tryggt, öppet, jämlikt och
jämställt samhälle med goda uppväxtvillkor för barn prioriteras.
Genom kulturaktiviteter kan många andra samhällsområden gynnas. Sådana områden anges i det
följande. En viktig princip är dock – i den mån verksamheten inte kan inkluderas i befintlig
verksamhet –att det gynnade området ska stå för kostnaderna för en kulturaktivitet, utan att
belasta regionens kulturbudget.

4

”För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett
socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors
grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas
utifrån de grupper som har störst behov.”
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”Det finns ett växande vetenskapligt stöd för att kulturella aktiviteter och upplevelser som t ex körsång skulle
kunna utnyttjas mer i medicinsk verksamhet än vad som är fallet idag”5
(foto: Anna Ericsson)

5

Ur ”Kulturens betydelse för patientens hälsa” - Vetenskaplig artikel i Socialmedicinsk tidskrift 2/2017 av professor Töres Theorell.
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3.1.1 Kultur och hälsa

Vi vill

Öka kompetensen och utveckla nya verksamheter inom området kultur och hälsa i
tvärsektoriella samarbeten.
Hjärnan såväl som kroppen behöver träning och en bra motionsform är kulturaktiviteter av olika
slag som kan främja kreativitet, samarbete och nytänkande. Sambandet mellan kultur och hälsa
är vidimerat på många olika områden6. Inom andra regioner finns etablerade former för att jobba
med sambandet kultur – hälsa.7
Forskning har visat att kulturupplevelser och eget skapande kan förebygga ohälsa genom att ge
människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Forskning har också påvisat att kultur kan förkorta vårdtider, vara en
resurs i rehabiliteringsarbete och ge förbättrade studieresultat av musiklyssning. Ett eget musicerande har samtidigt visat sig sänka kroppens stresshormoner och att kulturaktiviteter som körsång och dans har en positiv effekt på hälsan.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

I nulägesanalysen för den regionala utvecklingsstrategin konstateras att den psykiska ohälsan
ökar, även för barn och tonåringar, att var femte gotlänning har ett mycket lågt socialt deltagande
och att ungefär hälften av öns äldre upplever en ofrivillig ensamhet, särskilt i landsbygderna.
Social interaktivitet har stor betydelse för den upplevda hälsan och här kan kulturaktiviteter, som
ofta bygger på samverkan mellan flera individer, föra människor samman och bryta isolering och
ensamhet. En samordnad satsning på kultur och hälsa kan ge betydande hälsovinster för såväl
samhället som individen.

Rullstolsdans på
äldreboende.
(Foto:
Karl Melander)

6

Rapport ”Forskning om kultur och hälsa” (Vetenskapsrådet 2012); Kommissionens för jämlik hälsa betänkande ”Nästa steg mot en mer
jämlik hälsa” (SOU 2017:47); ”Nationell översyn av området kultur och hälsa” (Kulturrådet 2018)
7
Exempelvis Region Stockholm, som har ett särskilt Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Uppsala m.fl. regioner som bedriver
verksamhet inom Kultur i vården och Region Skåne som har arbetat med Kultur på recept.
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3.1.2 Jämställdhet och jämlikhet, inkludering och breddat deltagande

Vi vill
att Region Gotland och de organisationer som stöds med offentliga medel bejakar och
arbetar för inkludering, ökad jämlikhet och ökad jämställdhet i sina verksamheter.
 att lokaler där det offentligt understödda kulturutbudet presenteras och där möjligheter
till eget skapande erbjuds skall vara fysiskt tillgängliga för alla människor.
 ge medborgarna en god tillgång till information om kulturutbudet och möjligheterna till
eget kulturutövande.
 öka deltagandet i de offentliga kulturverksamheterna


Konstens och kulturens främsta uppgift är att möta en publik. Att bjuda in, inkludera, kommunicera med och beröra sina lyssnare och betraktare. Det är i mötet det sker.
Ett attraktivt Gotland är en plats där alla människor oavsett könsidentitet har samma möjligheter och rättigheter, där olikheter bejakas som en resurs för regionens utveckling och där
alla invånares förmågor tas tillvara utan att någon person eller grupp blir diskriminerad8.
Inom Region Gotland är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå
de jämställdhetspolitiska målen där alla medborgare ska ha samma makt och möjlighet att
påverka samhället och sitt eget liv. Bemötande och möjligheter att utvecklas ska vara likvärdiga oberoende av könsidentitet.
De offentligt bedrivna eller understödda kulturverksamheterna ska vara öppna för alla, oavsett hemort, familjeförhållanden och ekonomisk eller social ställning.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Den nationella kulturpolitiken poängterar att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och
att allas möjlighet till kulturupplevelser ska främjas. Statens kulturråd betonar samtidigt vikten av ett breddat deltagande i det offentligt finansierade kulturutbudet, vilket är en angelägenhet för alla verksamhetsområden. Här avses att nå individer och grupper som i dagsläget
av olika anledningar inte nås av eller intresserar sig för kulturområdet. Här kan noteras att
utbudet för barn, vuxna och äldre är relativt väl tillgodosett medan utbudet för ungdomar
och unga vuxna är eftersatt (se 3.1.3 nedan). Vidare ser vi att publikintresset är svagt på vissa
orter och för vissa konstformer, att män på många områden dominerar den konstnärliga
ledningen och på scenen medan kvinnor ofta utgör en majoritet av publiken. Vi kan även se
en viss obalans mellan pojkar och flickor i vissa verksamheter. Geografiska och ekonomiska
hinder samt föreställningar om att konst och kultur ibland uppfattas som något svårtillgängligt behöver överbryggas. Vi behöver därför undersöka vilka trösklarna och hindren är för
de innevånare som väljer att inte ta del av det offentliga kulturutbudet.
Det råder brist på verksamhetslokaler i Visby. Landsbygderna däremot har gott om samlingslokaler, men där har intresset att delta i kulturarrangemang ibland visat sig begränsat och dess
utrustning och kvalitet ofta otillräcklig. (se vidare i kap 3.1.4 och 3.2.1).

8

Avser diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
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Med begreppet tillgänglighet avses geografisk såväl som mental, socioekonomisk, informativ,
kommunikativ, digital och fysisk tillgänglighet. Regionen bedriver ett systematiskt tillgänglighetsarbete för att personer med funktionsnedsättning ska säkras rätten att ta del av och vara
aktiva i kulturlivet, såväl fysiskt som digitalt. De regionala kulturinstitutionerna har handlingsplaner för fysisk tillgänglighet och arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten
för att bidra till att de nationella målen för funktionshinderspolitiken uppnås.9 För att säkerställa tillgången på publika lokaler kan betydelsen av ett fortsatt offentligt ägandeskap betonas. Ett exempel är gamla Kulturskolan och projektet med Kulturrum i Visby innerstad.
3.1.3 Barn, ungdomar och unga vuxna

Vi vill
att alla barn och unga har möjlighet att ta del av kulturupplevelser som ger dem en
grund att stå på i sitt identitetsbyggande, sin personlighetsutveckling och sina möjligheter att uttrycka sig konstnärligt och kreativt.
 att alla barn och unga uppmuntras genom kulturupplevelser och eget skapande att
utveckla en naturlig nyfikenhet inför konstnärliga uttryck och inför kulturarvet.
 stärka tillgängligheten till kultur, med särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna.


Kulturen är ett viktigt verktyg i arbetet med att uppnå mångfald, integration och jämställdhet.
Ett aktivt arbete med barn och unga i dessa frågor skapar ett normkritiskt och långsiktigt
socialt hållbart samhälle.
Barn och unga är en prioriterad målgrupp på både nationell och regional nivå. Men behoven
skiljer sig markant åt inom denna breda åldersgrupp varför vi kan dela in den i de fyra grupperna små barn 0-6 år, barn 7-12 år, ungdomar 13-18 år och unga vuxna 19-25 år.
Utbudet, såväl för kulturkonsumtion som för eget skapande, är rikt för åldersgrupperna barn
och för vuxna och äldre. Vuxna och äldre nås i hög grad i de många ideella föreningarna, inte
minst på våra landsbygder, och av de regionala institutionernas utbud.
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Region Gotland har under föregående planperiod infört en kulturgaranti som erbjuder alla
barn och ungdomar i grundskolan regelbundna möjligheter att aktivt delta i kulturaktiviteter
samt att få ta del av ett varierat utbud av professionella kulturupplevelser. Likaså har ungdoms- och studentrabatter införts vid de regionala kulturinstitutionerna där t ex Gotlands
museum har rabatterad entré för studenter och fri entré för barn och unga upp till 18 år.
Denna förmån har dock begränsad räckvidd och når främst elever vid skolor i Visby.
Dock når den offentligt finansierade kulturen på Gotland äldre ungdomar och unga vuxna i
mycket ringa omfattning varför denna målgrupp ofta är hänvisade till ett kommersiellt utbud.
Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken och den rättigheten har förstärkts i och med att FN:s barnkonvention blev svensk lag från 2020. Ett brett spektrum av
9

Nationella mål:

”att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska
bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas."
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kulturella och estetiska uttrycksmedel och upplevelser bidrar positivt till ungas hälsa och
utveckling till självständiga och kritiskt tänkande vuxna. Kulturens främjande plats i barns
och ungas vardag, i skolan och på fritiden är därför avgörande.
Kulturutbudet för barn är omfattande10, och Region Gotland fortsätter att satsa på Skapande
skola. Skapande skola, som genomförs med statliga medel11, ger barnen tillgång till kulturens
alla uttrycksformer och ökar deras möjligheter till eget skapande. Samtidigt stärks samverkan
mellan skolan och det professionella kulturlivet. Det är fortsatt viktigt att arbeta för att
bredda barns deltagande i kulturlivet i enlighet med barnkonventionens intentioner.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Region Gotland prioriterar att stödja kulturformer som speglar barns och ungas kulturutövande och strävar efter att unga och unga vuxna ska ha tillgång till olika arenor för egna
kreativa uttryck. I dialogsamtalen har önskemål framförts om ett flexibelt, tillgänglighetsanpassat centrum för unga, fria grupper och ideella kulturaktörer där de, utan styrning från
vuxna pedagoger och fritidsledare, fritt kan skapa och uppleva dans, teater, musik, konst och
andra kulturyttringar. Samverkan mellan kulturinstitutioner, skolor, bibliotek, ungdomsgårdar och studieförbund kan utvecklas genom samverkansgrupper, återkommande gemensamma arrangemang och mål. Detta kan i längden skapa mer verksamhet både för kulturaktörer och för målgruppen. En synergieffekt av detta blir att mängden av framtidens kulturbärare fylls på, både i form av utövare och av konsumenter.

Länsteatern gör varje år turnéer över hela ön. Här är det barnföreställningen ”Skrotnissar” som gavs i
104 (!) föreställningar under vintern 2019/20 på teatern, på förskolor och på varuhuset Coop i Visby.
(Foto: Stig Hammarstedt)
10

Enligt årliga inventeringar av kulturutbudet för barn och unga genomförs årligen ca 1.000 program och aktiviteter för denna målgrupp
i Region Gotlands regi i skolor och av kulturinstitutioner, föreningar och församlingar och andra aktörer.
11
Medel till Skapande skola utges av >statens Kulturråd och ansöks årligen av Barn- och utbildningsnämnden och anslaget kan variera
mellan åren. För år 2020 har Region Gotland beviljats 2,3 mkr. Insatserna avser barn i för- och grundskola.
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3.1.4 Landsbygdernas mötesplatser

Vi vill

stimulera till en ökad aktivitet i offentligt tillgängliga samlingslokaler i alla serviceområden.
Kultur i alla dess olika former och uttryck är viktigt för
att bygga ett starkt samhälle
och nå en balans mellan land
och stad. Ett rikt kulturliv i
bygden innebär att invånarna
upplever välmående och
gemenskap.
I den regionala utvecklingsstrategin används begreppet
’landsbygder’ istället för
’landsbygd’ för att synliggöra
bredden och den stora variation som de olika landsbygderna har. I strategin ”Ett
långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland” beskrivs
hur det framtida offentliga
serviceutbudet ska utformas.
För närservice finns åtta serviceområden (bilden) med
de större orterna, med mer
än 750 invånare, som utgångspunkt.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Gotlands struktur på bebyggelse med utspridd befolkning gör att människor är beroende av bil såväl som kollektivtrafik för att ta del av kulturutbudet över hela ön. Det gotländska kulturutbudet är stort över hela ön tack vare de regionala
kulturinstitutionerna, biblioteken, studieförbunden, fria utövare, församlingar och lokala arrangörer som bedriver verksamhet i våra 92 socknar, på serviceorter och i Visby.
Folkhögskolan med verksamhet i Hemse och Fårösund är viktiga och kraftfulla mötesplatser
för kultur. Bygdegårdar, hembygdsföreningar, kyrkor och församlingshem, lokala museer
och andra typer av samlingslokaler fungerar i praktiken som lokala kulturhus med verksamhet i civilsamhällets regi och dit gästspel, turnéer, föreläsningar och utställningar förläggs. I
avseende på social hållbarhet är även andra arrangemang än de rent kulturella av stor betydelse; det väsentliga är att människor kommer samman.
Den låga tillgången på kollektivtrafik begränsar många gånger framförallt ungdomars tillgänglighet till den kultur som erbjuds i tätorterna. Även skolbarns möjligheter att åka till och
från kulturarrangemang begränsas delvis p.g.a. kostnaderna för att hyra en buss och p.g.a. ett
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regelverk som inte medger subventionerade resor till andra resmål än Visby. Tekniska nämnden fattade 2019 ett inriktningsbeslut att med början 2023 utöka kollektivtrafikutbudet på
Gotland.
Digitaliseringen inom kultursektorn har möjliggjort att tillgängligheten till kultur har ökat
exempelvis genom att man i högre grad kan ta del av föreställningar via nätet. Kulturskolan
är en verksamhet som finns över hela ön. Ö-läget bidrar dock till att möjligheten för alla att
ta del av andra kommuners kulturutbud är begränsad.
3.1.5 Bildning, utbildning och demokrati

Vi vill
stärka kunskapen om kulturens roll i bildning och lärande.
 öka medborgarnas förmåga till källkritik


Bildning och kultur hör samman, och estetik och skapande i skolan främjar allt lärande,
varför samverkan mellan kultur- och utbildningssektorn är grundläggande. Kulturskolan,
folkhögskolan och gymnasieskolornas estetiska utbildningar är viktiga samarbetsparter liksom biblioteken och studieförbunden, som har en stor och viktig roll i bildningsarbetet över
hela Gotland.
3.1.5.1 Utbildning

Regionens mål för en likvärdig och tillgänglig kulturverksamhet i förskola och skola bygger
på barnkonventionen och finns i de olika skolformernas kurs- och läroplaner. I dessa uttrycks
bland annat alla barns rätt till kulturupplevelser, reflektion och eget skapande samt till fler
språk och uttryck. Även det demokratiska värdet av kulturaktiviteter, för individen och samhället, framhålls. Estetik och skapande i skolan främjar hela elevens lärande, utveckling och
kreativitet. Den nyligen införda barnkulturgarantin i grundskolan är därför ett steg i rätt riktning. Tidiga insatser som främjar små barns språkutveckling har visat sig ge goda skolresultat
senare i livet. Genom förvaltningsöverskridande samarbeten har biblioteken, barnhälsovården och förskolan utvecklat metoder för att inspirera föräldrar att läsa för sina barn.
För de elever som önskar en djupare eller bredare profilering än vad grundskolan kan erbjuda
inom de estetiska ämnenas ram, är Kulturskolan och gymnasieskolornas estetiska program
mycket viktiga komplement. Barn och unga får där en möjlighet att utifrån sina egna intressen
utveckla sina olika förmågor. I förlängningen leder det till professionellt utövande för en del,
och till meningsfulla livslånga fritidssysselsättningar för många andra.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

3.1.5.2 Folkbildning

Folkbildningen spelar en betydelsefull roll för ett gott samhälle och en förbättrad folkhälsa.
Verksamheter som tar tillvara var och ens möjligheter stärker demokratin och bidrar till att
öka delaktigheten i samhället. Folkhögskolans folkbildningsarbete är mycket omfattande liksom studieförbundens skrivarkurser, kurser i musik och konsthantverk och i kulturhistoriska
och samhällsanknutna ämnen. Gotlands folkhögskolas estetiska utbildningar utgör en
mycket viktig plats för alla de personer som på olika sätt vill utveckla sina konstnärliga och
kreativa ambitioner, särskilt som det saknas högre utbildningar inom området i regionen.
Folkhögskolan har estetiska profilkurser och yrkes- och högskoleförberedande utbildningar
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inom musik, bildkonst, hantverk och slöjd, film, teater, dans, foto och skrivande. Studieförbunden betonar det livslånga lärandet, står för en stor och betydande del av bildningen på
Gotland och är en stor kulturarrangör. Här är också Gotlands museum, med sitt bildningsuppdrag och med en omfattande pedagogisk verksamhet, en central aktör.
3.1.5.3 Bildning och demokrati

Bildning är en individs förmåga, kunskap och intresse för sin omvärld, odlingen av en själslig
förmåga och förhållningssätt. Utbildningens mål är en bestämd och begränsad kompetens,
medan bildning syftar till hela människan, individens inre förmåga, insikter, moraliska och
etiska uppfattning, orientering i tillvaron; kunskap som blir en del av individens personlighet.
Att vara en bildad person handlar inte om akademiska poäng. Bildning kan handla om allmänbildning men vikten av bildning handlar ytterst om att vara en civiliserad och medveten
medborgare. I dagens digitala verklighet, där all världens information finns tillgänglig genom
en knapptryckning, blir förmågan till källkritik alltmer viktigt när fake news florerar och åsikter betraktas som fakta. I skolplanen ingår numera undervisning i medie- och informationskunnighet men här kan ytterligare folkbildningsinsatser behöva göras.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Demokrati handlar inte enbart om allmänna val, partier, parlament och konstitution. Kultur
och bildning, den fria konsten och det fria ordet, fri tillgång till information och bildade
medborgare är grundläggande beståndsdelar i ett demokratiskt samhälle. Likaså förmåga och
tillåtelse att kunna skapa fritt och gestalta komplexa och kontroversiella ämnen och företeelser. I auktoritära samhällen betraktas kulturen som ett hot och den konstnärliga friheten blir
beskuren. Orsaken är naturligtvis att det fria ordet och den fria åsiktsbildningen där måste
begränsas. Att kritik mot makten inte får förekomma. Och vetskapen om att konsten har en
förmåga att upplysa, engagera, ifrågasätta och uppröra.

Prideparad i Visby i samband med Almedalsveckan 2019, men Region Gotland som medarrangör.
(foto: Karl Melander)
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Konsten och kulturen är därmed demokratibärare och förmedlare av värderingar och kan
vara en stark drivkraft för den demokratiska utvecklingen; som en arena för samtal och debatt, som ett forum för åsikter och nya tankar, idéer och perspektiv, och; som en verklighet
där människor ges möjlighet till delaktighet, till att formulera drömmar, uttrycka känslor och
skapa identiteter. Genom konsten kan vi närma oss livets svåra frågor och gestalta och bearbeta dem.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Här är våra bibliotek och våra studieförbund viktiga aktörer genom att tillhandahålla en fri
och kostnadsfri mötesplats respektive genom sitt folkbildningsarbete och de sociala möten
som sker i studiecirkeln. Gotland har också visat sig ha stora kvaliteter och öppna hjärtan i
mottagandet av flyktingar från andra kulturer. Våra konstnärsresidens och deras många
gästande internationella konstnärer tillför också kunskap och breddar både utblick och insikt.

På biblioteket träffas man, där pluggar man, där söker man information. Biblioteken har, liksom skolan och
folkbildningen, ett ansvar för att ge medborgaren insikter i medie- och informationskunnighet.
Foto: Anna Ericsson
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3.1.6 Kulturell mångfald och integration

Vi vill
utveckla kulturverksamheter som verktyg för integration.
 stimulera en kulturell och konstnärlig mångfald


Integrationen har blivit en alltmer central samhällsfråga, och med det har också kulturens roll
i integrationsarbetet hamnat i fokus, inte minst genom det engagemang det gotländska civilsamhället visat. Ett välkomnande samhälle och ett levande kulturliv kan bidra till ökad integration i samhället. De närmaste åren handlar det också om hur de mångkulturella resurserna
hos våra invånare kan tas tillvara i kulturlivet i större utsträckning. Gotlands befolkningsprognos visar tydligt att inflyttning är nödvändig för kompetensförsörjning och för ett ökat
befolkningsunderlag. Det är därför avgörande att personer som flyttar hit känner sig välkomna och att det finns såväl jobb och boende som meningsfulla aktiviteter att ta del av och
utöva. Här har kulturen en betydelsefull roll att spela.
Men mångfald menas här även en kulturell och konstnärlig mångfald. Utbudet för såväl en
publik som för medskapande ska ha en stor bredd och variation över alla konstområden i
olika former av gestaltningar. Från det breda folkliga till det unika och särpräglade, från det
traditionella till det nyskapande och gränsöverskridande och med en stor geografisk spridning över ön. Bra publiksiffror vill alla ha, men även de uttryck som attraherar ett fåtal människor måste få plats och ges offentligt stöd.
3.1.7 Nationella minoritetskulturer

Vi vill
öka den egna kompetensen och synliggöra nationella minoritetsspråk och minoritetskulturer samt sprida kunskap om det offentligas ansvar och minoriteternas särskilda rättigheter.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Människor ska ha rätt och möjligheter att uttrycka sig samt att skapa och sprida sina verk på
det språk de själva vill. I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter – sverigefinnar,
judar, tornedalingar, romer och samer – med fem erkända minoritetsspråk Att skapa
möjligheter för de nationella minoriteterna att synliggöra och utveckla sin kultur och sitt
kulturarv är angeläget. Offentligt finansierade insatser ska i första hand bygga på initiativ från
de nationella minoriteternas företrädare eller utformas i samspel med dessa. Men det offentliga ansvaret innebär också att synliggöra, öka kunskapen och förståelsen om de nationella
minoriteterna i majoritetssamhället.
Ett begränsat antal gotlänningar ur dessa grupper och en låg organiseringsgrad innebär att
arbetet under kulturplanperioden främst kommer att inriktas på att hitta strukturer för dialog
och samverkan. Detta i syfte att öka minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sina
kulturer. Inom biblioteksverksamheten är nationella minoriteter en prioriterad målgrupp.
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3.2 Fokusområde 2: Kulturskapandets villkor

Fokusområdet kan kopplas till de nationella kulturpolitiska målen främst genom att det
stödjer främjandet av kvalitet och konstnärlig förnyelse. Men även genom att regeringens
konstnärspolitiska utredning 201812 påtalat vikten av att möjligheterna för professionella
kulturskapare att kunna försörja sig på sin konstnärliga yrkesverksamhet behöver förbättras.
Fokusområdet tar avstamp i de infrastrukturfrågor som behöver lösas för att skapa en stabil
grund för att konstnärlig utveckling ska kunna ske. Om kulturen ska kunna vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft och om konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling
måste kulturen ha förutsättningar som underlättar utövande på alla nivåer.
Kulturskapandets villkor handlar här om:
 kulturskaparnas ekonomiska villkor, i form av arvoden och ersättningar,
 tillgången till resurser i form av lokaler, infrastruktur, nätverk och utbildningar, och
 tillgången till arrangörer och till en publik.
Gotland har, efter Stockholm, den nästa högsta densiteten i landet av konstnärer och professionella kulturskapare.13 Ett fåtal av dessa har en anställning medan flertalet är frilansande
bildkonstnärer, musiker, författare m.fl. yrkeskategorier. Dessa har i dagsläget små möjligheter att söka och erhålla regionalt stöd. De regionala institutionerna har dock, enligt
Kulturrådets anvisningar, ett ansvar att ”ge goda möjligheter för kulturskapare och att samverka med professionella kulturaktörer utan offentlig huvudman, så kallade fria aktörer.”
(se 2.2 ovan). Den obalans som finns mellan det relativt omfattande regionala kulturstödet
och det lägre prioriterade primärkommunala stödet till det s k fria kulturlivet i form av ideella
föreningar och fria professionella kulturskapare medför dock att verksamheter ställs emot
varandra, vilket söndrar snarare än stimulerar till samarbeten.
När mötesplatser och estetiska/konstnärliga utbildningar finns stimuleras samverkan och
förutsättningarna för att individer och organisationer mer aktivt ska kunna arbeta med att
internationalisera sina verksamheter.
3.2.1 Mötesplatser, arenor och ändamålsenliga lokaler

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

förbättra tillgången till ändamålsenliga och professionellt utformade arenor för scen- och
bildkonst i Visby samt öka det kulturella utbudet i bygdegårdar och andra samlingslokaler.
Tillgången till attraktiva offentliga mötesplatser och ändamålsenligt anpassade lokaler för
konst och kultur behöver förbättras. Ändamålsenliga arenor och mötesplatser som kan disponeras till en rimlig kostnad är ofta grunden i den infrastruktur som är nödvändig för varje
konst- och kulturområdes möjligheter att växa och utvecklas. Vissa kulturyttringar kräver
egna, särskilt anpassade lokaler medan andra kan samverka med andra verksamheter i ett
samnyttjande av lokaler.

12
13

”Konstnär – oavsett villkor?” (SOU 2018:23)
Enligt statistik från Statens konstnärsnämnd 2019. Med ’konstnär’ avses kulturskapare inom alla konstområden.
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Värdet av attraktiva offentliga platser för mänskliga möten kan inte överskattas. Sådana
mötesplatser kan vara allt från torget, parken, strandpromenaden, ungdomsgården och
biblioteket till bygdegårdar, bio- och teatersalonger, konsertsalar, caféer, krogar och dansgolv. Kulturen bör därför ha en stark ställning i och samverka inom stadsplaneringen
(se även under avsnittet Arkitektur).
Bristen på lokaler för scenkonsten är ett känt faktum sedan många år och etableringen av en
verksamhetsanpassad arena för scenkonst i Visby har varit en återkommande fråga. Möjligheterna att i samverkan med andra aktörer etablera arenor för scen- och bildkonst i Visby
behöver undersökas, bl.a. i samband med förestående utveckling av inre hamnen och på
Östercentrum och i det nyetablerade Gotlands Kulturrum. På samma sätt som idrotten
behöver lokaler med rätt slags golv och korrekta mått, rätt utrustning och belysning, lokaler
för omklädning och plats för en betalande publik, behöver scen- och bildkonsten tillgång till
ändamålsenliga lokaler som ger publiken bra möjligheter att ta del av olika konstnärliga
uttryck och kulturaktörer en värdig arbetsmiljö. I grunden handlar det om respekt för konsten.
Med arenor menas främst lokaler för produktion, repetition och presentation av scen- och
bildkonst. I begreppet ingår både fysiska lokaler men även andra plattformar som nätverk
och digitala mötesplatser.
3.2.2 Arvodesrekommendationer och försörjningsmöjligheter

Vi vill

förbättra möjligheterna för professionella kulturskapare att kunna försörja sig på sin konstnärliga verksamhet.
För att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmarknad med försörjningsmöjligheter för människor som arbetar i konstnärliga yrken är det av största vikt att ersättningsnivåer är rimliga
och likvärdiga ur ett nationellt perspektiv. Region Gotland verkar för att vedertagna
arvodesrekommendationer tillämpas och skrivs in i avtal med arrangörer och inköpare av
konstutställningar, konserter, teaterföreställningar, fotografiska bilder och film etc. Syftet
med sådana arvodesrekommendationer är att skapa bättre förutsättningar för professionella
kulturskapare att få skäligt betalt för utfört arbete.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Region Gotland och de arrangörer som erhåller stöd genom kultursamverkansmodellen skall,
enligt direktiv i föregående periods kulturplan, tillämpa vedertagna arvodesrekommendationer för beställda konstnärliga tjänster och produkter14. Detsamma gäller copyright och
upphovsrätt till konstnärliga verk, där upphovsrättsliga ersättningar skall utgå.
Digitaliserad spridning av bilder, filmer och musik, som utvecklats under coronapandemin,
har försvårat upphovsrätten. Inom de närmaste åren förväntas dock EU att fastställa ett s.k.
upphovsrättsdirektiv vars avsikt är att förbättra kontrollen över upphovsrätten vid digital
publicering och spridning vilket kommer att innebära förbättrade villkor för kulturskaparna.

14

För konstnärliga områden som musik, teater, dans, litteratur, bild och form, film och foto etc. gäller respektive branschorganisations
arvodesrekommendationer. Där särskilt branschrekommendation saknas tillämpas KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) rekommendationer. För utställningsarrangörer gäller MU-avtalets arvodesrekommendationer MU-avtalet är ett avtal som
gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för alla utställningsarrangörer som får offentligt stöd..

28 (77)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Region Gotland
Kulturplan 2021-2024

3.2.3 Arrangörs- och producentled

Vi vill

skapa förutsättningar för förbättrat arrangörs- och producentskap.
Kulturarrangörerna och -producenterna på Gotland fyller en viktig funktion och har olika
och kompletterande roller. Några få arrangörer har egna anställda producenter, medan flertalet arbetar ideellt och skulle behöva utökat ekonomiskt stöd och stärkt kompetens kring
arrangörs- och producentskap för att höja kvaliteten i publikarbete, ekonomi och marknadsföring. Här finns behov av utbildningar och andra kompetenshöjande åtgärder. Förstärkningar kan vara att skapa en närmare samverkan mellan kulturkonsulenterna och att skapa
ett producentkluster där producenter och konsulenter samarbetar och delar med sig av sina
kunskaper till varandra och till kulturarrangörerna.
Arrangörer av scenkonst på Gotland ser ett stort behov av adekvata arenor då det i dagsläget,
särskilt i Visby, är svårt att arrangera produktioner av lite större format då ekonomin sätter
hinder och/eller de tekniska kraven inte kan tillgodoses.
3.2.4 Ekonomisk hållbarhet

Vi vill

undersöka möjligheter till förändrade prioriteringar inom befintlig verksamhetsbudget, öka
den externa finansieringen av kulturverksamheter samt stimulera till ökade utbyten och
samarbeten mellan kulturskapare.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Med en ansträngd regional- och primärkommunal budget urholkas såväl de professionella
verksamheterna som de ideella. De regionala institutionerna är i behov av ökade anslag och
ansökningstrycket till Region Gotlands olika former av kulturstöd till det fria kulturlivet ökar.
Här behöver vi se över hur befintliga budgetmedel används, fråga oss om vi gör rätt saker
och om medlen används på det mest effektiva sättet för att nå kulturplanens mål. I detta
arbete krävs en öppenhet, mod för förändringar och omprioriteringar, både från tjänstepersoner och från beslutsfattare. Utbytet mellan kulturskapare inom ett konstområde och
över genregränser behöver öka både för att uppnå samverkansvinster och för att stimulera
till gränsöverskridanden produktioner.
Vi behöver också utökad kompetens att söka extern finansiering i olika former och eftersträva nationella och internationellt utbyten. Många aktörer ser en alltmer projektfinansierad
verklighet som både tidskrävande och hämmande för det konstnärliga skapandet. Även om
relativt många kulturverksamheter är skickliga i att söka och erhålla externa bidrag så medger
ingen av dessa finansieringskällor grundfinansiering för löpande ”grå” kostnader som lokalhyror, elräkningar, löner till ordinarie personal, utan kan som regel beviljas endast för relativt
snävt tidsbegränsade perioder; två till tre år är ofta en alltför kort tid för att se effekterna av
utvecklingsprojekt och försöksverksamheter av olika slag. Utgivaren av stödet vill dessutom
ofta styra stödet till vissa ändamål vilket innebär en begränsning av den konstnärliga friheten.
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3.3 Fokusområde 3: Kulturen som näring
3.3.1 Kulturella och kreativa näringar växer

Vi vill
främja företagande inom de kulturella och kreativa näringarna och stödja nätverk och
mötesplatser som möjliggör möten mellan aktörer inom kulturella och kreativa näringar
och mellan dessa och övrigt näringsliv.
De kulturella och kreativa näringarna (KKN) definieras av Tillväxtverket15. I definitionen
ingår branscherna press, mode och reklam. I detta avsnitt avses dock de konstnärliga näringsdelarna av KKN-begreppet som kulturplanen omfattar, nämligen branschgrupperna
audiovisuellt, bild & form, arkitektur, litteratur och litterärt konstnärligt skapande, scenkonst
och kulturarv.
I den regionala utvecklingsstrategin anges att ”Gotland ska vara en innovativ kunskapsregion
med utvecklingskraft och hållbar tillväxt. Hållbar tillväxt skapas på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Företagarandan är stark och näringslivet blomstrar. Här finns goda
möjligheter att testa och förverkliga nya idéer. Samverkan kring forskning och innovation
stärker Gotlands attraktionskraft, utvecklar välfärdstjänsterna och bidrar till nya och kunskapsintensiva företag på ön.”
Gotland är ett av tre län med störst andelsmässig tillväxt inom KKN de senaste åren16. På ön
finns, enligt den inventering som gjordes under föregående kulturplaneperiod, ca 1 050 aktiva
företag inom de kreativa näringarna och de är verksamma över hela ön. Med den starka
kulturella infrastrukturen, ett fortsatt offentligt kulturstöd, den stora mängden av professionella kulturskapare och Gotlands väl utbyggda bredbandsnät bedöms dessa näringar få stor
betydelse framgent för regional utveckling och för tillgängliggörande av konst och kultur på
hela Gotland.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Att underlätta företagande och stimulera innovation bidrar till att skapa den tillväxt på ön
som är nödvändig. Det möjliggör för professionella kulturskapare att ha sin försörjning på
ön. I förlängningen kan detta även stimulera till ökade möjligheter att stärka varumärket
Gotland, vilket attraherar såväl besök som inflyttning. Att arbetstillfällen blir fler och att
skattekraftsutvecklingen är positiv gynnar i förlängningen den samhällsstödda kulturen och
främjar därigenom kvalitet och konstnärlig förnyelse. Då kulturella och kreativa näringar ofta
är arbetskraftsintensiva och i högre grad än andra företag interagerar med globala marknader
främjas även arbetsmarknad och internationell samverkan.
Många har varnat för en alltför stark instrumentalisering av kulturen. Man menar att dess
egenvärden riskeras och att den konst som inte är kortsiktigt företagsekonomiskt lönsam
mister sitt berättigande. Att lyfta kulturdriven tillväxt och kreativa näringar i kulturplanen är
inget ifrågasättande av kulturens egenvärde utan har endast i syfte att stimulera till kreativt
företagande för de aktörer som aktivt och medvetet själva önskar bedriva sin verksamhet i
företagsform.
15

Enligt Tillväxtverkets rapport 0258 ”Kreametern – metodrapport”: omfattar KKN-begreppet branschgrupperna arkitektur, audiovisuellt,
bild & form, kulturarv, litteratur och litterärt och konstnärligt skapande och scenkonst samt press, mode, reklam
16
Enligt statistik från Tillväxtverket 2018
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En viktig kugge i det innovativa maskineriet är inkubatorer17 som möjliggör fokus på företagande och affärsutveckling, nätverksskapande och kunskapsuppbyggande för de kulturskapare som önskar vara entreprenörer. På Gotland finns ett nära samarbete mellan inkubatorverksamheterna Kulturarvsinkubatorn inom RAÄ, Science park Gotland och Uppsala
universitetet. En annan viktig kugge är förekomsten av kluster och nätverk som stärker de
kulturella och kreativa näringarna och möjliggör möten mellan aktörer. Ett sådant kluster har
under 2020 etablerats i Gotlands Kulturrum i Visby; en verksamhet som vill kombinera att
vara en gemensam arbetsplats för kulturföretagare, en kulturell mötesplats och en arena för
levande kulturproduktion.
Inom både grundskola och gymnasium finns en aktiv verksamhet för Ung Företagsamhet,
vilket ger ungdomar en kreativ stimulans och en insikt i entreprenörskap. Genom den ideella
utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet finns även ett alumni-nätverk för ungdomar
och unga vuxna som tidigare har drivit ett UF-företag.
De kulturburna näringarna bör inte ses som en separat sektor. Fokus bör istället riktas mot
att utveckla en förståelse för hur dessa näringar och andra ekonomiska och sociala sektorer
är ömsesidigt beroende av varandra och hur dessa kan berika varandra. Att tillhandahålla
arenor för inspiration och utbyte inom och mellan branscher är viktigt i syfte att utveckla
och stärka företagande inom de kreativa näringarna.
3.3.2 Kultur som besöksanledning

Vi vill
stärka de icke-kommersiella besöksanledningarnas ekonomiska situation.
 stärka samverkan mellan de kulturella besöksanledningarna och besöksnäringen i stort.
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Kulturen i dess olika skepnader – världsarvet Hansestaden Visby, Gotlands museum och de
många övriga museerna, Ingmar Bergman, de 92 medeltida kyrkorna, Medeltidsveckan, den
samtida konsten, filmen, musiken, konsthantverket och populärkulturen – har tillsammans
med öns säregna kulturlandskap en väsentlig del av varumärket Gotland och är en betydande
reseanledning. Många av dessa har dock en icke-kommersiell grund och drivs delvis med
regionalt stöd och utan vinstsyfte.
Turism betraktas inte per definition (se 3.3.1 ovan) som en kreativ näringsgren men besöksnäringen och kreativa näringar på Gotland är i ett ömsesidigt beroende, då besöksnäringens
attraktionskraft till viss del bygger på kulturutbudet och på många KKN-företags verksamhet, samtidigt som besökarna utgör potentiella kunder för dessa. Det finns en stor potential
i att stimulera innovation och att utveckla samverkan och samarbete vilket kan leda till nytänkande, ökad produktutveckling och paketering och ökad ömsesidig förståelse.
Besöksnäringen är en stor och viktig näringsgren på Gotland. Årligen redovisas ca en miljon
gästnätter och 12% av öns årsanställda har sin utkomst direkt eller indirekt från turister,
konferensgäster och andra besökare till ön. Den kryssningskaj som invigdes 2018 har stor

17

Inkubatorverksamhet innebär en organisation med syfte att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet.
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betydelse, särskilt för Visby. Här finns en stor utmaning i att bibehålla den levande staden
och att vårda kulturarvet samtidigt som vi ser en kraftig ökning av besökare.
I den Besöksnäringsstrategi som antogs 2019 är natur- och kulturupplevelser ett av tre definierade temaområden. Här konstateras att det på Gotland ”finns en mängd olika aktiviteter
inom kulturområdet som besökare är intresserade av och där det finns en utvecklingspotential. Bland dessa tillgångar till kultur omnämns bl.a. världsarvet Hansestaden Visby, bildkonsten, musiken, festivaler, Ingmar Bergman och kyrkorna. En utmaning är, enligt denna
strategi, ”att kvalitetshöja, kommersialisera och att skapa tydligare intäktsgeneratorer inom
dessa kulturområden”.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Många av de helt eller delvis ideellt drivna kulturella besöksmålen drivs utan kommersiellt
syfte och har begränsade möjligheter att generera kostnadstäckande egna intäkter. Dessa
faktiska kulturella besöksanledningar18 kan tillgodoräkna sig en mycket blygsam del av
besöksnäringens inkomster:
92% av turismens inkomster går till resande, boende, restaurangbesök och varukonsumtion
medan mindre än 6% går till området kultur och rekreation.19 Tillväxtverket konstaterar att
”konsumtionen av kultur och rekreation är den minsta sektorn” i inkomstfördelningen och
att ”konsumtion av kultur och natur i förädlad form och andra upplevelser som bidrar till
den attraktionskraft som lockar besökare till och inom Sverige och därmed också driver konsumtion inom övriga områden.” Denna sektor behöver således, för att kunna fortsätta att
utgöra motor för turism och för att bibehållas och kvalitetshöjas, ges möjligheter till en förstärkt ekonomi genom att skapa nya möjligheter att ta del av besöksnäringens ekonomi.

En av de yngre deltagarna Vid Medeltidsveckan, Gotlands största arrangemang med 40.000 besökare varje
år i vecka 32.
(Foto. Joakim Rehn)

18
19

Exempelvis Romateatern, Bunge museum och Bläse kalkbruksmuseum, Körsbärsgården, Bergmancenter, Medeltidsveckan m.fl.
Enligt Tillväxtverkets rapport 0282 ”Fakta om svensk turism 2018”
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4. Verksamhetsområden
Kulturplanens syfte är att omfatta hela Gotlands kulturliv. Under verksamhetsområden redovisas
därför all kulturverksamhet, professionell såväl som ideell och regional, inom kultursamverkansmodellen såväl som lokalt utanför modellen. De övergripande mål som anges under de tre
fokusområdena i kapitel 3 är tillämpliga på alla verksamhetsområden och dessa mål upprepas inte
i detta kapitel.
4.1 Kulturarvs- och kulturmiljöområdet
4.1.1 Kulturarvet
4.1.1.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Kulturarv är materiella och immateriella uttryck för mänsklig verksamhet; det som människor
genom tiderna har skapat i form av materiella uttryck – byggnader, fornlämningar, föremål,
miljöer, traditioner och berättelser. Kulturarvet är inte statiskt utan förändras och omformuleras
under olika tidsperioder, det har inte några bestämda tidsgränser och redan i vår livstid deltar vi
i skapandet av både vårt eget och morgondagens kulturarv. Kulturarvet är inte bara en del av
det förflutna, utan också någonting som kan användas för att förstå, påverka och samspela med
samtiden.
Det gotländska kulturarvet är rikt och unikt med världsarvet Hansestaden Visby20, öns medeltida
kyrkor, rikedom på fornlämningar och ett påtagligt immateriellt kulturarv i form av traditioner,
språk och sägner. Det biologiska kulturarvet med fiskelägen, jordbruksmark och ängen utgör
också ett viktigt inslag tillsammans med det militär- och industrihistoriska arvet och andra mera
sentida kulturarv.
Det gotländska kulturarvet har en stark positiv inverkan på bilden av Gotland och är en resurs
för öns möjlighet att skapa livskvalitet och utvecklas hållbart. På Gotland finns det många aktörer
som arbetar med det gotländska kulturarvet. Förutom Gotlands museum och Länsstyrelsen som
har kulturarvet som sin profession finns hembygdsrörelsen och andra ideella föreningar med
kulturhistorisk inriktning. Här ska även nämnas öns lantbrukare, som har en avgörande betydelse
för att upprätthålla det gotländska kulturlandskapet.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Regional institution och huvudaktör i kultursamverkansmodellen inom kulturarvs- och kulturmiljöområdet är Gotlands museum. Gotlands museum driver flera museer och besöksgårdar och
har en mycket hög attraktionskraft som det mest besökta länsmuseet i landet och ett av de största
besöksmålen på Gotland med närmare 350 000 besökare årligen. Gotlands museum är också
huvudman för en kulturarvskonsulent. Gotlands museums ägare, Föreningen Gotlands fornvänner, äger bolaget Bungemuseet tillsammans med en lokal kulturhistorisk förening. Bolaget
har i uppdrag att driva och utveckla verksamheten på detta friluftsmuseum, vilket främst består
av äldre kulturhistoriska byggnader och föremål.

20

För Världsarvet Hansestaden Visby finns en 2020 antagen Världsarvsstratagi. De platser som upptagits på världsarvslistan har ett särskilt stort universellt värde (outstanding universal value) som ska garanteras skydd och vård för all framtid. Hansestaden Visby är ett
unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad handelsstad med betydelse för Hansans bildande och med en välbevarad
och särskilt komplett stadsbild och sammansättning av högkvalitativa historiska byggnadsverk. Tillsammans ger dessa delar uttryck för
en betydande mänsklig bosättning som fortfarande utgör en levande stad. Även naturen, i form av vallgravarna och innerstadens trädgårdar är en viktig del av kulturmiljön.
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I Gotlands museums Fornsal finns flera unika bildstenar (foto: Gotlands museum)
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Museets övergripande mål är att öka kunskapen om, förståelsen för och brukandet av
Gotlands kulturarv och kulturmiljöer. Detta sker bland annat genom att vårda och tillgängliggöra unika samlingar, producera utställningar, skapa publik verksamhet, initiera och delta
i forskningsprojekt samt att ingå i olika styrelser och arbetsgrupper i syfte att utveckla kulturarvsområdet på Gotland. Gotlands museum fungerar som inspiration för och stöd till övriga
museer och aktörer inom kulturarvssektorn och är en stark aktör inom kulturturism med
tydlig koppling till besöksnäringen.
Inom det immateriella kulturarvet bör särskilt omnämnas gutamålet. Gutamålet är en kulturyttring som i dagsläget fortfarande används inom litteratur, teater och sång. Det är viktigt att
detta kulturarv förs vidare och att förankra gutamålet främst hos barn och ungdomar.
Kulturarvskonsulenten har i uppdrag att främja det gotländska kulturarvet, bland annat
genom ett nära samarbete med öns många hembygdsföreningar. Konsulenten är en länk till
museets kompetenser, men kan också erbjuda rådgivning, undersöka behov av och initiera
seminarieverksamhet, utbildningar och projekt.
.
4.1.1.2 Utvecklingsområden – kulturarv

A. Regional utveckling och social hållbarhet

Vi vill

att det gotländska kulturarvet brukas för bildning, reflektion, hälsa och kreativitet.
Kulturarvet ska inte endast bevaras och vårdas utan också tillgängliggöras och utvecklas
genom medborgarnas delaktighet. I museilagen slås fast att ett museum utifrån sitt ämnesområde ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Det innebär en delvis ny arena med fokus på samtids- och
demokratifrågor som behöver fortsätta utvecklas både i utställningsform och med programaktiviteter. Det gäller också ett behov av tvärsektoriell samverkan med bland andra skolan
och hälso- och sjukvården för att bidra till bildning samt förebygga och bidra till minskad
ohälsa.
B. Breddat deltagande

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

att Gotlands museum eftersträvar att kvalitetssäkra verksamheten gentemot befintliga
besökare liksom att nå och attrahera nya målgrupper.
Kulturarvsområdet står inför betydande utmaningar men också stora möjligheter under den
kommande kulturplanerperioden. Det finns ett stort behov av att möta satsningar kopplade
till en nyligen antagen besöksnäringsstrategi och att med högkvalitativ publik verksamhet
möta de tusentals besökarna från en starkt expanderande kryssningsturism. Investeringar i
nya utställningar om medeltiden har gjorts de senaste åren men utställningen om Gotlands
förhistoria, särskilt vikingatiden, är odaterad och behöver förnyas. En ökad efterfrågan från
besökare och kryssningsgäster kräver att kompetensförsörjningen tillgodoses avseende
pedagoger och guider.
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Även skolans behov av verksamhet och utbildningsinsatser för elever ställer krav på att
säkerställa en fortsatt utveckling av den publika verksamheten. Idag är den programverksamhet som Gotlands museum erbjuder skolorna på Gotland gratis.
C. Samverkan och tillgängliggörande

Vi vill

att det gotländska kulturarvet ska vara tillgängligt för såväl regionens medborgare som för
nationella och internationella besökare.
Gotlands museums samlingar är unika och ett av museets viktigaste uppdrag är att tillgängliggöra samlingarna för forskare och en bred allmänhet liksom för prioriterade målgrupper
som barn och unga. Det kräver dels ett fortsatt fokus på digitalisering av samlingarna, dels
förutsättningar att kunna möta lagstadgade krav på säkerhet, klimat och tillgänglighet i både
museets samlingar och utställningar.
En viktig del av kulturarvskonsulentens strategiska arbete är att samordna och stödja öns
dryga sjuttiotal hembygdsföreningar, ett sextiotal mindre museer och andra ideella verksamheter inom kulturarvsområdet.

4.1.2 Kulturmiljö
4.1.2.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Kulturmiljön avser de miljöer som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter
och aktiviteter. En kulturmiljö kan avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller
lämning, en plats men också ett större landskapsavsnitt. Kulturmiljön omfattar inte bara
landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som upplevelsevärden och
platsanknutna ortnamn eller sägner. Från och med 2014 finns nationella mål för kulturmiljöarbetet.21
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Kulturmiljön är en del av det kulturarv som vi har att vårda, utveckla och förvalta för kommande generationer. Den statliga kulturpolitiken lyfter fram vikten av att främja ett levande
kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Genom bevarandeledd utveckling där ett nära
samarbete mellan olika kompetenser och sakkunskaper säkerställs kan kulturmiljöer utvecklas och samtidigt behålla viktiga värden.
De gotländska kulturmiljöerna är unika, välbevarade och tillgängliga. De karaktäriseras av
fornlämningar såsom rösen och skeppssättningar liksom av kyrkomiljöer med 92 medeltida
kyrkor och stenhus, gårdar från 1700- och 1800-talen, industrimiljöer, fiskelägen och hävdade ängen samt Visby – både världsarvet i innerstaden och staden utanför murarna. De
medeltida kyrkorna speglar genom placering, utformning och inredning det moderna
21

Från 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål. Regering och riksdag har uttalat att de även ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet
på regional och kommunal nivå.

Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.

Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.

En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.
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Sveriges framväxt under närmare tusen år. Successivt har de blivit centra för ett väl fungerande administrativt system av socknar. Sedan 1666 har sockenkyrkorna betraktats som ett
omistligt kulturarv som genom lag givits ett starkt lagskydd. Därav kommer också att deras
bebyggelse-, arkitektoniska- och historiska värden står utan jämförelse.
Regionen ansvarar för planering, bygglov- och tillståndsprövning av mark- och vattenområden på Gotland. Åtgärder som berör kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
bedöms med stöd av en regionantikvarie som bla ansvarar för Gotlands kulturmiljöprogram.
Kulturmiljöprogram för Gotland fungerar som kunskapsbank vid prövningar gentemot planoch bygglagen samt miljöbalken.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Vid förändringar av markanvändning eller ändring av det byggda kulturarvet finns tillämplig
lagstiftning som ger ett visst skydd av de materiella kulturvärdena. Att skydda de immateriella
värdena är däremot en utmaning, då ett stort förändringstryck råder över hela Gotland. Det
handlar både om urbaniseringsprocesser, som påverkar kulturlandskapet genom exempelvis
ett minskat bete, men igenväxning av de karaktäristiska öppna landskapen som följd. Det
finns också tendenser som pekar mot en växande gentrifiering av både stad och land där ett
ökat deltidsboende riskerar att både påverka serviceutbud och försvårar för gotlänningar att
förvärva en bostad.

Bläse kalkbruksmuseum – ett välbevarat industriarv och besöksmål på norra Gotland. Foto Region Gotland
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Regionen äger och förvaltar i dagsläget cirka 500 bebyggda fastigheter varav 8 är klassade
som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. Därtill kommer ett antal naturmarker, skogar,
parker samt Visby ringmur med tillhörande vallgravar. Under senare tid har ett antal fastigheter i Visby innerstad sålts till privata aktörer och i dagsläget äger region Gotland endast ett
10-tal bebyggda fastigheter där.
Gotlands historia kännetecknas av mångsidiga internationella kontakter alltsedan urminnes
tider. Med rötterna i det medeltida handelssamarbetet i Östersjön och en tidig roll i Hansaförbundet, upptogs världsarvet Hansestaden Visby på FN:s världsarvslista 1995. Världsarvsstatus innebär en hög internationell status men även ett stort ansvar för världsarvets bevarande, kommunikation och hantering i linje med UNESCO:s riktlinjer. En ny strategi och
handlingsplan för världsarvet är antagen 2020 vari en viktig utgångspunkt är att utveckling
ska utgå från världsarvsvärdet och att staden behålls levande, mångfunktionell och attraktiv
för såväl boende, besökare som näringsliv. Världsarvsstaden ska bevaras utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv och har genom sitt unika värde särskilda förutsättningar för
innovation, kreativitet och attraktionskraft för hela Gotlands tillväxt.
I detta sammanhang vill Region Gotland ta särskilt ansvar för ett fortsatt offentligt ägande
av de fastigheter som Regionen äger och förvaltar, inklusive ringmuren, vallgravarna och ett
antal andra fastigheter.
Gotlands museum bedriver kulturmiljöarbete med anställda arkeologer och byggnadsantikvarier och inom ramen för kultursamverkansmodellen med fokus på kunskapsuppbyggnad
och lärande. Det sker bl.a. i utställningar, forsknings- och kunskapsuppbyggnadsprojekt samt
i utgivning av böcker. Ett flerårigt forskningsprojekt kring digitalisering och tillgängliggörande av alla gotländska bildstenar pågår liksom en karaktärisering av alla gotländska
kyrkor och kyrkogårdsmiljöer i samverkan med Visby stift. Utbildning och forskning inom
kulturmiljöområdet finns också vid Uppsala Universitet Campus Gotland. Samverkan inom
kulturmiljöområdet sker bland annat i Världsarvsrådet och mellan Länsstyrelsen, Gotlands
museum, Region Gotland, Visby stift och Samfälligheten Gotlands kyrkor.
4.1.2.2 Utvecklingsområden
A. Regional utveckling och social hållbarhet

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

att kulturmiljöaspekter skall integreras i det regionala utvecklingsarbetet och skapa
inkludering och delaktighet av medborgarna.
Kulturmiljöerna utgör en viktig del av Gotlands särprägel och ger en stark identitet och stor
attraktionskraft som är en väsentlig del i Gotlands varumärke. Kulturmiljöer kan på olika sätt
bidra till ökad livskvalitet och hållbar utveckling. Det är därför avgörande att kulturmiljöerna
integreras i ett tidigt skede i samhällsplaneringsprocesserna. Det bör ske genom en ökad
inkludering och delaktighet från medborgarna i syfte att ge möjlighet att påverka livsmiljön
och därmed sin livskvalitet. Utmaningarna är dels att med knappa resurser prioritera i den
stora tillgången av objekt, dels att värdera och värna varje plats unika karaktärsdrag vid
utveckling och förändring och dels att ta fram och implementera den 2020 antagna Världsarvsstrategin samt att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder.
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B. Kunskapsunderlag och strategier

Vi vill
ta fram uppdaterade kunskapsunderlag och strategier inom kulturmiljöområdet för att
skapa förutsättningar för framtida strategiskt arbete och bedömningar och prioriteringar
inom kulturmiljövården.
Det saknas idag uppdaterade Kunskapsunderlagen för kulturmiljöområdet behöver uppdateras. Såväl regionens som länsstyrelsens kulturmiljöstrategier har varit tidsbegränsade. Länsstyrelsens strategi gällde t o m 2018 och Regionens t o m 2019. Dessa strategier behöver
uppdateras, såväl inom det arkeologiska som inom det byggnadsantikvariska fältet. Sådana
underlag är betydelsefulla för att kunna göra prioriteringar för kunskapsuppbyggnads- och
utvecklingsprojekt liksom för prioriteringar inom kulturmiljövårdens uppdragsområden. När
det gäller regionens roll i plan- och bygglovsfrågor kan en fördjupad analys av det rådande
bebyggelsetryckets påverkan på öns kulturmiljöer och -objekt underlätta för beslut där
avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen behöver göras.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

I kulturmiljöprogram för Gotland finns kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt redovisade. I den strategiska delen av kulturmiljöprogrammet (2015-2019) beskrivs kulturmiljöer
som en tillväxtfaktor med tre mål:
 kulturmiljöer ses som en resurs för regionen,
 ökad kunskap om kulturmiljöer och kulturvärden genom delaktighet, samt
 kulturmiljöerna brukas utan att förbrukas
Programmet är en kunskapsbank som genom ett kontinuerligt samarbete med öns hembygdsföreningar under åren har fyllts på med ny kunskap. Kulturmiljöprogrammet ska arbetas in i en ny översiktsplan.

Ängesslåtter Foto: Karl Melander

39 (77)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Region Gotland
Kulturplan 2021-2024

4.1.3 Arkivverksamhet

Arkivcentrum förfogar över ett rikt material av fotografier. Här ett foto från Södra Slottsgränd i Visby taget
1895. Här har man levandegjort en svunnen stadsmiljö genom kolorering av ett svart-vitt originalfotografi
som tillför en ny dimension av förståelsen av kulturarvet.
(Foto N. J. A. Lagergren 1895, kolorering J Backman-Jääskeläinen 2020. Något beskuren.)

4.1.3.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Arkiven är en omistlig del av kulturarvet och en grund för ett demokratiskt samhälle. Arkiven
säkerställer samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning som garanterar innehåll, sammanhang och äkthet och är en vital och öppen arena för kultur, forskning och kunskapsutveckling.
På Gotland verkar idag två arkivinstitutioner:
 Landsarkivet i Visby grundades 1905 och är sedan 2010 en enhet inom Riksarkivet.
Institutionen bevarar arkiv från statliga civila myndigheter och enskilda arkiv, från 1402
fram till idag.
 Regionarkivet Gotland grundades 1978 som Gotlands centrala kommunarkiv. Regionarkivet bevarar arkiv från kommunala och landstingskommunala verksamheter, från
kommunbildningen 1863 fram till idag.
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Landsarkivet och Regionarkivet samverkar i gemensamma lokaler i Arkivcentrum Gotland.
Här bevaras 18 000 hyllmeter arkiv från ön i form av papper, fotografi, rörlig bild och digital
information från samhällets samtliga sektorer, det vill säga statlig, kommunal, landstingskommunal och enskild sektor. Det innebär att besökarna kan ta del av källmaterial på en och
samma plats, vilket är unikt i landet.
Landsarkivet har sedan grundandet även uppdraget att fungera som enskilt arkiv för Gotlands län och har idag stora samlingar från öns föreningsliv, företag, personer och gårdar,
sammantaget drygt 3 600 hyllmeter. Under 2019 överlämnades 120 arkiv från den enskilda
sektorn. Det som särskilt utmärker samlingarna är det omfattande beståndet av fotografiskt
material som idag är en av landets största. I samlingarna finns omkring 10 miljoner bilder allt
från daguerreotypier och glasplåtar till digitala bildfiler och filmer.
4.1.3.2 Utmaningar

Vi vill

fortsätta att utveckla Arkivcentrum som ett informations- och kunskapscentrum för ett
vidgat användande där besökarna ges möjlighet att uppleva och kritiskt värdera historiska
och moderna källor för att i en kreativ kunskapsprocess forska och skapa sin bild av
historien och samhället.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Ett vidgat användande är prioriterat och både Region- och Landsarkivet arbetar aktivt med
att göra arkiven tillgängliga och delar av samlingarna finns fritt tillgängliga på nätet. Arkiven
har en omfattande publik verksamhet, bland annat en programverksamhet med föredrag,
kurser och visningar riktade mot olika målgrupper. Båda arkivinstitutionerna har ett väl
etablerat samarbete med andra kulturinstitutioner, med föreningsliv samt med utbildningsväsendet och är en viktig resurs för bildning och i det livslånga lärandet. Genom Arkivcentrum finns goda förutsättningar för att på nära håll ta del av och arbeta med källmaterial.
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4.2 Scenkonst – musik, teater och dans
4.2.1 Gemensamt scenkonst

Scenkonstområdet beskrivs dels övergripande med områdesgemensamma utvecklingsområden och mål. Därefter följer nulägesbeskrivningar och specifika utmaningar och mål för de
tre konstformerna musik, teater och dans var för sig.
4.2.1.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Scenkonstområdet

Gotland är en region med ett rikt och levande utbud av scenkonst med, i riksjämförelser med
andra länsinstitutioner, höga besökarantal22. Området omfattar teater, dans och musik och
bedrivs både i regional regi inom kultursamverkansmodellen och utanför av ett stort antal
fria aktörer. De regionala institutionerna är Gotlands musikstiftelse (Gotlandsmusiken) och
Länsteatern på Gotland, som vid sidan av teater även har ett länsdansuppdrag.
4.2.1.2. Områdesgemensamma utmaningar - scenkonst

Utmaningar och mål beskrivna under detta avsnitt avser samtliga tre områden musik, teater
och dans. Specifika utmaningar och mål utöver de här beskrivna återfinns under 4.2.2. Musik,
4.2.3 Teater och 4.2.4 Dans.
A. Breddat deltagande

Vi vill
bredda det publika deltagandet och utöka medverkan av fria professionella aktörer i de
regionala institutionernas verksamheter.
De regionala scenkonstinstitutionerna upplever en utmaning i att nå nya målgrupper. Trots
ett stort utbud och geografisk täckning når den offentligt finansierade scenkonsten inte alla.
I princip kan sägas att institutionen når barn och äldre på ett tillfredsställande sätt, medan
målgrupper som ungdomar och unga, befolkning med annan kulturell bakgrund och människor i områden med sociala utmaningar samt unga vuxna är svåra att nå.
B. Barn och unga

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

utöka och bredda kulturutbudet för barn, ungdomar och unga vuxna.
Barn och unga utgör fortsatt en prioriterad målgrupp, där den kulturgaranti som infördes
2020 blir ett verktyg för att nå alla barn genom skolor och förskolor. Gotlands många konstnärliga talanger är beroende av bra utbildningsvägar, från nybörjare till hög nivå. Attraktiva
utbildningar kan vara en motor till nyskapande och samtidigt motivera unga gotlänningar att
stanna kvar på ön.

22

Enligt Kulturrådets statistik för regionala kulturinstitutioner i Kulturdatabasen
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Skådespelaren Emanuelle Davin i en scen ur teatergruppen Unga Romas ungdomsföreställning ”Att bossa
en bitch” – en nutida uppgörelse med Shakespeares ”Så tuktas en argbigga”.
(foto: Roland Hejdström)
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C. Lokaler och scener

Vi vill

tillskapa nya eller identifiera och erbjuda befintliga lokaler som kan användas för musik-,
teater- och dansverksamhet.
På öns mindre tätorter och på i landsbygderna finns gott om möjliga scener – om än inte
verksamhetsanpassade – medan det råder en välkänt stor brist på verksamhetsanpassade och
kostnadsrimliga scener för publikmöten och lokaler för repetition och egen praktik i Visby.
Det under 2020 nyöppnade Gotlands kulturrum i Visby innerstad kan bli ett välkommet
tillskott, såväl för mindre kulturarrangemang som för ökade möjligheter för kulturaktörer att
komma i kontakt med varandra.
Se även avsnitt 3.2.1.
D. Samverkan och arrangörskap

Vi vill

stärka kontaktytorna och förbättra samordning och kompetensutnyttjande kulturarrangörer
emellan.
Samverkan och kontaktytor mellan ideella arrangörer, fria professionella och andra aktörer
på scenkonstområdet är viktiga för infrastrukturen i hela regionen, men behöver förbättras.
Det behövs en bättre samordning i utbudsplaneringen för att undvika kalenderkrockar och
ett bättre användande av befintlig kompetens avseende arrangörs- och producentskap. Inom
de regionala institutionerna finns en avsevärd kompetens inom områden, som i högre grad
och vid behov skulle kunna fungera rådgivande för övriga aktörer. Värdefull kompetens återfinns också i riksteaterföreningarna, Roxy och andra större arrangörsföreningar, i Kulturskolan och i studieförbunden. Här finns också ett behov av utökade resurser för att kunna bibehålla kontinuitet i de olika verksamheterna. Med begränsade möjligheter för lokala fria professionella kulturskapare att försörja sig på sitt konstnärskap är det av stor vikt att de större
arrangörerna av scenkonst har god kännedom om och samverkar med dessa.
E. Scenkonst för utveckling och social hållbarhet

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

att de regionala scenkonstinstitutionerna medverkar i arbetet med nya satsningar för en
jämlik och jämställd hälsa.
Det lokala kulturlivet har en stor betydelse för den regionala utvecklingen men synligheten
och de ekonomiska förutsättningarna kan förbättras. Musik, teater och dans är konstformer
med ett specifikt egenvärde av stor betydelse för människor. Redan befintliga verksamheter
liksom riktade aktiviteter kan berika såväl vårdtagare som yrkesarbetande inom bl.a. vården
och inom näringslivet. Konserter, föreställningar och eget deltagande kan ge vårdtagare
möjlighet att uppleva och att uttrycka sig och i samspel med andra uppleva samhörighet och
spelglädje.
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4.2.2 Musik
4.2.2.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Musik

Det gotländska musiklivet är rikt och utbudet är omfattande, både att ta del av som publik
och för eget utövande. Konsertutbudet präglas av Gotlands två säsonger, sommarperioden
och resterande tid, ungefär september till maj där utbudet på många sätt är olika.
Under perioden september till maj domineras utbudet av Gotlandsmusikens över 300
konserter och utbudet förstärks ytterligare av kyrkorna, studieförbunden, folkhögskolan,
kommersiella aktörer och ideella arrangörer som kulturföreningen Roxy m.fl. kulturföreningar som regelbundet arrangerar konserter med ett relativt brett utbud inom flera
genrer över hela ön, både i form av gästspel och med gotländska musiker. Körlivet på ön är
stort och många av öns över 50 körer har flera konserter varje termin. Tonsättarskolan och
Tonsättarcentrum är en injektion av ny samtida musik, likaså flera årligen återkommande
arrangemang och kulturskolan inspirerar barn och unga att ta sina första steg in i musiken.
Sommartid ser musiklivet annorlunda ut och nya aktörer dyker upp. Medan mycket av den
lokalt arrangerade konsertverksamheten ligger nere nås Gotland under sommaren av bokningsbolagens större turnéer. Kyrkornas konsertverksamhet är under sommarperioden omfattande och konsertutbudet har en större spridning över hela ön och på andra platser än
under andra månader.
Många restauranger på ön fylls av lokal musik och erbjuder öns frilansmusiker regelbundna
speltillfällen året om.
Områdets aktörer kan beskrivas som ett ekosystem inom fyra kategorier:
 professionella utövare som Gotlandsmusiken, en rad frilansmusiker, flera privata musikstudior och ett internationellt tonsättarresidens
 ideell verksamhet med öns körer och musikgrupper
 musikarrangörer i form av arrangörsföreningar, studieförbund, restauranger och privata
produktionsbolag, och
 barn-unga-utbildning med bl.a. Kulturskolan, folkhögskolan och en högskoleförberedande tonsättarutbildning.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Gotland är ett viktigt besöksmål samtidigt som inflyttning av kompetens är av vital betydelse
för framtiden. Samtidskulturen och i detta fall en aktiv professionell musikscen utgör en inte
oväsentlig del av såväl besöksanledning som inflyttningsbeslut.
Den regionala musikinstitutionen Gotlandsmusiken bedriver musikverksamhet som, enligt
stiftelsens stadgar, ”skall vara en för Gotlands musikliv stödjande, initierande och kompletterande institution”. Konsertverksamheten utförs av tre mindre ensembler i form av en
jazzgrupp, en blåsarkvintett och en brass-sextett. De kombineras återkommande med
frilansmusiker vid offentliga konserter till att utgöra Gotlandsmusikens Orkester och Gotland Big Band. Gotlandsmusiken når ut över hela ön och basverksamheten utgörs av kostnadsfria aktiviteter i skolor, i vården och för daglediga på öns bibliotek samt av det årligen
presenterade konsertprogrammet.
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Basisten Josef Karnebäck på Visby Jazzclub (foto: Roland Hejdström)
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4.2.2.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – Musik

Se även utvecklingsområden och mål under avsnittet 4.2.2 Scenkonst.
A. Talangutveckling

Vi vill
utveckla och tillvarata öns musiktalanger
 nå nya och yngre målgrupper


Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Hur kan Gotland bättre ta hand om sina många musiktalanger? Talangerna är beroende av
bra utbildningsvägar, från nybörjare till högre nivå, där kulturskola, gymnasiets estetiska program, folkhögskola, kulturföreningar och den för Sverige unika Gotlands Tonsättarskola
bidrar. Musik behöver lyssnare - hur kan vi säkerställa att musiken har en publik även i framtiden? Gotlandsmusiken har funnits med i initierandet av ett nätverk för ung musik och arbetar idag mot ungdoms-målgrupperna genom ungmusiktävlingen Imagine, genom medverkan i andra orkestrar och i socialt utsatta områden.

Sångglädje från två av deltagarna vid 2020 års uttagning
till ungdomsmusiktävlingen
Imagine, Mira Fehling och
Maximilian Ferdinand.
(foto: Anna Ericsson)
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4.2.3 Teater
4.2.3.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Teater

Teaterverksamheten på ön är omfattande. Här finner vi ett antal fria teatergrupper på både
professionell och amatörnivå, ett antal frilansande professionella skådespelare, flera arrangörsföreningar och flera revysällskap. De professionellt verksamma behöver turnera utanför
Gotland för att klara sin försörjning. Arrangörsledet har en stor betydelse för hur teatern på
Gotland når ut till landsbygderna och här är riksteaterföreningar, bygdegårdar m.fl. arrangörsföreningar en viktig resurs.
Länsteatern på Gotland är den organisation inom kultursamverkansmodellen som har ansvar
för professionell teater. Länsteatern producerar professionell teater för barn, unga och vuxna.
För att ge invånarna en större bredd i repertoaren kompletteras de egenproducerade föreställningarna med nationella gästspel på Länsteaterns scen i Visby. Totalt ges ca 180 föreställningar per år, varav drygt hälften riktar sig till gruppen barn och unga. Under våren har
Länsteatern en större egenproducerad produktion, ofta med sin återkommande stilriktning;
musikteater, och under hösten presenteras gästspel på hemmascenen medan teatern turnerar
i landsbygderna, i bygdegårdar och i andra lokaler såsom kyrkor och köpcentra. Inriktningen
är bred teater på en professionell nivå med förankring hos hela länets befolkning.
Länsteatern är huvudman för en scenkonstkonsulent med främjandeområdena teater, dans
och musik. Scenkonstkonsulenten är en resurs för hela regionen och dess teaterverksamhet.
Scenkonstkonsulenten identifierar och driver frågor kring hur man kan utveckla teaterns roll
i regionen och har ett främjande uppdrag.
4.2.3.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – Teater

Se även utvecklingsområden och mål under avsnittet 4.2.2 Scenkonst.
Breddat deltagande

Vi vill


bredda deltagandet och stimulera till konstnärlig förnyelse och kvalitativ utveckling inom
teaterområdet.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

All regional kulturverksamhet skall ha en god geografisk spridning i länet och god tillgänglighet. Gemensamt för teaterområdet är behovet av att nå en bredare publik. Gotland erbjuder i dagsläget ett relativt stort och varierat utbud av teater. Viktiga faktorer för att bredda
deltagandet är att se över dels bredden av representation och mångfald på scenen, dels den
fysiska och mentala tillgängligheten till olika arrangemang.
Ett brett teaterutbud med hög kvalitet där barn och unga både får ta del av teater och själva
vara aktivt skapande är grundläggande och en förutsättning för att bibehålla en återväxt inom
teaterområdet. En utmaning i hela det gotländska kulturlivet är att vi ser ett glapp i utbudet
för unga vuxna, både på scenen, i salongen och när det gäller utbildningsvägar och arbetstillfällen. Konstnärligt begåvade unga vuxna lämnar ofta Gotland för att söka sig till scener
och utbildningsvägar på andra orter. Här finns en stor risk för ett kompetenstapp och för en
minskad dynamik i det lokala kulturlivet. Här är Länsteaterns scen betydelsefull. Flera unga
gotländska scenaktörer har gjort sin debut här och även kommit tillbaka senare i sin karriär.
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Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Utbudet av teaterföreställningar i olika former behöver breddas och för att nå en ny publik
behöver vi även se över hur vi kan arbeta för att de teaterföreställningar som visas når ut till
fler. Jämlikhet ska beaktas i beslut och likvärdiga möjligheter till inflytande och delaktighet
ska säkerställas.

Manusförfattaren Eva Sjöstrand och regissören Kickan Holmberg medverkade även som skådespelare i
föreställningen ”Samma ull” på Länsteatern 2019 (foto: Roland Hejdström)
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4.2.4 Dans
4.2.4.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Dans

Dansområdet är ett konstområde med svag infrastruktur i avsaknad av en egen institution
och med få utbildningar och få professionellt verksamma dansare. Kursverksamhet för dans
finns inom kulturskola, privat dansskola samt inom studieförbunden. En bärande del för att
erbjuda den gotländska publiken professionell dans är även de ideella arrangörsleden.
Kulturenheten och kulturskolan i Region Gotland har även en viktig del i att stärka dansområdet, med satsningar som Skapande skola och bokningar och inköp av skolföreställningar
inom området dans. Civilsamhället är också en förutsättning för ett levande dansliv. Både
föreningsliv, nätverk och eldsjälar är viktiga bärare av dansen i länet. Amatörkultur och det
ideella arrangörskapet bidrar med ökade möjligheter till dansupplevelser och eget skapande.
Till området kan också räknas det närbesläktade området (ny)cirkus och andra gränsöverskridande sceniska rörelse-uttryck.
Länsteatern har sedan 2013 ett länsdansuppdrag som omfattar professionella dansgästspel
samt egenproducerade dansföreställningar. Uppdraget stödjer även olika regionala satsningar
inom dans med ekonomiska, tekniska och praktiska resurser.
För dansfrämjande verksamhet finns i nuläget en danskonsulent samt en scenkonstkonsulent. En viktig del i arbetet är att skapa kanaler mellan den breda basen av amatörverksamhet,
dans i skolan, dans inom föreningslivet och det professionella danslivet med institutioner,
ensembler och fria utövande koreografer och dansare.
4.2.4.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – dans

Se även utvecklingsområden och mål under avsnittet 4.2.2 Scenkonst.
A. Barn och unga

Vi vill

att barn och unga ska ha goda möjligheter att uppleva dans och att dansa själva.
Barn och unga behöver möta dans på olika sätt redan i skolan. Även om det idag erbjuds ett
relativt stort utbud av kultur till skolorna är endast en liten del av det dans. Danskonsulenten
i samarbete med regionen har på senare år anordnat sommarjobb för unga dansare; en viktig
satsning för att skapa sammanhang och jobb för unga dansintresserade.
B. Samverkan

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Vi vill

stärka infrastrukturen för dansområdet.
För ett fruktbart utvecklingsarbete inom dansområdet behövs prioritering, en stärkt infrastruktur och samarbeten. Därför är det av största vikt att hitta fler samarbetsformer för att
stärka dansens roll på Gotland och det är angeläget att vi fortsätter att skapa tillfällen för
publiken att möta dans. Därför behövs arrangörsutveckling för dansarrangörer, anpassade
lokaler samt stärkta strukturer för en tydlig informationssamordning.
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Det är fortsatt viktigt att Länsteatern samverkar med fria dansaktörer för att stötta den lokala
dansen och att hitta synergieffekter mellan de verksamheter som finns idag och nya vägar till
att samnyttja befintliga resurser. Vi behöver undersöka möjligheter att tillföra nya resurser
samt fortsätta att vidareutveckla det nationella dansresidenset för att öka den konstnärliga
närvaron och stimulera till ökat utbyte nationellt.

Sommaren 2020 anordnade kulturkonsulenterna inom dans- och musikområdet sommarjobb för ungdomar
16-19 år.
(foto: Anna Ericsson)
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4.3 Bildkonst
4.3.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Bildkonstområdet är en resurs för Gotland, både för boende och för besökare. Gotland hyser
ett stort antal aktörer på bildkonstområdet: här verkar många enskilda bildkonstnärer och
konsthantverkare, här finns Gotlands konstmuseum och en privat driven konsthall, ett
internationellt konstnärsresidens samt privata och konstnärsdrivna muséer, gallerier och
ateljé-föreningar.
Under vinterhalvåret är konstscenen koncentrerad framför allt till Visby, men under sommarmånaderna växer utbudet för konstpubliken och antalet utställningar mångdubblas med
en bra spridning över ön. På Gotland verkar ett stort antal aktiva bildkonstnärer, men endast
ett fåtal har sin huvudsakliga utkomst från sitt konstnärskap. Dessutom finns ett mycket stort
antal konsthantverkare och designföretag i olika yrken i gränslandet mellan konst-konsthantverk-form-design (se avsnitt 4.4 Slöjd, form och design)
Byggnaden Gotlands konstmuseum håller från hösten 2019 stängt tills vidare p.g.a. brister i
inomhusklimatet. Utställningsverksamhet sker istället i Fornsalens lokaler och i andra lokaler
på ön. Samtidigt som situationen för Gotlands konstscen är bekymmersam finns även positiva signaler. Flera pop-upp händelser, tillfälliga utställningsarenor, har den senaste tiden stimulerat konstscenen. Ett mer mobilt arbetssätt utvecklas och flera samverkansprojekt mellan
institutioner och det fria konstlivet pågår.
Gotland var den första kommunen i Sverige att 1957 anta den så kallade 1 %-regeln för
offentlig gestaltning. Tack vare detta beslut når den offentliga konsten dagligen stora delar
av Gotlands befolkning, framför allt i offentliga lokaler och på allmänna platser.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

I Region Gotlands konstsamling finns cirka 5 500 verk, stationära eller flyttbara, som kräver
förvaltningsöverskridande samverkan. Gotlands museum har genom uppdrag från Region
Gotland ansvar för att tillgängliggöra, vårda, samordna och hantera konstsamlingen. Verken
är tillgängliga på centrala platser i vår vardag, t ex i skolor, i vårdmiljöer och på arbetsplatser
för att ge karaktär, mervärden och upplevelser. Konsten i det offentliga rummet är identitetsskapande och speglar vår kultur och vår historia, som ett framtidens kulturarv. Två intressanta projekt är en satsning på Konsten i världsarvet och projektet Stadsutveckling
Visborg. Det senare beskrivs under kapitel 4. Arkitektur.
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En stilfull men måhända romantiserad bild av konstnären i arbete (foto: Mimmi Gibson)
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4.3.2 Utvecklingsområden

Vi vill









att Gotlands konstmuseum ska stärka sin roll som en vital mötesplats och konstnärligt
nav med högkvalitativa utställningar i ändamålsenliga lokaler och med utökad programoch pedagogiska verksamhet.
att den gotländska konstscenen ska vara vital med ett ökat antal aktörer och besökare
och stimulera till eget skapande
att bildkonsten ska samverka med andra samhällsaktörer för att bidra till samhällsutvecklingen och eftersträva ett breddat deltagande.
att nya utbildningar inom konstområdet etableras och att tillgången till fortbildningar
förbättras för en ökad kunskapsnivå bland aktiva konstnärer, offentlig förvaltning och
politik.
etablera nya samarbeten kring den konstnärliga gestaltningen i offentliga miljöer och
säkerställa det långsiktiga underhållet av offentliga verk.
utarbeta riktlinjer kring förvaltningen av regionens offentliga konst.

Konstscenen på Gotland är i ett skede av förändring. Många enskilda aktörer har ekonomiska
utmaningar att bemästra när det begränsade offentliga stödet inte är tillräckligt för att
genomföra önskad verksamhet. Ett ateljéstöd efterfrågas liksom höjda verksamhetsanslag
och bättre anpassade arenor för visning av samtidskonst. Bildkonsten når relativt begränsade
grupper och en utveckling behövs för att bredda deltagandet. Vidare finns stora vinster av
att tidigt i byggnadsprocesser och i samhällsplanering och stadsutveckling involvera konstnärliga kompetenser.
Gotlands museum utreder i nära samråd med Region Gotland olika alternativ för att åstadkomma ändamålsenliga lokaler för utställning av bildkonst. Under tiden frågan utreds bedrivs
verksamheten i andra lokaler inom museet samt mobilt på andra platser och i samarbete med
andra aktörer.
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Den pedagogiska verksamheten vid konstmuseet behöver förstärkas för att bättre nå ut till
barn och unga och för att presentera ett bredare utbud av offentliga program för konstpubliken. Eftergymnasiala konstnärliga utbildningar saknas på Gotland. Det finns också
behov av en översyn av förvaltningen av den offentliga konsten och ytterligare resurser för
att säkerställa underhållet av offentliga verk.
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4.4 Slöjd, form och design
4.4.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Området omfattar verksamheter inom slöjd, traditionellt hantverk, konsthantverk och design.
Gränserna mellan bildkonst, konsthantverk, form och design är inte självklara varför vissa verksamheter även omfattas av avsnittet 4.3 Bildkonst.
Slöjd och traditionella hantverkskunskaper är en viktig del av vårt immateriella kulturarv där
insatsen inte bara bör ses i förhållande till antalet utövare utan snarare som program för att bevara
och skapa förståelse för olika hantverkskunskaper; även de som inte är kommersiellt efterfrågade
och riskerar att glömmas bort. Slöjd är ett levande kulturarv och en folkrörelse som speglar sin
samtid och den mångfald som finns på Gotland.
Gotland har en attraktionskraft för såväl en formintresserad allmänhet som professionella aktörer. Slöjd, konsthantverk och design är viktigt som både kulturarv och näring. Många företag
jobbar med keramik, glas, betong, trä, ull och skinn. Många har slöjd som bisyssla och ännu fler
slöjdar av hjärtats lust. Det är ett stimulerande fritidsintresse som bidrar till social hållbarhet och
ökad folkhälsa. Professionella utövare i gränslandet mellan slöjd, konsthantverk och småskalig
design bidrar till tillväxt inom både produktion och besöksnäring och med hela världen som
marknad.
Föreningen Svensk Form arbetar regionalt för att engagera gotländska företag i att lyfta designfrågorna men också genom att arrangera aktiviteter för form- och designintresserade. Gotland är
bas för flera företag med starka varumärken som arbetar med småskalig design. Några har egen
tillverkning, men de flesta arbetar mot underleverantörer i form av småskalig produktion av varor
och tjänster, ibland med hela världen som marknad. Här finns relativt många mindre hantverksföretag som arbetar på varierande teknisk nivå, ofta relaterade till byggsektorn.
Länets hemslöjdsförening är den största föreningen för slöjdare och intresserad allmänhet.
Därtill finns ett flertal föreningar som berör området slöjd och även föreningar med intresse för
historiska hantverk. Dessutom finns ett stort antal vävstugor, stickcaféer och andra handarbetsgrupper, ofta organiserade via studieförbunden.
Gotlands museum är sedan 2015 huvudman för området och för två slöjd- och formkonsulenter.
I konsulenternas främjandeuppdrag ingår att arbeta med slöjd som kulturform, med näringsutveckling av samtida konsthantverk och småskalig design samt att dokumentera och tillgängliggöra det immateriella kulturarvet. Målgrupper är såväl barn som vuxna och såväl amatörer som
professionella utövare. Konsulenterna samverkar med föreningar och studieförbund på Gotland
samt ingår i nationella, interregionala och internationella nätverk och samarbeten.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

4.4.2 Utvecklingsområden
A. Kompetensutveckling

Vi vill
 utveckla och förädla kompetenser inom slöjd-, form- och designområdet.
 bidra till kunskapsfördjupning inom traditionell hantverkskunskap med koppling till

gotländska material och historia
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En stor utmaning är att stärka kompetensutvecklingen bland annat inom marknadsföring
samt att främja möjligheter att producera, visa och sälja slöjd, form och designprodukter.
För detta behövs fysiska platser runtom på ön och en tydligare arena i form av ett designcentrum och Makerspace där aktörer inom slöjd, form och design kan utbyta erfarenheter
och kompetenser, ha verkstäder, arbetslokaler och utställningsverksamhet. En sådan plats
kan också fungera som en plattform för andra aktiviteter som workshops, föreläsningar och
nätverksbyggande i syfte att synliggöra slöjd, konsthantverk och design och göra dessa tillgängliga för allmänheten.
En annan utmaning är att vidmakthålla och fördjupa kunskaper inom slöjd och traditionella
hantverk med koppling till gotländska material, hållbarhet och historia. Den kursverksamhet
som bedrivs av olika studieförbund och föreningar är viktig i detta sammanhang, liksom den
textila hantverksutbildning som finns på Gotlands folkhögskola. Viss fortbildning inom områdena trä och keramik bedrivs av Hantverksrådet. Utbildningar inom slöjd och konsthantverk är grundläggande för att skapa en god dynamik inom området.
En infrastruktur för utveckling av Gotland som designregion behöver utvecklas i form av
nya utbildningar. Ett designprogram med entreprenörskap som möjlig inriktning skulle
kunna utgöra en bas för olika utvecklingsfrågor och möta utmaningen att koppla samman
det befintliga näringslivet med designområdet. Att skapa strukturer som förbättrar symbiosen mellan gotländskt industrihantverk, innovatörer, designers och entreprenörer, är ett
utvecklingsområde.
B. Breddat deltagande

Vi vill
bredda deltagandet genom att öka intresset för slöjd, form och design.
Medelåldern bland utövarna är relativt hög och det är en utmaning att öka intresset för
området hos barn och unga, samt att främja ung företagsamhet och föryngring i branscherna.
Inom det pedagogiska arbetet finns behov av ett närmare samarbete mellan konsulenter och
grundskola samt med ungdomar och unga vuxna på deras fritid.
C. Samverkan

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

inspirera till en ökad samverkan mellan aktörer.
Aktörer inom områdena slöjd, form och design och även bildkonst behöver mötas för att
komma till sin rätt och utvecklas. Det gör området komplext men också fullt av möjligheter.
Slöjd är ett kunskapsområde och ett kulturarv som också angår konsthantverket och produktion inom småskalig design. Gotländsk slöjd, form och design har stor betydelse för varumärket Gotland och är viktiga besöksanledningar. I avsikt att ta tillvara det stora intresset
för gotländsk form och design från besökare finns ett stort behov av en närmare samverkan
inom området och mellan företrädare för form- och designområdet och besöksnäringen.
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D. Strategiskt arbete

Områdena slöjd, form och design behöver mötas för att komma till sin rätt och utvecklas
Det gör området komplext men också fullt av möjligheter. På så sätt blir slöjd ett kunskapsämne/område som också angår konsthantverket och produktion inom småskalig design.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

stärka området genom att utforma långsiktiga strategier.

Keramiker i vardande… Bild från verksamhet inom Skapande skola.

Foto: Region Gotland
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4.5 Arkitektur och gestaltad livsmiljö
4.5.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Arkitekturen på Gotland är utmärkande på flera olika sätt. Bebyggelsen i världsarvet
Hansestaden Visby är ett samlat unikt kulturarv av äldre byggnadsepokers sten- och träarkitektur, från medeltid till tidigt 1900-tal, och även arkitektur från 1900-talet och 2000-talet.
Över hela ön finns de många medeltida sockenkyrkorna. Kulturmiljöer som fiskelägen och
gårdsmiljöer, likväl som det karakteristiska gotländska landskapet, inspirerar idag både arkitekter och kulturhantverkare till en regionalt särpräglad tolkning av en samtida arkitektur.
Modern arkitektur och design är en allt viktigare regional identitetsskapande faktor.
Framtagna regionala eller kommunala strategier inom arkitektur finns primärt inom
samhällsbyggnadsområdet. Gestaltnings- och bebyggelsestrategier utvecklas i kommunala
planeringsdokument som översiktsplaner, detaljplaner och i byggnadsordningen för Visby
innerstad. Någon samlad arkitekturpolitisk strategi är ännu inte framtagen, men ett uppdrag
är givet av regionfullmäktige att ta fram en arkitekturstrategi för Gotland. Detta uppdrag
syftar till att verka för att stärka arkitekturområdet.
När en region aktivt arbetar för en attraktivare bebyggd miljö kan detta ge positiva konsekvenser för regionens attraktivitet som bostadsort, besöksmål och etableringsort. Gotland är
en region med goda förutsättningar att utifrån de fantastiska kulturmiljöer och högklassiga
samtida arkitekturprojekt som redan finns här bygga vidare på arkitektur som en central faktor för regionens utveckling. En kommunal arkitekturstrategi kan ange riktlinjer för hur
Region Gotland kan stärka arkitekturområdet och involvera arkitekter och formgivare på nya
sätt i utvecklingen av våra fysiska miljöer. Främjande av innovativa arkitekturprojekt kan
exempelvis ge input till nya bostadsformer och fysiska mötesplatser. Ökad samverkan inom
arkitektur- och designområdet och med bild- och konstområdet skulle sannolikt leda till
synergieffekter och berika båda områdena.
Det finns många yrkesverksamma på Gotland inom arkitektur- och designområdet. Flertalet
är företagare inom kulturella och kreativa näringar eller inom byggsektorn. Region Gotland
har arkitekttjänster kopplat till samhällsplaneringsområdet, exempelvis stadsarkitekt och
stadsträdgårdsmästare, bygglov- och planarkitekter. Byggnadsantikvarisk kompetens kompletterar arkitekterna med kunskap om kulturmiljöer.
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Konst i stadsutvecklingsprojekt

Under 2020 inleddes ett samarbete där ett antal konstnärer redan i planeringsskedet involverades i arbetet med utvecklingen av den nya stadsdelen Visborg. Uppdraget handlar om att
tillföra nya dimensioner i planeringen genom att konstnärer kommer att medverka och
inspirera i stadsutvecklingsarbetet. Målsättningen är att utvalda teman ska kunna ges nya
dimensioner genom samarbetet med konstnärerna, Baltic Art Center och med Statens
Konstråd. Att involvera konstnärer väldigt tidigt i planeringsfasen av ett nytt bostadsområde
är att bryta ny mark och förhoppningen är att konstnärerna kan ge nya perspektiv i utvecklingen av stadsdelen till en levande och hållbar ny stadsdel.
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Gestaltad livsmiljö

2018 antog riksdagen politiska mål för arkitektur-, form- och designområdet. Propositionen
"Politik för gestaltad livsmiljö" tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön
och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Propositionen trycker på att den gestaltade
livsmiljön berör många politikområden och därför är samverkan och samarbete centralt.
Samverkan behövs för att olika perspektiv ska kunna belysas och är, enligt regeringen, enda
sättet att skapa helhetssyn.
Riksdagen antog samtidigt följande mål för arkitektur-, form- och design:
”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka
utvecklingen av den gemensamma miljön.”
4.5.2 Utvecklingsområden

Vi vill

stärka arkitekturområdet och att uppnå en utökad regional samverkan inom stadsbyggnadsoch arkitekturområdena.
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Ett tydligt fokus på kulturens behov och förutsättningar i kommande samhällsplanering kan
skapa nya möjligheter för kulturmötesplatser i stadsutvecklingsområden och utvecklingsplaner. En utökad samverkan inom stadsbyggnads- och arkitekturområdet är ett utvecklingsområde och framtagande av ett övergripande strategiskt dokument skulle säkra inriktningen
i det långsiktiga arbetet. Behov finns av utbildningsinsatser, exempelvis riktade utbildningsinsatser till tjänstepersoner och politiker, företrädare för näringsliv och kulturliv i form av
seminarier och utställningar med syfte att sprida kunskapen om arkitektur i samhället. Samverkan inom arkitektur med skola, utbildning och forskning är också ett viktigt utvecklingsområde. Den offentliga arkitekturkompetensen på Region Gotland bör i högre grad verka
även inom det regionala utvecklingsområdet, och i olika samverkansuppdrag med medborgare, kultur och näringsliv. Resursfrågan är en utmaning att hantera då stadsarkitektkompetensen idag är starkt uppknuten till samhällsbyggnadsfrågorna i den primärkommunala
verksamheten.

”Havstorget” Inre
hamnen, Visby,
gestaltningskoncept.
Bild: URBIO landskapsarkitekter.
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4.6 Bibliotek och läsfrämjande
4.6.1 Bibliotek och läsfrämjande

Regional biblioteksverksamhet inom kultursamverkansmodellen handhas av Gotlands länsbibliotek, som från och med 2015 också ansvarar för områdena läsfrämjande och litteratur.
Gotland är en region och en kommun, därför arbetar inte länsbiblioteket med folkbibliotekssamverkan mellan kommuner utan direkt mot kommunens egna folkbibliotek. Målen och
aktiviteterna för perioden är gemensamma för läns- och folkbiblioteken.
Genom sitt breda litteratur- och kunskapsförmedlande uppdrag är de primärkommunala
folkbiblioteken en del i infrastrukturen för demokrati och social hållbarhet. Biblioteken har
en unik närhet till invånarna i deras lokalsamhällen och bidrar till människors lärande,
personliga utveckling och delaktighet i samhället. Verksamheten tar sin utgångspunkt i
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest samt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och
regleras av bibliotekslagen. Enligt lagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning och kulturell
verksamhet i övrigt23.
4.6.2 Nuläge och områdesbeskrivning

Folkbiblioteken på Gotland utgörs av Almedalsbiblioteket som är huvudbibliotek, nio
distriktsbibliotek spridda över ön samt en bokbuss. Huvudbiblioteket är ett integrerat folkoch universitetsbibliotek knutet till Uppsala universitet Campus Gotland. Två distriktsbibliotek är integrerade folk- och skolbibliotek. Uppsala universitetsbibliotek driver även
lasarettets medicinska fackbibliotek på uppdrag av regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning
med personal från huvudbiblioteket.
Länsbiblioteket är en regional utvecklingsavdelning som främjar folkbibliotekens samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet24 genom omvärldsbevakning, insatser för kompetenshöjning, kvalitets- och verksamhetsutveckling, projekt och insatser för kvalitets- och verksamhetsutveckling, nätverkande och samarbeten internt och externt. Länsbiblioteket driver även
regionens taltidning för personer med läsnedsättningar.
4.6.3 Utvecklingsområden
A. Bibliotek för alla – breddat deltagande

Vi vill
Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

att biblioteken är angelägna och tillgängliga för alla.
Folkbiblioteken ska vara geografisk, fysiskt och socialt tillgängliga för alla och anpassade till
kommuninvånarnas behov. Särskilt prioriterade grupper i bibliotekslagen är barn och unga,
personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska. För att öka förtroendet och användandet hos flera grupper och stimulera till
23
24

Bibliotekslag SFS (2013:801)
ibid §11
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delaktighet krävs att biblioteken utvecklar sin verksamhet och sina metoder genom att ställa
frågor i lokalsamhället, undersöka olika målgruppers vanor och behov, bjuda in till medskapande samt arbeta uppsökande och nätverkande. Ett strategiskt kommunikationsarbete krävs
för att nå ut till målgrupper med olika behov. Processer för att genomföra detta har inletts
genom projektet ”Stärkta bibliotek” och nya kompetenser, metoder och verksamheter ska
implementeras och utvecklas vidare i bibliotekens ordinarie verksamheter.
Biblioteken behöver säkerställa att barnkonventionen uppfylls och implementeras i verksamheterna. Alla ska känna sig välkomna och väl bemötta på biblioteken och metoder för detta
måste säkras. Biblioteksrummen är viktiga och sociala mötesplatser och möjligheter ska finnas för allmänheten att arrangera möten och öppna evenemang på biblioteken.
B. Läsfrämjande

Vi vill

arbeta aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att främja gotlänningarnas läslust
och läsutveckling.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Läsförmåga är en basfärdighet och en förutsättning för att kunna delta i och påverka samhället vi lever i. Barns och ungdomars dagliga läsning av böcker och tidningar minskar och
har för ungdomar mer än halverats under en sexårsperiod.25 Det finns också stora skillnader
i likvärdigheten mellan grupper vad gäller såväl läsförståelse som läsintresse, främst skillnader
relaterade till kön och socioekonomisk bakgrund.26

Högläsning på Almedalsbiblioteket en varm sommardag i augusti 2020.

25
26

Foto: Anna Ericsson

Ungar och medier, Statens medieråd 2019
Prop 2013/14:03 Läsa för livet, Kulturdepartementet
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Enligt de nationella läsfrämjandemålen ska alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga
och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Läsförmågan behöver förbättras, fler än idag
behöver regelbundet kunna ta del av fack- och skönlitteratur och kunskapen om läsningens
betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhället behöver öka.27
Folkbiblioteken har ett viktigt uppdrag att främja läsning och tillgång till litteratur. Det
läsfrämjande arbetet kan riktas mot hela befolkningen men särskilt gentemot barn och unga,
personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än svenska. Tidiga
familjestödjande språk- och läsfrämjandeinsatser är ett evidensbaserat sätt att arbeta förebyggande och utjämnande.28 Projektet ”Bokstart” har prövat metoder för detta under 2018-2020
och dessa ska implementeras i ordinarie verksamheter under planperioden. Samarbetet
mellan folk- och skolbiblioteken kan stärkas och samverkan kring kompetensutveckling kan
utvecklas. Läsning av skönlitteratur har också visat sig ha hälsofrämjande effekter och metoder kring detta finns utvecklade i en bibliotekskontext.29
C. Digital kompetens och delaktighet

Vi vill

öka allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och informationskunnighet
genom att utveckla den egna personalens digitala kompetens.
Digital kompetens tillhör numera de grundläggande kompetenserna som alla måste ha för att
kunna delta i samhället på lika villkor. I Sverige ska alla kunna utveckla sin digitala kompetens
och använda digitala verktyg.30 Men vissa grupper i samhället har svårare att ta till sig digital
teknik och använda sig av digitala tjänster.
Att i dag befinna sig i digitalt utanförskap är att också befinna sig i ett samhälleligt utanförskap eftersom så stor del av samhällstjänsterna nu digitaliserats. Antalet opålitliga informationskällor ökar allt mer, för individen kan det vara svårt att skilja sant från falskt. Biblioteken
har en viktig roll att stärka tillgången till pålitlig information och sprida kunskap om hur man
söker och värderar information och utövar källkritik. (se även 3.1.5)

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Att öka den digitala kompetensen samt främja medie- och informationskunnighet (MIK) och
digital delaktighet hos kommuninnevånarna i olika åldrar ingår i folkbibliotekens uppdrag.
Detta förutsätter digital kompetens, medie- och informationskunnighet samt ett pedagogiskt
förhållningssätt hos bibliotekspersonalen. Det nationella projektet ”Digitalt först – med
användaren i fokus” har arbetat med bibliotekspersonalens kompetensutveckling i dessa frågor under åren 2018-2020. Detta arbete behöver fortsätta och utvecklas även efter projekttiden.

27
28
29
30

Främja läsning: handlingsplan för läsfrämjande, Kulturrådet 2019
Dags att höja ribban: samverkan för små barns språkutveckling, Kerstin Rydsjö, Region Halland, 2015
Cecilia Pettersson. ”Women's experience of reading fiction while on sick leave”. Ingår i: LIR.journal; 2016:6
Skr 2017/18:47 Digitaliseringsstrategi för ett hållbart digitaliserat Sverige
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4.7 Litteratur

Litteratur är en egen konstform, den är språk- och kulturbärande, stimulerar empatiska
förmågor och bildar förutsättningar för demokrati och yttrandefrihet. Genom litteraturen
kan varje människa få del av andras berättelser men också få tillgång till sin egen. Alla
gotlänningar ska ha möjlighet att ta del av litteratur av god kvalitet men också möjlighet att
själva skapa litteratur. Detta gäller särskilt barn och unga. Det behövs en mångfald av röster
i litteraturen som i högre grad speglar befolkningen. För att stärka litteraturen som konstform
behöver de litterära aktörerna samverkansmöjligheter, bättre villkor samt större möjligheter
att nå ut till allmänheten. Region Gotland kan stärka konstformen genom att samordna, samverka, synliggöra och stödja aktörer, processer och infrastrukturer inom området.
4.7.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Det litterära fältet har många aktörer på Gotland; professionella utövare, amatörer, förmedlare och mottagare. Bland de professionella utövarna finns författare, manusförfattare,
dramatiker, skribenter, journalister, översättare, illustratörer, serietecknare m.fl. Bibliotek,
studieförbund, litterära sällskap, bokhandlare och antikvariat förmedlar litteratur och främjar
läsandet. Förlag, föreningar, hembygdsförbundet och Gotlands museum m.fl. ger ut litteratur. Teateruppsättningar med litterär grund skapas. Folkhögskolan har en skrivarlinje. Den
professionella litteraturens utveckling gynnas av tillgången till Östersjöns författar- och översättarcentrum, ett internationellt centrum för författare och översättare. Det finns sålunda
gott om aktörer men det saknas organisatoriska förutsättningar, strukturerade samarbetsformer och en regional strategi för konstområdet.
Länsbiblioteket ansvarar för litteraturområdet i samverkan med andra. Länsbiblioteket fördelar tryckningsstöd till litteratur vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland. Sedan flera
år anordnas också en lokal bokmässa tillsammans med författare, bokförlag, bokhandlare
och litterära sällskap m fl. Punktinsatser har gjorts men i avsaknad av resurser har ingen
löpande strategisk verksamhet kunnat bedrivas. En förutsättning för många av aktiviteterna
i planen är att området får ekonomisk förstärkning eller att det görs interna omprioriteringar.
Under 2020 genomfördes en kartläggning av litterärt verksamma på Gotland och deras behov. Genom kartläggningen uttrycker de litterära aktörerna behov av samverkansmöjligheter,
bättre villkor samt ökade möjligheter att nå ut till allmänheten. Rapporten utmynnande i ett
antal förslag varav flera tas upp som strategier och aktiviteter i denna plan.
4.7.2 Utvecklingsområden
A. Organisatoriska förutsättningar

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Vi vill

stärka litteraturen som konstform genom att samordna, samverka, synliggöra och stödja
aktörer, processer och infrastrukturer inom konstområdet.
För att kunna stärka litteraturen som konstform och genomföra kulturplanens aktiviteter för
området behövs organisatoriska förutsättningar, framförallt genom en personalresurs på
länsbiblioteket. I kartläggningen framkommer att ett nätverk för litterärt verksamma som
sammankallas av regionen vore värdefullt och nödvändigt för utvecklingen inom området.
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B. Synliggörande

Vi vill

att den gotländska litteraturen och dess aktörer blir mera synliga för gotlänningarna.
Ett led i arbetet med att stärka konstformen är att synliggöra litteraturen och dess aktörer för
läsarna, allmänheten och uppdragsgivarna. Återkommande evenemang om litteratur, författarskap och texter behövs för att öka synligheten och dialogen med läsarna i olika litterära
arenor som biblioteken, bokhandeln, antikvariat, teatrar och Författar- och översättarcentret.
Med samverkan och samordning kan mer regelbundna litterära arrangemang utvecklas och
scener skapas och olika litterära genrer och aktörer ta plats. Med ett vidgat textbegrepp kan
definitionen av litteratur utvidgas och gränser mellan olika konstformer suddas ut. Litterära
evenemang kan även rymma t ex sång- och raptexter, spoken word och muntligt berättande.
C. Goda villkor för litterärt verksamma

Vi vill

att litterärt verksamma har goda arbetsvillkor.
En förutsättning för att litteraturen som konstform ska utvecklas är att de litterärt verksamma
har goda villkor. I kartläggningen ger flera författare uttryck för att de sällan arvoderas efter
Författarförbundets rekommendationer. Insatser kan göras för att sprida kunskap till uppdragsgivare om ords värde och avtalsenliga ersättningar. Regionen kan också sammanställa
information om bidrag, stipendier och projektmedel möjliga att söka för litterärt verksamma
samt ge råd vid ansökningsförfarandet.
D. Talangutveckling samt barn och ungas litterära skapande

Vi vill

främja talangutveckling och inspirera barn och unga till eget litterärt skapande.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Det ska finnas möjligheter för den som vill uttrycka sig i skrift att utveckla sitt skapande.
Insatser behöver göras för att öka mångfalden av röster i litteraturen så att den i högre grad
speglar befolkningen. Skrivande ska här ses i vid bemärkelse och kan också inkludera sångoch raptexter, manusskrivande för film, spel och teater m.m. Upplägg och marknadsföring
av dessa insatser gentemot barn och unga måste målgrupps- och behovsanpassas för stor
spridning i deltagandet.
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Läsförmåga är en basfärdighet och en förutsättning för att kunna delta i och påverka samhället vi lever i.
(foto: Almedalsbiblioteket)
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4.8 Film och rörlig bild
4.8.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Gotland är en aktiv och attraktiv filmregion inom såväl filmkulturell verksamhet som
professionell filmproduktion. Filmområdet är rikt både till omfång och innehåll och här finns
många aktörer: det regionala resurscentret Film på Gotland, den regionala filmfonden Gotlands Filmfond och flera privata aktörer. Skolbioverksamhet har funnits på Gotland sedan
1992. På utbildningsområdet finns två filmutbildningar på Gotlands Folkhögskola och ett
filmpedagogiskt arbete som bedrivs främst av Kulturskolan, Film på Gotland och Bergmancenter på Fårö. Det finns tolv biografer varav sex är aktiva året runt, sex filmstudioföreningar, Bergmancenter på Fårö och konstnärsresidenset Bergman-gårdarna på Fårö. För
den regionala filmverksamheten inom kultursamverkansmodellen ansvarar Film på Gotland.
I början av 2018 antog regionfullmäktige en filmstrategi för Gotland som gäller till och med
2023. Syftet med strategin är att definiera en gemensam väg för filmaktörerna på Gotland31.
Strategin har flera mål, bland annat att stärka samverkan mellan filmaktörer, civilsamhälle
och näringsliv, utveckla internationella samarbeten i Östersjöregionen, stärka Gotland som
inspelningsplats och bidra till utveckling av Gotlands folkhögskola. Filmen ska även vara en
självklar del av den identitet som formar människorna som lever, bor och verkar på Gotland.
Filmstrategin ska ses som ett komplement till kulturplanen.

4.8.2 Utvecklingsområden/utmaningar
A. Visning och spridning av film

Vi vill

främja spridningen av gotländsk film och stärka nätverket för visningsfrågor. Vi vill också
att öns biografer och visningsarrangörer ska ges möjlighet till teknisk upprustning och ha
god tillgång till utbildade maskinister.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Gotland har en unik struktur av året runt- och sommarbiografer som erbjuder ett brett utbud
av filmupplevelser över hela ön. Dock har den film som produceras på Gotland svårt att nå
sin publik. Många biografer har en multifunktionell användning och alla är viktiga för en
levande landsbygd. Samtidigt står visningsarrangörerna på Gotland inför ett generationsskifte
och behöver nya krafter som tar över. Ungdomar går på bio oftare än de exempelvis besöker
teatrar eller konserthus, men engagerar sig inte i de befintliga biografstrukturerna. Den
fysiska tillgängligheten är, på vissa biografer, begränsad och flera av biograferna står inför
utbyte av den första generationens digitala projektorer. Det råder även brist på utbildade
maskinister, framförallt till livesändningar på biograferna.

31

Aktörerna är Aktörerna är Film på Gotland, Gotlands Folkhögskolas filmutbildningar, Kulturskolan, Gotlands filmfond, Bergmancenter
samt gymnasieskolornas mediaprogram.
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B. Filmens betydelse för tillväxt och attraktionskraft

Vi vill

att filmverksamheten ska bidra till hållbar tillväxt, stärka bilden av Gotland och vara en
självklar del av den identitet som formar människorna på Gotland.
Filmen stärker bilden av Gotland som kreativ plats. Den lockar unga till praktik- och utbildningstillfällen och skapar skattekraft genom arbetstillfällen genom professionell filmproduktion. Men den är också en konstart som skapar värde i mötet med sin publik, ett värde som
kan generera intresse över hela världen. På Bergmancenter kan besökaren ta del av Ingmar
Bergmans liv, filmarv32 och konstnärliga gärningar ur ett bredare perspektiv Filmarvet såväl
som ny film som spelas in på Gotland har stor potential att stärka regionens attraktionskraft.
Insatser krävs dock för ett ökat synliggörande och tillgängliggörande av de platser och mötesplatser där filmen och filmarvet går att uppleva.
.
C. Pedagogiskt arbete

Vi vill
öka barn och ungas delaktighet i utformandet av filmkulturell verksamhet
 stärka filmens roll som verktyg för lärande i skolan
 stärka MIK-kompetensen bland pedagoger.


Rörlig bild är ett språk som introduceras allt tidigare i barn och ungas liv. Samtidigt håller
den forskning som granskar effekterna av mediekonsumtionen inte samma takt som den
tekniska utvecklingen. Barns och ungas ökade konsumtion av film och rörlig bild innebär ett
ökat behov att få verktyg för att kunna reflektera, förstå och kritiskt granska flödet av bilder.
Att få fler barn och unga att gå från passiva film- och mediakonsumenter till medvetna
betraktare och kreatörer av rörlig bild är ett viktigt arbete. Det ställer krav på ökad kompetens
och samverkan kring MIK-frågor. För att erbjuda barn och unga kvalitetsfilm över hela ön
behöver skolbioverksamheten vidareutvecklas.
D. Talangutveckling och professionell produktion

Vi vill
göra fortsatta investeringar i långfilmer och dramaserier på Gotland
 erbjuda talanger och professionella goda möjligheter till nätverkande och möjligheter
att ta del av långsiktiga utvecklingsinsatser
 att filmproduktion på Gotland ska vara socialt och miljömässigt hållbar.
Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10



För fortsatt satsning på professionell filmproduktion är finansiering av Gotlands filmfond
en grundförutsättning. Detta är även en av de strategiska prioriteringarna i filmstrategin.
Parallellt behöver denna prioritering följas av insatser som bidrar till att skapa kontinuitet för

32

The European Film Academy utnämnde 2015 Bergmancenter på Fårö till ”Treasures of European Film Culture” - en plats med en speciell kulturell betydelse för europeisk film som måste skyddas och bevaras för kommande generationer.
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Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

talanger och filmverksamma på ön. Filmproduktion skapar arbetstillfällen men inte per automatik på ett sätt som leder till att kreatörer och filmarbetare kan bo, leva och verka på
Gotland. Ö-läget ger ett behov av nätverkande, kompetensutveckling och möjligheter att
ingå i regionövergripande samverkan. En framgångsfaktor har varit att satsa på filmutbildningar på folkhögskolenivå för att säkerställa lokal kompetens. Filmbranschen behöver dessutom, precis som många andra branscher, göra en omställning för att bidra till ökad social
och miljömässig hållbarhet.

Inspelning av dramaserie på Gotlands Folkhögskolas filmutbildningar.

(foto: Film på Gotland)
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4.9 Spelkultur
4.9.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Spelkulturen utgör för många en stor del av vardagen, i synnerhet för barn och unga33 och
spel tar allt större plats i den digitala världen. Spelområdet innefattar en mångfald av kreativa
uttryck och aktörer inom såväl bräd-, figur och rollspel som digitala spel. Trettiosex gotländska föreningar finns registrerade hos SVEROK34 och ett tiotal andra aktörer arrangerar
bland annat aktiviteter som spelkonvent, LAN, lajv, cosplay och kurser i programmering för
barn. I Visby finns ett antal professionella spelutvecklare som driver spelstudios i bolagsform
och som utvecklar spel riktade mot internationella marknader. Inom Medeltidsveckan, ett av
Gotlands största evenemang, har rollspel en central funktion.
Uppsala universitet Campus Gotlands internationella avdelning bedriver flera forskningsprojekt för speldesign och har fyra olika utbildningsprogram inom speldesign som rymmer 300
studenter per år. Utbildningen arrangerar årligen Gotland Game Conference och samverkar
med företagsinkubatorn Science Park Gotland.
Befintliga insatser för spelkultur och spelskapande inom Region Gotland görs idag främst
genom folkbiblioteken, ungdomsgårdarna och Fenix ungkulturhus i Visby, ett nav för nördoch spelkultur även för vuxna med ett Makerspace där spel också kan skapas och testas.
Genom att samordna och synliggöra området kan skapas bättre möjligheter för aktörer, för
nätverk och initiativ att utvecklas och för nya satsningar på området.
4.9.2 Utvecklingsområden
A. Synlighet och ökad förståelse för spel som konst- och kulturområde

Vi vill

medverka till en ökad kunskap om och synlighet av spel som konst- och kulturområde och
som en motor för innovation och utveckling inom andra områden.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Det finns ett behov av synlighet för spelområdet och att bilden av spel som ett konst- och
kulturområde stärks och breddas. Spelområdet innehåller skapande inom allt ifrån hantverk,
bild, film och teater till litteratur- och musikskapande. Insatser för att synliggöra och skapa
ökad förståelse för spel som konst- och kulturområde skulle underlätta för spelaktörer att
kunna ta plats i kulturlivet och för att kunna inkludera spelområdet i kommunala bidragsstrukturer.

33
34

Enligt en SIFO-undersökning genomförd 2015
SVEROK – Svenska spelhobbyförbundet
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B. Mötesplatser

Vi vill

verka för tillkomsten av fler mötesplatser och tillgängliga lokaler för kreativa spelaktiviteter
och möjligheter till nätverkande.
Aktörer inom spelområdet efterlyser mötesplatser för spelaktiviteter samt synlighet för
events för spelkultur och spelutveckling i det lokala kulturlivet, exempelvis en infokanal kring
vad som händer på ön inom området. Behov finns även av nätverk och utbyten mellan
aktörer.
C. Spelkunnighet för barn och unga

Vi vill

skapa likvärdiga möjligheter för barn och unga att delta i spelkulturen och själva få prova
på eget spelskapande.
Spel expanderar i allt fler fönster och teknikutvecklingen går fort framåt. Spelkunnighet som
en del av MIK-begreppet35 behöver aktiva insatser för att bidra till förståelse för spel som
identitetsbärare, till ökat kritiskt tänkande i den digitala världen och till möjligheter att kunna
ta del av kvalitativa spel och spelskaparprocesser. Insatser kring spelkunnighet skapar bättre
och mer likvärdiga möjligheter för barn och unga att kunna ta plats i spelkulturen, liksom
ökad kunskap hos vuxna att kunna bistå barn och unga att navigera i spelvärlden.
D. Ökad samverkan mellan Uppsala universitets institution för speldesign och Regionen
Gotlands verksamheter

Vi vill

inleda samverkan mellan universitetet och Region Gotland inom flera områden och gärna
på forskningsnivå.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Uppsala universitet Campus Gotlands spelutbildning, forskningsprojekt och studenter är resurser för det gotländska samhället som skulle kunna tas bättre tillvara. Ökad samverkan
mellan Region Gotland och universitets spelutbildning skulle gynna hela områdets utveckling
på Gotland liksom kultur- och näringslivet i stort. Ett fåtal elever stannar kvar på ön efter
avslutad utbildning, trots att intresset för att etablera sig finns. Science Park Gotland är en
resurs i arbetet för att motverka detta men ytterligare insatser krävs. Här skulle styrkor och
svagheter behöva kartläggas och samarbeten formaliseras.

35

MIK – Medie- och informationskunnighet.
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4.10 Konst- och kulturfrämjande verksamhet

Hela kulturplanen kan anses handla om konst- och kulturfrämjande verksamhet. Den verksamhet som avses under denna av Kulturrådet fastställda obligatoriska rubrik begränsas dock
till den främjandeverksamhet som utförs av öns kulturkonsulenter.
4.10.1 Nuläge

Kulturkonsulenter har funnits på Gotland sedan slutet av 1960-talet då en hemslöjdskonsulent inom hårdslöjd tillsattes. I och med kulturplanen 2014-2016 formaliserades arbetssätt
och en tydligare målsättning för konsulenterna infördes. Konsulentverksamhet finns inom
områdena film, slöjd och form, konst, kulturarv, dans och scenkonst.
4.10.2 Utvecklingsområden
Förändrad konsulentorganisation

Vi vill

utveckla konsulentverksamheten för att uppnå högre effektivitet, ett bredare utbud,
större gränsöverskridande samverkan och långsiktig hållbarhet i mötet mellan konsten
och publiken.
Kulturkonsulenterna har under den tid de funnits varit indelade efter konstområden plus
kulturarv. Några har funnits i många år, några tjänster är relativt nytillskapade. Redan under
föregående kulturplan konstaterades ett behov av en översyn för att undersöka möjligheterna
till andra arbetssätt, andra områdesindelningar och för att bedöma huruvida verksamhetens
kostnader stod i proportion till den bedömda nyttan. Under 2019 genomfördes därför en
utredning av konsulentverksamheten. Utredningens syfte var att analysera effekterna av nuvarande organisation, se över huvudmannaskapet och undersöka hur man kan skapa gemensamma strukturer och samordning.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Utredningen avlämnade sina förslag i december 2019. Efter en grundlig genomlysning och
konsekvensanalys av de förslag denna utredning presenterade ser dock Region Gotland ett
behov av en mera djupgående analys av behoven, av konsulenternas uppgifter och av fördelningen på ansvarsområden, och behöver på ett processinriktat sätt arbeta vidare med frågan.
Målsättningen är att lägga fram ett förslag för genomförande under 2021 med verkställighet
från 2022.
Under föregående planperiod har en ny form av områdesövergripande samverkan mellan
konsulenter och skolans organisation etablerats där samarbete och att synliggöra utbudet av
barnkultur är huvudmålsättningarna. Ett erfarenhetsutbyte sker vid regelbundna arbetsmöten. Detta områdesövergripande samarbete kan ytterligare utvecklas
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5. Framtagande och genomförande av kulturplanen
5.1 Förordningar, lagar och regionala måldokument
5.1.1 Kulturrådet och kultursamverkansmodellen

Statens kulturråds uppgifter definieras av svensk författningssamling förordning (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Syftet med fördelningen av statsbidraget i kultursamverkansmodellen är att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås
och att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. I förordningen
(2012:515) anges att myndigheten särskilt ska verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull
utveckling inom verksamheter som rör regional kulturverksamhet.
Kulturrådet tilldelar Region Gotland ett årligt verksamhetsbidrag och detta bidrag tillsammans
med medel från den regionala budgeten utges sedan i sin tur till de verksamheter som ingår i
Kultursamverkansmodellens finansiering (se avsnitt 1.2.1 ovan). Den offentliga lokala finansieringen av övriga i kulturplanen redovisade verksamheter utgår från den primärkommunala budgeten.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

5.1.2 Kulturplanens koppling till nationella mål, lagar och förordningar
Kulturplanen har också kopplingar till och ska förhålla sig till andra nationella lagar och förordningar som:
 Agenda 2030, där kultur har en stor betydelse inom social hållbarhet.
 Läroplan för grundskolan, som i sitt första kapitel anger att ”drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet”.
 FN:s barnkonvention, som blev svensk lag från 2020. Här anges bl.a. att det vid alla beslut
som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa och att alla barn
har rätt att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
 Bibliotekslagen och de nationella läsfrämjandemålen.
 De nationella kulturmiljömålen, kulturmiljölagen och museilagen
 Miljöbalken och Plan- och bygglagen
5.1.3 Kulturplanens koppling till andra regionala planer och program
Kulturplanen skall också förhålla sig till flera av regionens andra planer och strategier. Här kan
särskilt nämnas den Regionala Utvecklingsstrategin, RUS (se 2.3.1 nedan). Andra planer med
kopplingar till kulturplanen är
 Region Gotlands interna styrkort, där vikten av ett rikt kulturliv betonas.
 Program för god och jämlik jämställd hälsa antaget våren 2020.
 Den regionala besöksnäringsstrategin och Gotlands varumärkesplattform, där kultur är en
väsentlig del av Gotlands varumärke och attraktionskraft.
 Region Gotlands serviceutbudsstrategi, vars mål att säkerställa att hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besökare och näringsliv.
 Regionens jämställdhetsplan som handlar om likabehandlingspolicy och omfattar både jämställdhet och mångfald.
 Regional världsarvsstrategi och Kulturmiljöprogram för Gotland
 Regionens biblioteksplan
 Regionens översiktsplaner
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5.2 Samverkan

Framgångsrika regioner och kulturverksamheter kännetecknas oftast av respekterande och
varaktiga samarbeten. Att samverka är viktigt för att bygga relationer som kan nära och bistå
varandras verksamheter. De dialogmöten som är en viktig del av en kulturplans framtagande
har i flera fall lett till att nya samverkansformer växt fram.
Sådan samverkan och dialog med institutioner, föreningar och fria professionella kulturskapare sker fortlöpande under kulturplanens genomförandeperiod, dels genom återkommande
möten, i nätverk och grupper, dels i samband med föreställningar och i samband med bidragsansökningar.
Gotlands tillväxt och utveckling inom kulturens område beror inte på ett fåtal aktörer utan
ställer krav på samarbete och samverkan mellan inblandade aktörer, offentliga liksom privata
företag och ideella organisationer och mellan medborgare. Inom kultursektorn är behovet av
samverkan i avseende på idéutbyte och verksamhetsutveckling stort, inte minst internt och
sektorsövergripande inom Region Gotland och med näringslivet och civilsamhället. Den regionala kulturplanen tar i sina ansatser för kulturens utveckling ansvar för att kulturutvecklingsarbetet i regionen blir hållbart utifrån de tre fokusområdenas aspekter: social hållbarhet,
villkor för kulturskapande samt kulturdriven tillväxt.

5.3 Genomförande och uppföljning

Genomförandet och uppföljningen av kulturplanen ska vara styrande eller vägledande för
många olika aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med att förvalta och utveckla kulturen
på Gotland. Ett särskilt stort när det gäller att omsätta kulturplanens mål och ambitioner i
konkret handling vilar dock på Region Gotland och dess berörda förvaltningar och beslutsorgan och på de regionala kulturinstitutionerna Kulturplanen är en plattform för politisk
dialog om kulturfrågor likaväl som en plan för Gotlands utveckling inom kulturområdet.
Till kulturplanens fokusområden och till de olika verksamhetsområdena har ett antal mål
formulerats. Till dessa hör också ett antal aktiviteter som ska genomföras under planperioden. Målen återfinns i kulturplanen, medan aktiviteterna återfinns i en handlingsplan,
som utgör en bilaga till kulturplanen. I denna handlingsplan redovisas ett stort antal aktiviteter och anges vem som ansvarar för genomförandet.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Handlingsplanen skall följas upp årligen i regelbundna möten och dialoger mellan Region
Gotland och berörda parter. Huvudansvarig för handlingsplanens genomförande och uppföljning är Region Gotland och dess kultur- och fritidsavdelning samt de regionala kulturinstitutionerna.
En kvantitativ och ekonomisk redovisning för verksamheter inom kultursamverkansmodellen görs årligen till Statens Kulturråd.
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5.4 Framtagandet av kulturplanen

Arbetet med framtagande av Region Gotlands fjärde kulturplan inleddes våren 2019 med
intern planering och politiskt förankringsarbete. En politisk referensgrupp utsågs, bestående
av ledamöterna i Kultur- och fritidsberedningen, samt en politisk styrgrupp bestående av
ledamöterna i Regionstyrelsens arbetsutskott plus företrädare från de tre partier som saknar
representation i Regionstyrelsen.
Kulturområdet är föränderligt och utvecklingen är dynamisk, inte minst inom det digitala
området. Omvärldsbevakning har varit en väsentlig del i kulturplanearbetet.
Under hösten 2019 genomfördes ett stort antal dialogmöten inom samtliga kulturområden
och kring ett flertal horisontella perspektiv. Medverkande i dessa dialoger var representanter
för de regionala institutionerna och från de ideella organisationerna, fria professionella kulturskapare, arrangörer och regionala kollegor. Dialogmöten leddes av respektive kulturkonsulent i samverkan med kulturstrategen. Resultatet från dessa dialogmöten kunde kokas ner
till nedanstående nyckelord, som i många avseenden har legat till grund för arbetet med att
skriva fram kulturplanen:
 Behovet av verksamhetsanpassade lokaler
 Behovet av ökad samverkan
 Behov av utökad verksamhet för ungdomar och unga vuxna
 Behov att tänka nytt och att våga omfördela resurser
 Kulturkonsulenternas roll och uppgift

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Kulturplanens texter utarbetades under vintern, i nära samråd med områdesansvariga konsulenter och institutionschefer och internt och tvärsektoriellt inom Region Gotland. Ett
remissförfarande genomfördes under maj-juni 2020 och remissvar och –synpunkter arbetades in i planen under sommaren. Avstämningar med referens- och styrgrupp har skett fortlöpande innan kulturplanen slutligen fastställdes av regionfullmäktige den 16 november.

Här pågår dialogmöte med författare, förläggare, litteraturkritiker, dramatiker, illustratörer och bibliotekspersonal för området litteratur. Almedalsbiblioteket i nov 2019.
(Foto: Region Gotland)
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6. Ekonomi och budget
6.1 Region Gotlands kulturutgifter

Gotlands regionala kulturutgifter per innevånare är den näst högsta i landet och det statliga
stödet genom Kultursamverkansmodellen det allra högsta per capita. Så även om de primärkommunala kulturutgifterna ligger under riksgenomsnittet så måste de ekonomiska förutsättningarna för medborgaren och besökaren att ta del av konst och kultur på Gotland året om
anses som synnerligen goda.
En stor del av kulturen på Gotland är en riksangelägenhet. Det statliga stödet till den
gotländska kulturen är omfattande. Förutom verksamhetsbidraget i kultursamverkansmodellen erhåller Gotland årligen en antikvarisk ersättning till de 92 medeltida kyrkobyggnaderna, statliga verksamhetsbidrag till tre internationella konstnärsresidens och en högskoleförberedande musikutbildning, till Kulturskolan, till Skapande skola och till folkbildning
och folkhögskoleverksamhet.
Den offentliga finansieringen tillsammans med publik- och försäljningsintäkter är ändock
sällan tillräcklig. Den så viktiga offentliga grundfinansieringen urholkas alltmer som en följd
av att de svenska kommunernas och regionernas ansträngda ekonomi. De offentligt understödda institutionerna är underfinansierade och för de fria icke-kommersiella kulturaktörerna
utan regelbunden offentlig grundfinansiering blir medelsbristen särskilt påtaglig.
Region Gotlands kulturutgifter består dels av regionala medel i kultursamverkansmodellen,
dels av den primärkommunala budgeten. Den senare destineras huvudsakligen till kulturstöd
i olika former, till biblioteks- och kulturskoleverksamhet och för stöd till folkbildning. Hur
kultursamverkansmodellens regionala medel och de primärkommunala medlen fördelas
framgår av diagrammen nedan.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Totalt destineras ur Region Gotlands egen budget 2020 79,6 miljoner till kulturella verksamheter, vilket utgör 1,52 procent av Region Gotlands totala driftsbudget Av dessa destineras
21,9 mkr till kultursamverkansmodellen (se fig 2 nedan).

Fig 1. Fördelningen av resurser inom
kultursamverkansmodellen, statlig
och regional finansiering 2020 (tkr).
Den statliga delen är 53 procent
(24,3 mnkr) och den regionala delen
är 47 procent (21,9 mnkr). Totalt fördelades 46,2 mkr.
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Regionala kultutgifter:
Kultursamverkansmodellen
Primärkommunala kulturutgifter:
Studieförbundsstöd
Övrig allmänkultur (kulturstöd, barnkultur, offentlig konst m.m.)
Bibliotek
Kulturskola
Summa kulturutgifter
Summa budget Region Gotland:
Kulturbudgetens andel av Region Gotlands totala budget (%):
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Budget 2020
21 887 000
2 770 000
9 376 000
27 207 000
18 349 000
79 589 000
5 240 074 000
1,52

Fig 2. Fördelning av regionala och primärkommunala kulturutgifter i Region Gotlands budget.
6.2 Gotland i förhållande till riket

Statistik över samhällets kulturutgifter publiceras regelbundet av både Kulturrådet och
Myndigheten för kulturanalys. Här kan utläsas statens, regionernas och kommunernas årliga
kulturutgifter. På kommunal nivå inräknas utgifter för bibliotek, musik/kulturskola, stöd till
studieorganisationer och övrig kultur. I den senast presenterade statistiken (för 2018) kan vi
utläsa att Gotlands kommun ligger på tredje plats i riket med 1.411 kr per invånare36. Denna
statistik är dock missvisande, eftersom det är Region Gotlands siffror som redovisas och i
dessa är också regionala kulturutgifterna, som i alla andra svenska kommunen ligger i en
landstings- eller regionbudget, inräknade. Med avdrag för dessa blir de primärkommunala
kulturutgifter ca 1.075 kr/invånare, vilket istället placerar Gotlands på den nedre delen av
skalan i riket.
Ur Statens kulturråds statistik37 kan vi dock utläsa att Gotland är den region i landet som,
efter Region Västra Götaland, lägger mest regionala pengar per invånare i Kultursamverkansmodellen och att Gotland dessutom, p.g.a. öläget, är gynnat av staten och erhåller det i särklass största statsbidraget i landet per capita. Finansieringen av den regionala kulturverksamheten genom Kultursamverkansmodellen är sålunda stark medan den primärkommunala
finansieringen är relativt svag i en riksjämförelse.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Gotland erhåller dessutom statligt stöd för restaurering av kyrkobyggnader och, genom Länsstyrelsen, för åtgärder i värdefulla kulturmiljöer samt för verksamheten inom Skapande skola
och i form av utvecklingsmedel till kulturskolan och biblioteksverksamheten.

36
37

Myndigheten för kulturanalys, Statistik samhällets kulturutgifter, kommunernas nettokostnader för kultur 2018
Statens Kulturråd, Rapport: Uppföljning av kulturområdens årliga bidrag 2010-2018 i Kultursamverkansmodellen
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7. Avslutning och Tack

Region Gotland vill på detta sätt tacka alla – och det är verkligen riktigt många – som på
olika sätt har medverkat till utarbetandet av denna kulturplan.
Vi tackar först och främst alla ideella krafter och alla frilansande kulturskapare som med
engagemang, intresse och kunskap medverkat i ett otal dialogmöten. Och vi tackar våra
regionala kulturinstitutionschefer och våra kulturkonsulenter för alla texter, idéer och tankar
ni har levererat och alla möten ni har deltagit i. Tack också till alla kollegor i andra förvaltningar som aktivt och intresserat medverkat kring era ansvarsområden.
Ett stort och varmt tack och uppskattning till alla er – ideella, professionella, kollegor och
andra – som gav oss kloka råd och kritiska synpunkter i era remissvar.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Vi tackar våra gotländska fotografer för bra bilder som beskriver det vi på alla andra sidor
försöker säga i ord. Och vi tackar Gutamålsgillet för ”sammenfattninggen”.

Applåder och tack. Foto: Karl Melander
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1. Handlingsplan
Handlingsplanen är en bilaga till Region Gotlands kulturplan 2021-2024 i avsikt att användas som arbetsmaterial av Region Gotlands kulturansvariga likväl som för berörda institutioner, kulturkonsulenter och andra aktörer som berörs av och ansvarar för förverkligandet
av kulturplanens mål – ”Vi vill”.
Handlingsplanen redovisar samma visioner och mål som Kulturplanen men har dessutom
till varje mål ett antal kopplade aktiviteter – ”Vi ska”, som avses genomföras under planperioden i avsikt att nå de uppsatta målen.
Vilka är Vi?

Kulturplanens mål anges under kapitlen 3. Fokusområden och 4. Verksamhetsområden
med benämningen ”Vi vill”. De konkreta aktiviteter som avses genomföras under kulturplaneperioden benämns ”Vi ska” och återfinns i denna Handlingsplan, som utgör en bilaga
till Kulturplanen.
När det finns ett vi brukar det finnas ett de. Men i kulturplanen är det ett inkluderande vi
som avses. Detta för att visa på att utvecklingen på Gotland är en angelägenhet för alla
kulturlivets aktörer och därmed kan också alla bidra.
Samtidigt är det Region Gotland som äger kulturplanen och ”Vi vill” i de konkreta målformuleringarna i kulturplanen betyder sålunda att det är Region Gotland som vill, det är
Region Gotlands mål.
I handlingsplanens ”Vi ska” anges vem/vilka vi är genom att här anges vem/vilka som
ansvarar för och förväntas utföra de olika aktiviteterna.

2. Disposition och ansvar
Rubriker inkl rubrikernas numrering följer samma rubriksättning som i Kulturplanen.
Efter varje mål eller grupp av mål och aktiviteter anges vilken part som är huvudansvarig
för målets uppfyllande/aktivitetens genomförande. Som huvudansvariga parter har endast
angivits regionens egna funktioner samt regionala institutioner och kulturkonsulenter.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

På vissa ställen anges/föreslås också lämpliga samarbetspartners. Valet av samarbetspartner
avgörs dock av huvudansvarig.
När det gäller tidsaspekten, dvs när en aktivitet ska vara utförd, är det ytterst kulturplanens
period som gäller. D.v.s. målsättningen är att alla aktiviteter ska vara genomförda senast vid
utgången av kalenderåret 2024. Mer exakt tid för genomförande avgörs av den/de huvudansvariga parten/-erna.
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3.1 Fokusområde 1: Social hållbarhet
3.1.1 Kultur och hälsa

Mål – Vi vill

öka kompetensen och utveckla nya verksamheter inom området kultur och hälsa i
tvärsektoriella samarbeten.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

etablera ett tvärpolitiskt samarbete inom området kultur och
hälsa.
 utveckla kulturverksamheter inom vård och omsorg.
 stärka möjligheterna för kulturlivets aktörer att medverka i
samarbeten inom kultur och hälsa

Kulturenheten och
biblioteken i samverkan med berörda
regionala förvaltningar och med
Svenska kyrkan



3.1.2 Jämställdhet och jämlikhet, inkludering och breddat deltagande

Mål – Vi vill
att Region Gotland och de organisationer som stöds med offentliga medel bejakar
och arbetar för inkludering, ökad jämlikhet och ökad jämställdhet i sin verksamhet.
 att lokaler där det offentligt understödda kulturutbudet presenteras och där möjligheter
till eget skapande erbjuds skall vara fysiskt tillgängliga för alla människor.
 ge medborgarna en god tillgång till information om kulturutbudet och möjligheterna
till eget kulturutövande.
 öka deltagandet i de offentliga kulturverksamheterna


Aktiviteter – Vi ska
verka för att bidragsmottagande organisationer anordnar
och/eller inbjuds delta i utbildningar i mångfald och jämställdhet.
 eftersträva en jämlik och jämställd fördelning av Region
Gotlands kulturstöd.
 bedriva ett aktivt publikarbete och för att bryta gällande
publik-mönster.
 inhämta synpunkter från kartlägga och analysera orsakerna till
att många medborgare inte väljer att konsumera eller delta i
de offentliga kulturverksamheterna och genom olika åtgärder
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Vem är huvudansvarig?
Kulturenheten
Kulturenheten
De regionala institutionerna
Kulturenheten
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

sänka trösklarna för ett bredare deltagande. och kartlägga orsakerna till detta ointresse
förlägga offentliga kulturarrangemang till lokaler som är fullt
ut tillgängliga och användbara.
 informera om och marknadsföra kulturaktiviteter på ett
brett och effektivt sätt i såväl traditionella pappersmedia
som digitalt på Region Gotlands webbplats, på Kulturens
Ö och i sociala media.


Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

Kulturenheten,
biblioteken, regionala institutioner och
bidragsmottagande
arrangörer

3.1.3 Barn, ungdomar och unga vuxna

Mål – Vi vill
att alla barn och unga har möjlighet att ta del av kulturupplevelser som ger dem en
grund att stå på i sitt identitetsbyggande, sin personlighetsutveckling och sina möjligheter att uttrycka sig konstnärligt och kreativt.
 att alla barn och unga uppmuntras genom kulturupplevelser och eget skapande att
utveckla en naturlig nyfikenhet inför konstnärliga uttryck och inför kulturarvet.
 stärka tillgängligheten till kultur, med särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna.


Aktiviteter – Vi ska
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utveckla och successivt utöka den nyligen införda barnkulturgarantin.
prioritera ungdomar och unga vuxnas deltagande i kulturlivet genom att de regionala kulturinstitutionernas utbud för
ungdomar och unga vuxna utökas och genom att denna
målgrupp prioriteras i bedömning av ansökningar om
kulturstöd
stödja kulturformer utöver de traditionella konstformerna
som speglar barns och ungas kulturutövande.
under 2021 genomföra ett projekt för att kartlägga ungdomars och unga vuxnas intressen och behov och utveckla
arbetssätt för att kontinuerligt inhämta ungdomars och
unga vuxnas intressen och behov.
Erbjuda ungdomar feriejobb inom flera konstområden.

Vem är huvudansvarig?
Kulturenheten. biblioteken och regionala institutioner, kulturskolan, grundskolan
Kulturenheten och regionala institutioner
Kulturenheten och
biblioteken
Kulturenheten
Kulturenheten i samverkan med UAF
Kulturkonsulenterna

5 (31)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

3.1.4 Landsbygdernas mötesplatser

Mål – Vi vill

stimulera till en ökad aktivitet i offentligt tillgängliga samlingslokaler i alla serviceområden.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

se över och förändra bidragsvillkoren för samlingslokalhållande föreningar så att öppen och offentlig verksamhet premieras.
 genom förändrade villkor för bussresor möjliggöra för landsbygdernas skolor att få bättre tillgänglighet till kultur
 bevaka att resebehovet för såväl skoltid, arbetstid som fritid beaktas
i genomförandet regionens inriktningsbeslut om en utökning av
kollektivtrafiken från 2023.

Kulturenheten



UAF
Kulturenheten i
samverkan med
UAF och TKF

3.1.5 Bildning, utbildning och demokrati

Mål – Vi vill
stärka kunskapen om kulturens roll i bildning och lärande.
 öka medborgarnas förmåga till källkritik


Aktivitet– Vi ska

Vem är huvudansvarig?

Konsulenterna
och UAF
 arrangera fortbildningsinsatser för pedagogisk personal inom grund- Kulturenheten
och UAF
och gymnasieskolan
Kulturenheten
 genomföra utbildnings- och folkbildningsinsatser i medie- och
och biblioteken
informationskunnighet (MIK) (se även 4.6.5)
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verka för tillkomsten av fler estetiska utbildningsvägar.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

3.1.6 Kulturell mångfald och integration

Mål – Vi vill
utveckla kulturverksamheter som verktyg för integration.
 stimulera en kulturell och konstnärlig mångfald


Aktivitet– Vi ska

Vem är huvudansvarig?

utarbeta metoder för hur konst och kultur kan bidra i integrationsarbetet.
 stimulera kulturlivets aktörer att inkludera nyanlända medborgare
i sina verksamheter.
 kartlägga utlandsfödda och nyanlända kreatörer och konstnärer
och skapa en lotsfunktion in i det gotländska kulturlivet
 i utgivandet av kulturstöd, inom kultursamverkansmodellen och
till det fria kulturlivet, fördela medel som gynnar en kulturell och
konstnärlig mångfald.

Kulturinstitutionerna, biblioteken och kulturkonsulenterna



Kulturenheten

3.1.7 Nationella minoritetskulturer

Mål – Vi vill
öka den egna kompetensen och synliggöra nationella minoritetsspråk och minoritetskulturer samt sprida kunskap om det offentligas ansvar och minoriteternas särskilda
rättigheter.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

etablera former för dialog och samverkan med representanter för de
erkända nationella minoriteterna
 finna former för samverkan inom Region Gotland och med de
regionala kulturinstitutionerna

Kulturenheten
och biblioteken, enheten
social hållbarhet
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

3.2 Fokusområde 2: Kulturskapandets villkor
3.2.1 Mötesplatser, arenor och ändamålsenliga lokaler

Mål – Vi vill

förbättra tillgången till ändamålsenliga och professionellt utformade arenor för scen- och
bildkonst i Visby samt öka det kulturella utbudet i bygdegårdar och andra samlingslokaler.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

inkludera behovet av arenor för scen- och bildkonst i aktuella stadsutvecklingsprojekt i Visbyområdet samt undersöka möjligheterna
att i samverkan med andra aktörer etablera sådana arenor
• förhandla fram avtal med lokalhållare för lägre hyror av ickekommersiella och ideella arrangemang.
se även 3.1.5 ang. samlingslokaler.

Kulturenheten

3.2.2 Arvodesrekommendationer och försörjningsmöjligheter

Mål – Vi vill

förbättra möjligheterna för professionella kulturskapare att kunna försörja sig på sin konstnärliga verksamhet

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

införa en regel att samtliga professionella regionala kulturinstitutioner och regionägda primärkommunala verksamheter ska ersätta
medverkande professionella kulturskapare enligt gällande avtal och
arvodesrekommendationer.
 uppmana ideella arrangörer som erhåller kulturstöd från regionen
och andra arrangörer ska tillämpa motsvarande rekommendationer.
 genomföra utbildningar i entreprenörskap och upphovsrätt för fria
professionella kulturskapare
 med erfarenheter från corona-pandemin utveckla kompetens kring
och former för digital spridning av konst och kultur

Kulturenheten
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

3.2.3 Arrangörs- och producentled

Mål – Vi vill

skapa förutsättningar för förbättrat arrangörs- och producentskap.

Aktivitet– Vi ska

Vem är huvudansvarig?

arrangera utbildningar i arrangörs- och producentskap i syfte att
höja kompetensen hos arrangörer.
 arrangera gränsöverskridande möten mellan kulturskapare och
mellan kulturskapare och arrangörer.

Kulturkonsulenterna



3.2.4 Ekonomisk hållbarhet

Mål – Vi vill

undersöka möjligheter till förändrade prioriteringar inom befintlig verksamhetsbudget, öka
den externa finansieringen av kulturverksamheter samt stimulera till ökade utbyten och
samarbeten mellan kulturskapare.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

se över befintliga verksamheter, utgiftsposter och stödsystem för
att finna möjligheter till effektivare medelsanvändning.
 i högre grad utreda möjligheterna till extern finansiering och
genom fortbildningsinsatser kompetenshöja kulturlivets aktörer
i olika möjligheter till sådan finansiering.
 verka för att externa bidragsgivare får en ökad förståelse för att
förlängda löptider för projekt.
 I bidragsgivningen premiera verksamheter som etablerar nya samverkansformer

Kulturenheten
och kulturkonsulenterna
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Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

3.3 Fokusområde 3: Kulturen som näring
3.3.1 Kulturella och kreativa näringar

Mål – Vi vill
främja företagande inom de kulturella och kreativa näringarna och stödja nätverk och
mötesplatser som möjliggör möten mellan aktörer inom kulturella och kreativa
näringar och mellan dessa och övrigt näringsliv.



Aktiviteter – Vi ska


göra en fördjupad analys av den inventering av de kreativa
näringarna som gjordes under förra kulturplaneperioden.

Vem är huvudansvarig?
Kulturenheten

3.3.2 Kultur som besöksanledning

Mål – Vi vill
stärka de icke-kommersiella besöksanledningarnas ekonomiska situation.
 stärka samverkan mellan de kulturella besöksanledningarna och besöksnäringen i stort.


Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

undersöka möjligheterna att i samråd med besöksnäringen finna
ekonomiska modeller för finansiering av kulturella besöksmål och
reseanledningar.
 Arrangera möten mellan företrädare för kulturella resmål och
besöksnäringen.

Kulturenheten i
samarbete med
avd. för regional utveckling, kulturkonsulenterna
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Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

4. Verksamhetsområden
4.1 Kulturarvs- och kulturmiljöområdet
4.1.1 Kulturarvet
A. Regional utveckling och social hållbarhet

Mål – Vi vill

att det gotländska kulturarvet brukas för bildning, reflektion, hälsa och kreativitet.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

vara den regionala mötesplatsen för samtal, debatt och delaktighet
kring aktuella samhällsfrågor och demokrati.
 stärka bildningen och möjligheter till livslångt lärande genom utställnings-, program- och projektverksamhet och i samverkan
med skolan och kulturaktörer

Gotlands
museum



B. Breddat deltagande

Mål – Vi vill

att Gotlands museum eftersträvar att kvalitetssäkra verksamheten gentemot befintliga
besökare liksom att nå och attrahera nya målgrupper.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

producera en ny förhistorisk basutställning med fokus på Gotlands
förhistoria från stenålder till vikingatid för att möta en väsentligt
ökad efterfrågan från såväl internationella besökare, kryssningsgäster som barn och unga samt nå upp till grundläggande kvalitetsoch kunskapskrav
 inom museets demokratiuppdrag skapa samverkan med och verksamhet för målgruppen unga vuxna.
 vid fördelning av kulturstöd prioritera kulturarvsföreningar som
bedriver verksamhet för barn och unga.

Gotlands
Museum
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

C. Samverkan och tillgängliggörande

Mål – Vi vill

att det gotländska kulturarvet ska vara tillgängligt för såväl regionens medborgare som för
nationella och internationella besökare.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

utveckla nätverk för kulturarvsaktörer för samverkan kring
besöksmålsutveckling, marknadsföring, utbildningsinsatser,
digitalisering och samlingsförvaltning.
 initiera tvärsektoriell samverkan mellan kulturarvsaktörer,
besöksnäringen och regionala förvaltningar och verksamheter
för att nå breddat deltagande, särskilt riktat mot unga vuxna.
 via digitalisering och öppet magasin förbättra tillgängligheten
till Gotlands museums samlingar.
 säkra de krav på säkerhet, klimat och tillgänglighet som ställs på
Gotlands museum och dess samlingar och utställningar i takt
med högre besöksantal.

Kulturkonsulenterna



Gotlands museum
och kulturkonsulenter
Gotlands museum
Gotlands museum

4.1.2 Kulturmiljö
A. Regional utveckling och social hållbarhet

Mål – Vi vill

att kulturmiljöaspekter ska integreras i det regionala utvecklingsarbetet och skapa inkludering och delaktighet av medborgarna.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

etablera former och strukturer för samordning sker mellan
berörda aktörer för prioritering av insatser inom området och
för implementering av handlingsplanen för världsarvet
Hansestaden Visby.
 ge medborgarna möjlighet att genom dialog påverka och inkluderas i processer som rör kultur- och livsmiljön, bl.a. genom nya
former för medborgardialog i beaktande i kommande revidering
av översiktsplaner.
 arbeta in kulturmiljöprogram för Gotland i översiktsplanen
 uppdatera kulturmiljöstrategi för Gotland

Gotlands museum, kulturkonsulenterna,
världsarvsrådet,
samhällsbyggnadsförvaltningen
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Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

B. Kunskapsunderlag

Mål – Vi vill
ta fram uppdaterade kunskapsunderlag och strategier inom kulturmiljöområdet för att
skapa förutsättningar för framtida strategiskt arbete och bedömningar och prioriteringar
inom kulturmiljövården.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

i ett samarbete mellan Region Gotland, Länsstyrelsen och
Gotlands museum uppdatera den regionala kulturmiljöstrategin
samt utarbeta ett arkeologiskt handlingsprogram.
 i samverkan med besöksnäringen, kulturella besöksmål och
andra berörda aktörer göra prioriteringar av insatser inom
kulturmiljöområdet.
 genomföra världsarvstrategin utifrån en handlingsplan med
konkreta åtgärder som tar avstamp i de strategiska målen.

Region Gotland, Länsstyrelsen och Gotlands
museum



Dito
Region Gotland

4.1.3 Arkivverksamhet

Mål – Vi vill

fortsätta att utveckla Arkivcentrum som ett informations- och kunskapscentrum för ett
vidgat användande där besökarna ges möjlighet att uppleva och kritiskt värdera historiska
och moderna källor för att i en kreativ kunskapsprocess forska och skapa sin bild av historien
och samhället.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

mera målinriktat arbeta med förmedling och lärande för öns skolelever från lågstadium upp till universitetsnivå.
 utveckla arbetet med strategisk insamling av det gotländska kulturarvet.

Arkivcentrum
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Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

4.2 Scenkonst – musik, teater och dans
4.2.1 Gemensamt scenkonst
A. Breddat deltagande

Mål – Vi vill
bredda det publika deltagandet och utöka medverkan av fria professionella aktörer i de
regionala institutionernas verksamheter.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

identifiera behov hos målgrupper som scenkonsten idag inte når
och rikta insatser för att nå dessa målgrupper.
 förändra mångfalden i repertoarerna för att nå ett breddat deltagande både när det gäller unga vuxna och representation av
mångfald på scen.
 förbättra synligheten av öns kulturliv utanför turistsäsong i
samarbete med näringslivet och genom nya digitala verktyg
 erbjuda fria professionella scenkonstaktörer att i utökad omfattning
medverka i de regionala institutionernas verksamhet
 Se även 3.2.2

Kulturenheten,
Gotlandsmusiken och Länsteatern samt
kulturkonsulenterna



B. Barn och unga

Mål – Vi vill

utöka och bredda kulturutbudet för barn, ungdomar och unga vuxna.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

inom ramen för barnkulturgarantin prioritera barns och ungas
möjligheter att, uppleva och aktivt delta i kulturutövande, i skolan
och på fritiden, både genom redan existerande verksamhet och i
projektform.
 fortsätta driva projektet ”Arts School Day”

Kulturenheten,
Gotlandsmusiken, Länsteatern och kulturskolan samt
kulturkonsulenterna
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Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

C. Lokaler och scener

Mål – Vi vill

tillskapa nya eller identifiera och erbjuda befintliga lokaler som kan användas för musik,teater-, och dansverksamhet.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

utveckla nya samarbeten för att dra nytta av och öka användningsgraden av redan existerande lokaler i Kulturskolan och andra
offentligt finansierade verksamheter inom Region Gotland samt
hos bl.a. Gotlandsmusiken, Länsteatern och Gotlands Kulturrum.
 Se även 3.2.1

Kulturenheten
och kulturkonsulenterna



D. Samverkan och arrangörskap

Mål – Vi vill

stärka kontaktytorna och förbättra samordning och kompetensutnyttjande kulturarrangörer
emellan.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

etablera ett samrådsforum för planering, samarbeten och gemensamt nyttjande av kompetenser och resurser.
 öka intresset för och användningen av webbplatsen Kulturens Ö
som planeringsverktyg.
 Se även 3.2.3 och 4.2.1

Kulturenheten
och kulturkonsulenterna
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Handlingsplan till
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E. Scenkonst för utveckling och social hållbarhet

Mål – Vi vill

att de regionala scenkonstinstitutionerna medverkar i arbetet med nya satsningar för en
jämlik och jämställd hälsa.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

i samverkan med andra regionala förvaltningar identifiera och genomföra tvärsektoriella insatser för en jämlik och jämställd hälsa
 inspirera till och medverka i bildandet av teatergrupper, personalkörer och -orkestrar. som en personalvårdsinsats på regionens arbetsplatser.

Kulturenheten i
samarbete med
berörda förvaltningar



4.2.2 Musik

Se även avsnitt 4.2.2 Scenkonst.
Talangutveckling

Mål – Vi vill
utveckla och tillvarata öns musiktalanger



Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

etablera ett gotländskt talangprojekt i syfte att bromsa avflyttning
av musiktalanger.
 etablera ett ungdomsstorband i ett samarbete mellan Gotlandsmusiken och Kulturskolan och Länsmusiken i Kalmar.
 utöka samarbetet mellan Gotlandsmusiken, Kulturskolan och
andra organisationer som arbetar med unga musikutövare.

Gotlandsmusiken
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Mål – Vi vill
nå nya och yngre målgrupper.



Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

stödja och/eller medverka i riktade aktiviteter mot unga och
unga vuxna inom det befintliga nätverket för ung musik.
 identifiera behov och utveckla metoder och strategier för ökad
delaktighet i områden med sociala utmaningar.
 inrätta ett programråd för ett breddat utbud i Gotlandsmusikens
repertoar.
 etablera turnéslingor för frilansproduktioner inom kategorierna
kammarmusik, jazz-, folk- och världsmusik samt populärmusik
i en samverkan mellan Gotlandsmusiken och arrangörsföreningar.

Gotlandsmusiken
och Kulturskolan



Gotlandsmusiken
och konsulenten
Gotlandsmusiken

4.2.3 Teater

Se även avsnitt 4.2.2 Scenkonst.
Breddat deltagande

Mål – Vi vill

bredda deltagandet och stimulera till konstnärlig förnyelse och kvalitativ utveckling inom
teaterområdet.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

arrangera kulturresor med bussar till olika teater- och dansaktiviteter, från landsbygderna till Visby och vice versa.
 förbättra möjligheterna för unga vuxna att engagera och utbilda sig
inom teaterområdet.
 utarbeta mål och metoder i syfte att öka förnyelsen på scen samt
stödja konstnärlig utveckling och främja kvalitet.

Länsteatern
och konsulenten
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4.2.4 Dans

Se även avsnitt 4.2.2 Scenkonst.
A. Barn och unga

Mål – Vi vill

att barn och unga ska ha goda möjligheter att uppleva dans och att dansa själva.

Aktivitet – Vi ska


utarbeta och förfina metoder för att jobba med barn och unga på
dansområdet.

Vem är huvudansvarig?
Konsulenter i
samverkan med
kulturskolan

B. Samverkan

Mål – Vi vill

stärka infrastrukturen för dansområdet.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?



ta fram ett program för utveckling av dansområdet och dess infrastruktur.

Länsteatern
och konsulenter



stärka dansområdet genom att söka externa medel.

Konsulenter i
samverkan med
kulturskolan
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4.3 Bildkonst

Mål – Vi vill
att Gotlands Konstmuseum ska stärka sin roll som en vital mötesplats och konstnärligt nav
med högkvalitativa utställningar i ändamålsenliga lokaler och med utökad program- och
pedagogisk verksamhet.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?



fatta beslut i lokalfrågan för konstmuseet genom samverkan och
dialog med Gotlands museum och andra aktörer.

Region Gotland och Gotlands museum



anställa en konstpedagog för att bygga upp och utveckla konstpedagogisk verksamhet och en utökad programverksamhet på Gotlands museum

Gotlands
museum

Mål – Vi vill
att den gotländska konstscenen ska vara vital med ett ökat antal aktörer och besökare
och stimulera till eget skapande
 att bildkonsten ska samverka med andra samhällsaktörer för att bidra till samhällsutvecklingen och eftersträva ett breddat deltagande.


Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

nå fler människor och nya grupper – t ex unga vuxna och boende i
områden med sociala utmaningar – genom nya arbetssätt och
genom att initiera verksamheter i nya former och på nya platser,
i tätorter och på landsbygder.
 utöka samverkan mellan konstverksamheter och genomföra aktiviteter som stärker konstscenen i sin helhet samt skapar samhörighet
mellan konstscenens olika delar
 utforma verksamhetslokaler och stödfunktioner för de fria aktörerna.

Gotlands museum och konsulenten
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Mål – Vi vill

att nya utbildningar inom konstområdet etableras och att tillgången till fortbildningar förbättras för en ökad kunskapsnivå bland aktiva konstnärer, offentlig förvaltning och politik.

Aktivitet – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

föra en dialog med berörda parter med syfte att etablera en eftergymnasial utbildning inom bild- och formområdet på Gotland.
 genomföra fortbildningar och kommunikationsinsatser inom bildoch formområdet.

Konsulenten



Mål – Vi vill
etablera nya samarbeten kring den konstnärliga gestaltningen i offentliga miljöer och
säkerställa det långsiktiga underhållet av offentliga verk.
 utarbeta riktlinjer kring förvaltningen av regionens offentliga konst.


Aktivitet – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

involvera konstnärliga kompetenser i ett tidigt skede i byggnadsoch stadsplaneringsprocesser.
 avsätta egna budgetmedel och ansöka om bidragsmedel för underhåll av den offentliga konsten
 ta fram ett dokument som dels kartlägger och beskriver hanteringen, förvaltningen och tillgängliggörandet av Region Gotlands
konstsamling

Kulturenheten

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10
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4.4 Slöjd, form och design
A. Kompetensutveckling

Mål – Vi vill
utveckla och förädla kompetenser inom slöjd-, form- och designområdet.
 bidra till kunskapsfördjupning inom traditionell hantverkskunskap med koppling till
gotländska material och historia


Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

verka för tillkomsten av ett Makers space för produktutveckling
och kompetensstöd med koppling till verksamma designers och
designutbildningar som ett regionalt nav i experimenterande inom
formområdet.
 främja förädling och produktutveckling av lokala, hållbara råvaror
som trä, lera och ull.
 verka för inrättandet av en designutbildning.

Kulturenheten
och konsulenterna



Konsulenterna
Konsulenter i
samverkan med
UAF

B. Breddat deltagande

Mål – Vi vill
bredda deltagandet genom att öka intresset för slöjd, form och design.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

utveckla bilden av slöjd, form och design genom återkommande
utställningar, föredrag och seminarier.
 utveckla nya arbetssätt och öka intresset för slöjd, form och design
hos målgruppen ungdomar och unga vuxna genom
kompetensutveckling, fortbildning och inspirationsdagar.

Konsulenterna
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C. Samverkan

Mål – Vi vill
inspirera till en ökad samverkan mellan aktörer.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

skapa nätverk, mötesplatser och verkstäder.
 skapa en dialog för samverkan mellan besöksnäring och aktörer
inom slöjd, form och design för att stärka områdets roll i varumärket.
 skapa former för långsiktig samverkan med skolor genom att
erbjuda kompetensutveckling för lärare.

Konsulenterna



D. Strategiskt arbete

Mål –Vi vill
stärka området genom att utforma långsiktiga strategier.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

utarbeta en övergripande strategisk plan för slöjd, form och design i
samverkan med berörda organisationer, designföretag och utbildningsanordnare.

Konsulenterna
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4.5 Arkitektur

Mål – vi vill

stärka arkitekturområdet och att uppnå en utökad regional samverkan inom stadsbyggnadsoch arkitekturområdet

Aktivitet – Vi ska


utarbeta en regional arkitekturstrategi.

Vem är huvudansvarig?
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4.6 Bibliotek och läsfrämjande
A. Bibliotek för alla – breddat deltagande

Mål – Vi vill

att biblioteken är angelägna och tillgängliga för alla.

Aktiviteter – Vi ska






Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10



utbilda personalen i användardialog och medskapande, bemötande
och mångfald i syfte att, i samarbete med kommuninvånarna, utveckla och anpassa bibliotekens verksamheter efter olika behov.
ta fram en strategisk kommunikationsplan i syfte att förbättra och
målgruppsanpassa bibliotekens utåtriktade kommunikation.
anpassa den mobila biblioteksverksamheten i syfte att nå fler.
skapa uppsökande verksamheter för målgrupper som inte lika
frekvent använder biblioteken, framför allt ungdomar och unga
vuxna.
implementera barnkonventionen i biblioteksverksamheten samt
uppmärksamma de nationella minoritetskulturerna och minoritetsspråken och samverka med lokala minoritetsgrupper.

Vem är huvudansvarig?
Biblioteksenheterna och
länsbiblioteket i
samverkan
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B Läsfrämjande

Mål – Vi vill

arbeta aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att främja gotlänningarnas läslust
och läsutveckling.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

 överföra insatser för små barns språkutveckling genom projektet Bokstart

Biblioteks- enheterna och länsbiblioteket i samverkan







till ordinarie verksamhet i samordning av länsbiblioteket.
utveckla personalens kompetenser kring läsfrämjande metoder och genomföra insatser framför allt gentemot barn och unga, personer med
annat modersmål än svenska, personer med dyslexi och andra funktionsnedsättningar.
stärka samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken och samverka med
skolbiblioteken kring kompetensutveckling.
genomföra läsfrämjande insatser genom uppsökande verksamheter där
människor befinner sig i sin vardag.
inleda en samverkan med Hälsofrämjande enheten och pröva biblioterapi
och liknande metoder.

C. Digital kompetens och delaktighet

Mål – Vi vill

öka allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och informationskunnighet
genom att utveckla den egna personalens digitala kompetens.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

 fortsätta att utveckla länsbiblioteket som nav för folkbibliotekspersona-

Länsbiblioteket

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-09-10







lens kompetensutveckling kring digital kompetens och MIK-frågor.
bidra till att öka allmänhetens digitala delaktighet – framförallt äldre,
personer med funktionsnedsättningar och nyanlända – genom samverkan inom regionen och med övriga samhällsaktörer och med insatser
både i och utanför biblioteksrummet.
stärka allmänhetens digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet genom olika aktiviteter på biblioteken.
särskilt prioritera aktiviteter för att stärka barns och ungas MIK-kompetenser och förstärka samarbetet med Film på Gotland kring dessa frågor.
arbeta för att tydliggöra bibliotekens roll som förmedlare av pålitliga informationskällor gentemot allmänheten genom aktiviteter och strategisk
marknadsföring.

Biblioteks- enheterna och länsbiblioteket i samverkan
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4.7 Litteratur
A. Organisatoriska förutsättningar

Mål – Vi vill

stärka litteraturen som konstform genom att samordna, samverka, synliggöra och stödja aktörer, processer och infrastrukturer inom konstområdet.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

skapa förutsättningar för att inrätta en litteraturutvecklartjänst vid
länsbiblioteket med ett övergripande ansvar för litteraturen som
konstform och de regionala insatserna inom området.
 inrätta ett litteraturråd med fokus på samverkan och utvecklingsfrågor.
 återkommande sammankalla nätverksträffar för litterära aktörer på
Gotland med fokus på kontaktskapande, erfarenhetsutbyte, samverkan och fortbildning.

Länsbiblioteket



B. Synliggörande

Mål – Vi vill

att den gotländska litteraturen och dess aktörer blir mera synliga för gotlänningarna

Aktiviteter – Vi ska
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återkommande arrangera litteraturscener runt om på ön i samverkan med organisationer, institutioner och aktörer på litteraturområdet.
med ett vidgat textbegrepp som grund och i samverkan med andra
konstområden utveckla nya samarbeten mellan litteratur, film,
teater och musik.
i samverkan med andra aktörer skapa scener för poetry slam/
spoken word.
synliggöra gotländska litterära aktörer för skolan och andra uppdragsgivare internt och externt, i biblioteksrummen och digitalt.
utveckla folkbiblioteken i sin roll som värd för litterära evenemang
och förmedlare av lokal litteratur och utveckla Gotlands bokmässa
som mötesplats och evenemang

Vem är huvudansvarig?
Länsbiblioteket

Biblioteksenheterna och
länsbiblioteket i
samverkan
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C. Goda villkor för litterärt verksamma

Mål – Vi vill

att litterärt verksamma har goda arbetsvillkor.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

lyfta arvodesfrågan för författare och bedriva ett kommunikationsarbete för att sprida kunskapen om avtalsenliga ersättningar till
uppdragsgivare.
 sprida kunskap om lokala och nationella stöd och stipendier till
litterära aktörer och ge råd vid ansökningsförfarandet.
 undersöka möjligheter att anordna lokaler och platser för skrivande
i samverkansmöten med de större litterära aktörerna och externa
intressenter.

Länsbiblioteket



D. Talangutveckling samt barns och ungas litterära skapande

Mål – Vi vill

främja talangutveckling och inspirera barn och unga till eget litterärt skapande.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

regelbundet arrangera skrivarkurser för barn och unga i samverkan
med andra, skapa möjligheter för litterära aktörer att ingå i Skapande skola samt undersöka möjligheten att arbeta med skrivande
inom ramen för regionens feriejobb.
 utveckla en årlig novelltävling för unga i samverkan med andra
litterära aktörer.
 kommunicera möjligheten att anlita lokala skrivpedagoger inom
biblioteken och till skolan, kulturskolan, ungdomsgårdarna och
studieförbunden.
 pröva metoden mentorskapsprogram genom att arvodera etablerade
författare för rådgivning och stöd i träffar med blivande författare.

Biblioteksenheterna och
länsbiblioteket i
samverkan
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4.8 Film och rörlig bild
A. Visning och spridning av film

Mål – Vi vill

främja spridningen av gotländsk film och stärka nätverket för visningsfrågor. Vi vill också
att öns biografer och visningsarrangörer ska ges möjlighet till teknisk upprustning och ha
god tillgång till utbildade maskinister.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

inventera de mindre biografernas visningsteknik och fortbildningsbehov samt kartlägga teknikområdet för övriga arrangörer.
 skapa ett stärkt forum för nätverkande för visningsarrangörer som
inkluderar filmstudioverksamhet och fortbildningar för visningsarrangörer.
 digitalisera och sprida gotländsk film

Film på Gotland
(FpG)



B. Filmens betydelse för tillväxt och attraktionskraft

Mål – Vi vill

att filmverksamheten ska bidra till hållbar tillväxt, stärka bilden av Gotland och vara en
självklar del av den identitet som formar människorna på Gotland.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

synliggöra filmen och dess positiva effekter genom stärkta utåtriktade mötesplatser och ökad satsning på utåtriktad kommunikation
 i en verksamhetsövergripande samverkan med besöksnäringen
stärka möjligheterna till utveckling av filmrelaterad turism.

FpG och Bergmancenter i
samverkan med
avd. för regional
utveckling och
besöksnäringen
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Mål – Vi vill
öka barn och ungas delaktighet i utformandet av filmkulturell verksamhet
 stärka filmens roll som verktyg för lärande i skolan
 stärka MIK-kompetensen bland pedagoger.


Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

 särskilt stödja initiativ till filmstudioverksamhet med både arrangörskap

FpG

och eget skapande för barn och unga.
 genomföra aktiviteter inom eget skapande på fritiden över hela Gotland
och med särskilt fokus på områden med sociala utmaningar
 arrangera en årligen återkommande MIK-dag ska rikta sig till öns
pedagoger.

FpG i samarbete
med Kulturskolan
UAF och biblioteken

 arrangera en större, årligen återkommande regional skolfilmsfestival

FpG i samverkan
med UAF och biograferna

där eleverna själva är drivande.
 säkra skolbioverksamhetens fortsatta utveckling.
 möjliggöra barn och ungas delaktighet i valet av skolbiofilmer.

D. Talangutveckling och professionell produktion

Mål – Vi vill
göra fortsatta investeringar i långfilmer och dramaserier på Gotland
 erbjuda talanger och professionella goda möjligheter till nätverkande och möjligheter att
ta del av långsiktiga utvecklingsinsatser
 att filmproduktion på Gotland ska vara socialt och miljömässigt hållbar.


Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

 utveckla ett mentorskapsprogram sökbart för, filmskapare och filmarbe-

FpG
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tare.
arrangera de nationella ”Talangdagarna” på Fårö samt manustävlingen
”Efter Bergman”.
erbjuda stärkta nätverk och kompetensutvecklingsmöjligheter
utnyttja öns geografiska position till att bygga nationella och internationella samarbeten som utvecklar i Östersjöområdet.
säkerställa finansiering av fortsatt produktion av långfilm och dramaserier på Gotland.

Gotlands filmfond

28 (31)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

4.9 Spelkultur
A. Synlighet och ökad förståelse för spel som konst- och kulturområde

Mål – Vi vill

medverka till en ökad kunskap om och synlighet av spel som konst- och kulturområde
samt som en motor för innovation och utveckling inom andra områden.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

införa bidragsformer för att kunna inkludera spel som ett kulturoch konstområde.
 ge allmänheten möjligheter till ökad kunskapsinhämtning om
spelområdet.
 genomföra kommunikationsinsatser för att synliggöra området.
 kartlägga kanaler och aktörer som skulle kunna samverka för att
nå sina målgrupper.

Kulturenheten i
samarbete med
FpG



B. Mötesplatser

Mål – Vi vill

verka för tillkomsten av fler mötesplatser och tillgängliga lokaler för kreativa spelaktiviteter
och möjligheter till nätverkande.

Aktivitet – Vi ska
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kartlägga vilka möjligheter regionen har att bidra till nya mötesplatser för den kreativa spelkulturen och för spelskapande.

Vem är huvudansvarig?
Kulturenheten i
samarbete med
FpG
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C. Spelkunnighet för barn och unga

Mål – Vi vill

skapa likvärdiga möjligheter för barn och unga att delta i spelkulturen och själva få prova
på eget spelskapande.

Aktiviteter – Vi ska






regelbundet arrangera spelaktiviteter för barn och unga på bibliotek samt på öns ungdomsgårdar och Fenix ungkulturhus.
uppmuntra möjligheter till spelskapande inom Skapande skola.
kartlägga och kompetensutveckla inom spelkunnighet för personal inom berörda verksamheter inom Region Gotland.
öka spelkunnigheten hos allmänheten.
skapa ett spelnätverk för dialog med öns spelaktörer kring områdets behov och utmaningar.

Vem är huvudansvarig?
Biblioteksenheterna och länsbiblioteket, och FpG i
samverkan med
UAF
Kulturenheten och
Film på Gotland

D. Ökad samverkan mellan Uppsala universitets institution för speldesign och berörda
verksamheter inom Region Gotland

Mål – Vi vill

inleda samverkan mellan universitet och Region Gotland inom flera områden och gärna på
forskningsnivå.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

Utveckla samarbetsformer med Uppsala universitet och andra
aktörer
 initiera forskningsprojekt som knyter an till det lokala samhället.

Kulturenheten
och FpG i
samverkan med
Uppsala Universitet och
Science park
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4.10 Konst- och kulturfrämjande verksamhet
Förändrad konsulentorganisation

Mål – Vi vill

utveckla konsulentverksamhet för att uppnå högre effektivitet, ett bredare utbud,
större gränsöverskridande samverkan och långsiktig hållbarhet i mötet mellan konsten
och publiken.

Aktiviteter – Vi ska
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utreda hur konsulentverksamheten framgent skall organiseras i
avseende på huvudmannaskap, ansvarsområden och samordning
med kulturenhetens bemanning och uppdrag.

Vem är huvudansvarig?
Kulturenheten
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Tjänsteskrivelse
RS 2016/146
9 september 2020

Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Förlängning av Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Förslag till regionstyrelsen för beslut regionfullmäktige

• Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 förlängs i tre år fram till 2023.

Sammanfattning

Länsstyrelsen och Region Gotland beslutade1 hösten 2017 att anta en flerårig
regional integrationsstrategi, Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 i syfte att ange
övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet.
Strategin utarbetades i bred samverkan med berörda aktörer i regionen såväl som ett
antal asylsökande och nyanlända och pekar ut fem utvecklingsområden: Arbete,
Boende, Hälsa och sjukvård, Socialt sammanhang samt Utbildning..
Strategin har sedan antagandet utgjort ett övergripande styrdokument för Gotlands
arbete för integration.
Inför slutet av strategins målperiod har Länsstyrelsen och Region Gotland utvärderat
dess betydelse inom befintliga samverkansplattformar. Den gemensamma
bedömningen blir därvidlag att strategin även fortsättningsvis är betydelsefull.
Huvudsaklig nytta har varit som ramverk för organisering av samverkan såväl som
för berörda aktörers interna arbete. Vidare har strategin haft stor betydelse för
inriktningen av de integrationsrelaterade projekt som genomförts under perioden.
Här har strategin utgjort en viktig vägledning för de många ansökningar om §37medel2 som Region Gotlands verksamheter fått beviljande under perioden.
Strategin har även beaktats under framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin
RUS.
Regionfullmäktige 2017-09-25, §118
Avser Länsstyrelsens utvecklingsmedel för kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända (§37) respektive att stärka
och utveckla arbetet med flyktingguider och familjekontakter (§37a)
1
2
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/146

Även om situationen nu skiljer sig markant från 2015/16 befinns även de vägval
som pekas ut i strategins fem utvecklingsområden som fortsatt relevanta.
Mot bakgrund av detta föreslås strategin förlängas i sin helhet fram till och med år
2023. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den kan bidra till genomförandet av
den regionala utvecklingsstrategin och på sikt införlivas i kommande
genomförandeprogram.
Beslutsunderlag

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
Länsstyrelsen Gotland
Gotlandshem
Migrationsverket
Uppsala Universitet Campus Gotland
Arbetsförmedlingen
Visby Servicekontor
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Förord
Gotland beskrivs ofta som Navet i havet, en ö som samlar och förenar. Så har det varit
historiskt och så är det fortfarande i dag. Under hösten 2015 upplevde Europa och
Sverige den största flyktingströmmen i modern tid. Aldrig förr har krig och konflikter
tvingat så många människor på flykt. Plötsligt kom världens händelser och all nyhetsrapportering väldigt nära och för en del personer blev Gotland den plats dit man
kom för att söka skydd.
Det är med stor medmänsklighet och engagemang som det gotländska samhället
välkomnat personer som är asylsökande och de som har beviljats uppehållstillstånd,
inklusive ensamkommande barn. Genom god samverkan mellan Länsstyrelsen i
Gotlands län, Region Gotland, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, organisationer,
föreningar, trossamfund, företagare och många, många frivilliga har vi stått för ett
bra och värdigt mottagande. Ibland lyfts vi fram som ett särskilt lyckat exempel när
det gäller mottagande och etablering och vi är övertygade om att det i dessa tider är
extra viktigt att gemensamt kraftsamla i det fortsatta arbetet.
Våra nya gotlänningar är viktiga för ön. Varje gotlänning räknas – oavsett om vi är
födda på Gotland, inflyttade eller helt nya i landet. Asyl- och flyktingmottagandet
bidrar till ökad kompetens och till den drivkraft som möjliggör Gotlands fortsatta tillväxt. Det är vår förhoppning att det gotländska samhället, även framöver, ska formas
av nyfikenhet, handlingskraft och övertygelsen om människors lika värde.
En gemensam integrationsstrategi för Gotland kommer att vara en betydelsefull och
god hjälp i det fortsatta arbetet med att introducera personer till en ny tillvaro i det
gotländska samhället. Strategin har tagits fram tillsammans med många olika aktörer,
som bidragit med värdefull kunskap och erfarenheter. Detta kommer att bidra till en
helhetssyn kring integrationsfrågor, där vi tillsammans skapar ett samhälle som tar
tillvara sina nya invånare på bästa sätt.

Meit Fohlin					Cecilia Schelin Seidegård
Regionstyrelsens ordförande			Landshövding

Integrationsstrategi
för Gotland 2017-2020

Integration

Den här strategin utgår från den första av de elva europeiska grundprinciperna för integration1:
”Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla
invandrare och invånare i medlemsstaterna”.
För att uppnå integration mellan personer födda i Sverige och andra länder krävs en ömsesidig
förståelse och respekt för alla människors lika värde.

Syfte

Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska
integrationsarbetet. Strategin är ett övergripande styrdokument för Gotlands arbete med integration och en delstrategi i den kommande regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Övergripande integrationsmål

Ett gotländskt samhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor/män, flickor/pojkar och personer med annan könsidentitet. En strävan är att
varje individ ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv med egen
försörjning och deltagande i samhället på samma villkor som andra. Individen upplever sig trygg
och delaktig i det gotländska samhället.

Målgrupp för strategin

Integrationsstrategin berör alla oss som lever, bor och verkar på Gotland. Målgrupp är även
offentlig sektor, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer som utför insatser
inom integration.
Strategin ger vägledning för varje aktörs insatser på integrationsområdet. Länsstyrelsen i
Gotlands län och Region Gotland tillämpar och följer upp strategin inom ramen för respektive
organisations ledningssystem.

Samverkan – samarbete

Samverkan handlar om att ha en gemensam syn på vad som behöver göras och att ”dra åt samma
håll”. Samarbete innebär att olika parter konkret arbetar tillsammans för att nå gemensamt uppsatta mål. För att lyckas krävs arenor för samverkan och samarbete. Den lokala överenskommelsen (LÖK) om vissa nyanländas etablering underlättar och skapar förutsättningar för samverkan
mellan myndigheter. Gotlands integrationsråd har uppdraget att vara en strategisk plattform för
integration.

Strategiska områden

I arbetet med att ta fram integrationsstrategin har fem viktiga utvecklingsområden identifierats.
De fem områdena är Arbete, Boende, Hälsa och sjukvård, Socialt sammanhang samt
Utbildning. Områdena är valda utifrån de elva europeiska grundprinciperna för integration,
nationellt övergripande integrationsmål och Vision Gotland 2025. Samtliga områden är beroende av varandra och utgör lika viktiga delar för en hållbar integration. Varje område inleds med
en kort beskrivning och därefter anges strategiska vägval och exempel på åtgärder.

1

Antagna av Europarådet 2004 och finns att läsa på http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf

Arbete
Ett arbete bidrar till försörjning och möjliggör delaktighet i samhället. Personer som kommer till
Gotland bidrar också med sin kompetens som är viktigt för Gotlands behov av kompetensförsörjning. En snabb etablering på arbetsmarknaden är viktigt. Det behövs effektiva etableringsinsatser samt en arbetsmarknad där kvinnor, män och personer med annan könsidentitet oavsett
etnisk bakgrund kan delta på lika villkor.

Strategiska vägval
Synliggöra arbetsmarknadens
behov

Exempel på möjliga åtgärder
Marknadsföra Gotland utifrån behov av
kompetensförsörjning.
Nyttja befintliga plattformar och strukturer som www.informationsverige.se
Erbjuda praktikplatser utifrån arbetsmarknadens behov.

Stödja en lärande organisation
som stärker arbetsplatsens
interkulturella kompetens

Erbjuda utbildning, rådgivning, mentorskap och nätverk till stöd för arbetsplatser.
Göra insatser för ökad kunskap om
attityder och värderingar.
Implementera modeller som stödjer
integration på arbetsplatsen.

Ta tillvara och tillgängliggöra
individens kompetens

Kartlägga, beskriva och hitta metoder och
modeller som syftar till att nyanlända
snabbare kommer i arbete.
Validering av tidigare utbildningar och
möjligheter till vidareutbildning.
Personer som är asylsökande och
nyanlända kan tidigt ta del av förberedande
insatser för företagande.

Säkerställa att alla ungdomar och
vuxna får kvalitativa och tidiga
etableringsinsatser

Skapa flexibla organisationer med ökad
samverkan mellan myndigheter, ALMI,
näringslivet och civilsamhället. Fokus på
kompetensförsörjning, arbete och eget
företagande.
Individanpassade etableringsinsatser.

Boende
Möjlighet till att snabbt få en egen bostad är en grundläggande faktor för en långsiktig och
hållbar etablering. En egen bostad skapar förutsättningar för alla att påbörja sin etablering och
planera sin framtid. Bostadsområden som speglar det samhälle vi lever i med en blandning av
människor med olika ursprung är viktigt för ett inkluderande samhälle. Strävan är att ha ett
bostadsbestånd som gör det möjligt för alla människor att etablera sig på bostadsmarknaden.

Strategiska vägval

Exempel på möjliga åtgärder

Möjliggöra ett långsiktigt
mottagande av asylsökande samt att
Gotland uppfyller lagstiftning kring
mottagande av nyanlända och
ensamkommande barn

Dialog med Migrationsverket gällande
former för asylmottagandet.

Skapa bostadsområden med
blandande bostadsformer och trygga
miljöer som främjar möten mellan
människor för att motverka
segregation

Integrationsaspekter beaktas i all
samhällsplanering.

Skapa långsiktiga bostadslösningar i olika storlekar till rimliga
priser för personer som bor eller vill
flytta till Gotland

Region Gotland arbetar med samordnad
bostadsförsörjning för att hantera bostäder
för personer med liknande behov.

I samverkan med Migrationsverket
genomföra insatser som gör att en större
andel nyanlända, vid anvisning, tackar ja till
bosättning på Gotland.

Vid upphandling av mark och byggnation, strategisk förtätning samt under markanvisningsprocessen villkora underlag som
beskriver varierade typer av bostadsformer.

Bostäder för personer som är nyanlända inkluderat ensamkommande barn bör i
första hand erbjudas på orter där det finns
närhet till skola, utbildning, sysselsättning/
arbete, aktiviteter eller att det finns goda
kommunikationer och där kontakter med
civilsamhället och volontärer redan är
etablerat.
Nära samverkan mellan Region Gotland,
Länsstyrelsen i Gotlands län, kommunala
bolag och privata bostadsbyggare.

Hälsa och sjukvård
Alla områden i denna strategi bidrar till förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Hälsan
påverkas av förhållanden i hemlandet, av migrationen i sig och av hur väl integrationen i det nya
samhället fungerar. Hälsofrämjande arbete berör många olika aktörer som har olika uppdrag och
perspektiv.
För att få tillgång till hälsofrämjande insatser och sjukvård är det viktigt att överbrygga hinder
såsom språk, kulturella skillnader och okunskap om det svenska sjukvårdssystemet. För att
etablera sig i samhället är tillgången och tilliten till hälso- och sjukvård en viktig faktor.

Strategiska vägval
Skapa samhälleliga förutsättningar
för god hälsa på lika villkor och
självständigt liv

Exempel på möjliga åtgärder
Inom ramen för samhällsinformation
erbjuda hälsokommunikation på modersmål,
inkluderande information om den svenska
hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på
primärvård, barn- och mödrahälsovård.
Säkerställa att personer som är asylsökande och nyanlända har samma möjligheter, som övrig befolkning, till hjälp och
stöd om de utsätts för våld eller förtryck av
närstående.
Verksamheter och aktörer strävar efter en
gemensam syn på vad som främjar jämlik
hälsa.
Utveckla och vidmakthålla administrativa
system för att garantera patientsäkerheten.

Vidareutveckla hälsofrämjande
insatser för barn och unga

Samverka och utveckla arbetssätt mellan
Region Gotlands verksamheter och andra
aktörer för att främja god och jämlik hälsa.

Socialt sammanhang
Integration sker i mötet mellan människor. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla
upplever att de ingår i en gemenskap som har tillit och tilltro till varandra.
Trygga, stabila och positiva relationer skapar en känsla av sammanhang och delaktighet. Att ingå
i ett socialt sammanhang möjliggörs bl.a. genom individens tillgång till relationer, sociala nätverk, fritidsaktiviteter och sysselsättning. Förutsättningar för att mötas i gemensamma miljöer
och tillgängliggöra utbud av aktiviteter är därför betydelsefullt.

Strategiska vägval
Möjliggöra individens egenmakt

Exempel på möjliga åtgärder
Identifiera och sprida metoder och
arbetssätt så att personer på egen hand kan
ta del av samhällsinformation.
Samverkan mellan myndigheter och civilsamhället kring tidiga insatser som främjar
kunskaper i svenska, kunskaper om det
svenska samhället, den svenska arbetsmarknaden samt hälsa.

Utveckla samordnade och
jämställda mötesplatser med varierat
utbud av aktiviteter

Utveckla och samordna kommunikation
kring utbud av aktiviteter.

Utöka den interkulturella
kunskapen och förståelsen

Kontinuerligt genomföra värdegrundsarbete som berör mötet mellan personer från
skilda kulturer och ömsesidig förståelse.

Samverkan mellan myndigheter och
civilsamhället kring samhällsplanering, fritidsaktiviteter, sysselsättning, språkinlärning,
samhällsinformation och mötesplatser.

Regelbundna fortbildningar, forum för
samtal och kunskapsutbyte.

Utbildning
Utbildning är viktigt för en framgångsrik integration. Utbildning på alla nivåer grundskola,
gymnasieskola och högre studier skapar möjlighet till delaktighet i samhällslivet och en framtida
etablering på arbetsmarknaden. Skolan är en väsentlig del i alla barn och ungdomars vardag för
att få en god start och motivera framtida studier och lärande. En inkluderande undervisning som
utgår från individens behov och förmåga skapar förutsättningar för utveckling och ett långsiktigt
lärande.

Strategiska vägval
Säkerställa alla barns/elevers rätt
till en kvalitativ förskola, grundskola
och gymnasieskola

Exempel på möjliga åtgärder
Identifiera och utveckla nya arbetssätt
för individanpassad undervisning (t.ex. via
Skolverkets projekt kring nyanländas lärande
på Gotland).
Flexibel skolorganisation som är anpassad
efter elevernas behov.

Säkerställa att alla vuxna får
kvalitativa och tidiga etableringsinsatser

Flexibla organisationer med ökad samverkan mellan myndigheter, civilsamhället och
näringslivet. Fokus på svenska för invandrare
(SFI) och samhällsorientering.
Individanpassade etableringsinsatser.

Ge tillgång till högre utbildning
och yrkesutbildning

Samverkan mellan olika aktörer för att
ta tillvara och vidareutveckla individers
kompetens, i förhållande till den gotländska
arbetsmarknadens behov.

Integrationsstrategins framtagande
Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län beslutade våren 2016 om att ta fram en flerårig
länsövergripande integrationsstrategi för Gotland. Uppdraget har vid två tillfällen förankrats i
Gotlands regionala samverkansråd (Regsam). Det strategiska rådet för integration (Integrationsrådet) har fungerat som arbetsgrupp.
I arbetsprocessen har fem dialogmöten genomförts med ett 40-tal representanter från
Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotlands förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Uppsala Universitet Campus Gotland, Visby Servicekontor, Polisen, Almi och Svenskt
Näringsliv. Dialogmöten har även genomförts med civilsamhällets organisationer och volontärsnätverk samt asylsökande och nyanlända inkluderat ensamkommande barn och unga. I framtagande av strategin har såväl barn- som jämställdhetsperspektiv beaktats, både när det gäller
representation i dialogmöten och innehåll i strategidokumentet.
Aktörer ovan samt Tillväxtrådet, Gotlandshem och RFSL har under remisstid getts möjlighet att
lämna synpunkter.
Frågor kan ställas till:
Region Gotland
Strateg för social hållbarhet
Tfn: 0498-26 90 00
regiongotland@gotland.se
Länsstyrelsen i Gotlands län
Integrationsstrateg
Tfn: 010-223 90 00
gotland@lansstyrelsen.se

REGELVERK

Regler för stöd till
de partipolitiska
ungdomsorganisat
ionerna

Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av Välj ett objekt
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr RS 20xx/xxxx
Version [1.0]

Antagna av Kommunfullmäktige 2006-06-19 §xx, reviderade 2020-xx-xx §xx

Regler för stöd till de partipolitiska
ungdomsorganisationerna
Innehåll
1. Stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna ...............................................1
2. Fördelning av stöd ....................................................................................................1
2.1 Grundstöd ............................................................................................................................2
2.2 Projektstöd ...........................................................................................................................2

3. Beslut .......................................................................................................................2
4. Utbetalning ...............................................................................................................2
5. Återbetalningsskyldighet .........................................................................................2

1. Stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna
Region Gotland har beslutat att årligen avsätta 10 % av det totala anslaget för partistöd
under bidragsåret, som stöd för de partipolitiska ungdomsorganisationerna.
Stöd lämnas i form av grundstöd och/eller projektstöd till sådan politisk
ungdomsorganisation som är registrerad hos kultur- och fritidsavdelningen och vars
moderparti är representerat i regionfullmäktige.

2. Fördelning av stöd
Hälften (50 %) av det anslag som avsätts till ungdomsorganisationerna fördelas som
grundstöd och den andra hälften (50 %) fördelas som projektstöd. Av grundstödet fördelas

Region Gotland
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Regler för stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna

25 % som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det antal mandat moderpartiet
har i regionfullmäktige.
2.1 Grundstöd

Grundstöd betalas ut till sådan aktiv politisk ungdomsorganisation som är registrerad hos
kultur- och fritidsavdelningen efter rekvisition på avsedd blankett. Verksamhetsberättelse
och kopia på justerat årsmötesprotokoll ska bifogas.
Grundstödet är bland annat avsett till distriktsorganisationens eventuella lokal- och/eller
personalkostnader.
2.2 Projektstöd

Stödet har i sin konstruktion ingen koppling till grundstödets fasta belopp och
mandatbaserat bidrag. Projektstöd fördelas efter ansökan och följande grunder gäller vid
bedömning:
Ungdomsorganisationen ska verka för eller bedriva
 opinionsbildande verksamhet
 verksamhet så att såväl medlemmar som allmänhet engageras i samhällsfrågor
 verksamhet som prioriterar jämställdhet och mångfald samt att man även når yngre
åldersgrupper
verksamhet
som värnar demokratin

 drogfri verksamhet
Sista ansökningsdag för projektstöd är den 31 oktober året före bidragsåret.
Ansökan ska ske på avsedd blankett och ställas till kultur- och fritidsavdelningen.
Till ansökan ska bifogas verksamhetsmässig och ekonomisk redovisning av sådana av
kommunen beviljade projekt som inte tidigare redovisats.

3. Beslut
Ansökan avseende projektstöd handläggs av kultur- och fritidsavdelningen.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Beslut om fördelning av stöd fattas av beslutsgrupp utsedd av regionstyrelsen, bestående av
ett regionråd och ett oppositionsråd.

4. Utbetalning
Grundstöd betalas ut efter det att rekvisition med bilagor lämnats in till kultur- och
fritidsavdelningen.
Utbetalning av projektstöd sker som tidigast den 15 januari året efter att ansökan inkommit
till kultur- och fritidsavdelningen.

5. Återbetalningsskyldighet
Har ungdomsorganisationen mottagit stöd på felaktig grund ska stödet återbetalas.
Har projekt för vilken ungdomsorganisationen erhållit projektstöd inte genomförts, ska
stödet återbetalas alternativt överföras på annat av beslutsgruppen godkänt projekt.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/796
10 september 2020

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Reviderade regler för stöd till partipolitiska
ungdomsorganisationer på Gotland
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att anta reviderat regelverk
för stöd till partipolitiska ungdomsorganisationer på Gotland.
Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med
arvodeskommittén, utreda och se över Region Gotlands stöd till de partipolitiska
ungdomsorganisationerna och att komma med förslag på regelverk inför nästa
mandatperiod.

Ärendebeskrivning

Årligen avsätts ett anslag motsvarande tio (10) procent av moderpartiernas
budgeterade partistöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna. Hälften (50 %)
av det anslag som avsätts fördelas som grundstöd och den andra hälften (50 %)
fördelas som projektstöd. Av grundstödet fördelas 25 % som fast belopp och 75 %
fördelas i förhållande till det antal mandat moderpartiet har i regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen har på uppdrag av Regionstyrelsen reviderat regelverket
så att regelverket nu stämmer överens med hur ansvarsfördelningen är organiserad.
Regelverket har lyfts för diskussion i arvodeskommittén, där en enig kommitté ser
behov av att se över och förändra och förenkla regelverket för
ungdomsorganisationerna.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att genomförd revidering av befintligt regelverk
är behövlig för att regelverket ska stämma överens med regionens organisation och
ansvarsfördelning. Tidigare har den numera nedlagda kultur- och fritidsnämnden
varit ansvarig för regelverket och stödet, men då denna nämnd inte längre finns så
har behovet uppstått att revidera regelverket.
Förvaltningen gör också bedömningen att stödets utformning i dagsläget inte är
ändamålsenligt; det är få aktiva ungdomsförbund, endast ett fåtal rekvirerar ut
grundstödet och inget av ungdomsförbunden ansöker om projektstöd.
Regionstyrelseförvaltningen ser därför, i likhet med arvodeskommittén, ett behov av
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/796

att arbeta fram ett nytt regelverk. Detta arbete bör ske i samarbete med
arvodeskommittén. Regelverket behöver förenklas, stödet behöver göras mer
lättillgängligt och användbart.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-10
Reviderade regler för stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Partiernas kontaktpunkter
RSF/Stab för verkställighet
RSF/KFA för översyn
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1072
10 september 2020

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Reviderat regelverk för Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att anta reviderat regelverk
för Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med
arvodeskommittén, utreda och se över hela Region Gotlands system för
ersättning och arvodering av de förtroendevalda och att komma med förslag på
system med tillhörande regelverk inför nästa mandatperiod.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har, tillsammans med arvodeskommittén arbetat fram ett
reviderat och justerat regelverk för ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
Under arbetets gång har det identifierats ett behov av att göra en större, omfattande
översyn av hur system och regelverk för ersättning och arvodering av de
förtroendevalda bör se ut.
Arvodeskommittén vill därför att Regionstyrelsen ger ett uppdrag till
regionstyrelseförvaltningen, att förvaltningen i samarbete med arvodeskommittén
utreda detta och komma med förslag inför nästa mandatperiod.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att regelverkets tidigare utformning som ett
sammanhållande dokument inte har varit ändamålsenlig., då regelverket har behövt
uppdateras årligen och ibland flera gånger per år.
Förvaltningen föreslår därför att regelverket delas upp, i ett övergripande regelverk
som kan vara lite mer beständigt över tid och en bilaga som uppdateras årligen med
uppräkning av ersättningarnas storlek. På så sätt blir regelverket mer förutsägbart och
lättare att administrera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-10
Regelverk – Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda

Antagna av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1991-12-16. Ändringar 1994-12-12,
1998-12-14, 2002-12-16, 2006-11-27, 2008-11-24, 2010-02-22, 2010-03-29, 2010-12-13, 2014-06-16,
2014-06-19 (regionstyrelsen), 2016-06-20 och 2016-12-19, § 236, 2018-06-18, § 90 och 2018-12-17 §
69, 2020-xx-xx §
För uppräkning av årsarvoden bibehålls principen med riksdagsmannaarvodets januaribelopp men
med tre års eftersläpning.

1. Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och
fullmäktigeberedningar samt revisorer för Region Gotlands räkenskaper och verksamhet
(förtroendevalda enligt 4 kap 1 § kommunallagen 2017:725).
Arvoden till regionråd betalas med fast månadsbelopp enligt Bilaga 1.
2 Ersättningsformer
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, grundarvode, timarvode, förrättningsersättning,
reseersättning, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnadsersättning och traktamente.
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader, som föranletts av förtroendeuppdraget
enligt de grunder som anges i punkterna 12-14.
3 Ersättningarnas storlek
Regionfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek när det gäller ersättning enligt
punkterna 4-11.
4 Årsarvoden
Årsarvoden betalas till Region Gotlands förtroendevalda, som anges i Bilaga 1 till dessa regler.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden, upphör
arvodet vid tidpunkten för avgången.
5 Sammanträden
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i punkt
1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll föres i
huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

6 Sammanträdesarvoden
För sammanträde betalas dels grundarvode för förberedelser m.m, dels timarvode som framgår
av Bilaga 1.
Anteckningar:
1. Grundarvode betalas en gång per sammanträde. När ett sammanträde löper över flera dagar
utbetalas grundarvode en gång per dag.
2. Maximala arvodesbeloppet per dag är grundarvode samt 8 gånger timarvodet =
heldagsarvode.
3. Till regionfullmäktiges ledamöter och ersättare betalas heldagsarvode inkluderande
partigruppssammanträde, gäller inte för förtroendevald som valts till regionråd med 100 %
tjänstgöringsgrad.
4. Sammanträde som pågår sex timmar eller mer betalas med heldagsarvode enligt punkt 2.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda

Ingen med uppdrag som förtroendevald inom Region Gotland, utöver regionstyrelsens
ordförande, kan från dessa uppdrag erhålla mer i ersättning än sammanlagt 100 % av
årsarvodet till övriga regionråd.
7 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Förtroendevald har, i de fall timarvodet och restidsersättning för sammanträde inte täcker
förlorad arbetsförtjänst för den tid den förtroendevalda måste vara ledig från sitt arbete, rätt att
erhålla ersättning för den förlust hon/han gör, dock högst med det belopp fullmäktige beslutar,
se Bilaga 1.
8 Reseersättning
Reseersättning kan betalas ut för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller mellan
tjänsteställe och förrättningsställe, förutsatt att avståndet överstiger tre (3) kilometer. Ersättning
betalas i form av kilometerersättning med belopp per kilometer resväg tur och retur som anges
i Bilaga 1.
9 Resekostnadsersättning och traktamente
Ersättning för resekostnader och traktamenten vid sammanträde inom och utom Region
Gotland betalas enligt de grunder, som fastställts för Region Gotlands arbetstagare i
traktamentsavtal (TRAKT T) och bilersättningsavtal (BIA) med lokala
tillämpningsbestämmelser.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

10 Förrättning
Med förrättning avses i dessa regler
1. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med regionfullmäktige eller regionstyrelse
eller annan nämnd.
2. Studier av verksamheten i den egna förvaltningen.
3. Besiktning eller inspektion.
4. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
5. Protokollsjustering, 1 timma.
För nedanstående förrättningar betalas endast timarvode
6. Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet.
7. Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
8. Överläggning med företrädare för annat organ i Region Gotland än det den förtroendevalde
själv tillhör.
9. Sammankomst med samrådsorgan i Region Gotland.
10. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det organ i Region Gotland den
förtroendevalde själv tillhör.
11. Överläggning med utomstående myndighet.
12. Överläggning med ideella eller andra organisationer.
13. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med organisation där uppdraget givits av
regionfullmäktige och ingen ersättning betalas ut från organisationen.
Anteckningar:
1. För ersättning enligt punkterna 2-4 och 6-12 krävs särskilt uppdrag.
2. Beträffande ordförande med fast årsarvode ingår ersättningen för vissa förrättningar i
ordförandearvodet, se Bilaga 1.
3. Till valförrättare betalas ersättning enligt Bilaga 1.
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Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda

11 Förrättningsersättning
Grundarvode, timarvode och resekostnadsersättning, samt vid förrättning inom Region
Gotland restidsersättning, för deltagande i förrättning betalas enligt samma grunder som
motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde med de undantag som anges i punkt 10.
12 Barntillsynskostnader
Kostnader för barntillsyn, som föranletts av uppdrag i Region Gotland, ersätts med 150 kronor
per tillsynstimme.
Om inte särskilda skäl föreligger betalas ersättning endast vid vård av barn, som under
kalenderåret icke uppnått eller uppnår 10 års ålder.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende
och inte heller för tid då barnet vistas i sådan tillsyn som finansieras av Region Gotland.
13 Vård av person med funktionsnedsättning
Ersättning betalas för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av person
med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende.
14 Förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som
föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av
handlingar och liknande.
15 Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt punkterna 7 och 12-14
För att kunna få ersättning enligt punkterna 7 eller 12-14 ska den förtroendevalda vid varje
tillfälle då ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande regionala organ.
16 Utbetalande av arvoden
Arvoden och övriga ersättningar utbetalas månadsvis. För utbetalning gäller
regionstyrelseförvaltningens anvisningar.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

17 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av regionstyrelsen.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1393
14 september 2020

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Arvoden till förtroendevalda 2021
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att fastställa arvodesnivåer för Region
Gotlands förtroendevalda 2021.

Sammanfattning

Förtroendevalda har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning för de förlorade
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina
uppdrag.
Fullmäktige får även besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få arvode för
det arbete som är förenat med uppdraget och ersättning för resekostnader och andra
utgifter som föranleds av uppdraget. Om fullmäktige beslutar att arvoden ska betalas,
ska arvodet bestämmas till lika belopp för likauppdrag.
Region Gotland reglerar i regelverk för ersättning till Region Gotlands förtroendevalda vilka
bestämmelser som gäller för ersättning och arvodering av förtroendevalda.
Beloppsnivåerna räknas årligen upp, med utgångspunkt i riksdagsmannaarvodet men
med tre (3) års eftersläpning. I ersättningar till Region Gotlands förtroendevalda 2021
har beloppen räknats fram med utgångspunkt i riksdagsmannaarvodet från januari
2018.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har tidigare årligen, ibland flera gånger per år, gjort justeringar i
regelverket för ersättning till Region Gotlands förtroendevalda. Utöver detta har det
årligen gjorts en uppräkning av beloppsnivåerna utifrån gällande
riksdagsmannaarvode men med tre (3) års eftersläpning.
Regionstyrelseförvaltningen har i ärende RS 2019/1072 förslagit att regelverket ska
renodlas för att bli mer beständigt över tid, och har därför föreslagit att separera
själva regelverket och beloppsbilagan.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är nödvändigt att separera själva
regelverket från beloppsnivåerna, för att få en mer stabil och beständig reglering.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1393

Beloppsnivåerna är uppräknade i enlighet med tidigare beslutad praxis, med
utgångspunkt i riksdagsmannaarvodet men med tre (3) års eftersläpning. Nivåerna
för 2021 grundar sig således på 2018 års riksdagsmannaarvode.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-14
Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda 2021

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RSF lön
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda 2021

Arvodesbelopp för förtroendevalda
2021 års belopp uträknade utifrån riksdagsmannaarvode med 3 års eftersläpning
Årsarvode betalas per månad till:
Månad
År
Regionstyrelsens ordförande (100 % tjänstgöring)

65 400

Övriga regionråd
(beloppet gäller vid 100 % tjänstgöring, i annat fall
betalas ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden)

58 860

784 800
(2018-01-01)
706 320

Regionstyrelsens ordförande månadsarvode ska vara 100 % av riksdagsmannaarvodet. Övriga
regionråds månadsarvode ska vara 90 % av riksdagsmannaarvodet.
Förmåner under sjukdom och föräldraledighet regleras i enlighet med vad som gäller för
anställda i Region Gotland. Regionråden bör varje år beredas ledighet motsvarande semester.
Bilersättning betalas för varje månad med en beräknad körsträcka av 240 km för regionråd med
100 % tjänstgöringsgrad för övriga regionråd i proportion till beslutad tjänstgöringsgrad.
Regionråd, oavsett tjänstgöringsgrad, har inte rätt till ersättning enligt punkterna 6 (med visst
undantag för fullmäktigemöten), 7, 8, 10, 11, 12 och 13.
Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till
övriga regionrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Huvudprincipen är att vice
ordförande erhåller 10 % av sin ordförandes arvode, med undantag av regionstyrelsen och
med vissa andra.
Årsarvode för 100 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Regionstyrelsen

Ordf.
784 800
Regionråd
100 %

1:e vice ordf.
353 180 (50 %)

2:e vice ordf.
529 740 (75 %)

Regionråd 50 %

Regionråd 75 %

Årsarvode för 80 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
565 056

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Hälso- och sjukvårdsnämnden

565 056

56 505

56 505

Socialnämnden

565 056

56 505

56 505

Årsarvode för 60 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
423 792

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Barn- och utbildningsnämnden

423 792

42 379

42 379
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda 2021

Tekniska nämnden

423 792

42 379

42 379

Miljö- och byggnämnd

423 792

42 379

42 379

Årsarvode för 50 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
353 180

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

353 180

35 318

35 318

Årsarvode för 20 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
141 264

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Socialnämndens individutskott
För beredskapstjänstgöring betalas
tillägg med

141 264

14 126

14 126

15 000

7 500

7 500

Årsarvode för 10 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
70 632

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Regionfullmäktige

70 632

14 126 (20%)

14 126 (20%)

Regionens revisorer

70 632

7 063

Överförmyndarnämnden

70 632

7 063

Årsarvode för 2,5 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
17 658

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Miljörådet

17 658

Tillgänglighetsrådet (inte om uppdraget
innehas av Regionråd)

17 658

Pensionärsrådet (inte om uppdraget
innehas av Regionråd)

17 658

Årsarvode för 1,4 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
9 888

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Valnämnden

9 888

1 483 (15%)

Årsarvode för ordförandens
tjänstgöring betalas med dubbelt
grundarvode samt dubblerat
timarvode i:
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Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda 2021

Patientnämnden
Av styrelser/nämnder utsedda
kommittéer, samarbetsorgan m.m.
Årsarvode 8 % respektive 20 % till vissa övriga ledamöter:
8 % till ledamöter i regionstyrelsen (gäller inte regionråd på 100 %)

56 505

20 % till ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott (gäller inte regionråd på
100 %)

141 264

8 % till ledamöter i regionstyrelsens regionala utvecklingsutskott (gäller
inte regionråd på 100 %)

56 505

Årsarvode 5 % ”Gruppledararvode”

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

5 % till anmäld gruppledarledamot från parti som är representerat i
fullmäktige men inte har regionråd i regionstyrelsens arbetsutskott.

35 316
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Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda 2021

Tillämpningsregler
1. Regionråd som avgår efter val bibehåller arvodet året ut. För regionråd som efter val får
förändrad tjänstgöringsgrad gäller följande;
a, när tjänstgöringsgraden ökar erhåller regionrådet den nya, högre ersättningen från den 15
oktober, vid mandatperiodens start.
b, när tjänstgöringsgraden minskar erhåller regionrådet samma ersättning som före valet hela
året ut, för att därefter vid årsskiftet erhålla den nya, lägre ersättningen.
2. För regionråd med 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller
innehar annat ordförandeuppdrag betalas inte ordförandearvode.
För regionråd med lägre än 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller
innehar annat ordförandeuppdrag betalas ordförandearvode enligt tabell ovan, dock får
sammanlagda arvodesersättningen inte överstiga den ersättningsnivå som skulle utgått vid 100
% tjänstgöring, (706 320 kr 2021).
3. Där för ordförande angetts dubbelt grundarvode och timarvode innebär detta att
ordföranden utöver grundarvode och timarvode erhåller lika mycket i ordförandearvode.
Ordförandearvodet inkluderar ersättning för ordförandeskap i beredningsutskott.
4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som ordförande under ordinarie
ordförandes längre bortavaro, under längre tid än en månad, i anledning av sjukdom etc. betalas
under tjänstgöringstiden motsvarande ersättning som till ordförande.
Motsvarande ersättningsregel ska gälla för ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott som inkallats att långtidstjänstgöra som ledamot.
5. För ordförande eller annan förtroendevald med årsarvode, som på grund av sjukdom eller
annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än en månad minskas arvodet i
motsvarande mån för tiden utöver en månad.
6. I det fasta arvodet som ordförande ingår
a. Arbete med förberedande och avslutande av sammanträdet (inbegriper protokollsjustering).
b. Företrädande av nämnd/styrelse vid kontakter med annan nämnd/styrelse och myndighet.
c. Överläggningar med tjänstemän underställda den egna nämnden/styrelsen/ utskottet.
d. Deltagande i förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
e, Att representera nämnden i kontakter med övriga aktörer.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vid utförande av uppdrag som faller under punkt 6 a-e äger dock ordförande uppbära
reskostnads- och reseersättning.
Reseersättning betalas inte vid resa utanför Gotland samt inte till regionråd.
Ordförande/vice ordförande får utöver det fasta årsarvodet, sammanträdesersättning men bara
vid deltagande i protokollfört sammanträde med egen nämnd/styrelse eller vid förrättning
vartill ordförande/vice ordförande erhållit uppdrag från egen nämnd/ordförande att utföra.
Detta gäller inte för regionråd. Inte heller för ordförande/vice ordförande som valts till
uppdrag som sammanlagt uppgår till mer än 85 % tjänstgöringsgrad.
Till regionfullmäktiges ordförande och vice ordförande betalas förrättningsarvode i form av
grundarvode och timarvode för företrädande av Region Gotland i olika sammanhang.
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda 2021

Person med uppdrag som förtroendevald inom Region Gotland, utöver regionstyrelsens
ordförande, kan från dessa uppdrag inte erhålla mer i ersättning än sammanlagt 100 % av
årsarvodet till övriga regionråd, (706 320 kr 2021).
Sammanträdesarvoden
Grundarvode betalas med 630 kronor. (Beräknas genom formeln 1,07 % x månadsarvode för
Övriga regionråd, 58 860 kronor = 630 kronor). (2021-01-01)
Timarvode betalas med 212 kronor för hel timme. (Beräknas genom formeln 0,36 % x
månadsarvode för Övriga regionråd, 58 860 kronor, = 212 kronor) (2021-01-01)
Timarvode för del av timme – betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Summan av timarvode, reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får maximalt
uppgå till 3 000 kr/dag.
Reseersättning
Reseersättning betalas med 3,02 kronor per kilometer resväg. (Belopp framräknat utifrån en
snitthastighet med bil på 70 km/tim och timarvodet 212 kronor, vilket ger formeln 212./. 70 =
3,02 kr per kilometer.) (2021-01-01)
Valförrättning
Vid valförrättning utgår fasta arvoden enligt nedan under förutsättning att tjänstgöring är 8
timmar eller längre. Tjänstgör valförrättare under kortare tid än 8 timmar utgår istället
timarvode.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

1. Till ordförande i valdistrikt betalas fast ersättning om 3 500 kronor.
2. Till vice ordförande i valdistrikt betalas fast ersättning om 3 000 kronor.
3. Till valförrättare betalas fast ersättning om 2 500 kronor.
4. Vid utbildning m.m. på annan dag än valdagen utgår timarvode jämte reseersättning.
5. Reseersättning betalas endast ut vid transporter för valnämndens räkning.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/773
9 september 2020

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Måltidsverksamhet vid vårdcentralen Norr, Korpens café och
restaurang
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får tillsammans med teknikförvaltningen i uppdrag
att fortsätta utredningen kring Korpens café och restaurang.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 17 juni att ge regionstyrelseförvaltningen tillsammans
med teknikförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till servering i annan
regi vid Korpens café och restaurang. Innan slutligt beslut fattas ska dialog föras
med Pensionärsrådet och Tillgänglighetsråden.
Ärendebeskrivning

Serviceförvaltningen fick 2019 (2019/562), tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, i uppdrag att utreda Korpens café och restaurangs framtid.
Den genomförda utredningen visar att verksamheten i dag går med underskott och
att ett ökat underskott är att vänta med anledning av de investeringsbehov som krävs
i lokalerna. Med detta som grund lades vid regionstyrelsens arbetsutskott den 3 juni
förslaget att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att avveckla
måltidsverksamheten på Korpen. Regionstyrelseförvaltningen fick av
arbetsuppskottet 3 juni i uppdrag att till regionstyrelsens möte 17 juni komplettera
ärendet med vissa tydliggöranden samt den totala besparingen för Region Gotland.
Regionstyrelsen beslutade att: ärendet återremitteras med inriktningen att
måltidsverksamheten på Korpen skall avvecklas i egen regi. Innan slutligt beslut ska dialog föras
med regionala Pensionärsrådet samt Tillgänglighetsrådet. Regionstyrelseförvaltningen tillsammans
med teknikförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till servering i annan regi.
Utifrån ovan uppdrag har dialogen påbörjats mellan regionstyrelseförvaltningen och
teknikförvaltningen. Alternativa lösningar och områden som, utan inbördes
rangordning, har diskuterats är:
-

Hyra ut lokalen som består av kök och matsal
Upphandla café och restaurangverksamhet
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

-

-

Tjänsteskrivelse
RS 2020/773

Socialförvaltningens och hälsosjukvårdsförvaltningens eventuella behov av
att nyttja lokalen för sin verksamhet, kopplat till utredningen kring Korpens
framtid
Socialförvaltningens, dagliga verksamhet, förfrågan om möjligheter att driva
verksamheten
Dialogtillfällen med Pensionärsråd och Tillgänglighetsråd har initierats.

Bedömning

Vissa fördelar och utmaningar med de olika alternativen har identifierats men frågan
behöver utredas ytterligare varför inga förslag till vilken eller vilka lösningar som är
mer intressanta att gå vidare med finns i dagsläget. Regionstyrelseförvaltningen
tillsammans med Teknikförvaltningen behöver fortsätta utredningen.
Beslutsunderlag

Tidigare tjänsteskrivelser i ärendet 2020/773

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Teknikförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

2 (2)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1320
10 september 2020

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Ansökan om medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige
− att tillstyrka miljö- och byggnämndens förslag om medlemskap för Region
Gotland i Östra Sveriges Luftvårdsförbund,
− att godkänna den årliga kostnaden för medlemskapet, 420 000 kronor,
− att uppdra till regiondirektören att underteckna ansökan om medlemskap,
− att välja en representant från fullmäktige till Östra Sveriges Luftvårdsförbund
politiska styrelse.

Sammanfattning

Regionfullmäktige godkände 23 september 2019 Miljö- och byggnämndens förslag
till åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby.
Åtgärdsarbetet kommer kräva resurser för dels för mät-, analys- och
rapporteringsarbetet, dels för konkreta åtgärder.
Miljö- och byggnämnden har analyserat den rådande situationen när det gäller det
förstnämnda. Mot bakgrund av att det krävs ett omtag i mät- och analysarbetet för
att leva upp till lagkraven, har nämnden kommit fram till att det bästa alternativet är
att ansöka om medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSLVF). Ett
medlemskap garanterar i praktiken att det lagstyrda mät- och rapporteringsarbetet
utföres på rätt sätt.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att miljö- och byggnämndens argument för
ett medlemskap i ÖSLVF är övertygande och förvaltningen rekommenderar därför
regionstyrelsen att tillstyrka förslaget om medlemskap i ÖSLVF.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1320

Ärendebeskrivning

Bakgrunden till ärendet, inklusive vilket lagrum som styr övervakningsarbetet av
luftkvalitén, finns beskriven i regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-16
(RS 2015/422) samt i samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-18
(MBNV 2020/1799). Den senare biläggs i sin helhet.
Regionfullmäktige godkände 23 september 2019 Miljö- och byggnämndens förslag
till åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby.
Fullmäktige gav också Miljö- och byggnämnden i uppdrag att svara för programmets
genomförande, inklusive nödvändig samordning. Ur ekonomisk synvinkel, skrev
regionstyrelseförvaltningen i den underliggande tjänsteskrivelsen 2019, ”är det viktigt
att regionfullmäktige ställer de resurser till förfogande som tekniska nämnden och
miljö- och byggnämnden kommer behöva för att genomföra åtgärdsprogrammet och
att miljö- och byggnämnden erhåller nödvändiga resurser även för
samordningsarbetet. Dessa medel äskar nämnderna via den vanliga
budgetprocessen.”
Miljö- och byggnämnden har nu analyserat situationen. Mot bakgrund av att det
krävs ett omtag i mät- och analysarbetet för att leva upp till lagkraven, har nämnden
kommit fram till att det bästa alternativet är att ansöka om medlemskap i Östra
Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSLVF). Region Gotland skulle i och med detta få
tillgång till samma expertis som i stort sett nästan alla kommuner i Gävleborgs,
Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. ÖSLVF använder sig av SLB
(Stockholms Luft- och Bulleranalys) för mätningar och analyser. Luftvårdsförbundet
styrs av en politisk styrelse, där Gotland kommer bidra med en representant. I
kostnaden för medlemskapet ingår en urban bakgrundsstation för mätning av PM10,
PM2,5 och NO2, rapporter, rapportering, mötessamordnare, upprättande och
uppdatering av haltkartor samt även informationsarbete.
För en mer fullständig beskrivning av lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler hänvisas
till de två tjänsteskrivelserna som nämns inledningsvis.
Bedömning

Regionstyrelsen beslutade nyligen att inte godkänna en begäran om tilläggsanslag från
miljö- och byggnämnden på 527.000 kronor för inköp av utrustning för
partikelmätning (RS § 225, 2020-09-02). I underlaget höll regionstyrelseförvaltningen
med om att begäran borde setts som ett undantagsfall och därför tillstyrkas, men
konstaterade samtidigt pandemin Covid-19 samt en mycket försämrad skatteprognos
gjort att det inte fanns utrymme att medge ytterligare tilläggsanslag för 2020.
Till de skäl som miljö- och byggnämnden anför för ett medlemskap i ÖSLVF kan
därför också läggas de rent budgettekniska. Genom ett medlemskap, som i praktiken
garanterar att det lagstyrda mät- och rapporteringsarbetet utföres på rätt sätt, vet
också nämnden på förhand vad denna del av arbetet kommer kosta, vilket gör det
enklare att budgetera och äska medlen i den vanliga budgetprocessen.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att miljö- och byggnämndens argument för
ett medlemskap i ÖSLVF är övertygande, trots att alternativet är något dyrare än de
andra. Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar därför regionstyrelsen att
tillstyrka förslaget om medlemskap i ÖSLVF inför behandlingen i regionfullmäktige
samt godkänna kostnaden för medlemskapet, 420 000 kronor per år (andra året en
förhöjd avgift om 540 000 kronor, medan år tre och framåt har grundavgiften
420 000 kronor).
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1320

Beslutsunderlag

− Åtgärdsprogram för minskning av halten skadliga partiklar (PM10) i Visby.
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse RS 2015/442, 2019-08-02.
− Förslag till beslut om ansökan om medlemskap i Östra Sveriges
Luftvårdsförbund. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse MBNV
2020/1799, 2020-08-18
− PM10 Medlemskap Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Miljö- och
byggnämnden, § 167, 2020-08-26
− Ansökan om medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse RS 2020/1320, 2020-09-10.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
MBN-reg
TN-reg
SBF, avd. för livsmiljö

Bilagor
1.

Förslag till beslut om ansökan om medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse MBNV 2020/1799, 2020-08-18

2.

PM10 Medlemskap Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Miljö- och byggnämnden, § 167,
2020-08-26
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MBNV 2020-1799
2020-08-18

Miljö- och byggnämnden

Förslag till beslut om ansökan om medlemskap i Östra Sveriges
Luftvårdsförbund
Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland, föreslår Regionfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Sammanfattning

Region Gotland genomför idag mätningar av partiklar (PM10) i luften. Mätningarna
visar att miljökvalitetsnormen för luft överskrids. Med anledning av detta har Region
Gotland tagit fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemet.
Åtgärdsprogrammet antogs av Regionfullmäktige hösten 2019.
Luftkvalitetsförordningen som styr vilka mätningar som ska genomföras säger att
varje kommun har ett ansvar att genomföra mätningar. Det är specificerat vad som
ska mätas, i vilken omfattning och vilka andra typer av åtgärder som kan/ska göras.
Region Gotland uppfyller i dagsläget inte de krav som ställs på en kommun. Inom
Region Gotland är det enligt reglementet, miljö- och byggnämndens ansvar att
genomföra mätningar.
Från 2021 kommer vi att byta ut den mätutrustning som finns, och utöka
omfattningen så att vi uppfyller ställda krav. För detta har vi tre olika alternativ.
Beräknad kostnad framgår under varje alternativ.
Alternativ 1: Sköta allting själva (Köpa mätare, hantera utrustning, validera data,
rapportera data m.m.)
År 1: 505 500 kr (varav 105 000 kapitalkostnad för inköp av mätare)
År 2-5: 435 500 kr (varav 105 000 kapitalkostnad för inköp av mätare)
År 6 och framåt: 330 500 kr/år
Alternativ 2: Upphandling av konsult som sköter allt.
År 1: 545 000 kr
År 2 och framåt: 440 000 kr/år
Alternativ 3: Medlemskap i ÖSLVF
År 1: 635 000 kr
År 2: 731 000 kr
År 3 och framåt: 611 000 kr
Enhet miljö- och hälsa bedömer att Alternativ 3 är det alternativ där vi får mest för
pengarna och uppfyller lagkrav på bästa sätt. Fördelarna listas nedan:
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Tjänsteskrivelse
MBNV 2020-1799
2020-08-18



Snabbaste vägen att uppnå lagkrav genom att gå in i en fungerande organisation.



Hög och bibehållen specialkompetens finns tillgängligt inom förbundet vilket
innebär en kvalitetssäkring.



SLB (Stockholms Luft- och Bulleranalys, konsult) sköter utrustning och all
rapportering enligt lagstiftning.



Storskaligt samarbete.



Större möjlighet till fördjupade analyser.



Behöver inte göra svåra upphandlingar, förbundet upphandlar och kommunen gör
direktavrop när det behövs, t.ex. mätningar och modelleringar.



Yttäckande haltkartor över Visby/Gotland för NO2 och PM10. Regionen får
tillgång till dessa filer och kan lägga in haltkartorna i våra egna GIS-system.
Exempelvis har klagomål inkommit på kryssningskajen, vilket måste hanteras.



Mindre sårbart, arbetet står inte och faller på en person inom Regionen.



Ger oss bäst förutsättningar att genomföra åtgärdsprogrammet på ett bra sätt..



Frågor kring luftkvalitet kan hänvisas till SLB analys, som har experter inom
området.



Tillgång till expertis i samband med Översiktsplan- och detaljplanearbete

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan 2010 kontinuerligt mätt halterna av PM10
i Visbys luft. Mätningarna visar att miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids nästan
varje år. I enlighet med föreskriften om miljökvalitetsnormen för luft, har ett
åtgärdsprogram tagits fram för att komma tillrätta med de höga halterna.
Enligt förordningen om miljökvalitetsnormen för luft är en kommun ålagd att
bedriva mätningar för att kontrollera parametrar enligt förordningen. Fram till och
med 2020 har mätningar gjorts vid en mätpunkt i Visby. Mätningarna har utförts av
IVL med en filtermätare.
Befintlig mätutrustning är inte godkänd av Naturvårdsverket. Metoden är vedertagen
men eftersom det är filter som ska skickas in och analyseras innebär det att resultaten
tar flera månader att nå oss. Idag finns det optisk mätutrustning som ger data i
realtid. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna utvärdera de åtgärder som ska
genomföras utifrån åtgärdsprogrammet. Samt för att löpande kunna ge medborgarna
tillförlitliga resultat i realtid, exempelvis på en hemsida.
Målsättningen för vårt framtida arbete är att vi ska följa lagstiftningen. I dagsläget
genomförs inte de mätningar och beräkningar som vi egentligen är tvungna att
genomföra enligt Luftkvalitetsförordning (2010:477). Detta är även en förutsättning
för att vi ska kunna följa upp det åtgärdsprogram som är antaget i Regionfullmäktige.
Luftvårdsarbetet i Sverige bedrivs till stor del inom olika sammanslutningar där
kommuner samarbetar i frågor kring luftkvalitet. De flesta kommunerna i Sverige är
med i någon form av samverkansområde. Det finns många samverkansvinster. Som
det är idag arbetar Gotland på egen hand med dessa frågor. Gotlands isolerade läge
är en förklaring till att vi inte är med i något samverkansområde. Under 2019 inleddes
en diskussion med Östra Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSLVF) om Gotländskt
medlemskap. I maj 2020 fick vi en offert för medlemskap. Fler
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MBNV 2020-1799
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län/samverkansområden är intresserade av att ansluta till ÖSLVF samtidigt som
Gotland.
ÖSLVF är en ideell förening som övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i
fyra län i östra Sverige. Nästan alla kommuner i Gävleborgs, Stockholms, Uppsalas
och Södermanlands län är medlemmar. Även landsting, forskningsinstitutioner,
företag och statliga verk är medlemmar. ÖSLVF använder sig av SLB (Stockholms
Luft- och Bulleranalys) för mätningar och analyser. Luftvårdsförbundet styrs av en
politisk styrelse, där Gotland kommer bidra med en representant.
Nuläge och framtid
Miljö- och byggnämnden genomför kontinuerliga mätningar av PM10 vid en plats.
Under våren har indikativa mätningar genomförts med ytterligare fyra mätare i Visby.
Tre av dessa mäter nivåer i gaturum medan ett instrument mäter urban
bakgrundsnivå. De indikativa mätningarna upphör 2020-06-01.
Luftkvalitet är en stor och viktig fråga i hela Sverige och världen. Gotland påverkas
av luftföroreningar som uppstår lokalt, nationellt och internationellt. Situationen har
blivit bättre i Sverige de senaste decennierna, men våra mätningar visar att problemet
med partiklar (PM10) är ett stort problem. Lagstiftningen kring luft kräver en
förhållandevis stor arbetsinsats för en liten kommun som Gotland. Det är svårt att
prioritera den arbetsinsats som behövs för att uppfylla kraven. Trots att vi har jobbat
med partiklar i många år nu så saknar vi den kompetens och de resurser för att utföra
de mätningar och rapporteringar som krävs.
Gotland är i en situation då vi måste uppgradera vår mätutrustning och utöka
mätningar för att klara de lagkrav som finns. Detta krävs även för att kunna
genomföra åtgärdsprogrammet. Det finns några olika alternativ.

Alternativ 1: Sköta allting själva (Köpa mätare, hantera utrustning, validera data,
rapportera data m.m.).


Inköp av utrustning för mätning i gaturum och urban bakgrund: 400 000 kr
(PM10-mätare) + 100 000 kr (NO2-mätare?). Detta ger en kapitalkostnad på
105 000 kr per år de första fem åren.



Årsservice mätare: ca 35 000 kr/år



Årlig rapportering till Naturvårdsverket: 40 timmar/år = 40 000 kr/år.



Regelbunden kontroll månatlig nedladdning och kontroll av data. Besök av
mätstation vid misstänkta fel: 40 timmar/år = 40 000 kr/år



Kvalitetsbedömning: 100 timmar/år = 100 000 kr/år



Programvara för att göra modellering och beräkningar: 25 500 kr/år



Upprätta kvalitetssäkringsprogram: 40 timmar = 40 000 kr



Mätningar av kvävedioxid (NO2): 40 timmar = 40 000 kr/år



Ev. modellering av NO2: 30 000 kr



Programvara för databehandling: 20 000 kr/år
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Frågor från allmänhet och media: 30 timmar/år = 30 000 kr

Totalt (löpande + engångskostnad):
År 1: 330 500 + 175 000 = 505 500 kr/år
År 2-5: 330 500 + 105 000 = 435 500 kr/år
År 6 och framåt: 330 500 kr/år

Alternativ 2: Upphandling av konsult.


Upphandlingsprocedur: 80 timmar = 80 000 kr



Konsulttjänst (mätning urban bakgrund PM10, mätning gaturum PM10 och
NO2, rapporter, rapportering, upprättande och uppdatering av haltkartor):
390 000 kr



Installation av mätutrustning: 25 000 kr



Kostnader för egen personal att kontrollera mätare på plats vid problem
m.m.: 20 timmar = 20 000 kr



Frågor från allmänhet och media: 30 timmar = 30 000 kr

Totalt (löpande + engångskostnad):
År 1: 545 000 kr
År 2 och framåt: 440 000 kr/år

Alternativ 3: Medlemskap i ÖSLVF.


Medlemskap i ÖSLVF (1 urban bakgrundsstation PM10, PM2,5 och NO2,
rapporter, rapportering, mötessamordnare, upprättande och uppdatering av
haltkartor, svarar på frågor från allmänhet):
o År 1: 420 000 kr
o År 2: 540 000 kr
o År 3 och framåt: 420 000 kr/år



Mätning av PM10 i gaturum: 170 t/år



Arbetstid för arbete inom förbundet för kontaktombud:
o År 1: 40 000 kr
o År 2 och framåt: 16 000 kr/år



Arbetstid för styrelsearbete för en politiker: 12 timmar per år.



Frågor från allmänhet och media: 5 000 krTotalt:
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År 1: 635 000 kr
År 2: 731 000 kr
År 3 och framåt: 611 000 kr

Handläggning av ärendet

Ärendet behandlades under nämndsammanträdet 2020-06-24. Ärendet
återremitterades till förvaltningen med uppdraget att undersöka om Uppsala
universitet kan vara inblandade eller på något sätt behjälpliga med mätningarna.
Förvaltningen har ställt frågan till flera personer inom Uppsala universitet men har
inte fått någon återkoppling fram till och med 2020-08-18.
Efter samtal med en av Regionens jurister görs bedömningen att det finns en poäng
med att föra upp frågan om ansökan till Östra Sveriges Luftvårdsförbund till
Regionfullmäktige. Skrivelsen är därför omformulerad för att gå från miljö- och
byggnämnden till Regionfullmäktige, istället för att miljö- och byggnämnden tar
beslutet.
Bedömning

Alternativ 1 bedöms som orealistiskt. Vi saknar de resurser och den kompetens som
krävs för att utföra mätningar och analyser.
Alternativ 2 är det alternativet som vi har i dagsläget. Mätutrustning och tjänsten för
analys köps in av IVL. Den dagliga driften av mätaren köps in av GEAB som utför
byten av filter. IVL sköter även rapportering av validering och mätresultat till
Naturvårdsverket. Från och med nästa år kommer vi ha en realtidsmätare vilket gör
att vi inte behöver anlita extern aktör för byte av filter. Ett visst arbete i form av
kontroller på plats kommer däremot att utföras av egen personal. Alternativ två är
liksom alternativ 1 svår att uppskatta i tid och pengar. Vi har utgått från en tidigare
offert gällande delar av tjänsten, men kostnader för tillkommande mätningar och
analyser har uppskattats. För både alternativ 1 och 2 kan det tillkomma kostnader
som inte har tagits med i beräkningen, då vi inte fullt ut vet vad som krävs av oss i
arbetsinsats.
Bedömningen görs att alternativ 3 är den mest framkomliga vägen. Att gå med i
ÖSLVF kommer att innebära att så mycket som möjligt kommer att lyftas från
handläggare på enhet miljö- och hälsoskydd, jämfört med de andra alternativen.
Alternativ 3 ger även den mest tillförlitliga siffran, då offerten innehåller allt som
krävs för att uppfylla lagstiftningen. De flesta kommuner i Sverige, stora som små,
ingår i någon form av luftvårdssammanslutning. Fördelarna är många, speciellt för
mindre kommuner.
Fördelar med alternativ 3 jämfört med alternativ 2


Snabbaste vägen att uppnå lagkrav genom att gå in i en fungerande
organisation.



Hög och bibehållen specialkompetens finns tillgängligt inom förbundet vilket
innebär en kvalitetssäkring.
5 (7)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MBNV 2020-1799
2020-08-18



SLB (Stockholms Luft- och Bulleranalys, konsult) sköter utrustning och all
rapportering enligt lagstiftning.



Storskaligt samarbete.



Större möjlighet till fördjupade analyser.



Behöver inte göra svåra upphandlingar, förbundet upphandlar och
kommunen gör direktavrop när det behövs, t.ex. mätningar och
modelleringar.



Yttäckande haltkartor över Visby/Gotland för NO2 och PM10. Regionen får
tillgång till dessa filer och kan lägga in haltkartorna i våra egna GIS-system.
Exempelvis har klagomål inkommit på kryssningskajen, vilket måste hanteras.



Mindre sårbart, arbetet står inte och faller på en person inom Regionen.



Ger oss bäst förutsättningar att genomföra åtgärdsprogrammet på ett bra sätt.



Frågor kring luftkvalitet kan hänvisas till SLB analys, som har experter inom
området.



Tillgång till expertis i samband med Översiktsplan- och detaljplanearbete

Det ska poängteras att kostnaderna för alternativ 1 och alternativ 2 är osäkra inte
minst den tid som vi själva kommer att behöva lägga ner i arbetet. Tid för andra
förvaltningar är inte medräknat, vilket bedöms vara högre med alternativ 1 och 2.
Den kostnad som vi har räknat fram för egen nedlagd tid bygger på den timtaxa som
vi har. Inkomstbortfall motsvarande den tiden vi kommer att lägga ner, är inte
medräknat. Det är svårt att beräkna egen nedlagd tid men erfarenhetsmässigt
underskattas den delen.
Med anledning av att inget svar har erhållits från Uppsala universitet föreslår
förvaltningen att beslut tas utifrån ovanstående underlag. Om förutsättningarna
ändras på något sätt, t.ex. ett positivt svar från Uppsala universitet, kommer Miljöoch byggnämnden kunna ompröva beslutet.
Lagstöd

Anvisning:
Miljöbalken
Luftkvalitetsförordningen (2010:477)
Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mattias Gerdin

Johan Åberg
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Miljöskyddsinspektör

Förvaltningschef

Skickas till
Regionfullmäktige
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PM10 Medlemskap Östra Sveriges
Luftvårdsförbund

MBN 2020/1387

Miljö- och byggnämndens beslut



Miljö- och byggnämnden, Region Gotland, föreslår Regionfullmäktige att
ansöka om medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Region Gotland genomför idag mätningar av partiklar (PM10) i luften. Mätningarna
visar att miljökvalitetsnormen för luft överskrids. Med anledning av detta har Region
Gotland tagit fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemet.
Åtgärdsprogrammet antogs av Regionfullmäktige hösten 2019.
Luftkvalitetsförordningen som styr vilka mätningar som ska genomföras säger att
varje kommun har ett ansvar att genomföra mätningar. Det är specificerat vad som
ska mätas, i vilken omfattning och vilka andra typer av åtgärder som kan/ska göras.
Region Gotland uppfyller i dagsläget inte de krav som ställs på en kommun. Inom
Region Gotland är det enligt reglementet, miljö- och byggnämndens ansvar att
genomföra mätningar.
Från 2021 kommer vi att byta ut den mätutrustning som finns, och utöka
omfattningen så att vi uppfyller ställda krav. För detta har vi tre olika alternativ.
Beräknad kostnad framgår under varje alternativ.
Alternativ 1: Sköta allting själva (Köpa mätare, hantera utrustning, validera data,
rapportera data m.m.)
År 1: 505 500 kr (varav 105 000 kapitalkostnad för inköp av mätare)
År 2-5: 435 500 kr (varav 105 000 kapitalkostnad för inköp av mätare)
År 6 och framåt: 330 500 kr/år
Alternativ 2: Upphandling av konsult som sköter allt.
År 1: 545 000 kr
År 2 och framåt: 440 000 kr/år
Alternativ 3: Medlemskap i ÖSLVF
År 1: 635 000 kr
År 2: 731 000 kr
År 3 och framåt: 611 000 kr
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Enhet miljö- och hälsa bedömer att Alternativ 3 är det alternativ där vi får mest för
pengarna och uppfyller lagkrav på bästa sätt. Fördelarna listas nedan:
Snabbaste vägen att uppnå lagkrav genom att gå in i en fungerande organisation.
Hög och bibehållen specialkompetens finns tillgängligt inom förbundet vilket innebär
en kvalitetssäkring.
SLB (Stockholms Luft- och Bulleranalys, konsult) sköter utrustning och all
rapportering enligt lagstiftning.
Storskaligt samarbete.
Större möjlighet till fördjupade analyser.
Behöver inte göra svåra upphandlingar, förbundet upphandlar och kommunen gör
direktavrop när det behövs, t.ex. mätningar och modelleringar.
Yttäckande haltkartor över Visby/Gotland för NO2 och PM10. Regionen får tillgång
till dessa filer och kan lägga in haltkartorna i våra egna GIS-system. Exempelvis har
klagomål inkommit på kryssningskajen, vilket måste hanteras.
Mindre sårbart, arbetet står inte och faller på en person inom Regionen.
Ger oss bäst förutsättningar att genomföra åtgärdsprogrammet på ett bra sätt..
Frågor kring luftkvalitet kan hänvisas till SLB analys, som har experter inom
området.
Tillgång till expertis i samband med Översiktsplan- och detaljplanearbete.
Bedömning

Alternativ 1 bedöms som orealistiskt. Vi saknar de resurser och den kompetens som
krävs för att utföra mätningar och analyser.
Alternativ 2 är det alternativet som vi har i dagsläget. Mätutrustning och tjänsten för
analys köps in av IVL. Den dagliga driften av mätaren köps in av GEAB som utför
byten av filter. IVL sköter även rapportering av validering och mätresultat till
Naturvårdsverket. Från och med nästa år kommer vi ha en realtidsmätare vilket gör
att vi inte behöver anlita extern aktör för byte av filter. Ett visst arbete i form av
kontroller på plats kommer däremot att utföras av egen personal. Alternativ två är
liksom alternativ 1 svår att uppskatta i tid och pengar. Vi har utgått från en tidigare
offert gällande delar av tjänsten, men kostnader för tillkommande mätningar och
analyser har uppskattats. För både alternativ 1 och 2 kan det tillkomma kostnader
som inte har tagits med i beräkningen, då vi inte fullt ut vet vad som krävs av oss i
arbetsinsats.
Bedömningen görs att alternativ 3 är den mest framkomliga vägen. Att gå med i
ÖSLVF kommer att innebära att så mycket som möjligt kommer att lyftas från
handläggare på enhet miljö- och hälsoskydd, jämfört med de andra alternativen.
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Alternativ 3 ger även den mest tillförlitliga siffran, då offerten innehåller allt som
krävs för att uppfylla lagstiftningen. De flesta kommuner i Sverige, stora som små,
ingår i någon form av luftvårdssammanslutning. Fördelarna är många, speciellt för
mindre kommuner.
Fördelar med alternativ 3 jämfört med alternativ 2
Snabbaste vägen att uppnå lagkrav genom att gå in i en fungerande organisation.
Hög och bibehållen specialkompetens finns tillgängligt inom förbundet vilket innebär
en kvalitetssäkring.
SLB (Stockholms Luft- och Bulleranalys, konsult) sköter utrustning och all
rapportering enligt lagstiftning.
Storskaligt samarbete.
Större möjlighet till fördjupade analyser.
Behöver inte göra svåra upphandlingar, förbundet upphandlar och kommunen gör
direktavrop när det behövs, t.ex. mätningar och modelleringar.
Yttäckande haltkartor över Visby/Gotland för NO2 och PM10. Regionen får tillgång
till dessa filer och kan lägga in haltkartorna i våra egna GIS-system. Exempelvis har
klagomål inkommit på kryssningskajen, vilket måste hanteras.
Mindre sårbart, arbetet står inte och faller på en person inom Regionen.
Ger oss bäst förutsättningar att genomföra åtgärdsprogrammet på ett bra sätt.
Frågor kring luftkvalitet kan hänvisas till SLB analys, som har experter inom
området.
Tillgång till expertis i samband med Översiktsplan- och detaljplanearbete
Det ska poängteras att kostnaderna för alternativ 1 och alternativ 2 är osäkra inte
minst den tid som vi själva kommer att behöva lägga ner i arbetet. Tid för andra
förvaltningar är inte medräknat, vilket bedöms vara högre med alternativ 1 och 2.
Den kostnad som vi har räknat fram för egen nedlagd tid bygger på den timtaxa som
vi har. Inkomstbortfall motsvarande den tiden vi kommer att lägga ner, är inte
medräknat. Det är svårt att beräkna egen nedlagd tid men erfarenhetsmässigt
underskattas den delen.
Med anledning av att inget svar har erhållits från Uppsala universitet föreslår
förvaltningen att beslut tas utifrån ovanstående underlag. Om förutsättningarna
ändras på något sätt, t.ex. ett positivt svar från Uppsala universitet, kommer Miljöoch byggnämnden kunna ompröva beslutet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mattias Edsbagge, enhetschef. Miljö- och byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
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Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Miljö- och byggnämnden, Region Gotland, föreslår Regionfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Skickas till
Regionfullmäktige
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Mariann Godin Luthman

Regionstyrelsen

Remiss - Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård SOU 2020:36
Förslag till beslut



Regionstyrelsen godkänner förslaget till remissvar avseende betänkandet, Ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36).

Sammanfattning

Regeringen beslutade i augusti 2018 om ett direktiv med titeln, Genomförandet av ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. I november 2019
beslutade regeringen att utredaren i stället främst skulle fokusera på hur staten kan
agera mer sammanhållet genom att skapa bättre förutsättningar för en nationell och
sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården. Därigenom, menade regeringen,
ökar möjligheten till en mer strategisk, kunskapsbaserad och långsiktigt hållbar
styrning av hälso- och sjukvården på nationell nivå.
När utredningen nu överlämnar detta betänkande, juni 2020, är utredningens
överväganden och förslag mer relevanta än någonsin. Värdet av att ha strukturer på
plats för att kunna följa läget i hälso- och sjukvården, gemensamt prioritera frågor
samt använda gemensamma resurser och kompetenser på ett ändamålsenligt sätt, blir
än mer tydligt då en akut situation som den pågående Corona pandemin sätter
strukturerna på prövning. Förslagen kan, med relativt enkla medel, stärka dessa
strukturer och kommer att kunna spela en viktig roll på lång sikt, men även i det
närliggande arbetet som nu kommer krävas för att komma ikapp i vården.
Att kunna fatta kunskapsbaserade beslut både i akuta lägen och i det kontinuerliga
arbetet är centralt för att arbeta mot målen i hälso och sjukvården. Dagens situation i
Sverige och världen har aktualiserat frågan om vad kvalitet, jämlikhet och effektivitet
i vården faktiskt innebär och vad som krävs för att nå dessa mål. Utredningen
definierar ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård där hälsooch sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en
kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Den nationella uppföljningen
och statens agerande är en del av detta system, där helheten måste fungera för att
man ska kunna öka värdet för patienterna på ett effektivt sätt. Utredningens
bedömningar och förslag är tänkta att kunna tillämpas relativt omgående genom att
de bygger på befintliga strukturer och på hur staten, regionerna och kommunerna
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arbetar i dag. Insatserna ska möjliggöra den strategiska, kunskapsbaserade och
långsiktigt hållbara styrningen av hälso- och sjukvården på nationell nivå som
regeringen strävar efter. Ambitionen är även att insatserna ska leda till en utveckling
som successivt stärker systemet för att nå målen med hälso- och sjukvården.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har möjlighet att lämna synpunkter på remissen, Ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård SOU 2020:36.
På grund av den begränsade tiden för remissvaret har ärendet inte hunnit behandlats
i berörda nämnder. Ansvariga tjänstemän i berörda förvaltningar (socialförvaltningen,
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och barn och ungdomsförvaltning), har lämnat
synpunkter vilka ligger som grund för remissvaret.
Sammantaget har utredningens uppdrag två centrala delar. Den ena delen är att
analysera och lämna förslag på en reglerad funktion för en samlad uppföljning av
hälso- och sjukvården inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, med
syfte att följa regeringens reformer och satsningar på området samt att analysera var
behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård. Den andra
delen är att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas, särskilt på
lokal nivå.
Utgångspunkterna har varit målen i hälso- och sjukvårdslagen, fokus på staten,
regionerna och kommunerna som aktörer och förslag som är möjliga att genomföra i
närtid.
Utredningens samlade förslag, bedömningar och rekommendationer bidrar till bättre
förutsättningar för en långsiktig utveckling där staten, regionerna och kommunerna
kan arbeta tillsammans mot målen med hälso- och sjukvården och därmed skapa
värde för patienten. Detta görs genom att:


Nationell uppföljning och analys som grund för statens agerande

Detta syftar till att underlätta för regeringen att styra mer strategiskt, kunskapsbaserat
och långsiktigt hållbart. En förbättrad uppföljning av statliga initiativ och ett mer
strukturerat samarbete mellan myndigheterna bidrar till att skapa ett utvecklat
underlag för regeringens beslut om nya insatser. Regeringen ser behov av att staten
agerar mer sammanhållet kring uppföljning och vill därför inrätta en statlig funktion
med ansvar för nationell uppföljning.
Den statliga funktionens två huvudsakliga syften, att följa regeringens reformer och
satsningar på området samt analysera var behoven av statliga insatser är som störst
för att säkerställa god vård, kräver delvis olika arbetssätt och förutsättningar. Därför
föreslår utredningen att ansvaret för funktionen delas mellan olika myndigheter.
Samverkan mellan myndigheterna är ett viktigt inslag i organiseringen av funktionen.
• Förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat i regioner och kommuner
Detta stärks bl.a. genom att staten fortsätter att utveckla sitt stöd. Mer fokus än i dag
läggs på stöd till den kommunala hälso- och sjukvården. Statens stöd inriktas på att
förbättra förutsättningarna för implementerings- och förbättringsarbetet i hälso- och
sjukvården.
Utredningen föreslår:
• Kunskapsstöd i högre utsträckning än i dag utformas med utgångspunkt i den
kommunala hälso- och sjukvårdens behov och i nära samarbete med representanter
för denna.
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• Staten bidrar till att förstärka de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS).
Detta bör göras genom att medel avsätts för ändamålet inom ramen för
överenskommelser om en god och nära vård.
• Socialstyrelsen ges i uppdrag att till regeringen årligen rapportera samlat om arbetet
i kunskapsstyrningsstrukturerna RSS, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning
inom socialtjänsten och Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvård.
• Det Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen tar upp på sin dagordning
hur man kan söka tillfredsställande lösningar avseende professionernas praktiska
förutsättningar att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet i syfte att stödja ett livslångt lärande.
• Regeringen låter utreda frågan om en rättslig reglering som innebär en obligatorisk
skyldighet för kommunerna att ha funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering
(MAR).
Kunskapsstödsutredningen har föreslagit att lagen om läkemedelskommittéer skulle
upphävas och ersättas av en ny lag om vårdkommittéer. Utredningen ser inte att det
finns tillräckliga skäl för Kunskapsstödsutredningens föreslagna förändring. Lagen
om läkemedelskommittéer bör bibehållas och i stället bör varje region i reglementet
till respektive läkemedelskommitté fastställa arbetsformer, samverkansformer samt
sammansättning av ledamöter som tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör en
integrerad del av regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation.
Vidare rekommenderar utredningen att regioner och kommuner fortsätter att
utveckla sitt samarbete och sin samverkan avseende kunskapsstyrning. Regioner och
kommuner bör ta ett ömsesidigt ansvar för etableringen av samarbetet.


Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.

För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård föreslår utredningen att en 10-årig överenskommelse ska slutas
mellan staten, regionerna och kommunerna. Det primära med överenskommelsen är
att slå fast förutsättningar och principer för ett gemensamt arbete, inte att tillföra
medel. Utredningens menar därför att överenskommelsen kan slutas utan
statsbidrag/medel. Med denna ansats medför utredningens förslag inte några direkta
kostnader vare sig för staten, för regionerna eller för kommunerna. Parterna kan
dock välja att avsätta medel till särskilda utvecklingsarbeten inom ramen för
överenskommelsen. Storleken på detta måste anpassas efter karaktären och
ambitionsnivån av utvecklingsarbetet.
För att systemet som helhet ska arbeta mot målen i hälso- och sjukvården på ett
effektivt sätt är det viktigt att
• aktörerna i systemet ser sig som delar av ett gemensamt system och har förståelse
för vad målen innebär för ansvar, roller och verksamheter,
• det finns strukturer för hur frågor och behov ska prioriteras gemensamt i systemet
för att nå målen,
• resurser och kompetens användas på ett klokt sätt i systemet.
Ledarskapet på alla nivåer är centralt för att få aktörerna att arbeta mot samma mål
på ett effektivt sätt med de prioriteringar och arbetssätt som krävs. Ledarskapet och
ledarens roll som kulturbärare är viktig för det man vill uppnå.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är att förslagen i aktuellt
betänkande stödjer utvecklingen av en kunskapsbaserad vård. I huvudsak står
regionstyrelseförvaltningen bakom framlagda förslag, men några förslag önskar
förvaltningen kommentera varför förslag till remissvar har formulerats.
Nedan ges en summarisk beskrivning av regionstyrelseförvaltningens synpunkter,
mer uttömmande beskrivning av förvaltningens bedömning finns i föreslaget
remissvar (se bilaga).
Generellt saknas mer konkreta förslag på hur man ska uppnå de effekter som avses.
Förslaget har mycket fokus på staten och statliga myndigheter och mindre fokus på
hur förändringen ska ske i regioner och kommuner. Det saknas även en beskrivning
hur patienterna kan medverka i omsättningen av kunskap till praktik.
Uppdelningen i kommunal och regional hälso- och sjukvård bidar inte till en
helhetssyn av hälso- och sjukvården. I stället bör man använda begreppet ”nära vård”
som i remissen, God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Förslaget riskerar att skapa en icke ändamålsenlig statlig detaljstyrning av vården i
stället för att öka dialogen mellan stat och huvudmän och ett ökat fokus på tillgång
till data riskerar att öka belastningen på sjukvårdshuvudmännen. Utredningen av
funktionen som MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) bör även innefatta SAS
(socialt ansvarig socionom).
Beslutsunderlag
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
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Sammanfattning

Region Gotland bedömer sammantaget att förslagen och bedömningarna i
betänkandet kan bidra till att utveckla den kunskapsbaserade vården. I huvudsak står
Region Gotland bakom utredningens framlagda förslag. Förslag som inte
kommenteras samtycker Region Gotland till.
Yttrande

Synpunkter
Allmänna synpunkter

Generellt ser Region Gotland att intentionen med remissen är god men saknar mer
konkreta förslag på hur man ska uppnå de effekter som avses. Förslaget har mycket
fokus på staten och statliga myndigheter och mindre fokus på hur förändringen ska
ske i regioner och kommuner.
Patientperspektivet saknas det vill säga hur patienterna kan medverka i omsättningen
av kunskap till praktik, t ex genom egenvård och personcentrerad vård.
Särskilt om en helhetssyn på hälso- och sjukvården

Förslagen att särskilt betona stöd till den kommunala hälso- och sjukvården är bra
men det saknas en helhetssyn på hälso- och sjukvården. Uppdelningen i kommunal
och regional hälso- och sjukvård bör ändras till att använda begreppet ”nära vård ”
som i remissen, God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Särskilt om betydelsen av dialog och risk för detaljstyrning

Fokus på att staten ska ha tillgång till realtidsdata för att kunna agera och styra
riskerar att ge en detaljstyrning. Enligt tillitsdelegationen kan man vinna flera saker
genom att skapa förutsättningar för mer tillit i ledningen och styrningen inom
offentlig sektor. Det skapar större nytta för samhället, ökar kvaliteten i service och
tjänster till medborgarna och säkrar att medarbetarnas kompetenser och erfarenheter
fullt ut tas tillvara.
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För att skapa en gemensam bild över utmaningar, utvecklingsbehov och stöd krävs
säkra former för dialog mellan staten och huvudmännen.
Särskilt om dataregistrering

Ökat fokus på tillgång till data, riskerar att öka belastningen på
sjukvårdshuvudmännen. En viktig förutsättning är att man har tillgång till
automatiserade registreringssystem som inte kräver manuell hantering.
Särskilt om MAR och SAS

Region Gotland stödjer förslaget att utreda obligatorisk MAR men vill föreslå att
man även bör se över SAS, socialt ansvarig socionom. Detta för att underlätta det
nära samarbete mellan funktionerna MAS, MAR och SAS vilket är en förutsättning
för att kunna ge patienterna en god och nära vård utifrån de tre lagstiftningarna HSL,
SOL och LSS. Dessa funktioner fyller i den kommunala hälso- och sjukvården en
viktig roll när det gäller att utveckla och implementera kunskapsbaserade rutiner och
riktlinjer.
Särskilt om läkemedelskommittéer.

Regionen stödjer förslaget att lagen om läkemedelskommittéer kvarstår.
I detta ärende har regionstyrelsen beslutat.

Namn
Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård
– ett system, många möjligheter

Betänkande av utredningen
Sammanhållen kunskapsstyrning
Stockholm 2020

SOU 2020:36

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.
Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm
Ordertelefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer
För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB
på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).
En kort handledning för dem som ska svara på remiss.
Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2020
ISBN 978-91-38-25064-8
ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för
Socialdepartementet Lena Hallengren

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att uppdra till en särskild
utredare att utifrån förslagen i betänkandet Kunskapsbaserad och
jämlik vård (SOU 2017:48) stödja utformandet av ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård där statens och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger
förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje
patientmöte (dir. 2018:95).
Regeringen beslutade den 7 november 2019 om tilläggsdirektiv
(dir. 2019:78). I tilläggsdirektivet ersattes huvuddelen av det ursprungliga utredningsuppdraget av ett nytt uppdrag. I tilläggsdirektivet uppdras den särskilda utredaren att analysera och lämna förslag
på en funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården
inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, med syfte att
följa regeringens reformer och satsningar på området samt analysera
var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god
vård. Uppdraget inkluderar även att analysera hur en sådan funktion
kan samverka med hälso- och sjukvårdens huvudmän samt att lämna
förslag på hur en sådan funktion kan regleras. Enligt direktivet ska
uppdraget redovisas senast den 30 juni 2020.
Som särskild utredare förordnades från och med den 15 oktober
2018 ämnesrådet Lena Hellberg. Utredningen har antagit namnet
Sammanhållen kunskapsstyrning.
Som huvudsekreterare i utredningen anställdes från och med den
1 november 2018 ämnesrådet Ulrika Hall. Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den 1 april 2019 medicine doktor
Monica Hultcrantz och från och med den 1 augusti 2019 juristen
Katarina Lagerstedt. Statsvetaren Annika Stjernquist anställdes som
sekreterare i utredningen den 7 oktober 2019 t.o.m. den 6 november

2019 samt den 27 januari 2020 t.o.m. den 1 mars 2020. Docent LarsTorsten Larsson har från och med den 23 maj 2019 och under hela
utredningstiden varit senior rådgivare. Medicine doktor Linda
Richter Sundberg, Umeå universitet, har deltagit i arbetet från och
med den 24 september 2019 och under hela utredningstiden.
Som experter att biträda utredningen förordnades från och med
den 11 april 2019 hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig,
Region Jönköping, förste vice ordföranden Karin Båtelson, Sveriges
Läkarförbund, forsknings- och utvecklingschefen Cecilia Fridén,
Fysioterapeuterna, ordföranden Ulf Janzon, Sveriges farmaceuter,
utredaren Åsa Ljungvall, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,
utredaren Erik Magnusson, Socialstyrelsen, förste vice ordföranden
Barbro Ronsten, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, länssamordnaren Camilla Salomonsson, Östergötlands län, biträdande
sektionschefen Sofia Tullberg, Sveriges Kommuner och Regioner,
ämnesområdesansvarig Björn Zethelius, Läkemedelsverket, vårdstrategen Katharina Zetterström, Vårdförbundet, och avdelningschefen Pernilla Östlund, Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering. Samma dag förordnades som sakkunniga i utredningen
kanslirådet Sara Johansson, Socialdepartementet och departementssekreteraren Jan Rehnberg, Socialdepartementet.
Den 20 september 2019 entledigades kanslirådet Sara Johansson
och ersattes samma dag av departementssekreteraren Carl Nilsson,
Socialdepartementet. Den 20 januari 2020 entledigades vårdstrategen
Katharina Zetterström och ersattes samma dag av förbundsombudsmannen Carita Sturesson, Vårdförbundet.

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många
möjligheter (SOU 2020:36). Lena Hellberg svarar ensam för innehållet i betänkandet. Utredaren och sekretariatet har arbetat på ett
sådant sätt att det är befogat att använda vi-form i betänkandet.
Stockholm i juni 2020
Lena Hellberg,
/Ulrika Hall
Monica Hultcrantz
Katarina Lagerstedt
Annika Stjernquist
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Sammanfattning

Introduktion
Utredningens förslag har primärt två syften. Förslagen syftar dels
till att öka förutsättningarna för staten att göra de insatser som mest
effektivt bidrar till att målen med hälso- och sjukvården nås, dels till
att öka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens professioner att
arbeta kunskapsbaserat.
Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet med många
olika aktörer. För att få ihop hälso- och sjukvården till en fungerande
helhet behövs strukturer och väl fungerande samarbeten. Utredningens uppdrag handlar i grunden om att utveckla och stärka strukturer, förutsättningar och samarbeten för att nå en god vård.
Utredningens samlade förslag, bedömningar och rekommendationer bidrar till bättre förutsättningar för en långsiktig utveckling
där staten, regionerna och kommunerna kan arbeta tillsammans mot
målen med hälso- och sjukvården och därmed skapa värde för patienten. Detta görs genom att:
• underlätta för regeringen att styra mer strategiskt, kunskapsbaserat och långsiktigt hållbart. En förbättrad uppföljning av statliga initiativ och ett mer strukturerat samarbete mellan myndigheterna bidrar till att skapa ett utvecklat underlag för regeringens
beslut om nya insatser.
• förutsättningar för att arbeta kunskapsbaserat lokalt i regioner
och kommuner stärks bl.a. genom att staten fortsätter att utveckla
sitt stöd. Mer fokus än i dag läggs på stöd till den kommunala
hälso- och sjukvården.
• ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård får
långsiktiga förutsättningar att utvecklas genom att en överenskommelse sluts mellan stat, regioner och kommuner. Principer
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och strukturer för ett långsiktigt samarbete läggs fast där några
centrala utgångspunkter är en gemensam målbild samt principer
för prioriterings- och arbetsprocesser.
Uppdraget och utgångpunkterna
Direktivet
Regeringen beslutade i augusti 2018 om utredningens direktiv med
titeln Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. I november 2019 fick utredningen ett tilläggsdirektiv. Sammantaget innebar det att utredningens uppdrag fick två centrala delar.
Den ena delen är att analysera och lämna förslag på en reglerad
funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården inom
ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, med syfte att följa
regeringens reformer och satsningar på området samt att analysera
var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård.
Den andra delen är att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas, särskilt på lokal nivå. I denna del ingår att analysera förutsättningarna för, och konsekvenserna av, att eventuellt införa
så kallade vårdkommittéer.
Våra utgångpunkter
Uppdraget är delar av en större helhet – ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård
Utredningen har valt att se sitt uppdrag som delar i en större helhet,
dvs. delar i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård. Ett sådant system handlar om att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Vi menar att utredningens
två centrala uppdrag är viktiga delar i ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård.
Perspektivet innebär att se att såväl aktörerna som uppgifterna
ingår i ett system som hänger ihop och synkroniseras med varandra.
Det handlar således inte om att bara optimera varje enskild del utan
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om att optimera en helhet. Vi bedömer att det kan bidra till att skapa
ett större värde.
Målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet för patienten
Hälso- och sjukvårdslagen anger att målen med svensk hälso- och
sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska ges med
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och
sjukvård ska ges företräde till vården. Utredningen tar i sitt uppdrag
avstamp i denna målbild, dvs. vi menar att ytterst handlar utredningens arbete om att bidra med förutsättningar för att kunna nå
målen och därmed bidra till att skapa värde för patienten.
Fokus på staten, regionerna och kommunerna som aktörer
Inom hälso- och sjukvården är en rad olika aktörer verksamma. Det
handlar om alla de som verkar i vården, såsom patienter, hälso- och
sjukvårdspersonal och olika vårdgivare. Mot bakgrund av utredningens
uppdrag har vi valt att fokusera på aktörerna staten, regionerna och
kommunerna.
Förslag som är möjliga att genomföra i närtid
Vi har strävat efter att lämna förslag som är realistiska att genomföra
utifrån rådande förhållanden och inom en relativ kort tidshorisont.
Nationell uppföljning och analys som grund för statens agerande
Nationell uppföljning med fokus på staten
Nationell uppföljning är viktig för alla aktörer i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Syftet är att få ett underlag
att dra lärdom av för fortsatt agerande, ett agerande för att nå de
gemensamma målen med hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvården följs upp av flera olika aktörer. Det innebär att det samlas in en stor mängd data som tillgängliggörs på olika
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sätt. Utredningens uppdrag fokuserar på uppföljning som ett verktyg för staten, dvs. regeringen och myndigheterna. Staten har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården som bl.a. handlar om att
säkerställa att vården är jämlik över landet och mellan befolkningsgrupper.
För regeringen är de rapporter som myndigheterna tar fram en
viktig informationskälla för att kunna följa tillståndet och utvecklingen
i hälso- och sjukvården. Det är många myndigheter som arbetar med
uppföljning och analys av hälso- och sjukvården. Utredningen har
låtit kartlägga dessa myndigheters arbete och gjort en sammanställning
över de uppföljningsrapporter som publicerades 2017–2018. Sammanställningen visar att det under denna period publicerades sammanlagt
52 uppföljningsrapporter med regeringen som mottagare. Regeringen
fick med andra ord i genomsnitt en rapport varannan vecka.
En funktion – ett verktyg för staten att bättre kunna bidra
till hälso- och sjukvårdens mål
Regeringen ser behov av att staten agerar mer sammanhållet kring
uppföljning och vill därför inrätta en statlig funktion med ansvar för
nationell uppföljning. En funktion tolkar utredningen som en funktionalitet, det vill säga att det är något som ska göras inom befintlig
myndighetsstruktur som ska åstadkomma det som preciseras i utredningens uppdrag. Centrala utgångpunkter för utredningens förslag
om hur funktionen bör utformas har varit att eftersträva ett effektivt
och processorienterat arbetssätt samt att funktionen ska använda
och dra nytta av befintliga strukturer för samverkan och dialog.
Utmaningar och utvecklingsbehov som funktionen ska lösa
Utredningen har konstaterat att det finns flera utmaningar med den
nationella uppföljningen ur regeringens perspektiv. Det görs mycket
uppföljning för att skapa en bild av tillståndet och utvecklingen i
hälso- och sjukvården men i mångfalden uppföljningar är det svårt
att få en samlad sådan bild. Dessutom är det sannolikt så att trots att
mycket görs finns det luckor som hindrar möjligheten att skapa en
helhetsbild.
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Värdet av uppföljning och analys skapas i det agerande det leder
till. Det kan både innefatta vad man agerar på och hur man gör det.
Vilken typ av insats som krävs beror på vilken typ av problematik
som uppmärksammas. Det är centralt att verkligen förstå vilken typ
av insats som behövs och vilken aktör som behöver agera. Uppföljning behövs både för att kunna agera skyndsamt och för beslut om
ett mer långsiktigt agerande.
Utredningens uppfattning är, baserat på dialog med olika aktörer
och granskning av olika rapporter, att det är oklart vilken uppföljning och analys som regeringen behöver som underlag för sitt agerande. De rapporter som lämnas till regeringen i dag stannar av olika
skäl ofta vid konstateranden snarare än fördjupade analyser som
underlag för vidare agerande. Samtidigt efterfrågar myndigheterna
en tydligare dialog med Regeringskansliet i syfte att bättre kunna
förstå det faktiska behovet.
Funktionen blir ett verktyg för att hantera några av utmaningarna
med nationell uppföljning, men den kommer inte att kunna svara mot
alla. Om regeringen vill hantera fler utmaningar än de en funktion
kan möta så måste även andra åtgärder vidtas. Grunden för utredningens förslag har varit att skapa strukturer för att kontinuerligt
kunna följa läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården på ett ändamålsenligt sätt. Med hjälp av dessa strukturer finns det även möjlighet att hantera behov att snabbt ställa samman ett underlag, även
om strukturerna skapas primärt för den kontinuerliga uppföljningen.
Övervägande och förslag
Den statliga funktionens två huvudsakliga syften, att följa regeringens reformer och satsningar på området samt analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård,
kräver delvis olika arbetssätt och förutsättningar. Därför föreslår utredningen att ansvaret för funktionen delas mellan olika myndigheter.
Centralt i förslaget är att det årligen genomförs en strategisk myndighetsgemensam dialog mellan myndighetscheferna för berörda
myndigheter och regeringen. Det underlag som funktionen tar fram
ligger till grund för dialogen. Dialogen ska ses som ett viktigt bidrag
i utformningen av statens hälso- och sjukvårdspolitik.
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Funktionen byggs genom att:
• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får ansvar för att
– genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga
initiativ,
– bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning
och utveckling av fortsatta initiativ.
• En myndighetsgemensam arbetsgrupp och ett kansli vid Socialstyrelsen får ansvar för att
– sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälsooch sjukvården,
– belysa områden där det är ändamålsenligt för staten att agera
för att säkerställa en god vård samt belysa möjliga insatser.
I den myndighetsgemensamma delen av funktionen blir kansliet
motor i arbetet. Dialog med hälso- och sjukvårdshuvudmännen och
andra aktörer kommer att vara centralt i arbetet. Förslaget av denna
del av funktionen regleras inledningsvis genom regeringsuppdrag.
För att komplettera och möta upp funktionens arbete bör även Regeringskansliets beställar- och mottagarkapacitet stärkas. Därför gör vi
bedömningen att Socialdepartementets analyskapacitet bör förstärkas.
Samverkan mellan myndigheterna är ett viktigt inslag i organiseringen av funktionen. Om det skulle visa sig att den starka vilja och
det engagemang som krävs för att utveckla en framgångsrik samverkan saknas, kan regeringen i stället behöva se över befintlig
myndighetsstruktur och överväga om en enskild myndighet i stället
ska få ansvar för den samlade nationella uppföljningen.
Förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat i regioner och
kommuner
Utredningens uppdrag att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas syftar till att stärka förutsättningarna att arbeta
kunskapsbaserat i regioner och kommuner. I ett väl fungerande nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård utgör det lokala
implementerings- och förbättringsarbetet en integrerad del av hela
hälso- och sjukvårdens arbete att nå en god vård.
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Det lokala förbättringsarbetet i regioner och kommuner bör stärkas
på annat sätt än genom att inrätta vårdkommittéer
Kunskapsstödsutredningen föreslog i korthet att lagen om läkemedelskommittéer skulle upphävas och ersättas av en ny lag om vårdkommittéer. Kärnan i vårdkommittéernas uppdrag skulle vara att
utgöra en stödfunktion på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete.
Utredningens analys visar bl.a. att det redan i dag finns författning som täcker in sjukvårdshuvudmännens grundläggande skyldigheter att tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet och att bedriva
ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete samt att lagen om
vårdkommittéer inte skulle innebära någon förändring i det avseendet. Analysen visar också att regionerna, inom nuvarande lag om
läkemedelskommittéer, har utrymme att reglera läkemedelskommitténs arbete så att det integreras med regionens övriga kunskapsstyrningsorganisation. Utredningen ser därför inte att det finns tillräckliga skäl för Kunskapsstödsutredningens föreslagna förändring.
Lagen om läkemedelskommittéer bör bibehållas och i stället bör
varje region i reglementet till respektive läkemedelskommitté fastställa arbetsformer, samverkansformer samt sammansättning av ledamöter som tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör en integrerad
del av regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation.
Utredningens analys pekar i stället på behov av att förstärka grundläggande förutsättningar att kunna arbeta kunskapsbaserat på lokal
nivå. Särskilt viktigt är den grundläggande kompetensförsörjningen
och personalens praktiska förutsättningar, vilket också är en central
patientsäkerhetsfråga. En viktig grundläggande förutsättning är också
en väl fungerande samverkan mellan regioner och kommuner. Detta
blir särskilt tydligt i ljuset av kommunernas ökande ansvar för hälsooch sjukvård i omställningen mot en nära vård.
En mängd statliga insatser pågår för att stärka förutsättningarna
att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå, både i regioner och kommuner. Insatserna går dock under många namn och har sällan etiketten
stöd till implementering, förbättringsarbete eller kunskapsstyrning.

21

Sammanfattning

SOU 2020:36

Övervägande och förslag
Staten ska fortsätta stödja och utveckla sitt stöd till lokalt
implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner
Statens stöd inriktas på att förbättra förutsättningarna för implementerings- och förbättringsarbetet i hälso- och sjukvården. Ett
förstärkt stöd bör bygga vidare på befintliga strukturer. Mer fokus
än i dag föreslås läggas på stöd till den kommunala hälso- och sjukvården. Vid fördelning av riktade medel behöver staten beakta både
regioners och kommuners ansvar som sjukvårdshuvudmän.
Ovan förslag bör bl.a. genomföras genom att:
• Kunskapsstöd i högre utsträckning än i dag utformas med utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens behov och i nära
samarbete med representanter för denna.
• Staten bidrar till att förstärka de regionala samverkans och stödstrukturerna (RSS). Detta bör göras genom att medel avsätts för
ändamålet inom ramen för överenskommelser om en god och
nära vård.
• Socialstyrelsen ges i uppdrag att till regeringen årligen rapportera
samlat om arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna RSS, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvård.
• Det Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen tar upp
på sin dagordning hur man kan söka tillfredsställande lösningar
avseende professionernas praktiska förutsättningar att utföra sitt
arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet i syfte
att stödja ett livslångt lärande.
• Regeringen låter utreda frågan om en rättslig reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för kommunerna att ha funktionen
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
Vidare rekommenderar utredningen att regioner och kommuner fortsätter att utveckla sitt samarbete och sin samverkan avseende kunskapsstyrning. Regioner och kommuner bör ta ett ömsesidigt ansvar
för etableringen av samarbetet.
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Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Som nämnts inledningsvis har utredningen valt att i sitt arbete utgå
ifrån ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
där hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för
att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla
nivåer. Utredningen ser den nationella uppföljningen och vårdens
förbättringsarbete som viktiga delar av ett sådant system. Om systemet som helhet fungerar väl bidrar det till att förslagen får optimal
effekt.
Förutsättningar för att arbeta tillsammans mot samma mål
För att systemet som helhet ska arbeta mot målen i hälso- och sjukvården på ett effektivt sätt är det viktigt att
• aktörerna i systemet ser sig som delar av ett gemensamt system
och har förståelse för vad målen innebär för ansvar, roller och
verksamheter,
• det finns strukturer för hur frågor och behov ska prioriteras
gemensamt i systemet för att nå målen,
• resurser och kompetens användas på ett klokt sätt i systemet.
Ledarskapet på alla nivåer är centralt för att få aktörerna att arbeta
mot samma mål på ett effektivt sätt med de prioriteringar och arbetssätt som krävs. Ledarskapet och ledarens roll som kulturbärare är
viktig för det man vill uppnå.
Övervägande och förslag
Skapa strukturer för ett långsiktigt samarbete i ett nationellt
sammanhållet system
För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård föreslår utredningen att en
10-årig överenskommelse sluts mellan staten, regionerna och kommunerna.
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Överenskommelsen föreslås inkludera
• några centrala utgångspunkter avseende målbild och prioriteringsoch arbetsprocesser,
• strukturerad samverkan mellan aktörerna med syftet att skapa en
strategi för ömsesidigt nyttjande av data.
En myndighetsstyrning som stödjer ett sammanhållet system
Utredningen har ett särskilt fokus på staten och ser där ett behov av
att myndighetsstyrningen stödjer ett nationellt sammanhållet system.
Centralt i en myndighetsstyrning som stödjer ett sammanhållet
system är
• att utgå från helheten, exempelvis att beakta att både regioner och
kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvård,
• att styrningen är långsiktig och strategisk,
• att styrningen är samordnad, samt
• att styrningen är balanserad och ger myndigheterna utrymme att
verka inom ramen för sina instruktioner.
Utredningens samlade övervägande och förslag bidrar
till en förstärkning av systemet som helhet
Utredningens förslag ska bidra till att möjliggöra den strategiska,
kunskapsbaserade och långsiktigt hållbara styrningen av hälso- och
sjukvården på nationell nivå som regeringen strävar efter. Genom
det helhetsgrepp som utredningen har tagit är ambitionen även att
bidra till en utveckling som successivt stärker hälso- och sjukvårdssystemet som helhet och därmed förutsättningarna att nå målen med
hälso- och sjukvården. Värdet av att ha strukturer på plats för att
kunna följa läget i hälso- och sjukvården, gemensamt prioritera frågor
samt använda gemensamma resurser och kompetens på ett ändamålsenligt sätt, blir än mer tydligt då en akut situation sätter strukturerna på prövning. Att kunna fatta kunskapsbaserade beslut både
i akuta lägen och i det kontinuerliga arbetet är centralt för att arbeta
mot målen i hälso- och sjukvården.
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Regeringen beslutade i augusti 2018 om ett direktiv med titeln Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård. Den särskilda utredaren, Lena Hellberg, skulle genom dialog
och samverkan med berörda aktörer samt fördjupade analyser, stödja
utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
I november 2019 beslutade regeringen att utredaren i stället främst
skulle fokusera på hur staten kan agera mer sammanhållet genom att
skapa bättre förutsättningar för en nationell och sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården. Därigenom, menade regeringen, ökar
möjligheten till en mer strategisk, kunskapsbaserad och långsiktigt
hållbar styrning av hälso- och sjukvården på nationell nivå.
När utredningen nu överlämnar detta betänkande, juni 2020,
upplever vi att våra överväganden och förslag är mer relevanta än
någonsin. Värdet av att ha strukturer på plats för att kunna följa läget
i hälso- och sjukvården, gemensamt prioritera frågor samt använda
gemensamma resurser och kompetenser på ett ändamålsenligt sätt,
blir än mer tydligt då en akut situation som den pågående coronapandemin sätter strukturerna på prövning. Vi anser att de förslag
som vi kommer med kan, med relativt enkla medel, stärka dessa
strukturer och kommer att kunna spela en viktig roll på lång sikt,
men även i det närliggande arbetet som nu kommer krävas för att
komma ikapp i vården.
Att kunna fatta kunskapsbaserade beslut både i akuta lägen och i
det kontinuerliga arbetet är centralt för att arbeta mot målen i hälsooch sjukvården. Dagens situation i Sverige och världen har aktualiserat frågan om vad kvalitet, jämlikhet och effektivitet i vården
faktiskt innebär – och vad som krävs för att nå dessa mål. Utredningen definierar ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård som att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemen-
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samt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och
sjukvård på alla nivåer. Vi ser den nationella uppföljningen och statens
agerande som en del av detta system, där helheten måste fungera för
att man ska kunna öka värdet för patienterna på ett effektivt sätt.
Våra bedömningar och förslag är tänkta att kunna tillämpas relativt omgående genom att de bygger på befintliga strukturer och på
hur staten, regionerna och kommunerna arbetar i dag. Insatserna ska
möjliggöra den strategiska, kunskapsbaserade och långsiktigt hållbara styrningen av hälso- och sjukvården på nationell nivå som regeringen strävar efter. Ambitionen är även att insatserna ska leda till en
utveckling som successivt stärker systemet för att nå målen med
hälso- och sjukvården.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till förordning om ändring
i förordningen (2013:1031) med instruktion
för E-hälsomyndigheten

Härigenom föreskrivs att 7 a § förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 a §1
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten kungör sina föreMyndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författ- skrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- ningssamlingen avseende hälsooch sjukvård, socialtjänst, läke- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet medel, folkhälsa m.m. i enlighet
med bilaga 1 till författnings- med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
samlingsförordningen
(1976:725).
(1976:725).

1

Senaste lydelse 2015:174.
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Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.2

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2013:1020) med instruktion för
Folkhälsomyndigheten

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2013:1020) med
instruktion för Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 §2
Myndighetens arbete med kunMyndighetens arbete med kunskapsspridning ska planeras och skapsspridning ska planeras och
genomföras i samverkan med genomföras i samverkan med
andra berörda myndigheter så att andra berörda myndigheter så att
informationen till allmänheten är informationen till allmänheten är
samordnad.
samordnad.
Myndighetens arbete med att
Myndighetens arbete med att
styra med kunskap ska planeras styra med kunskap ska planeras
och genomföras i samverkan och genomföras i samverkan
med andra berörda myndigheter med andra berörda myndigheter
så att den statliga styrningen så att den statliga styrningen
med kunskap är samordnad.
med kunskap är samordnad.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten ska i sin roll
Myndigheten ska i sin roll
som samordnande myndighet som samordnande myndighet
för det friluftslivsmål för god för det friluftslivsmål för god
folkhälsa som regeringen har folkhälsa som regeringen har
fastställt samverka med berörda fastställt samverka med berörda
myndigheter vid genomförande myndigheter vid genomförande
och uppföljning av friluftslivs- och uppföljning av friluftslivsmålen.
målen.

2

Senaste lydelse 2015:173.
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Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.3

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:1431) med instruktion för
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Härigenom föreskrivs att 3 a § förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 a §3
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.

3

Senaste lydelse 2015:190.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2013:176) med instruktion för Inspektionen
för vård och omsorg

Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §4
Myndigheten ska samverka
Myndigheten ska samverka
med andra berörda myndigheter med andra berörda myndigheter
i syfte att uppnå ett effektivt i syfte att uppnå ett effektivt
kunskaps- och erfarenhetsutbyte kunskaps- och erfarenhetsutbyte
i arbetet med tillsyn, styrning i arbetet med tillsyn, styrning
med kunskap och regelgivning.
med kunskap och regelgivning.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten kungör sina
Myndigheten kungör sina
föreskrifter i Gemensamma för- föreskrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- fattningssamlingen avseende hälsooch sjukvård, socialtjänst, läke- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet medel, folkhälsa m.m. i enlighet
med bilaga 1 till författnings- med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
samlingsförordningen
(1976:725).
(1976:725).
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.

4

Senaste lydelse 2015:172.
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.

33

Författningsförslag

1.5

SOU 2020:36

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2020:57) med instruktion för
Läkemedelsverket

Härigenom föreskrivs att32 § förordningen (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

32 §
Läkemedelsverket ska samLäkemedelsverket ska samverka med relevanta aktörer inom verka med relevanta aktörer inom
sitt verksamhetsområde för att sitt verksamhetsområde för att
uppnå målen med verksamheten. uppnå målen med verksamheten.
Myndighetens arbete med att
Myndighetens arbete med att
styra med kunskap ska planeras styra med kunskap ska planeras
och utföras i samverkan med och utföras i samverkan med
andra berörda myndigheter så att andra berörda myndigheter så att
den statliga styrningen med kun- den statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och sjuk- skap avseende hälso- och sjukvård är samordnad.
vård är samordnad.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2010:1385) med instruktion för Myndigheten
för vård- och omsorgsanalys

Härigenom föreskrivs att 3 § i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Myndigheten har även till uppMyndigheten har även till uppgift att
gift att
1. kontinuerligt utvärdera sådan
1. kontinuerligt utvärdera sådan
information om vården och om- information om vården och omsorgen som lämnas till den en- sorgen som lämnas till den enskilde, i fråga om informationens skilde, i fråga om informationens
innehåll, kvalitet, ändamålsen- innehåll, kvalitet, ändamålsenlighet och tillgänglighet,
lighet och tillgänglighet,
2. på regeringens uppdrag bistå
2. på regeringens uppdrag bistå
med utvärderingar och uppfölj- med utvärderingar och uppföljningar av beslutade eller genom- ningar av beslutade eller genomförda statliga reformer och andra förda statliga reformer och andra
statliga initiativ, samt
statliga initiativ,
3. inom sitt verksamhetsom3. inom sitt verksamhetsområde bedriva omvärldsbevakning råde kontinuerligt utveckla uppoch genomföra internationella följning och utvärdering av statjämförelser.
liga reformer och andra statliga
initiativ, samt
4. inom sitt verksamhetsområde bedriva omvärldsbevakning
och genomföra internationella jämförelser.
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2010:1385) med instruktion för Myndigheten
för vård- och omsorgsanalys

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2010:1385) med
instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att det ska
införas en ny paragraf, 4 a §, och en ny rubrik närmast före 4 a §, av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Samverkan
4a§
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.8

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen att 6 a § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 a §5
Socialstyrelsen ska årligen
Socialstyrelsen ska årligen
senast den 31 mars till regeringen senast den 31 mars till regeringen
(Socialdepartementet) lämna in (Socialdepartementet) lämna in
lägesrapporter om individ- och lägesrapporter om individ- och
familjeomsorg, vård och omsorg familjeomsorg, vård och omsorg
om äldre, insatser och stöd till om äldre, insatser och stöd till
personer med funktionsnedsätt- personer med funktionsnedsättning samt om tillståndet och ut- ning.
vecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

5

Senaste lydelse 2018:1381.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen att det ska införas en ny paragraf
4 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4a§
Socialstyrelsen ska samordna
utvecklingen av den nationella
uppföljningen och analysen av hälsooch sjukvården. Arbetet ska ske i
samverkan med andra berörda
myndigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.10

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:1233) med instruktion för Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering

Härigenom föreskrivs att 2 a § förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a §6
Myndighetens arbete med att
Myndighetens arbete med att
styra med kunskap ska planeras styra med kunskap ska planeras
och utföras i samverkan med och utföras i samverkan med
andra berörda myndigheter så att andra berörda myndigheter så att
den statliga styrningen med kun- den statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och sjuk- skap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst är sam- vård och socialtjänst är samordnad.
ordnad.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.

6

Senaste lydelse 2015:167.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:1206) med instruktion för Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket

Härigenom föreskrivs att 2 a § förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a §7
Myndighetens arbete med att
Myndighetens arbete med att
styra med kunskap ska planeras styra med kunskap ska planeras
och utföras i samverkan med och utföras i samverkan med
andra berörda myndigheter så att andra berörda myndigheter så att
den statliga styrningen med kun- den statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och sjuk- skap avseende hälso- och sjukvård är samordnad.
vård är samordnad.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten kungör sina föreMyndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författ- skrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- ningssamlingen avseende hälsooch sjukvård, socialtjänst, läke- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet medel, folkhälsa m.m. i enlighet
med bilaga 1 till författnings- med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
samlingsförordningen
(1976:725).
(1976:725).
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
7

Senaste lydelse 2015:166.
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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2

Utredningens uppdrag och
arbetets genomförande

• Utredningens samlade uppdrag har fokus dels på att ta fram
förslag på en statlig funktion för nationell uppföljning, dels att
vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas.
• Utredningen har tre grundläggande utgångpunkter för sitt
arbete. Utgångspunkterna är i) målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet för patienten, ii) att vi har fokus på staten,
regionerna och kommunerna som aktörer samt iii) att vi ser
vårt uppdrag som delar av en större helhet – ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
• Ett genomgående inslag i utredningens arbete har varit dialog
och möten. Utredningen har träffat en rad olika aktörer enskilt
och i olika grupperingar. Utredningen har haft en expertgrupp
och en patientreferensgrupp.
I detta kapitel ges en beskrivning av utredningens uppdrag och dess
bakgrund samt centrala utgångpunkter för arbetet. Kapitlet inleds
med en sammanfattning av utredningens två direktiv och en bakgrundsbeskrivning till utredningen. Vi gör också en tillbakablick
över några tidigare utredningars förslag som är relevanta för arbetet.
I kapitlet redogörs för utredningens utgångpunkter och avgränsningar samt centrala definitioner och begrepp. Kapitlet avslutas med
en beskrivning av hur utredningen har arbetat.
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Utredningens direktiv

Utredningen har haft två direktiv att förhålla sig till. Den 30 augusti
2018 beslutade regeringen att tillsätta utredningen Genomförandet
av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård1.
Direktivet i sin helhet återfinns i bilaga 1. Av detta direktiv framgår
att en särskild utredare utifrån förslagen i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård2 ska stödja utformandet av ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård där statens och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger
förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje
patientmöte. Utredaren gavs i uppdrag att bl.a.
• stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård,
• stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan
regeringen och sjukvårdshuvudmännen,
• stödja utvecklingen av en förbättrad nationell uppföljning av hälsooch sjukvården samt
• ytterligare analysera och utveckla valda förslag och bedömningar
i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård, såsom uppdraget
att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas
samt utveckla förslaget om en nationell digital kunskapstjänst.
Den 7 november 2019 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv, se
bilaga 2. Av tilläggsdirektivet framgår att det inte bedömdes ändamålsenligt att utredaren skulle fortsätta stödja utformandet av ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Detta
mot bakgrund av att landstingens kunskapsstyrningsstruktur är under
uppbyggnad, att andra kunskapsstyrningsstrukturer som berör kommunal hälso- och sjukvård, till exempel Partnerskapet, har etablerats
och att statens arbetssätt behöver analyseras och utvecklas. Regeringen såg i stället behov av att analysera hur staten kan agera mer
sammanhållet i frågor om uppföljning och kunskapsstöd m.m. för att
bättre svara upp mot den önskade utvecklingen. Därför fick utredningen i uppdrag att analysera och lämna förslag på en reglerad funk1
2

Dir. 2018:95 Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
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tion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården inom ramen
för befintlig myndighetsstruktur med syfte att följa regeringens
reformer och satsningar på området samt analysera var behoven av
statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård. I uppdraget
ingick också att analysera hur en sådan funktion kan samverka med
hälso- och sjukvårdens huvudmän.
De ovan nämnda stödjande deluppdragen i det första direktivet
utgick i samband med att tilläggsdirektivet beslutades. Av tilläggsdirektivet framgår också att utredaren inte heller skulle fortsätta med
deluppdraget att utarbeta ett detaljerat förslag om en nationell digital
kunskapstjänst. Deluppdraget att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas kvarstod dock oförändrat.
Sammantaget innebar det att utredningens samlade uppdrag från
och med november 2019 fick ett fokus dels på att ta fram förslag på
en statlig funktion för nationell uppföljning, dels att vidareanalysera
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas.

2.2

Bakgrund till utredningens uppdrag

För utredningens uppdrag har Kunskapsstödsutredningens betänkande
Kunskapsbaserad och jämlik vård3 samt regeringens ställningstaganden i budgetpropositionen för 2020 varit centrala. Sedan Kunskapsstödsutredningen lämnade sitt betänkande i juni 2017 har en rad andra
beslut fattats och initiativ tagits som också har varit av betydelse för
utredningens arbete. Några av dessa uppmärksammas i kapitel 5–8.
Nedan följer en summering av Kunskapsstödsutredningens bedömningar och förslag samt några för utredningen relevanta ställningstaganden i budgetpropositionen för 2020.
Betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård
Utredningens första direktiv tog sin utgångpunkt från betänkandet
Kunskapsbaserad och jämlik vård. Kunskapsstödsutredningen uppdrag handlade bl.a. om att kartlägga de olika initiativ och samarbeten
kring ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd som pågår på
olika nivåer inom hälso- och sjukvården, att utreda förutsättningarna
3

SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
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för, samt behovet och lämpligheten av, att göra nationella riktlinjer
inom hälso- och sjukvård i någon form obligatoriska eller mer bindande, samt att lämna de förslag som bedömdes vara ändamålsenliga
för att uppnå en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd.
Sammanfattning av bedömningar och förslag
Kunskapsstödsutredningens samlade bedömning var att det krävs en
skärpt nationell styrning för att åstadkomma en kunskapsbaserad
och jämlik vård. Med nationell avsågs sådana åtgärder eller dylikt
som sker i hela landet, dvs. en enhetlig tillämpning. Utredningen lämnade förslag som syftade till att åstadkomma detta genom en kombination av utvecklad statlig styrning och förtydligade krav på att
landsting och kommuner skulle ta ett ökat ansvar för nationell kunskapsstyrning inom sitt lagstadgade uppdrag att svara för hälso- och
sjukvården.
Kunskapsstödsutredningens förslag utgick från att den grundläggande ansvarsfördelningen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen ligger fast. Vidare utgick förslagen från att tillit till vårdprofessionernas arbete är av stor vikt samt att patienterna är en viktig aktör
i vården och behöver ges förutsättningar att delta i kunskapsstyrningen.
Kunskapsstyrning definierades enligt utredningen som att utveckla,
sprida och använda bästa kunskap och innefattar alla de aktiviteter
som behövs på alla nivåer för att varje patientmöte ska vara grundat
på bästa kunskap.
De lagförslag som kunskapsstödsutredningen lämnade handlade
om att på olika sätt stärka kunskapsstyrningen och förutsättningarna
för den. Utredningen föreslog bl.a. förtydliganden i hälso- och sjukvårdslagen som handlade om att professionerna skulle ha goda förutsättningar att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt
om landstingens skyldighet att samverka om kunskapsstyrning. Vidare
föreslogs en ny lag i vilken läkemedelskommittéernas uppdrag skulle
vidgas till att omfatta all vård, inte bara läkemedel. Läkemedelskommittéerna föreslogs byta namn till Vårdkommittéer. En vårdkommittés uppdrag skulle vara att verka för en nationell kunskapsstyrning i landstinget och i de kommuner som är belägna i landstinget.
Kommittéerna föreslogs också verka för att nationella kunskapsstöd
skulle användas och att vårdens resultat följs upp samt på annat sätt
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stödja hälso- och sjukvården i arbetet med att nå en kunskapsbaserad
och jämlik vård. (Se vidare kapitel 10 avseende förslaget om vårdkommittéer).
Ett centralt förslag i Kunskapsstödsutredningen var en förstärkt
nationell uppföljning. Syftet var att stimulera till förbättring, öka vårdens transparens nationellt samt identifiera och sprida goda exempel.
Vidare var avsikten att uppföljningen skulle ge regeringen förutsättningar att se när jämlikhet och kvalitet brister och lägga detta till
grund för ansvarsutkrävande och samråd om möjliga förbättringsåtgärder.
Kunskapsstödsutredningen pekade på att kunskapsstödet till professionerna som verkar i kommunal hälso- och sjukvård behöver
förstärkas. Utredningen menade att de förslag som de lämnade skulle
ses som ett första steg för förstärkt kunskapsstyrning i kommunal
hälso- och sjukvård.
För att möjliggöra ett effektivt genomförande av förslagen föreslog utredningen att en genomförandekommitté skulle tillsättas som
i samverkan med landstingen kunde genomföra de insatser som behövs
för att skapa förutsättningar för en förstärkt nationell kunskapsstyrning.
Budgetpropositionen för 2020 – hälso- och sjukvårdspolitik
I budgetpropositionen för 20204 skriver regeringen att i takt med att
landstingen tar ett allt större ansvar för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik vård behöver staten på motsvarande sätt utveckla
sin styrning med kunskap så att staten och sjukvårdshuvudmännen
tillsammans kan skapa ett sammanhållet nationellt system. Regeringen skriver också att det är viktigt att partnerskapet inom hälsooch sjukvårdsområdet samverkar med partnerskapet inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård för att få till en helhet
inom det samlade kunskapsstyrningssystemet. Regeringen bedömer
att det kommer att krävas ett hållbart och långsiktigt engagemang
från alla ingående aktörer för att garantera en mer kunskapsbaserad
och jämlik vård för patienterna. Regeringen lyfter också behov av att
utveckla den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården för
att det ska vara möjligt att bl.a. följa de stora strukturreformer som
4

Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020. Utgiftsområde 9. Hälso- och sjukvårdspolitik.
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pågår t.ex. gällande omställningen av den nära vården och den högspecialiserade vården. Uppföljningen behöver kunna identifiera var
behoven är som störst i vårdens strukturer, processer och resultat,
för att stödja en jämlik, jämställd och resurseffektiv hälso- och
sjukvård.

2.3

Tidigare utredningsförslag av betydelse
för uppdraget

Det finns flera tidigare utredningar vars förslag har relevans för vårt
uppdrag. Vi vill uppmärksamma på några utredningar som tidigare
har lämnat förslag inom området. I det följande uppmärksammar vi
särskilt också förslag om uppföljning.
I februari 2017 överlämnade Ansvarskommittén sitt slutbetänkande – Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft.5 Utredningen hade ett brett uppdrag att titta på hela samhällsorganisationen, i vilken hälso- och sjukvården var en väsentlig del. Utredningen
föreslog bl.a. att den statliga styrningen skulle renodlas till normering samt att ett ramverk för kunskapsstyrning skulle inrättas. Ramverket innebar att den statliga kunskapsstyrningen skulle samordnas
avseende kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för att bli en
tydligare part gentemot kommuner och landsting, att regionala kunskapscentra skulle inrättas samt att staten skulle ges ett tydligare
mandat för nationell uppföljning och utvärdering. Utredningen pekade
på att staten på olika sätt behöver stödja den regionala och lokala
kunskapsbildningen och kunskapsspridningen. Kommittén skriver
att ”Många studier visar att passiv spridning av information har ringa
påverkan på hälso- och sjukvården. För att resultat skall nås krävs en
systematisk och aktiv styrning. Staten bör vara tydlig och ställa krav
som möjliggör en effektiv spridning av kunskap”. Kommittén menade
att uppföljningen av hälso- och sjukvården är en förutsättning för att
kunna tillförsäkra medborgarna en likvärdig vård. När det gäller en
mer samordnad uppföljning skriver kommittén ”att flera olika myndigheter samtidigt följer upp praxisförändringar i hälso- och sjukvården, får till följd att huvudmännen adresseras från flera håll. Detta
leder till ett administrativt merarbete för huvudmännen och gynnar
inte heller tydligheten i statens styrning”. Vidare skriver kommittén
5

SOU 2007:10 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft.
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”att flera myndigheter har i uppdrag att studera praxisförändringar
inom landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård kan kanske
motiveras utifrån den enskilda myndighetens perspektiv. Sammantaget innebär dock bristen på samordning att statens styrning blir
otydlig och att hälso- och sjukvården inte ser vad staten prioriterar i
sin uppföljning.” För att utveckla uppföljningen föreslog Ansvarskommittén att en ny utredning skulle tillsättas som bl.a. skulle titta
på lagstiftningen när det gäller data och registerfrågor i syfte att den
öppna redovisningen av hälso- och sjukvården skulle bli mer heltäckande samt att rollfördelningen bland aktörerna skulle bli tydligare.
I maj 2012 presenterades förslag i samma anda som Ansvarskommittén av en annan utredning, Statens vård- och omsorgsutredning.
Utredningen lämnade i betänkandet Gör det enklare! förslag mot
bakgrund av uppdraget att se över hur staten genom sina myndigheter på ett bättre sätt skulle kunna verka för ett effektivt och
långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem.6 Utredningen belyste
att statens stöd och styrning inte möter vården och omsorgens
behov. Utredningens bedömning var att det arbetssätt som kallas
kunskapsstyrning var en nyckelfaktor för att kunna hantera många
av de utmaningar och frågor som sektorn står inför. Kunskapsstyrning beskrivs av utredningen som en succesiv process där kunskap
sprids, resultat följs upp och ny kunskap skapas med stöd av uppföljning. Utredningen menade att myndigheterna bör utveckla formerna
för samverkan när det gäller framtagning av kunskapsunderlag och
rekommendationer, kommunikation och spridning av resultaten och
systematisk uppföljning och utvärdering av effekterna av kunskapsstyrningen. Utredningen föreslog en ny myndighetsstruktur med fyra
nya myndigheter, varav en kunskapsmyndighet som bl.a. skulle ansvara
för stödjande uppföljning samt en myndighet för välfärdsstrategi. En
central uppgift för den senare myndigheten föreslogs vara att följa och
utvärdera tillståndet inom vård- och omsorgssektorn.
Den dåvarande regeringen gick inte vidare med förslagen i Gör
det enklare!. Bland annat föreslogs i stället, i departementsskrivelsen
En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst,
att ett myndighetsgemensamt råd skulle bildas, Rådet för styrning
med kunskap, se avsnitt 5.3.7
6
7

SOU 2012:33 Gör det enklare!
DS 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
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I januari 2016 överlämnades betänkandet Effektiv vård till regeringen.8 Utredningen lämnade inga förslag när det gäller kunskapsstyrning, men gjorde bedömningen att statens roll i förhållande till
andra aktörer när det gäller kunskapsstöd i hälso- och sjukvården
bör utredas. Utredningen menade att det behövs fortsatt utredning
av hur de många olika aktörernas arbete med kunskapsstöd/kunskapsstyrning kan länkas samman. Vidare pekade utredningen på att i ett
samlat kunskapsstöd bör tillgången till kunskap om förbättringsarbete och implementering övervägas.
Tillitsdelegationen lyfter i sitt delbetänkande Jakten på den perfekta ersättningsmodellen vikten av uppföljning.9 Delegationen definierar uppföljning som en kontinuerlig granskning. Delegationen tar
bl.a. upp satsningar på uppföljning och utvärderingar jämte satsningar på forskning, systematisering av befintlig kunskap samt statistikproduktion som en förutsättning för att kunna styra med kunskap.

2.4

Definitioner och begrepp

Behandlingsformer
Utredningen använder begreppet behandlingsformer i vid bemärkelse. Det inkluderar exempelvis såväl läkemedel, kirurgi, fysioterapi,
psykologisk behandling, omvårdnad som förebyggande insatser.
Bästa möjliga/tillgängliga kunskap
Bästa möjliga, eller tillgängliga, kunskap i patientmötet definierar vi
som kunskap baserad på aktuell vetenskap och/eller beprövad erfarenhet, dvs. forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap.
När denna kunskap i patientmötet kombineras med patientens situation, önskemål och erfarenheter samt den professionelles bedömning
och kliniska expertis tillämpas vad man kallar för evidensbaserad
praktik.

8
9

SOU 2016:2 Effektiv vård.
SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen.
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Hälso- och sjukvård
Med hälso- och sjukvård avses verksamhet som omfattas av hälsooch sjukvårdslagen10, tandvårdslagen11, smittskyddslagen12 och annan
liknande verksamhet som syftar till att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
Kommunal hälso- och sjukvård
I utredningen använder vi begreppet kommunal hälso- och sjukvård.
Med detta avser vi kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, dvs.
hälso- och sjukvård som kommunen är huvudman för oavsett utförare.
Kunskapsstyrning
Utredningen definierar kunskapsstyrning som alla de aktiviteter som
behövs på alla nivåer för att varje patientmöte ska vara grundat på
bästa möjliga kunskap. Vi använder begreppet för aktiviteter utförda
av samtliga aktörer. Statlig styrning med kunskap utgör en delmängd
av statens arbete med kunskapsstyrning.
Nationell, regional respektive lokal nivå
I betänkandet används begreppen nationell, regional respektive lokal
nivå, särskilt i relation till kunskapsstyrning. Med nationell nivå avses
perspektivet hela Sverige. Med regional avses sjukvårdsregionen
eller, om texten rör samarbete mellan kommunerna, länsnivå. Lokal
nivå avser sjukvårdshuvudmannens nivå, dvs. i var och en av de 21 regionerna eller 290 kommunerna beroende på kontext.

10
11
12

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Tandvårdslagen (1985:125).
Smittskyddslagen (2004:168).
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Nationell uppföljning
Uppföljning definieras som att faktiska skeenden i hälsosystemet
kartläggs och dokumenteras. En uppföljning ger en översiktlig bild,
så värderingsfritt som möjligt. Med nationella uppföljning avser vi
uppföljning avseende hela Sverige. Data är den information som ligger
till grund för uppföljningen.
Nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Med ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
avses att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på
alla nivåer. Se avsnitt 2.6. En mer utförlig och vetenskaplig beskrivning återfinns i bilaga 4.
Professioner
Med professioner avses samtliga professioner inom hälso- och sjukvården om inte annat anges i texten. Se avsnitt 4.2.
Sjukvårdshuvudman
I 2 § hälso- och sjukvårdslagen anges att med huvudman avses den
region eller den kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda
hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en
eller flera vårdgivare bedriva verksamhet.
Socialtjänst
Med socialtjänst avses enligt Socialstyrelsens termbank i första hand
den verksamhet som regleras genom bestämmelser i socialtjänstlagen13, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga14, lagen
om vård av missbrukare i vissa fall15 och lagen om stöd och service
13

Socialtjänstlag (2001:453).
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
15
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
14
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till vissa funktionshindrade16, samt personlig assistans som utförs
med assistansersättning som regleras i socialförsäkringsbalken17.
Vårdens förbättringsarbete
Ett av utredningens huvuduppdrag är att vidareanalysera hur vårdens
förbättringsarbete kan stärkas. Vår tolkning av direktivet är att begreppets användning avser fånga en bred ansats avseende förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Det handlar om
tillämpning och förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga kunskap. Att tillämpa kunskap handlar både om att börja omsätta denna
kunskap i praktiken (implementering) och om att arbeta löpande
med ett systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete). Utredningen
använder därför i betänkandet den något bredare beskrivningen
”implementering och förbättringsarbete” som synonymt med direktivets begrepp vårdens förbättringsarbete.

2.5

Utredningens utgångspunkter och avgränsningar

Utredningen har tre grundläggande utgångpunkter för sitt arbete.
Utgångspunkterna är i) målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet
för patienten, ii) att vi har fokus på staten, regionerna och kommunerna som aktörer samt iii) att vi ser vårt uppdrag som delar av
en större helhet – ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Dessa beskrivs i korthet i avsnittet nedan. En längre
beskrivning av det sammanhållna systemet finns i avsnitt 2.6.
En annan utgångpunkt i utredningens arbete har varit att lämna
förslag som är realistiska att genomföra utifrån rådande förhållanden
och inom en relativt kort tidshorisont. Därav följer att utredningen
har förhållit sig till rådande ansvarsförhållande mellan staten, regionerna och kommunerna samt även till rådande myndighetsstruktur.
En annan aspekt i den del av vårt uppdrag som handlar om nationell uppföljning är tillgång till data. Vi har avgränsat oss från att närmare gå in på frågan, eftersom den är komplex och bedöms inte
rymmas inom utredningens arbete. Däremot har vi på ett mer övergripande plan beaktat frågan.
16
17

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110).
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Tre grundläggande utgångpunkter
Nedan följer en kortfattad beskrivning av utredningens grundläggande utgångpunkter.
i) Målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet för patienten
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) anger att målen med svensk hälsooch sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska ges
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälsooch sjukvård ska ges företräde till vården. Målen har preciserats i sex
dimensioner av god vård, dvs. att vården ska vara kunskapsbaserad
och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges
i rimlig tid. Utredningen tar i sitt uppdrag avstamp i denna målbild,
dvs. vi menar att ytterst handlar utredningens arbete om att bidra
med förutsättningar för att bättre kunna nå målen och därmed bidra
till att skapa värde för patienten.
ii) Fokus på staten, regionerna och kommunerna som aktörer
Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet med många aktörer. Alla har det gemensamt att syftet ytterst är att skapa värde för
patienten. Sverige har valt att organisera hälso- och sjukvården så att
staten har det övergripande ansvaret medan utföraransvaret ligger på
de båda sjukvårdshuvudmännen, dvs. regioner och kommuner. Om
regionernas ansvar i någon mening kan uppfattas som självklart som
utförare av hälso- och sjukvård är vår bild inte densamma när det
gäller kommunerna. Kommunerna ansvarar för cirka 25 procent av
hälso- och vården i Sverige (se avsnitt 4.5). Det är ett omfattande
ansvar som inte minst mot bakgrund av utvecklingen mot den nära
vården är något som torde växa.
Till detta ska läggas att regioner och kommuner har en kommunal
självstyrelse. Den svenska hälso- och sjukvården har därmed i grunden en inbyggd komplexitet och utmaning genom att huvudmännen
ska ta sitt eget ansvar för verksamheten samtidigt som staten har ett
övergripande ansvar för hälso- och sjukvård. Statens ansvar för
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hälso- och sjukvården är å sin sida fördelat mellan flera olika myndigheter, där regeringen ansvarar för att styra sina myndigheter.
Till bilden av vilka som är verksamma i hälso- och sjukvården, ska
läggas en rad andra aktörer. Det finns bl.a. läkemedelsbolag, medicintekniska företag, apotek, professionsföreningar, högskolor och
universitet m.fl. som alla på olika sätt är en del i svensk hälso- och
sjukvård och en del av den kunskapsbaserade vården.
Mot bakgrund av utredningens uppdrag har vi valt att fokusera på
aktörerna staten, regionerna och kommunerna.
iii) Vårt uppdrag är delar av en större helhet - ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Utredningens centrala uppdrag är att lämna förslag på en statlig
funktion för nationell uppföljning av hälso- och sjukvården samt
vidareanalysera förslaget från Kunskapsstödsutredningen om hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Dessa uppdrag rör, enligt utredningen, två viktiga delar i ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård – i) uppföljning och analys som ett kunskapsbaserat underlag för utveckling av policy på regeringsnivå, samt ii) förutsättningar för tillämpning av kunskap i patientmötet. En längre
beskrivning av ett nationellt sammanhållet systemet för kunskapsbaserad vård följer i avsnitt 2.6.

2.6

Ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård

Med ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
avser utredningen att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar
gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälsooch sjukvård på alla nivåer. På den lokala nivån, dvs. i regioner och
kommuner, handlar det om att skapa förutsättningar för att bästa
möjliga kunskap används i varje patientmöte. På den regionala och
nationella nivån, dvs. på sjukvårdsregional och statlig nivå, i hälsosystemet handlar det om att beslut ska vara så välinformerade som
möjligt utifrån kunskap, patienters perspektiv etc. Allt det som görs
för att nå en kunskapsbaserad vård kan även sammanfattas som kunskapsstyrning. Det avser alla de aktiviteter som behövs på alla nivåer
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för att varje patientmöte ska vara grundat på bästa möjliga kunskap18.
Att använda bästa möjliga kunskap inkluderar även att prioriteringar
har gjorts bl.a. med hänsyn till ekonomiska förutsättningar, se avsnitt 4.1.
Bästa möjliga kunskap i patientmötet definierar vi som kunskap
baserad på aktuell vetenskap och/eller beprövad erfarenhet, dvs.
forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap. När denna
kunskap i patientmötet kombineras med patientens situation, önskemål och erfarenheter samt den professionelles bedömning och kliniska expertis tillämpas vad man kallar för evidensbaserad praktik.
Beslut i patientmötet baseras således på den sammanvägda kunskapen från forskning, profession och patient.
För att förslagen avseende utredningens centrala uppdrag ska få
bästa möjliga effekt, dvs. bättre bidra till att ta oss närmare målen i
HSL om en god hälsa och en vård på lika villkor för befolkningen,
anser utredningen att man även behöver titta närmare på hur det sammanhållna systemet fungerar som helhet.
Fem komponenter i ett sammanhållet system
Vi har valt att beskriva ett sammanhållet systemet med hjälp av fem
komponenter. Utöver de komponenter som är centrala i vårt uppdrag – i) systematisk uppföljning och analys samt ii) tillämpning och
förutsättning för tillämpning – ingår iii) identifiering och prioritering av frågor och behov, iv) generering av kunskap samt v) generering av vägledningar och ställningstaganden.
Nedan beskrivs övergripande de olika komponenterna i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. En mer
utförlig och vetenskaplig beskrivning återfinns i bilaga 4. Vi vill först
inleda med några grundläggande utgångpunkter som vinner på att
tydliggöras.
En grundläggande utgångspunkt för ett sammanhållet system är
att berörda aktörer verkar samordnat – snarare än isolerat – mot de
mål som är gemensamma. Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård handlar om hur staten, regionerna och kommunerna bäst kan arbeta tillsammans för att uppnå målen för hälsooch sjukvården. För att systemet ska kunna vara sammanhållet krävs
18

SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
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det dock betydligt mer än en gemensam målbild. Det finns en rad
olika faktorer som är viktiga för att systemet som helhet ska sträva
mot målen på ett effektivt sätt. Det handlar om vilka frågor eller
behov man prioriterar, vem som gör vad samt hur man arbetar i
systemet för att få det effektivt (se kapitel 14).
Övergripande handlar ett sammanhållet systemet om att optimera helheten och inte enbart varje del för sig. Här finns det en stor
potential att öka värdet och minska risken för resursslöseri i hela
systemet. Det är först när aktörerna agerar utifrån ett helhetsperspektiv och synkroniserat i relation till varandra som vi kan uppnå
en optimal effekt av de insatser som görs. För att nå förståelse för
vem som bör göra vad och hur detta ska ske i ett sammanhållet
system så behöver man också se på vilka typer av uppgifter som utförs
inom systemet för att bygga den kunskapsbaserade vården. Uppgifterna, eller komponenterna som vi väljer att kalla dem, pågår alla
samtidigt i systemet med olika aktörer involverade på olika nivåer.
Komponenterna är sammanlänkade med varandra eftersom det finns
ett ömsesidigt beroende mellan såväl det arbete som utförs som de
aktörer som utför dem.
Identifiering och prioritering av frågor och behov
Frågor eller behov kan t.ex. vara ett gap/brist, såsom en identifierad
ojämlikhet inom ett visst område, eller ett kunskapsbehov, till
exempel avsaknad av registerdata på ett specifikt hälsoområde eller
avseende en ny metod. Det är en indikation på att något behöver
göras eller förändras. Det kan således både handla om behov och
frågeställningar kopplade till den kliniska vardagen och till policyfrågor på regional eller nationell nivå. Uppföljning och analys är ett
centralt verktyg för att identifiera frågor och behov. Frågor kan
också identifieras av en rad olika aktörer såsom patienter, professioner, kommuner, regioner eller myndigheter. Det finns inte möjlighet
att hantera alla frågor eller behov som identifieras och därför sker av
nödvändighet en prioritering av dessa och således en nedprioritering
av andra. För att systemet ska bli ändamålsenligt är det centralt att
prioriteringsprocesserna är transparanta, systematiska och utformade utifrån målen med hälso- och sjukvården. Det behövs även en
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samordning av prioriteringar ibland aktörerna i systemet som helhet
(se kapitel 14).
Hur en prioriterad fråga eller ett prioriterat behov bäst hanteras
måste sedan ses i relation till alla komponenter i ett sammanhållet
system. Behöver vi forskning eller systematisk kunskap för att tillgodose behovet? Eller handlar det om att ta fram en vägledning?
Eller är det så att det är förutsättningar för tillämpning som behöver
komma till stånd? Eller behöver frågan lösas genom förändringar i
uppföljningar för att man bättre ska kunna förstå och förbättra andra
aspekter av vården? Identifiering och prioritering av frågor kan
således leda till att åtgärder eller förändringar vidtas i en eller flera
delar i systemet.
Figur 2.1

60

De huvudsakliga komponenterna i ett sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård. Ringarna i mitten illustrerar
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Systematisk uppföljning och analys
Uppföljning är en beskrivning av verkligheten, ”hur gick det?”. Det
innebär att följa utveckling och mäta vad som faktiskt har hänt.
Analys handlar om att närmare granska och förstå det man har följt
upp, inte bara konstatera. Uppföljning och analys på alla nivåer är av
vikt för att kunna göra rätt insatser och vidta rätt åtgärder för att
kunna bli ännu bättre och öka kvalitet, effektivitet och jämlikhet i
hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvårdssystemet sker en
rad olika uppföljningar på olika nivåer. Uppföljningar av hälso- och
sjukvården kan t.ex. röra hälsotillstånd, väntetider och kostnader.
Uppföljning kan också handla om kartläggning av åtgärder i hälsosystemet som är av mer strukturell eller systematisk karaktär, t.ex.
effekter av statliga initiativ. I kapitel 9 kan man läsa mer om nationell
uppföljning. På den lokala nivån är uppföljning och analys en central
del i det lokala förbättringsarbetet (se kapitel 10).
Tillämpning och förutsättningar för tillämpning
Att tillämpa kunskap, vägledningar eller ställningstaganden, handlar
om att omsätta underlaget eller beslutet i praktiken. Det innebär
tillämpning i den kliniska vardagen eller i agerandet på policynivå.
Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv organisation, varför
tillgång och förmedling av tillförlitlig kunskap är centralt för verksamheten.
För att man ska kunna tillämpa kunskap behöver även förutsättningar för detta finnas. Att tillämpa kunskap handlar både om att
börja omsätta bästa möjliga kunskap i praktiken (implementering)
och om att arbeta löpande med ett systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete). Forskning kring tillämpning visar att det är en rad
olika faktorer och förutsättningar som är avgörande för tillämpningen. Det är således komplext. Det kan handla om alltifrån hur
kunskapsstöd är utformade, om man har tillgång till stöd, har rätt
utbildning etc. till organisatoriska och juridiska förutsättningar.
I kapitel 10 kan man läsa mer om detta.

61

Utredningens uppdrag och arbetets genomförande

SOU 2020:36

Generering av forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap
samt vägledning eller ställningstaganden
Generering av forskningsbaserad eller systematisk kunskap handlar
om att utveckla kunskap med hjälp av vedertagna metoder så att
kunskapen som tas fram är tillförlitlig och relevant och därmed kan
tillämpas i hälso- och sjukvården. Forskningsbaserad kunskap bygger
på en sammanställning av forskningsstudier och kan belysa en rad
olika frågor. t.ex. behandlingseffekter eller hur patienter värderar ett
visst utfall. Det kan också röra sig om forskningsbaserad kunskap på
områden som rör hälsosystemet i sig, exempelvis studier av utveckling av riktlinjer, förbättringsarbete, kvalitetsutveckling, implementering eller uppföljning. För vissa målgrupper räcker det med att denna
kunskap finns tillgänglig för att tillämpas i hälso- och sjukvården.
För andra grupper kan det finnas behov av tydligare vägledning i vad
som bör göras. Vägledningar är ett samlingsnamn för exempelvis
riktlinjer, rekommendationer, vårdprogram eller beslutsstöd i olika
former. De kan vara av olika karaktär och rikta sig till olika målgrupper och beslutsnivåer i hälso- och sjukvården. På policynivå är
det mer relevant att tala om ställningstagande hur man ska möta ett
visst behov. Grunden för vägledningen eller ställningstagandet är
den sammanvägda forskningsbaserade eller systematiskt utvecklade
kunskapen, men man behöver här även göra olika typer av värderingar, även inkluderat etiska bedömningar.
Komponenterna påverkar och påverkas ömsesidigt
Ett sammanhållet system behöver ta i beaktande att komponenterna
i systemet påverkar och påverkas ömsesidigt. Det innebär att utformningen av varje komponent behöver ta andra komponenter samt
helheten i beaktande. Det sker även återkoppling mellan komponenterna, till exempel kan arbetet med vägledningar belysa aspekter
av vad ny forskningsbaserad kunskap bör adressera. Likaså kan man
vid tillämpning återkoppla till vad som behöver justeras vad gäller
vägledningar, och uppföljning och analys kan återkoppla till verksamhetens tillämpning. Om man ser till utredningens huvuduppdrag
kan man konstatera att ett fungerande system som helhet är en nödvändighet både för att uppföljning och analys ska kunna leda till ett
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ändamålsenligt agerande och för att det ska finnas tillförlitlig och
relevant kunskap att tillgå i det lokala förbättringsarbetet.

2.7

Utredningens genomförande

I det följande avsnittet beskrivs hur utredningen har arbetat med
uppdraget. Ett genomgående inslag i utredningens arbete har varit
dialog och möten. Utredningen har träffat en rad olika aktörer enskilt
och i olika grupperingar. Det har varit värdefullt både för att inhämta
information och pröva olika idéer.
Insamling, inläsning och dialoger
Utredningen har kontinuerligt tagit del av forskning, myndighetsrapporter och annan litteratur som har varit av relevans för uppdraget.
Utredningen har samlat in information genom bl.a. intervjuer
och enkäter. Intervjuerna har genomförts med en rad olika företrädare för myndigheter, kommuner och regioner, privata aktörer,
politiker m.fl. utifrån förberedda frågor. Enkäterna har fokuserat på
de delar av uppdraget där vi har sett behov av fördjupad information.
Enkäterna har vänt sig till myndigheter, kommuner, regioner och
styrelsen för regionernas nationella system för kunskapsstyrning i
hälso- och sjukvård.
Dialog och samverkan har skett kontinuerligt med olika aktörer.
Även dessa dialoger har bidragit till insamlingen av information.
I direktivet föreskrivs att utredningen ska samråda med företrädare för sjukvårdshuvudmännen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt med samtliga myndigheter med centrala uppgifter
som berör uppdraget, Rådet för styrning med kunskap, partnerskapet samt andra berörda aktörer såsom patient- och professionsföreningar samt läkemedelskommittéerna. Utredningen har samverkat med alla dessa aktörer. Därutöver har utredningen träffat en rad
andra aktörer och experter som har haft betydelse för uppdraget.
Utredningen har valt att ha en senior rådgivare knuten till uppdraget i form av docent Lars-Torsten Larsson. Utredningen har också
haft ett samarbete med forskaren, medicine doktor Linda Richter
Sundberg vid Umeå universitet.

63

Utredningens uppdrag och arbetets genomförande

SOU 2020:36

Längre arbetsmöten med olika teman
Ett arbetssätt som utredningen har använt sig av är längre arbetsmöten kring fokuserade teman. Utredningen har arrangerat flera
sådana möten med en sammansättning av olika aktörer, beroende på
ämne och syfte. För utredningen har det varit ett sätt att tillsammans
med de medverkande fördjupa sig i frågeställningar eller utmaningar
kopplade till utredningens uppdrag utifrån olika perspektiv.
Expertgrupp och patientreferensgrupp
Socialdepartementet beslutade den 16 april 201919 att tillsätta en
expertgrupp till utredningen bestående av företrädare för 14 olika
organisationer. Utredningen har träffat gruppen vid sju tillfällen.
Experterna och de sakkunniga representerade SKR, Region Jönköping/
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, Östergötlands län/de regionala samverkans och stödstrukturerna, Socialstyrelsen, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Läkemedelsverket,
Läkarförbundet, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Sveriges Farmaceuter, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa samt Socialdepartementet. Utredningen har sett ett stort värde i expertgruppens bidrag.
Utöver de ordinarie expertgruppsmötena har utredningen fört dialog och haft enskilda möten med flera av experterna, såväl enskilt
som i mindre grupper, om vissa av utredningens frågor.
Utredningen valde också att bilda en patientreferensgrupp med
sex företrädare. Syftet med gruppen var att diskutera och få kunskap
om patienters perspektiv i de frågor som vi har haft att hantera.
Patientreferensgruppen har medverkat under hela arbetets gång och
bidragit på ett värdefullt sätt. Mötena med patientreferensgruppen
har skett i nära anslutning till varje expertgruppsmöte. Därigenom
har patientreferensgruppen bidragit med inspel till expertgruppsmötena. I gruppen ingick representanter från Astma- och allergiförbundet, Riksförbundet HjärtLung, Unga reumatiker, Cancerfonden, WED-förbundet och Scizofreniförbundet. Sammansättningen
av gruppen skedde efter dialog med några patientföreträdare med
syfte att skapa en grupp med olika perspektiv och erfarenheter.
19

Socialdepartementet. Förordnande i utredningen sammanhållen kunskapsstyrning (S2018:12).
Dnr S2019/01001/FS.
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Dialog med utredningar med beröringspunkter
Utredningen har kontinuerligt haft dialog med flera pågående och
avslutade utredningar med beröringspunkter. Utredningen har vid
några tillfällen träffat utredningen Samordnad utveckling för god
och nära vård20. Bland annat har vi gemensamt träffat deras referensgrupp bestående av kommundirektörer. Vi har haft dialog med Läkemedelsutredningen21 och utredningen Framtidens socialtjänst22 främst
mot bakgrund av den del av vårt uppdrag som handlar om stöd i
vårdens förbättringsarbete. Därutöver har vi träffat en rad andra utredningar, bl.a. utredningen Sammanhållen information inom vård
och omsorg23, utredningen Styrning för en jämlik vård24, Tillitsdelegationen25, utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre26, utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen27 och Kommittén för teknologisk innovation
och etik – KOMET28.

20

S2017:01 Samordnad utveckling för god och nära vård.
S2016:07 Läkemedelsutredningen.
22
S2017:03 Framtidens socialtjänst.
23
S2019:01 Sammanhållen information inom vård och omsorg.
24
S2017:08 Styrning för en jämlik vård.
25
Fi 2016:03 Tillitsdelegationen.
26
S2019:04 Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.
27
S2018:11 Välfärdsteknik i äldreomsorgen.
28
N2018:04 Kommittén för teknologisk innovation och etik – KOMET.
21
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I detta kapitel ges en översiktlig redogörelse för de viktigaste bestämmelserna på området som särskilt berör de frågeställningar som utredningen har att ta ställning till.
Det svenska hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket är omfattande. Regelverket består av mer än 250 författningar, dvs. lagar, förordningar och föreskrifter av olika omfattning. Den svenska hälso- och
sjukvårdslagstiftningen är utformad som en skyldighetslagstiftning
till skillnad från en rättighetslagstiftning. Det innebär att tillhandahållandet av nödvändig hälso- och sjukvård är en skyldighet för samhället. Hälso- och sjukvård hanteras således inte som en rättighet som
den enskilde kan utkräva på juridisk väg.1
Det finns ett antal författningar som berör utredningens uppdrag.
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821) innehåller grundläggande och övergripande bestämmelser på hälso- och
sjukvårdsområdet. I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser
i t.ex. tandvårdslagen (1985:125). Patientsäkerhetslagen (2010:659)
är ett annat exempel på lagstiftning av övervägande generell karaktär.
Lagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område omfattar dessutom lagar som reglerar särskilda områden. Några exempel är läkemedelslagen (2015:315) och lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. I övrigt omfattar det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket
åtskilliga förordningar samt olika statliga myndigheters föreskrifter.
Andra grundläggande författningar av betydelse för hälso- och sjukvården är regeringsformen och kommunallagen.

1

Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag.
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Regeringsformen och kommunallagen
Det allmänna ska enligt regeringsformen, förkortadRF, verka för goda
förutsättningar för hälsa. Kommunerna sköter lokala och regionala
angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens
grund. Den kommunala självstyrelsen utgör en grund för det svenska
samhällssystemet och innebär att det ska finnas en självständig och,
inom vissa ramar, fri bestämmanderätt för kommuner och regioner.
Grunden för kommunernas och regionernas existens, ställning, organisation och verksamhet är reglerad i regeringsformen och kommunallagen.
Kommuner och regioner får enligt kommunallagen (2017:725)
själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till området eller invånarna om det inte åligger någon annan.
Kommunallagen anger vidare att det på vissa områden finns särskilda
föreskrifter om kommunernas och regionernas befogenheter och
skyldigheter. Hälso- och sjukvården är ett sådant område.
I regeringsformen finns regler för hur normgivningsmakt kan
delas mellan riksdagen och regeringen. Med normgivningsmakten
avses rätten att besluta rättsregler, dvs. sådana regler som är bindande
för enskilda och myndigheter. Regeringsformen medger även att normgivningsmakt i vissa fall kan överlåtas åt kommuner.
I kommunallagen regleras bl.a. kommunernas och regionernas
kompetens, befogenheter och organisation.
Hälso- och sjukvårdslagen
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, är den centrala
lagen för hälso- och sjukvården. Lagen trädde i kraft den 1 april 2017
och ersatte då den tidigare hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Syftet
med den nya hälso- och sjukvårdslagen var att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med
intentionen om en målinriktad ramlag. Hälso- och sjukvårdslagen
har en struktur och uppbyggnad i form av fem avdelningar och kapitel
med löpande paragrafnumrering inom varje kapitel. Nästan alla bestämmelser i den tidigare hälso- och sjukvårdslagen har förts över till den
nuvarande hälso- och sjukvårdslagen. De flesta av paragraferna är
utformade helt i överensstämmelse med motsvarande bestämmelser
i den äldre lagen, eller skiljer sig från dessa bestämmelser enbart i
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språkligt eller redaktionellt hänseende. Ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak i förhållande till tidigare lag har skett. Ett
fåtal nya bestämmelser har tillkommit.2
Lagen innehåller mål för hälso- och sjukvården. Där anges en god
hälsa och en god vård på lika villkor för hela befolkningen som mål.
Vidare ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans värdighet. Den som har det största
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.
Hälso- och sjukvårdslagen innehåller även definitioner av centrala
begrepp såsom huvudman och vårdgivare. Med huvudman avses i
denna lag den region eller den kommun som enligt lagen ansvarar för
att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska
område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet. Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region, kommun, annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och
sjukvårdsverksamhet. Hälso- och sjukvården ska enligt hälso- och
sjukvårdslagen bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Detta
innebär att hälso- och sjukvård särskilt ska vara av god kvalitet med
god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet,
kontinuitet och säkerhet, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten
och personalen samt vara lätt tillgänglig. Regionerna och kommunerna är huvudmän för hälso- och sjukvården. Kommunerna har
ansvar för hälso- och sjukvård för personer som bor i vissa boendeformer, för dem som vistas i viss dagverksamhet och för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende
förutsätter att kommunen kommit överens med regionen om att ta
över sådant ansvar. Om det finns flera behandlingsalternativ som
står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska
patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon
föredrar. Regionen ska ge patienten den valda behandlingen om det
med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.
I hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser för ledning och
kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården. Av dessa framkommer bl.a.
att ledningen av hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den
främjar kostnadseffektivitet. Det ska finnas en verksamhetschef,
som är ansvarig för verksamheten. Det framkommer vidare att
2

Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag.
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kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. All hälso- och sjukvård ska ha den personal, de lokaler
och den utrustning som behövs för att kunna ge patienterna god vård.
Patientlagen
Patientlagen (2014:821), förkortad PL, innehåller bestämmelser som
syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet till
inflytande i hälso- och sjukvården eller som har direkt betydelse för
vårdens utformning. Vid införandet av patientlagen framhölls bl.a.
att det är angeläget att stärka och tydliggöra patientens ställning i
hälso- och sjukvården samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.3 I lagen framhålls också att patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och
som står i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
I lagen finns bestämmelser om informationsplikten gentemot
patienten. Det klargörs även att hälso- och sjukvård som huvudregel
inte får ges utan patientens samtycke. Lagen innehåller vidare bestämmelser om möjligheter för en patient att i vissa fall få en ny medicinsk
bedömning och att välja utförare av offentligt finansierad primärvård
och öppen specialiserad vård i hela landet.
Patientsäkerhetslagen
Patientsäkerhetslagen (2010:659), förkortad PSL, syftar till att främja
hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns bl.a. bestämmelser om anmälan av
verksamhet, vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete, skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal
m.fl., tillsynen av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) samt straffbestämmelser och
överklagande.
Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i patientsäkerhetslagen
bl.a. den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården
samt apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller
3

Prop. 2013/14:106 Patientlag.
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lämnar råd och upplysningar. Lagen innehåller bestämmelser som
reglerar ansvaret för vårdgivaren men även personal i hälso- och
sjukvården. Socialstyrelsen är behörig myndighet att besluta om bl.a.
legitimation.
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt ge patienten sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller
dessa krav. Den som har ansvar för hälso- och sjukvården ska bl.a. se
till att patienten får upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de
behandlingsmetoder som finns. Hälso- och sjukvårdspersonal bär
själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. Yrkesansvaret innebär bl.a. att om uppgifter delegeras till någon ur hälsooch sjukvårdspersonalen utför han eller hon dessa under eget yrkesansvar. Hälso- och sjukvårdspersonalen har också skyldighet att
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och ska därför rapportera risker för vårdskador till vårdgivaren.
Vårdgivaren har en skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård upprätthålls. Vårdgivaren ska se
till att personalens kompetens tillgodoser kravet på god vård. Det
innebär bl.a. att vårdgivaren ska arbeta förebyggande för att minska
risken att patienter drabbas av vårdskador samt utreda och vidta en
rad åtgärder i samband med vårdskador.
Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av
IVO. Av patientsäkerhetslagen framgår att med hälso- och sjukvård
enligt lagen avses verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detaljhandel med läkemedel
enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Patientsäkerhetslagen gäller således för verksamhet som omfattas av bl.a. hälso- och
sjukvårdslagen eller tandvårdslagen.
I patientsäkerhetslagen definieras vidare tillsyn bl.a. som granskning av att hälso- och sjukvårdsverksamhet och dess personal uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut
som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
IVO:s tillsyn ska främst inriktas på granskning av att vårdgivaren
fullgör sina skyldigheter att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Tillsynen ska främst syfta till att förebygga skador och
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eliminera risker i hälso- och sjukvården samt stödja och granska
verksamheten och hälso- och sjukvårdspersonalens åtgärder.
I patientsäkerhetslagen beskrivs vidare vilka åtgärder som kan
vidtas mot hälso- och sjukvårdspersonal och vårdgivare som inte
fullgör sina skyldigheter eller bryter mot bestämmelser som gäller
verksamheten. För den som har en legitimation att utöva sitt yrke
kan det bli aktuellt med en prövotid eller återkallelse av legitimation.
Vårdgivaren står under tillsyn av IVO som i sin tillsyn kan besluta
om föreläggande (även vid vite) att fullgöra sina skyldigheter. IVO
kan besluta om förbud att bedriva verksamheten.
IVO ska efter anmälan pröva klagomål mot hälso- och sjukvården
och dess personal. Anmälan får göras av den patient som saken gäller
eller, om patienten själv inte kan anmäla saken, en närstående till
honom eller henne. Vårdgivaren och i vissa situationer även hälsooch sjukvårdspersonal, har emellertid enligt patientsäkerhetslagen
en skyldighet att i vissa fall göra anmälan till IVO.
Sammansättningen i HSAN och nämndens handläggning regleras
också i patientsäkerhetslagen. HSAN prövar bl.a. frågor om prövotid och återkallelse av legitimation eller begränsning av förskrivningsrätt.
I lagen ges även bestämmelser om möjligheten att överklaga
beslut som fattats av HSAN, IVO och Socialstyrelsen.
Patientdatalagen
Patientdatalagen (2008:355), förkortad PDL, tillämpas vid vårdgivares
behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Bestämmelserna syftar till att informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet
och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Personuppgifter
ska utformas och i övrigt behandlas så att patientens och övriga
registrerades integritet respekteras och att dokumenterade personuppgifter hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
Patientdatalagen innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s
dataskyddsförordning vid sådan behandling av personuppgifter inom
hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad eller där
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling
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av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.
Patientdatalagen innehåller också bestämmelser om skyldigheten
att föra patientjournal, grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet, utlämnande av uppgifter och handlingar samt viss uppgiftsskyldighet.
Lagen omfattar även bestämmelser om sammanhållen journalföring,
nationella och regionala kvalitetsregister, rättigheter för den enskilde,
omhändertagande och återlämnande av patientjournal.
Tandvårdslagen
I tandvårdslagen (1985:125) och tandvårdsförordningen (1998:1338)
regleras hur tandvården ska utföras samt regionernas ansvar för tandvården.
I tandvårdslagen definieras målet för och kraven på en god tandvård. Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på god
tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Detta innebär att det
ska läggas särskild vikt vid förebyggande åtgärder, att den ska vara
tillgänglig och av god kvalitet. En god tandvård innebär också att
vårdgivare tillgodoser patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, att vården bygger på respekt för patientens självbestämmande och integritet, samt att vården främjar goda kontakter mellan
patienten och tandvårdspersonalen. Vårdgivare ska så långt som möjligt, utforma samt genomföra vården och behandlingen i samråd med
patienten. Vårdgivare ska också upplysa patienten om hans eller hennes
tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som finns. Innan
vårdgivare börjar en behandlingsperiod ska patienten upplysas om
vad behandlingen kan komma att kosta.
Av tandvårdslagen framgår att varje region ska erbjuda en god
tandvård åt dem som är bosatta inom regionen. Regionen ska även
erbjuda en god tandvård till dem som, utan att vara bosatta i Sverige,
har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer
av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpning av systemen för
social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Regionerna ansvarar också för
tandvårdsstödet till äldre och funktionshindrade som har ett stort
omsorgsbehov. Denna vård omfattar bland annat en avgiftsfri mun-
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hälsobedömning och individuell rådgivning. För personer som behöver
tandvård som ett led i sjukdomsbehandling och som behöver oralkirurgi har regionerna också ett ansvar. Regionerna ansvarar även för
den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården.
Lagen om läkemedelskommittéer
Lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer tillkom samtidigt som
kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överfördes från staten till
regionerna. Läkemedelskommittéverksamheten var tidigare frivillig
för regionerna.
Genom lagen om läkemedelskommittéer infördes ett obligatoriskt krav på en eller flera läkemedelskommittéer i varje region med
uppgift att genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen. Rekommendationerna
ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen
inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som
behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Lagen anger att varje läkemedelskommitté i den omfattning som behövs, ska samverka med andra
läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter, universitet
och högskolor.
Av lagstiftningen följer att det är upp till varje region att bestämma
hur många kommittéer som ska finnas och vilket organ inom regionen som ska tillsätta en kommitté. Regionen bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden för ledamöterna.
Socialtjänstlagen
Utgångspunkten i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, är att
den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Varje
kommun svarar för socialtjänsten inom kommunen, och har det
yttersta ansvaret för att de enskilda invånarna får det stöd och den
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hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar
som vilar på andra huvudmän.
Kommunen får träffa överenskommelse med regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. När den enskilde har behov av
insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska
kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan.
Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och det ska
finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra
uppgifterna. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Kommunen är skyldig att tillhandahålla så kallad särskild boendeform för service och omvårdnad av äldre och att inrätta bostäder med
särskild service för dem som till följd av fysiska, psykiska eller andra
skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring. Kommunen ansvarar vidare för att planera sina insatser för äldre och personer med
fysiska eller psykiska funktionshinder. I planeringen ska kommunen
samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
förkortad LSS, är en rättighetslagstiftning som syftar till att garantera personer med funktionsnedsättning insatser för särskilt stöd
och service. Lagen omfattar de personer som ingår i personkretsen,
dvs. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd, personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld
eller kroppslig sjukdom, eller personer med andra varaktiga fysiska
eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller
service.
Av lagen framgår att verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet för insatserna enligt lagen är att den enskilde
får möjlighet att leva som andra. Det framgår vidare att verksam-
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heten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra
berörda samhällsorgan och myndigheter samt att den ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Lagen innehåller även bestämmelser om insatserna för särskilt
stöd och service samt ansvaret för regioner och kommuner.
Läkemedelslagen
I Läkemedelslagen (2015:315), läkemedelsförordningen (2015:458)
och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel regleras bl.a. arbetet med läkemedelssäkerhet.
Syftet med läkemedelslagen är främst att skydda människors och
djurs liv, hälsa och välbefinnande samt värna om folkhälsan och skydda
miljön. Läkemedelslagen reglerar t.ex. krav på läkemedel samt godkännande, registrering och tillstånd till försäljning av läkemedel, krav
för försäljning av läkemedel, säkerhetsövervakning, kontroll och återkallelse, klinisk läkemedelsprövning, tillverkning, import och annan
införsel samt försiktighetskrav vid hantering av läkemedel och aktiva
substanser.
Ett läkemedel ska enligt läkemedelslagen vara av god kvalitet och
ändamålsenligt. Läkemedelsverket ska ansvara för ett system för säkerhetsövervakning som har till syfte att samla in, registrera, lagra och
vetenskapligt utvärdera uppgifter om misstänkta biverkningar av läkemedel som godkänts för försäljning.
Enligt läkemedelsförordningen ska Läkemedelsverket som ett led
i säkerhetsövervakningen av humanläkemedel möjliggöra och underlätta för konsumenter och hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket.
Vidare ska Läkemedelsverket säkerställa att uppgifterna till den vetenskapliga utvärderingen av rapporter om misstänkta biverkningar av
läkemedel är exakta och möjliga att kontrollera samt genomföra
åtgärder för att identifiera biologiska läkemedel som är föremål för
en rapport om en misstänkt biverkning och som förskrivs, lämnas ut
eller säljs i Sverige. Läkemedelsverket ska vidare lämna upplysningar
om bl.a. hur konsumenter och hälso- och sjukvårdspersonal kan
rapportera misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Om det är nödvändigt att genomföra skyndsamma åtgärder
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på grund av misstanke om säkerhetsrisker med ett humanläkemedel,
ska Läkemedelsverket inleda det samrådsförfarande som avses i
artiklarna 107i och 107j i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/26/EU, och i artikel 107k i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/83/EU.
Av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel framgår bl.a. att den som bedriver
verksamhet inom hälso- och sjukvården snarast ska rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Av föreskrifterna och allmänna råden framgår vidare att vårdgivaren med stöd av
ledningssystemet ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera
och förbättra verksamheten. Vårdgivaren ska också utöva egenkontroll. Egenkontrollen kan innefatta jämförelser av verksamhetens
resultat med uppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister enligt
patientdatalagen samt jämförelser av verksamhetens resultat dels med
uppgifter i öppna jämförelser, dels med resultat för andra verksamheter.
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• Hälso- och sjukvårdslagen anger att målen med svensk hälsooch sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors
lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den
som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges
företräde till vården.
• Prioriteringsplattformen, God vård samt Vetenskap och beprövad erfarenhet är grundläggande principer som hälso- och
sjukvården har att förhålla sig till.
• Staten ansvarar för den övergripande hälso- och sjukvårdspolitiken. Ansvaret utövas främst genom lagar och förordningar samt genom regeringens styrning av de statliga myndigheterna.
• Regionerna och kommunerna är huvudmän för hälso- och sjukvården och ansvarar för utförandet av vården.
I detta kapitel ges en övergripande bild av grundläggande fakta om
hälso- och sjukvården och dess organisering. Kapitlet inleds med en
beskrivning av de övergripande målen och grundläggande principerna
för hälso- och sjukvården. Därefter följer en beskrivning av centrala
aktörer. Vi beskriver aktörerna i vårdmötet – patienter och professioner. Därefter fortsätter vi med organisering och ansvar avseende
de aktörer som utredningen särskilt har fokuserat på – staten, regionerna och kommunerna. Vi redogör också för några andra aktörer
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Kapitlet avslutas med en redo-
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görelse av kostnader för hälso- och sjukvården, fördelat på kommuner och regioner.

4.1

Mål och ramar för hälso- och sjukvården

Riksdagen ger ramarna för hälso- och sjukvården genom lagstiftning
på hälso- och sjukvårdsområdet. Hälso- och sjukvård berörs övergripande i regeringsformen i bestämmelsen om att det allmänna ska
verka för goda förutsättningar för hälsa. Enligt portalparagrafen i hälsooch sjukvårdslagen eftersträvas en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.1 Hälso- och sjukvården ska ges med respekt
för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska
ges företräde till vården.
Utifrån propositionen som ligger till grund för denna lagstiftning
kan man läsa att detta innebär i princip att det bör vara möjligt för
alla, oavsett var man bor i landet, att vid behov och på lika villkor få
del av hälso- och sjukvårdens tjänster. Av det följer att möjligheterna
att vid behov få vård inte får hindras av ekonomiska, sociala, språkliga, religiösa, kulturella eller geografiska förhållanden. Möjligheterna att få vård får heller inte påverkas av faktorer såsom ålder, kön,
förmåga att ta initiativ, utbildning, betalningsförmåga, nationalitet,
kulturella olikheter, sjukdomens art eller varaktighet. Däremot är
det angeläget att värna om dem som är särskilt utsatta och att sträva
efter att jämna ut skillnader, så att alla får likvärdiga möjligheter att
till exempel sätta sig in i vad ett planerat behandlingsprogram har för
innebörd.2
Hälso- och sjukvård ska också ges på lika villkor, oavsett personliga och geografiska förhållanden.3 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har i sin rapport Olik eller ojämlik4 fördjupat
resonemangen om denna centrala utgångpunkt för hälso- och sjukvården. Myndigheten skriver att det faktum att vård ska ges på lika
villkor även följer av lagstiftning om objektivitet, opartiskhet, saklig1

3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Prop. 1981/82:97 Om hälso- och sjukvårdslag m.m.
3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30); Prop. 1981/82:97 Om hälso- och sjukvårdslag
m.m.
4
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Olik eller ojämlik. 2019:4. 2019.
2
3
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het, likabehandling och likställdhet.5 Enligt diskrimineringslagstiftningen är alla former av diskriminering som huvudregel förbjudna
inom hälso- och sjukvården.6
Hälso- och sjukvården ska vidare också arbeta för att förebygga
ohälsa. Bestämmelsen gäller all hälso- och sjukvård, oavsett huvudman.7
Att hälso- och sjukvårdslagstiftningen är av ramlagskaraktär innebär att den lämnar stora delar av ansvaret till regionerna och kommunerna för utformningen och planeringen av hälso- och sjukvårdssystemen utifrån sina förutsättningar. Samtidigt är en grundläggande
princip i lagstiftningen som styr de kommunala verksamheterna att
medborgarna ska garanteras en likvärdig samhällsservice oberoende
av var de bor i landet.8
Regeringen utvecklar sitt mål på hälso- och sjukvårdspolitikens
området i Budgetpropositionen för 2020. Där framgår det att målet
för hälso- och sjukvårdspolitiken är att befolkningen ska erbjudas en
behovsanpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. En
sådan vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig.9 På det folkhälsopolitiska området är regeringens övergripande mål att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.10
Grundläggande principer för hälso- och sjukvården
Prioriteringsplattformen
En grundläggande utgångpunkt för hur hälso- och sjukvården ska
bedrivas i Sverige är den s.k. prioriteringsplattformen. År 1997 ställde
sig riksdagen bakom de riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och
sjukvården som föreslagits i regeringens proposition Prioriteringar
inom hälso- och sjukvården och som byggde på prioriteringsutredningens slutbetänkande Vårdens svåra val11. Grundtanken är att efter5

Se t.ex. 1 kap. 9 § regeringsformen, 5 § förvaltningslagen (2017:900) och 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725).
6
2 kap. 13 § diskrimineringslagen (2008:567).
7
3 kap. 1–2 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
8
Statskontoret. Statens styrning av kommunerna. 2016:24. 2016.
9
Prop. 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019. Utgiftsområde 9. Hälso- och sjukvårdspolitik.
10
Prop. 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019. Utgiftsområde 9. Folkhälsopolitik.
11
SOU 1995:5 Vårdens svåra val.
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sträva en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Den fastslagna plattformen ska vara vägledande för alla som fattar prioriteringsbeslut. Prioriteringsplattformen har tre grundläggande och rangordnade etiska principer:12
• Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde
och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
• Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att hälso- och sjukvårdens
resurser bör fördelas efter behov.
• Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att en rimlig relation mellan
kostnader och effekt bör eftersträvas vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder.
Dessa principer ska vara vägledande för prioriteringar på både statlig
nivå och på landstingskommunal och primärkommunal nivå.13 Principerna är rangordnade så att människovärdesprincipen går före
behovs- och solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen. Innebörden av detta är bland annat att svåra
sjukdomar går före lindrigare även om de svåraste tillstånden kostar
väsentligt mycket mer.14
God vård
Det finns olika författningskrav på vårdens kvalitet och utförande
som alla huvudmän och vårdgivare måste följa. En grundläggande
utgångspunkt är att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så
att kraven på en god vård uppfylls. Detta innebär enligt lagen att
hälso- och sjukvården särskilt ska
• vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,
• tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
• bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,

12

Prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården.
Prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården.
14
www.sls.se/etik/prioriteringsplattformen (hämtad 19.12.12).
13

82

SOU 2020:36

Hälso- och sjukvårdens organisering

• främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och
• vara lätt tillgänglig.15
Vårdgivaren ska se till att det finns den personal, de lokaler och den
utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.16
Socialstyrelsen har utvecklat begreppet god vård i sex dimensioner, som utgår från både patienters förväntningar på vården och
gällande lagstiftning:17
• Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att
vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa
möjliga sätt.
• Säker hälso- och sjukvård. Säker hälso- och sjukvård innebär att
vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete.
• Patientfokuserad hälso- och sjukvård. En patientfokuserad hälsooch sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet
för individens specifika behov, förväntningar och värderingar, och
att dessa vägs in i de kliniska besluten.
• Effektiv hälso- och sjukvård. Med effektiv hälso- och sjukvård
avses att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt för att uppnå
uppsatta mål. Detta innebär att vården utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer baserat på tillståndets svårighetsgrad och kostnadseffektiviteten för åtgärderna.
• Jämlik hälso- och sjukvård. Jämlik hälso- och sjukvård innebär
att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla.
• Hälso- och sjukvård i rimlig tid. Hälso- och sjukvård i rimlig tid
innebär att ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som han eller hon har behov av.

15

5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30); 3 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
17
Socialstyrelsen. God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och
sjukvården. Socialstyrelsen. 2007.
16
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Vetenskap och beprövad erfarenhet
All vård ska ges i överenstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet. Vidare ska alla patienter ges sakkunnig och omsorgsfull
vård.18 När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten ges
möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska ges den valda behandlingen, om det med hänsyn till den
aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.19 Vad gäller vilka behandlingsmetoder
som ska användas i vården, regleras det som utgångspunkt inte i detalj.

4.2

Hälso- och sjukvård handlar ytterst om vårdmötet
– mötet mellan patienter och professioner

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen och grundläggande principer handlar i huvudsak om att definiera mål, förutsättningar och krav för hur
hälso- och sjukvården ska bedrivas. Själva utförandet av vården sker
i mötet mellan patienten och den professionelle. Nedan följer en
beskrivning av dessa centrala aktörer.
Patienterna
En patient kan beskrivas som en individ som är i kontakt med hälsooch sjukvården för att t.ex. få en diagnos för sina besvär eller behandling för någon sjukdom. Synen på patienten och dess roll i hälso- och
sjukvården är något som succesivt har förändrats. Vårdanalys skriver
i sin rapport Från mottagare till medskapare om den nu rådande
utvecklingen mot en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. Att
hälso- och sjukvården är personcentrerad innebär att den utgår från
individens behov, preferenser och resurser i alla delar av patientens
vårdprocess – innan, under, mellan och efter ett vårdmöte eller kontakt.20 Begreppet personcentrerad vård har enligt Vårdhandboken 21
vuxit fram som en beskrivning av god omvårdnad, både nationellt
18

6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
7 kap. 1 § patientlagen (2014:821).
20
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Från mottagare till medskapare. Rapport 2018:08.
2018.
21
www.vardhandboken.se (hämtad 20.04.24).
19
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och internationellt. Användning av ordet patient anses av företrädare
för inriktningen personcentrerad vård i högre grad betona sjukdomen,
den sjuka kroppen eller kopplingen till en sjukvårdsinrättning, framför människan med sina unika resurser och erfarenheter. I Vårdhandboken används dock ordet patient. Utredningen har också valt
att använda ordet patient.
Sedan 2014 finns en patientlag22 (2014:821). Lagen syftar till att
stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens
integritet, självbestämmande och delaktighet. För att stödja och hjälpa
patienter och deras närstående, huvudsakligen med att föra fram
synpunkter och klagomål till vårdgivare, ska det enligt lag finnas en
eller flera patientnämnder i varje region och kommun.23 Patientnämnderna tillhandahåller och hjälper också patienter att få den
information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen och hjälper patienter att vända sig till rätt myndighet. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans. Deras arbetsområde
omfattar all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt vissa
socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen. De ansvarar även för tandvård som bedrivs av regionerna.
Professionerna
Professionerna utgörs av den hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar
i offentlig och privat hälso- och sjukvård. En stor del av professionerna arbetar som behandlare av patienter, men det finns även flera
som arbetar i mer administrativa funktioner inom hälso- och sjukvårdssystemet.
För flera yrken i hälso- och sjukvården och tandvården krävs
legitimation. Olika regler styr vad som krävs för att få legitimation.
Legitimationen ska vara en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. All hälso- och
sjukvårdspersonal, oavsett om man är legitimerad eller inte, har ett
personligt yrkesansvar för hur man utför sina arbetsuppgifter. Grunden i det egna yrkesansvaret är att arbeta utifrån vetenskap och

22
23

Patientlag (2014:821).
Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
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beprövad erfarenhet och ge patienterna en sakkunnig och omsorgsfull vård.24
I september 2019 fanns det totalt 22 legitimationsyrken inom
hälso- och sjukvård i Sverige.25 Dessa var: apotekare, arbetsterapeut,
audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut
eller sjukgymnast, hälso- och sjukvårdskurator, kiropraktor, läkare,
logoped, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut,
röntgensjuksköterska, receptarie, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.
Därutöver finns det även andra personalkategorier i hälso- och
sjukvården där det inte är tydligt vad som krävs i form av kunskaper,
färdighet eller utbildning, t.ex. undersköterskor och tandsköterskor.
Frågan om reglering av yrket undersköterska bereds för närvarande
i Regeringskansliet.

4.3

Organisering och ansvar – staten, regionerna
och kommunerna

I det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och
sjukvården delat mellan staten, regionerna och kommunerna.
Staten
Staten ansvarar genom regeringen för den övergripande hälso- och
sjukvårdspolitiken. För att regeringen ska kunna ta det övergripande
ansvaret har den några olika verktyg till sitt förfogande. Det statliga
ansvaret utövas främst genom lagar och förordningar och genom
regeringens styrning av de statliga myndigheterna på området. Utjämningssystemet, som syftar till att alla regioner och kommuner
genom ett generellt statsbidrag ges likvärdiga möjligheter och förutsättningar, är också centralt. Därutöver finns också möjlighet att
rikta specialdestinerade statsbidrag.
I statens ansvar ingår också ansvar för forskning, utbildning m.m.,
vilket kopplar till ansvaret för hälso- och sjukvårdspolitiken. Statens
ansvar för forskning handlar om att bedriva och finansiera forskning.
24
25

www.socialstyrelsen.se (hämtad 19.12.12).
www.socialstyrelsen.se (hämtad 19.09.15).
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Forskning utgör en av tre uppgifter för universitet och högskolor.26
Lärosätena beslutar väsentligen själva om vilken forskning de ska
bedriva. Därutöver finns det myndigheter som har i uppdrag att
bidra med finansiering av forskning. Exempel på det är Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd (Forte), Vetenskapsrådet och
Verket för innovationssystem (Vinnova) som utifrån sina instruktioner har i uppgift att bidra med forskningsmedel. Dessa myndigheter har inom ramen för sina uppdrag möjlighet att i olika grad styra
vilken forskning som de väljer att finansiera.
I statens utbildningsansvar, som utövas genom högskolor och
universitet, ligger att tillhandahålla utbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Staten ansvarar också för att utfärda legitimation för alla de
vårdyrken som är legitimationsgrundande. Legitimationen utfärdas
av Socialstyrelsen, och innebär ett stort ansvar för den legitimerade
att på egen hand tillämpa sina förvärvade kunskaper. Staten förutsätter att dessa yrkesgrupper följer vissa spelregler, där egenkontrollen
intar en central plats, dvs. att uppföljning sker av verksamheten och
att avvikelser fortlöpande korrigeras. Den legitimerade professionen
lämnas dock inte utan statlig kontroll. Staten kan vid bl.a. grov
oskicklighet återkalla legitimation.27 Det finns även statligt utfärdade
regelverk med krav på systematiskt kvalitetsarbete.28
Den statliga styrningen syftar ofta till att skapa större nationell
likvärdighet. Styrning kan också användas för att säkerställa att verksamhet genomförs och tillhandahålls på ett lagligt korrekt, transparent och förutsägbart sätt. Den statliga styrningen kan således vara
både hård eller mjuk beroende på hur tvingande den är. Vilken styrning som staten väljer att använda beror på vilket problem som ska
lösas. Regelstyrning räknas till hård styrning och är juridiskt tvingande eller villkorligt styrmedel. I det som brukar benämnas som mjuk
styrning handlar det om att stimulera, påverka eller upplysa. Exempel på mjuka styrmedel är information, överenskommelser, kunskapsstöd, vägledningar eller rådgivning i syfte att upplysa och stimulera
hälso- och sjukvården i en viss riktning. Även uppföljning och utvärdering kan sägas ingå i denna kategori.

26

www.uka.se (hämtad 20.03.02).
8 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
28
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
27
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Regionerna
En region är enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) en huvudman
med ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet. Sveriges 21 regioner ansvarar för att organisera hälso- och
sjukvården så att alla medborgare har tillgång till god vård. Gotland
är en kommun med regionsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar,
och kallas därför också för region.
Enligt HSL ska regionen erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
den som är bosatt inom regionen och ska också verka för en god
hälsa hos befolkningen. Regionen ska erbjuda både öppenvård och
slutenvård. Slutenvård är sådan hälso- och sjukvård som ges till en
patient som är intagen vid en vårdinrättning. Öppenvård definieras
som annan hälso- och sjukvård än sluten och bedrivs bl.a. i form av
primärvård och öppen specialiserad vård såsom specialistläkarmottagningar. I regionens ansvar ingår det övergripande ansvaret för
såväl finansiering som tillhandahållande av denna hälso- och sjukvård. Regionen är därmed huvudman för huvuddelen av hälso- och
sjukvården i Sverige, inklusive all specialistsjukvård. Den hälso- och
sjukvård som regionen är huvudman för kan utföras antingen i regionens egen regi eller i regi av andra aktörer.
För att utnyttja resurserna effektivare har regionen samordnat sig
i s.k. sjukvårdsregioner. En sjukvårdsregion består av ett kommunalförbund29 med sjukvårdshuvudmän som samverkar kring utnyttjandet av regionens sjukvårdsresurser. Medlemmarna i Sveriges sex
sjukvårdsregioner utgörs huvudsakligen av regioner. Undantaget är
Gotlands län, där uppgifterna sköts av Gotlands kommun. Region
Halland är medlem i två olika kommunalförbund, eftersom de södra
kommunerna i Hallands län ingår i Södra sjukvårdsregionen och de
norra kommunerna i Västra sjukvårdsregionen. Indelningen framgår
av tabell 4.1.

29

Kommuner och regioner får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till sådana förbund. Medlemmarna överlämnar kommunal verksamhet
till förbundet. Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person. 3 kap. 8 §,
9 kap. 1–18 §§ kommunallagen (2017:725).
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Sveriges sex sjukvårdsregioner och regioner i dessa

Sjukvårdsregion

Landstingsregion

Norra sjukvårdsregionen

Region Norrbotten
Region Västernorrland
Region Västerbotten
Region Jämtland Härjedalen
Region Västmanland
Region Gävleborg
Region Sörmland
Region Örebro län
Region Värmland
Region Dalarna
Region Uppsala
Region Stockholm
Region Gotland
Region Östergötland
Region Kalmar län
Region Jönköpings län
Västra Götalandsregionen
Region Halland (norra delen*)
Region Halland (södra delen**)
Region Skåne
Region Blekinge
Region Kronoberg

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
Sydöstra sjukvårdsregionen

Västra sjukvårdsregionen
Södra sjukvårdsregionen

*Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun.
**Halmstads kommun, Hylte kommun, Laholms kommun.

Kommunerna
Varje kommun är, i likhet med regionerna, huvudman med ansvarar
för att erbjuda hälso- och sjukvård. Denna hälso- och sjukvård kan
utföras antingen i kommunens egen regi eller i regi av andra utförare.
Sverige har 290 kommuner. Gotland räknas både som kommun och
som region. Kommunerna har ett ansvar för hälso- och sjukvård i
vissa särskilda boendeformer, dagverksamhet och hemsjukvård i
ordinärt boende, men inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare.
De läkarresurser som behövs ska regionen avsätta till kommunerna.
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Kommunen är huvudman för hälso- och sjukvård i
• Permanent särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet
som är reglerade i Socialtjänstlagen30.
• Bostad med särskild service (LSS-boenden) samt daglig verksamhet som är reglerade i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade31.
• Det egna hemmet, kallat ordinärt boende, i form av hemsjukvård
om regionen och den aktuella kommunen kommit överens om
att kommunen ska ta över ansvaret för sådan hälso- och sjukvård.
Sådan överenskommelse har nåtts med samtliga regioner utom
Region Stockholm.
Kommunerna ger därmed hälso- och sjukvård till många äldre och
till personer med funktionsnedsättning.
Den kommunala självstyrelsen
En grundläggande utgångpunkt som präglar ansvar och styrning av
den svenska hälso- och sjukvården är den kommunala självstyrelsen,
som utgör en av grunderna i den svenska samhällsorganisationen.
Den kommunala självstyrelsen är så central att den slås fast i regeringsformens inledande bestämmelse. Med kommuner avses både
regional och kommunal nivå, dvs. både regioner och kommuner.32
Motiven för den kommunala självstyrelsen är både demokratiska
och effektivitetsinriktade. Det politiska systemets legitimitet anses
bli starkare genom att självstyrelsen ger medborgarna möjlighet till
lokalt inflytande, och till ansvarsutkrävande av den genomförda politiken. Effektiviteten menar man gynnas av möjligheterna att anpassa
kommunens verksamhet till lokala förutsättningar och behov.
Den kommunala självstyrelsen innebär att kommunerna får ta ut
skatt för att sköta sina uppgifter och att beslutanderätten utövas av
valda församlingar. Det innebär också att statsmakterna i styrningen
av kommunerna måste ta hänsyn till kommunernas egen beslutande30

Socialtjänstlag (2001:453).
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
32
1 kap. regeringsformen.
31
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rätt. En proportionalitetsbedömning måste göras när begränsningar
i den kommunala självstyrelsen övervägs.33 Det betyder att inskränkningar i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är
nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.34 De
kommunala verksamheterna består dels av ett stort antal obligatoriska uppgifter som staten har lagt på kommunerna, dels vissa frivilliga uppgifter som utgår från den kommunala allmänna kompetensen. Som en följd av den kommunala självstyrelsen har det också
etablerats en finansieringsprincip.35 Den kommunala finansieringsprincipens innebär att kommuner och regioner inte ska behöva höja
skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya
statliga uppgifter. Finansieringsprincipen är grundläggande för de
ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn, och
gäller i båda riktningarna. Finansieringsprincipen omfattar statligt
beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar sikte på kommunal
verksamhet.

4.4

Andra aktörer

Privata aktörer
Regioner och kommuner får enligt kommunallagen36, efter beslut i
fullmäktige, lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en
juridisk person eller en enskild individ. I HSL anges dessutom att
regioner och kommuner med bibehållet huvudmannaskap får sluta
avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen eller
kommunen ansvarar för enligt lagen.37 Detta innebär att kommuner
och regioner kan välja att antingen bedriva verksamheten i egen regi
eller anlita en privat utförare. Som exempel kan nämnas att 2017 uppgick andelen vårdcentraler som drivs i privat regi till cirka 43 procent.38
Andra privata aktörer som på ett eller annat sätt har en roll i
hälso- och sjukvården är apoteken och läkemedelsföretagen.
33

14 kap. 3 § regeringsformen.
Statskontoret. Statens styrning av kommunerna. 2016:24. 2016.
35
Finansieringsprincipen är ingen lag men är godkänd av riksdagen och tillämpas sedan 1993.
36
3 kap. 16 § kommunallagen (2017:725).
37
15 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
38
Sveriges Kommuner och Regioner. Köp av verksamhet 2019 – Kommuner och regioner 2006–2018.
2019.
34
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Det finns över 1 400 öppenvårdsapotek i Sverige och branschen
domineras av fem apotekskedjor. Förutom apotekskedjorna finns
drygt 30 företag med ett eller ett fåtal apotek. Utöver öppenvårdsapotek finns även dos- och distansapotek.39
Läkemedelsbranschen satsar årligen cirka 9 miljarder kronor på
forsknings- och utvecklingsarbete i Sverige och tillsammans med dess
underleverantörer sysselsätts omkring 20 000 personer.40
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation. SKR fungerar som ett nätverk för
kunskapsutbyte och samordning mellan sina medlemmar, som utgörs av Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Fram till och
med slutet av november 2019 hette organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. SKL bildades i mars 2007 ur de två organisationerna Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.
Organisationerna hade dock redan samverkat i en gemensam tjänstemannaorganisation sedan 2005.
SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommunernas och regionernas verksamhet. Organisationen fungerar bl.a. som
ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning och ger service och
professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i
kommuner och regioner inom alla de frågor som kommuner och
regioner är verksamma inom.
Som arbetsgivarorganisation har SKR även till uppgift att teckna
centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor för
den dryga miljon människor som kommunerna och regionerna är
arbetsgivare för. SKR:s högsta beslutande organ är kongressen, där
politiker i regionfullmäktige och kommunfullmäktige väljer 451 ombud. Kongressen anger inriktningen för SKR:s arbete och utser styrelse och ordförande. SKR har kongress vart fjärde år, året efter ett
valår. Mellan kongresserna är det SKR:s styrelse som leder det politiska arbetet på SKR. Styrelsen får hjälp av arbetsutskott, delegationer och beredningar, varav hälso- och sjukvårdsberedningen är en .

39
40

www.tlv.se (hämtad 19.09.15).
www.lif.se (hämtad 19.09.15).
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Utgifter och kostnader

Omfattningen av statens, regionernas respektive kommunernas ansvar
speglas i utgifterna inom verksamhetsområdet. Totalt uppgick utgifterna för hälso- och sjukvård till drygt 500 miljarder kronor 2018,
vilket motsvarar 10,9 procent av BNP samma år.41 Den offentliga
sektorn stod för 85 procent av de totala utgifterna medan hushållen
genom patientavgifter och andra avgifter stod för cirka 14 procent.
Se tabell 4.2.

*Posten inkluderar huvudsakligen patientavgifter, inkl. för tandvård, samt utgifter för både
receptbelagda och receptfria läkemedel.
**Övriga utgörs av: Frivilliga sjukvårdsförsäkringar, företag och hushållens ideella organisationer.
Källa: SCB, hälsoräkenskaperna. Beräkningarna sker i enlighet med manualen A System of Health
Accounts 2011 (SHA 2011) vilken är gemensam för OECD, Eurostat och WHO. Utöver ordinarie hälso och sjukvård inkluderar statistiken bl.a. tandvård samt både receptbelagda och receptfria läkemedel.

Regionernas kostnader
Omfattningen av regionernas ansvar återspeglas också av att det är
den samhällssektor som står för den största andelen av utgifterna för
hälso- och sjukvård, närmare 58 procent, se tabell 4.2.
Att tillhandahålla hälso- och sjukvård är också regionernas främsta
uppgift. Omkring 90 procent av regionernas kostnader avser hälsooch sjukvård.42 Resterande kostnader avser regional utveckling. Drygt
hälften av kostnaderna inom området hälso- och sjukvård avser specialiserad somatisk vård. Det näst största området är primärvård som
står för drygt 18 procent av regionernas hälso- och sjukvårdskostnader. Se tabell 4.3.
41

SCB, hälsoräkenskaperna (publicerat 20.03.31).
SCB, Offentlig ekonomi, verksamhetsindelad statistik för regioner. Nettokostnad inkl.
läkemedelskostnad. Uppgifterna avser 2018. Statistiken avser totalen för riket, dvs. samtliga
regioner.
42
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Regionens kostnader fördelat per verksamhet, andel, 2018

*Huvudsakligen trafik- och infrastruktur.
Källa: SCB, Offentlig ekonomi, verksamhetsindelad statistik för regioner. Nettokostnad inkl.
läkemedelskostnad. Uppgifterna avser 2018, riket.

Kommunernas kostnader
Som framgår av tabell 4.2 står kommunerna för omkring en fjärdedel
av utgifterna för hälso- och sjukvården. Uppgiften härrör från hälsoräkenskaperna som beräknas enligt en internationellt överenskommen standard. I hälsoräkenskaperna ingår dock sedan 2011 så kallade
ADL-tjänster43, vilket är vissa tjänster som avser personlig omvårdnad. Dessa har traditionellt sett i Sverige klassificeras som social
omsorg snarare än hälso- och sjukvård. Beräknat exklusive ADLkomponenten omfattar kommunernas andel av utgifterna för hälsooch sjukvården drygt fem procent
Det kan också vara intressant att titta på hur stor andel av kommunens verksamhet som utgörs av hälso- och sjukvård. kommunernas ansvarsområde är betydligt bredare än regionernas. Pedagogisk verksamhet utgör det allra största området kostnadsmässigt,
drygt 46 procent. Det andra stora kostnadsområdet inom kommunerna är vad som redovisas under kategorin Vård och omsorg.
Drygt 40 procent av kommunernas kostnader gick till detta område.44
I redovisningen av fördelningen inom kategorin Vård och omsorg särskiljs inte hälso- och sjukvården tydligt från den sociala omsorgen. Av tabell 4.4 framgår att närmare hälften av medlen går till
vård och omsorg om äldre, men hur stor andel av detta som utgörs
av hälso- och sjukvård går inte att utläsa ur statistiken. Inte heller
43

ADL står för Activitites of Daily Living. Kostnaderna avser bara grundläggande ADL såsom
personlig omvårdnad och inte den del som avser exempelvis handling och städning, som kallas
IADL (Instrumental Activities of Daily Living).
44
SCB, Offentlig ekonomi, verksamhetsindelad statistik för kommuner. Nettokostnad. Uppgifter för 2018. Statistiken avser totalen för riket, dvs. samtliga kommuner.
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vad gäller insatser för personer med funktionsnedsättning går det att
utläsa hur stor andel som går till hälso- och sjukvård.
Tabell 4.4

Kommunernas kostnader inom området Vård och omsorg,
andel, 2018

Källa: SCB, Offentlig ekonomi, verksamhetsindelad statistik för kommuner. Nettokostnad. Uppgifterna
avser 2018, riket.

I tabell 4.4 ovan framgår viss information om hur stor andel av
kommunernas verksamhet som utgörs av hälso- och sjukvård. Statistiken utgår från kostnader fördelat på verksamhet då hälsoräkenskaperna, som avser utgifter, inte medger den finfördelningen. Som
noterat ger statistiken bara delvis svar på frågan. Ett alternativt sätt
att få en ungefärlig uppfattning om hur stor andel av kommunernas
verksamhet som utgörs av hälso- och sjukvård är att jämföra kommunernas utgifter för hälso- och sjukvård från hälsoräkenskaperna
med kommunernas samlade konsumtion, som uppgick till cirka
566 miljarder kronor 2016. Mätt på detta sätt motsvarade kommunernas utgifter för hälso- och sjukvård knappt 23 procent av kommunernas samlade konsumtion. Utan ADL-komponenten motsvarade kommunernas utgifter för hälso- och sjukvård omkring fyra
procent av kommunernas samlade konsumtion. Svårigheten i att finna
helt rättvisande mått inom den kommunala sektorn är en återspegling av hur integrerade insatserna av social omsorg och hälso- och
sjukvård i regel är inom kommunerna. Utmärkande för kommunernas arbete inom området är att de har att förhålla sig både till hälso-
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och sjukvårdslagstiftningen och till lagstiftningen avseende den sociala
omsorgen. I verksamheterna är det ofta samma personal som utför
båda typer av insatser.
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• På den statliga kunskapsstyrningsarenan agerar i dag regeringen och flera myndigheter. En beskrivning av dessa återfinns
i kapitlet.
• Statliga myndigheter ingår i olika samordningsorgan för en
mer ändamålsenlig kunskapsstyrning. Det finns bl.a. Rådet för
styrning med kunskap samt två olika partnerskap, ett till stöd
för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård och ett till stöd för
kunskapsstyrning i socialtjänsten. Därutöver finns en nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten.
Kapitlet inleds med en beskrivning av de statliga aktörerna – regeringen och myndigheter som bedöms ha en betydelse för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Därefter följer en redogörelse av samordningsorgan inom kunskapsstyrningsområdet där
statliga aktörer ingår. Kapitlet avslutas med en sammanställning av
vad myndighetschefer inom hälso- och sjukvårdsområdet anser att
myndigheterna bör göra tillsammans för att kunskapsstyrningen ska
vara samordnad och effektiv.
Kunskapsstyrning definieras av utredningen som alla de aktiviteter
som behövs på alla nivåer för att varje patientmöte ska vara grundat på
bästa möjliga kunskap. Staten har en betydande roll inom kunskapsstyrningen genom att bidra med forskning, stöd och förutsättningar
av olika slag samt uppföljning. Statlig styrning med kunskap ser vi
som en delmängd av statens arbete med kunskapsstyrning. I staten
är det regeringen och myndigheterna som är aktörerna. Regeringskansliet är en myndighet med särskild uppgift att bistå regeringen.
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Regeringen och myndigheter med ansvar
för hälso- och sjukvårdsfrågor

Regeringens styrning av sina myndigheter
Regeringen styr sina myndigheter främst genom instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. För vissa myndigheter är även
den lagstiftning som finns inom ett verksamhetsområde, såväl nationell lagstiftning som EU-rätt, av stor betydelse för hur myndigheten
utformar och bedriver sin verksamhet. Läkemedelsverket är ett sådant
exempel. Myndigheten har att efterleva strama regler och processer,
fastlagda i gällande direktiv och lagstiftning vad gäller EU-samverkan. Läkemedelsverket är operativt beroende av omvärlden utanför
Sverige, och deltar aktivt i myndighetsarbete i nära samverkan med
EU:s medlemsstater.
En instruktion är en förordning som beskriver myndighetens
grundläggande uppdrag. En instruktion ska spegla den långsiktiga
och regelbundet återkommande verksamheten. Varje myndighet får
också årligen ett regleringsbrev. Det är ett styrdokument med en
samling av mer kortsiktiga uppdrag och återrapporteringskrav till
myndigheten. Genom regleringsbrevet får myndigheten även sina
finansiella förutsättningar. Därutöver har regeringen också möjlighet att ge myndigheterna uppdrag genom att besluta om särskilda
regeringsbeslut.
Regeringen styr med andra ord över vilka uppgifter myndigheterna ska arbeta med, men får inte ingripa i myndighetsutövningen,
t.ex. hur myndigheten tillämpar en lag. Regeringen beslutar också
vem som ska vara myndighetschef samt utser ledamöter i insynsråd,
styrelser och nämnder.
Regeringskansliet stödjer regeringen att styra riket
och förverkliga sin politik
Enligt regeringsformen1 ska det finnas ett regeringskansli som bereder regeringsärenden och biträder regeringen och statsråden i deras
verksamhet. I detta ingår departement för olika verksamhetsgrenar.
Regeringen fördelar ärendena mellan departementen.
1

7 kap. 1 § regeringsformen.
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Myndigheten Regeringskansliet bestod under 2019 av Statsrådsberedningen, elva departement och Förvaltningsavdelningen. Myndigheten leds av statsministern, vilket innebär att statsministern är
såväl regeringschef som chef för myndigheten Regeringskansliet.
I varje departementsledning finns ett eller flera statsråd (ministrar),
varav ett statsråd är departementschef. Varje statsråd har stöd av en
politisk stab bestående av statssekreterare, politiskt sakkunniga och
pressekreterare. Statsrådet stöds också av tjänstemän vid departementet.
Regeringskansliet är alltså en politisk styrd organisation som till
övervägande del består av opolitiska tjänstemän. Av Regeringskansliets cirka 4 600 tjänstgörande medarbetare 2019 var ungefär 200 politiskt tillsatta.2 De av Regeringskansliets medarbetare som inte är
politiskt tillsatta har kvar sina anställningar oavsett vilka partier som
sitter i regeringen. Tjänstemännens uppgift är att bistå regeringen
med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och
utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. De arbetar
också med frågor avseende styrning av de statliga myndigheterna.
Statliga myndigheter som är centrala för kunskapsstyrning
inom hälso- och sjukvården
Det finns ett antal myndigheter som har uppdrag som bedöms vara
centrala i statens arbete med kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Gemensamt för alla dessa myndigheter, med undantag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, är att de ingår i
Rådet för styrning med kunskap, se avsnitt 5.2. Nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa myndigheters uppdrag. En mer utförlig
beskrivning av myndigheternas uppdrag återfinns i bilaga 3. En fördjupad beskrivning av berörda myndigheters arbete med uppföljning
finns i kapitel 9.
E-hälsomyndigheten har i uppdrag att ansvara för register och itfunktioner för läkemedelshanteringen. I myndighetens ansvar ligger
också att erbjuda vissa beslutsstöd kopplat till läkemedelshanteringen. En annan del i myndighetens uppdrag handlar om att samordna regeringens satsningar på e-hälsa.
Folkhälsmyndigheten har i uppdrag att verka för god folkhälsa
samt verka för ett effektivt smittskydd. Myndigheten har bl.a. ett
2

Regeringskansliets årsbok 2019.
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kunskapsuppbyggande och kunskapsspridande uppdrag när det handlar
om att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Myndigheten tar också fram kunskapsunderlag av varierande slag till olika
målgrupper. När det gäller uppföljning ska myndigheten ansvara för
uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer, bidra
med metoder för att beakta folkhälsoaspekter i uppföljningar samt
ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobaksområdet.
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har bl.a. i
uppdrag att finansiera och utvärdera forskning inom områdena hälsa
samt hälso- och sjukvård och socialtjänst. Forte bidrar även genom
att stödja implementering och användning av forskning i praktik.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn och
att göra tillståndsprövningar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst
och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Som en del av tillsynen ska myndigheten också pröva
klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Syftet med
tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är
säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra
föreskrifter.
Läkemedelsverket ansvarar för kontroll och tillsyn av läkemedel,
narkotika, vissa andra produkter som står läkemedel nära, medicintekniska och kosmetiska produkter m.m. I myndighetens uppdrag
ligger också att ge ut föreskrifter och allmänna råd samt lämna information till olika målgrupper inom myndighetens ansvarsområden.
Myndigheten producerar kunskapsunderlag av olika slag, såsom behandlingsrekommendationer.
Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag att främja ett
systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället. Det betyder att myndigheten bl.a. ska
ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till stöd för arbetet med
tillgänglighet och delaktighet, men även arbeta med uppföljningar
och analyser. Myndigheten ska bidra till kunskapsutveckling och sprida
kunskap avseende sitt ansvarsområde. Vid myndigheten finns ett Kunskapsråd som bl.a. ska identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för uppföljning och analys.
Myndigheten för vård och omsorgsanalys (Vårdanalys) är en analysmyndighet som ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv
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ska följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom
hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg samt även statliga reformer och initiativ. Myndigheten har ett särskilt uppdrag att bistå
regeringen med underlag och rekommendationer för effektivisering
av statlig verksamhet och styrning.
Socialstyrelsen har ett brett uppdrag att genom regler, kunskap
och statsbidrag bidra med förutsättningar till verksamhet som rör
hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård,
socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor
om alkohol och missbruksmedel. Centralt i uppdraget är att samordna,
stödja, följa upp och utvärdera. Myndigheten ska följa, analysera och
rapportera om sina ansvarsområden genom statistikframställning,
uppföljning, utvärdering och epidemiologiska studier. Socialstyrelsen
har flera olika uppgifter som rör statlig styrning med kunskap.
Socialstyrelsen ska bl.a. förmedla kunskap och utveckla ny kunskap
samt ta fram olika former av kunskapsstöd och föreskrifter.
Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande för Rådet för styrning
med kunskap.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska
vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder i
hälso- och sjukvården och i den verksamhet som bedrivs med stöd
av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ur ett medicinskt perspektiv där så är tillämpligt, samt
ur ett ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv. Myndigheten
ska systematiskt identifiera och aktivt informera om sådana metoder
i hälso- och sjukvården och socialtjänsten vars effekter det saknas
tillräcklig kunskap om.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska medverka till
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och
tandvård samt till en god tillgänglighet till läkemedel i samhället och
en väl fungerande apoteksmarknad. TLV har också ett tillsynsuppdrag.
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Andra myndigheter av betydelse för kunskapsstyrningen
inom hälso- och sjukvårdsområdet
Högskolor och universitet
Svenska universitet och högskolor har tre huvuduppgifter – utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.
År 2018 fanns det 17 universitet och 31 högskolor eller andra lärosäten. Statliga lärosäten är egna myndigheter. Inom ramen för en
övergripande lagstiftning fattar lärosätena de flesta beslut själva. Det
gäller bland annat organisation, intern fördelning av resurser, utbildningsutbud, utbildningens innehåll och utformning samt hur
många studenter som antas. Regeringen beslutar om vilka examina
som får förekomma och krav för examen, i form av omfattning och
mål. Lärosätena beslutar också själva om vilken forskning de ska
bedriva.3
Universitetssjukhus
Universitetssjukhus är ett sjukhus som förutom hälso- och sjukvård
också bedriver medicinsk forskning och utbildning av olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. I Sverige finns det universitetssjukhus i varje sjukvårdsregion, sammanlagt sju stycken. Dessa är:
• Akademiska sjukhuset, Uppsala
• Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
• Norrlands universitetssjukhus, Umeå
• Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
• Skånes universitetssjukhus, i Malmö och Lund
• Universitetssjukhuset i Linköping
• Universitetssjukhuset, Örebro.

3

Universitetskanslerämbetets årsrapport 2018.
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Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och
ger stöd till forskning inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer
myndigheten svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.4 Enligt
sin instruktion5 ska myndigheten bl.a. främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse, stödja forskarinitierad forskning
och initiera och stödja ämnesövergripande satsningar på forskning.
Verket för innovationssystem (Vinnova)
Verket för innovationssystem (Vinnova) ska enligt sin instruktion6
främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där innovationer och ny kunskap tas fram, sprids och används. För att uppnå
hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft ska myndigheten
verka för nyttiggörande av forskning och främjande av innovation.
Vinnova arbetar också för att stimulera samverkan mellan företag, universitet och högskolor, offentlig verksamhet, civilsamhället
och andra aktörer. Som ett exempel kan nämnas att Vinnova och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2018 slöt en överenskommelse för att genom samarbete stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. Samarbetet ska bidra till ökad kvalitet och bättre
service i de tjänster som kommuner och regioner erbjuder medborgare, näringsliv och civilsamhälle.7
Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på att främja
innovation.8 Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering.

4

www.vr.se, (hämtad 20.04.24).
Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.
Förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem.
7
Vinnova. Överenskommelse mellan Verket för innovationssystem (Vinnova) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet. Dnr 201705430. 2017.
8
Vinnovas årsredovisning 2019.
5
6
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Samordningsorgan inom
kunskapsstyrningsområdet

Det finns i dag några olika samordningsorgan inom kunskapsstyrningsområdet mellan statliga myndigheter samt mellan statliga myndigheter och företrädare för regioner eller kommuner. Samtliga organ
syftar till att genom samordning uppnå en mer ändamålsenlig verksamhet. I det följande avsnittet följer en beskrivning av Rådet för
styrning med kunskap, Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning
inom socialtjänsten, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning
inom hälso- och sjukvård samt Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S).
Rådet för styrning med kunskap
Den 1 juli 2015 bildades Rådet för styrning med kunskap avseende
hälso- och sjukvård och socialtjänst, kallat Rådet. Regeringen gjorde
bedömningen i budgetpropositionen för 20159 att den statliga kunskapsstyrningen behövde förändras genom att bli effektivare och
mer samordnad. Med statlig kunskapsstyrning avsåg regeringen att
föreskrifter och olika former av kunskapsstöd som statliga myndigheter tar fram och som riktar sig till huvudmän och olika professioner. För att uppnå detta föreslogs att Rådet skulle bildas. Departementsskrivelsen En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
och socialtjänst10 utgjorde grund för detta ställningstagande.
Rådets arbete styrs av förordning11 om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst, och har till uppgift att
säkerställa att styrningen med kunskap avseende hälso- och sjukvård
och socialtjänst som statliga myndigheter ansvarar för utgör ett stöd
för regioner och kommuner samt olika professioner. Styrningen
med kunskap sker enligt förordningen genom de icke bindande
kunskapsstöd och föreskrifter som syftar till att bidra till att hälsooch sjukvård och socialtjänst bedrivs i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Rådet ska vara ett forum för samverkan kring
strategiska frågor om kunskapsutveckling och nyttiggörandet av
9

Prop. 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015, utgiftsområde 9, Hälso- och sjukvårdspolitik.
DS 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
11
Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
10

104

SOU 2020:36

Statens arbete med kunskapsstyrning

forskning och innovationer avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Förordningen föreskriver att patienters och brukares
synpunkter och erfarenheter ska beaktas i myndigheternas styrning
med kunskap. Rådets arbete ska anpassas till de behov som huvudmän och professioner har.
I Rådet ingår nio myndigheter. Dessa är E-hälsomyndigheten,
Folkhälsomyndigheten, Forte, IVO, Läkemedelsverket, MFD, Socialstyrelsen, SBU samt TLV. Syftet med Rådet är att myndigheternas
styrning ska vara samordnad, effektiv och behovsanpassad.
Sjukvårdshuvudmännen har en huvudmannagrupp
Enligt förordningen om statlig styrning med kunskap avseende hälsooch sjukvård och socialtjänst ska det finnas en s.k. huvudmannagrupp. Den består av politiska företrädare för regioner och kommuner och består av sexton ledamöter, varav sex ledamöter företräder
regionerna och tio ledamöter företräder kommunerna. Huvudmannagruppen har till uppgift att dels informera Rådet om områden där
huvudmännen har behov av statlig styrning med kunskap, dels hur
styrningen bör utformas och kommuniceras.
Rådet har verkat under några år
I rapporterna Statlig styrning med kunskap – årsrapport 2018 och
2019 konstaterar ordförande för Rådet, Socialstyrelsens generaldirektör, att arbetet i Rådet har tagit ytterligare viktiga steg framåt.
Rådet har bl.a. stärkt arbetet med patient- och brukarmedverkan.
Stödet till den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården utvecklas ytterligare med utgångspunkt i den åtgärdsplan som togs fram
under 2018. Former för samverkan mellan Rådets och regionernas
system för kunskapsstyrning sker i form av Partnerskap för hälsooch sjukvård, se vidare nedan.
Till Rådet finns det knutet en beredningsgrupp och två nätverk;
ett för kommunikationschefer och ett för chefsjurister/rättschefer.
Nätverken utbyter framför allt erfarenheter men agerar även i gemensam sak när det till exempel handlar om evenemang och den gemensamma författningssamlingen.
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Rådet genomförde under våren 2018 en egen undersökning, utifrån ett antal frågeställningar, om hur myndigheterna upplever hur
samverkan har utvecklats och fungerar sedan förordningens ikraftträdande 2015.12 Sammanställningen visar att flera myndigheter pekar
på en stärkt samordning inom exempelvis e-hälsa och psykisk ohälsa
bland äldre. Socialstyrelsen och SBU har utvecklat samarbetet kring
de nationella riktlinjerna och även tecknat en särskild avsiktsförklaring om samverkan mellan myndigheterna. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har tecknat en liknande avsiktsförklaring och utvecklat
samverkan kopplat till läkemedelsrekommendationer och nationella
riktlinjer. De båda nätverken, för kommunikationschefer respektive
rättschefer, som finns kopplade till Rådet upplevs vara givande för
erfarenhetsutbyte och har bidragit till ökad samordning mellan
myndigheterna.
När det gäller Rådets förmåga till att ta till vara patienter och brukares synpunkter lyfts den gemensamma patient- och brukarpolicy
fram som ett mycket gott exempel från alla myndigheter.
Utvärdering av en samlad styrning med kunskap
Mellan 2016 och 2018 följde och utvärderade Statskontoret Rådets
verksamhet. Myndigheten lämnade en delrapport till regeringen i
april 2016.13 I delrapporten pekade Statskontoret på att det krävs
förhållandevis stora förändringar i myndigheternas arbete om kunskapsstyrningen ska kunna anpassas till de behov som finns inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Ett exempel som anges är
att arbetet med att anpassa kunskapsstyrningen till mottagarnas
behov. Enligt Statskontoret behövs det ett perspektivskifte från myndigheternas sida som innebär att professionerna ges mer utrymme
och det måste ske mer dialog mellan aktörerna. Annars riskerar
kunskapsstöden inte bli något stöd för professionerna och den statliga styrningen får därmed inte något reellt genomslag. I november
2018 presenterade Statskontoret sin slutrapport.14 Statskontorets samlade bedömning var att det skett framsteg, men att det finns mer att
12

Rådet för styrning med kunskap – årsrapport 2018.
Statskontoret. Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och
socialtjänst – delrapport. 2016:13. 2016
14
Statskontoret. Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och
socialtjänst – slutrapport. 2018:23. 2018.
13
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göra. I rapporten skriver Statskontoret att samverkan mellan myndigheterna i Rådet och mellan Rådet och huvudmännen i kommuner
och regioner har fördjupats sedan 2015. Myndigheterna samordnar
nu sina kunskapsunderlag bättre och underlagen är mer anpassade
utifrån vad huvudmännen behöver. Samtidigt pekar Statskontoret på
att det återstår utmaningar innan kunskapsstyrningen är tillräckligt
samordnad, effektiv och behovsanpassad. Statskontoret menade bl.a.
att myndigheterna i Rådet bör ta fram en strategi och arbetsplan för
sitt fortsatta arbete samt utarbeta en gemensam terminologi och
klassificering av sina kunskapsprodukter. Statskontoret föreslår också
att myndigheterna tar fram en gemensam policy för hur professionerna inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan involveras
på ett bättre sätt i arbetet med att ta fram nya kunskapsprodukter.
När det gäller huvudmannagruppen föreslår Statskontoret modifierade arbetsformer för att öka deltagandet, som under den tiden som
utvärderingen pågick var förhållandevis lågt. Statskontoret bedömer
att huvudmannagruppen har en viktig funktion även i framtiden.
Utredningen noterar att Statskontoret inte har beaktat de båda
partnerskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet respektive socialtjänstområdet i sin samlade bedömning.
Partnerskap till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten
Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS)
bildat ett partnerskap som hanterat frågor som rör kunskapsstyrning
inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Partnerskapet
kallas, sedan 2019, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom
socialtjänsten.15 Partnerskapet är en modell för långsiktig samverkan
mellan regional och nationell nivå.
En viktig utgångspunkt för modellen är betänkandet Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – Till nytta för brukaren16. Betänkandet mynnade ut i den gemensamma plattform för en evidensbaserad praktik som utgjort ramen för flera av de överenskommelser
som slöts mellan SKR, som då benämndes Sveriges Kommuner och
Landsting, och regeringen under åren 2010–2016. Centralt i dessa
15

Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänsten – Verksamhetsberättelse
för 2019.
16
SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren.
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överenskommelser har varit stödet till uppbyggnad av regionala samverkans- och stödstrukturer och utvecklingsarbete inom dessa. Det
finns i dag regionala samverkans- och stödstrukturer i alla län där
samtliga kommuner (och oftast regioner) ingår och är uppdragsgivare.
Det långsiktiga målet för partnerskapet är att brukare som är i
behov av insatser inom socialtjänstens verksamhetsområde ska erbjudas vård, service och omsorg där forskning och bästa tillgängliga
kunskap används medvetet och systematisk tillsammans med de professionellas expertis. Den berörda personens situation, erfarenhet
och önskemål ska tillvaratas, dvs. arbetet ska bedrivas evidensbaserat.
Parterna har ett ömsesidigt ansvar för nyttan i gemensamma
dialoger och i de aktiviteter som parterna kommer överens om. Parterna arbetar var för sig och tillsammans för att uppnå visionen om
att partnerskapet ska bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och effektivare kunskapsstöd.
Parterna ses på dialogmöten tre gånger per år. Mötena förbereds
av en arbetsgrupp som består av representanter för alla tre parter.
Som stöd till arbetsgruppen finns en styrgrupp kopplad till partnerskapet, även denna består av representanter för alla tre parter. Mellan
mötena arbetar parterna i mindre arbetsgrupper där man tillsammans
bedömt att samverkan kan göra nytta. För mer information om RSS
och partnerskapet, se kapitel 8.
Partnerskap till stöd för kunskapsstyrning
inom hälso- och sjukvård
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård bildades i maj 2018. Det är en modell för långsiktig samverkan
mellan statliga myndigheter och regionföreträdare på nationell nivå
i kunskapsstyrningsfrågor. Partnerskapet är reglerat som en överenskommelse.17 Det innebär att parterna har ett ömsesidigt ansvar för
nyttan i gemensamma dialoger och i de aktiviteter som parterna
kommer överens om. Parterna arbetar var för sig och tillsammans för
att uppnå målen med partnerskapet. I de fall beslut fattas i partnerskapet är de inte bindande, utan ska betraktas som gemensamma ställ17

Överenskommelse om samarbete i ett partnerskap för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvården. 2018-05-18.
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ningstaganden. Bindande beslut kan endast fattas av respektive part
inom ramen för partens egen verksamhet.
I partnerskapet ingår vissa myndigheter från Rådet för styrning
med kunskap och Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård (SKS), se kapitel 7. De medverkande
myndigheter i partnerskapet är Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket, TLV, Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten.
Enligt det gemensamma styr- och ledningsdokumentet syftar
partnerskapet till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ
som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd
för implementering och effektivare kunskapsstöd samt att resurserna
i vården används på bästa sätt och för att bästa möjliga kunskap ska
finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient för
att uppnå en effektiv och jämlik vård med hög kvalitet.
Partnerskapet har som mål att vården ska vara kunskapsbaserad,
säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv, dvs. en god vård.
NSK-S – Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning
i socialtjänsten
Kommunerna har tillsammans med fem18 av de nio myndigheter som
ingår i Rådet för styrning med kunskap och SKR skapat en strategisk
grupp som kallas Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning
i socialtjänsten (NSK-S). Arbetet startade hösten 2014. Uppdraget
är i första hand att utgöra ett forum på nationell nivå där huvudmän
och berörda myndigheter kan föra dialog, samordna sig och söka
samsyn i strategiska frågor i syfte att utveckla kunskapsstyrning och
evidensbaserad praktik i socialtjänsten och kommunal hälso- och
sjukvård. Se vidare kapitel 8.

5.3

Samordnad och effektiv kunskapsstyrning

Utredningen tillfrågade i juni 2019 myndighetscheferna i Rådet för
styrning med kunskap och myndighetschefen för Vårdanalys om vad
de anser att myndigheterna behöver göra tillsammans för att kunskapsstyrningen ska vara samordnad och effektiv. Frågan ställdes
18

Representanterna från Rådet för styrning med kunskap kommer från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SBU, Forte och E-hälsomyndigheten.
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utifrån vad myndighetscheferna bedömde behöver göras ur dels ett
helhetsperspektiv av kunskapsstyrningssystemet, dels ur sin egen
myndighets perspektiv. I svaren från myndighetscheferna särskildes
inte de båda perspektiven, varför vi inte heller gör det i vår sammanfattning av svaren. Vi har identifierat tre olika utvecklingsområden
som är gemensamma i flera av svaren.
Roller och ansvar
Ett område handlar om roller och ansvar, vilka behöver tydliggöras,
förstås eller utvecklas. Ett exempel på svar är: ”Myndigheterna ska
tillföra respektive myndighetsunika kunskap till systemet, inte
dubbelarbeta. Det är önskvärt att myndigheterna samordnar i tid,
budskaps innehåll och efter behov i kommuner och regioner m.m.”
Några andra myndighetschefer är också inne på frågan om huruvida
de statliga myndigheterna ska göra allt det som de gör i dag. Kanske
ska myndigheterna vara mer stödjande snarare än att producera
skriftligt material? Ytterligare en synpunkt är att instruktionerna inte
är tydliga avseende hur myndigheterna ska kunna samverka i processer.
Agera utifrån behov
Ett annat utvecklingsområde som flera lyfter är att agera utifrån
behov. En myndighetschef uttrycker det som att myndigheterna i
större utsträckning behöver anlägga ett nyttoperspektiv utifrån det
uppdrag som man har. Frågor som myndigheterna bör ställa sig är:
Vilka finns vi till för? Vilka behov har dessa aktörer? Vad är nytta
och för vem? Hur bidrar vi till nytta? Ett annat svar på samma tema
är att det är viktigt att myndigheterna, förstår sina roller och kan
mejsla ut sin kunskapsstyrning så att den anpassas till de behov som
föreligger inom sektorn och hos andra myndigheter.
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Hur myndigheterna kan bli mer samordnade
Det tredje området handlar om hur myndigheterna mer konkret bör
arbeta för att bli mer samordnade. Någon myndighetschef menar att
det bör finnas en parallell process inom varje myndighet där man
relaterar till systermyndigheternas uppdrag och ansvar samt tar ställning till om vissa uppgifter kan/bör genomföras av någon annan. En
annan lyfter en rad olika faktorer för en bättre samverkan, såsom att:
– ha en gemensam begreppsapparat.
– kalla olika publikationer samma sak beroende på hur de styr
(föreskrift, riktlinjer, allmänna råd etc.).
– myndigheter inför framtagandet av ett nytt kunskapsstöd eller
stimulanssatsning baserad på kunskapsunderlag är skyldiga att
kartlägga om liknande redan finns hos andra myndigheter och om
så är fallet, hantera detta gemensamt.
– myndigheter som tar fram kunskapsunderlag bör involvera andra
myndigheter som remiss och referens.
– kunskapsunderlag systematiskt bör ”remitteras” i en begränsad
krets.
– det är bra med en gemensam och enhetlig struktur för kontakt
och diskussion med huvudmännen.
– samordna sina brukarkontakter om möjligt för att inte lägga för
tung börda på intresseorganisationerna.
– det behövs en gemensam kunskapsportal där man lätt kan komma
åt och hitta kunskapsunderlag från olika myndigheter under en
gemensam struktur.
Slutligen lyfter några myndighetschefer fram Rådet som en viktig
funktion. Befintliga nätverk, såsom myndigheternas chefsjurist- och
kommunikationschefsnätverk, lyfts också fram som viktiga för att
de skapar förutsättningar för en kunskapsbaserad vård.
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• Utredningens uppdrag om en statlig funktion för nationell uppföljning ska bidra till ett mer sammanhållet agerande i staten.
Samverkan är centralt för att möjliggöra detta.
• Det finns ett flertal lagar som styr myndigheters arbete
generellt där det slås fast att myndigheter ska samverka med
varandra. Därutöver finns det kompletterande bestämmelser
som t.ex. rör enskilda myndigheter.
• Mycket samverkan sker också frivilligt, dvs. initierat av myndigheterna själva.
• Det finns många olika funktioner för samverkan och samordning i staten, t.ex. olika råd samt nationella samordnare.
I kapitlet presenteras några olika exempel.
Detta kapitel handlar om samverkan i staten och ger några exempel
på hur denna kan vara organiserad. Beskrivningen gör vi mot bakgrund av vårt uppdrag om en statlig funktion för nationell uppföljning, vilken enligt direktivet ska bidra till ett mer sammanhållet
agerande i staten. Samverkan är centralt för att möjliggöra ett mer
sammanhållet agerande. Vi börjar med en kort beskrivning av begreppen samverkan, samordning och samarbete, varför aktörer samverkar och vad myndigheter har för ansvar. Därefter beskriver vi
några exempel på samordning och samverkan, främst med fokus på
uppdrag som är reglerade, och särskilda statliga ”funktioner” med
ansvar för samordning.
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Samverkan är vanligt bland myndigheter

I Statskontorets antologi Frivillig samverkan mellan myndigheter –
några exempel1 ges några exempel på samverkan inom staten, främst
med fokus på frivillig samverkan. I förordet konstateras att definitionen av samverkan inte alltid är helt självklar eller entydig, men att
ordet är positivt laddat och ett ”nyckelord i det moderna myndighetsspråket”. Vidare ges denna beskrivning av vad samverkan kan vara:
Ett sätt att sortera begreppen är att utgå från de tre orden samordning,
samarbete och samverkan. Samordning kan sägas vara strukturen som
möjliggör samarbete. En överenskommelse om rutiner som definierar
vilka delar som samarbetet gäller samt hur, var och när samarbetet ska
ske. Samarbete sker i mellanmänskliga relationer och i det praktiska
arbetet. Samarbete är när vi tillsammans arbetar för att föra processen
vidare. Samverkan bygger på att någon form av aktivitet överskrider
gränser inom eller mellan organisationer. När den gränsöverskridande
aktiviteten ska ske behövs en samordning som beskriver vad, hur, när
och varför detta ska ske. Men det behövs också någon som utför aktiviteten tillsammans med någon på andra sidan gränsen, några som samarbetar. Samverkan är då resultatet av samordning och samarbete.

I rapporten redovisar Statskontoret också en enkätundersökning
som myndigheten gjorde för att skapa sig en övergripande bild av
frivillig samverkan mellan myndigheter. Drygt 70 procent av de
347 myndigheter som då fanns under regeringen svarade på enkäten.
Av de svarande myndigheterna deltog 84 procent i någon form av frivillig samverkan med andra myndigheter och 66 procent uppgav att
regeringen ställer formella krav på att de ska samverka.
Hinder och möjliggörare för samverkan
I Statskontorets enkät till myndigheterna, som återgavs i föregående
avsnitt, undersökte myndigheten också motiv till samverkan. Statskontoret urskilde två grupper av svar bland enkätsvaren. Den ena
handlade om att på ett mer effektivt sätt kunna lösa sitt uppdrag för
att sänka sina kostnader och för att underlätta sin kompetensförsörjning. Den andra handlade om att skapa nytta för staten som
helhet, underlätta för medborgares och företags kontakter med statliga myndigheter samt skapa fördelar för en annan myndighet eller
1

Statskontoret. Frivillig samverkan mellan myndigheter – några exempel. 2017.
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kommun. Som motiv för att samverka uppgav myndigheterna att det
är ett effektivt sätt att lösa uppdraget och merparten menar också att
det ger det utfall som man hade hoppats på vad gäller effektivitet.
Drygt 67 procent av de myndigheter som svarade uppgav dessutom
att medborgare och företag gynnas av samordningen. Två tredjedelar
uppgav att de samverkar i den utsträckning de önskar. Områden som
sågs som potential för mer samverkan rörde dels stödverksamheter
såsom diarium och upphandlingar, dels delar närmare kärnverksamheten som uppföljning av ett politikområde. Ett annat område som
lyftes fram var informationsutbyte för tillsyn.
Vad gäller hinder för samverkan fann Statskontoret några olika
exempel på sådana som myndigheterna mött. Bland annat lyftes
bristande möjlighet till informationsutbyte (p.g.a. sekretessregler),
krav som ställs i lagen om offentlig upphandling och den tidigare
personuppgiftslagen (som ersatts av dataskyddsförordningen) samt
avsaknad av finansieringsmodeller. Som hinder för att utveckla samverkan framkom brist på tid, myndighetens geografiska läge och att
den samverkan som sker ibland är främst personberoende och inte
institutionaliserad.
Statskontoret drog också lärdomar för lyckad samverkan i sin
antologi. Myndigheten noterade bl.a. att det tar tid att utveckla framgångsrik samverkan och att det därmed krävs uthållighet och tålamod, förutom en stark vilja och engagemang och tillåtande ledarskap
för att lyckas. Vidare menar Statskontoret att det är viktigt att det
finns en gemensam och tydligt formulerad målbild av vad samverkan
ska avse och vad målet är samt att rollfördelningen är tydlig. I de fall
parterna stöter på regelhinder bör man uppmärksamma regeringen
på dessa. Myndigheterna och eventuella andra aktörer bör även ha
tydliga överenskommelser eller avtal om hur finansiering ska gå till.
Kultur och andra mjuka värden betonas också som viktiga. Det krävs
en förståelse för varandras uppdrag hos dem som samverkar samt att
man är flexibel och prestigelös. Man behöver kunna se samverkan i
ett större perspektiv utifrån samhällsekonomi och ibland våga fatta
beslut som inte är optimala för den egna myndigheten. Statskontoret
slog fast att
Samverkan bygger på att man utvecklar en gemensam kultur med starkt
förtroende och tillit för varandra där ingen har bestämmanderätten över
den andra.
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Samverkan ingår i myndigheternas arbete

Det finns ett flertal lagar som styr myndigheters arbete generellt där
det slås fast att myndigheter ska samverka med varandra. Utöver det
finns kompletterande bestämmelser som rör t.ex. enskilda myndigheter. Enligt förvaltningslagen2 ska myndigheter samverka med andra
myndigheter inom sitt verksamhetsområde. Myndigheter ska också
i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta
upplysningar eller yttranden från andra myndigheter. För statliga
myndigheter under regeringen betonas detta också i myndighetsförordningen3.
Flera statliga myndigheter har därutöver kompletterande bestämmelser om samverkan i sin instruktion. Några sådana exempel ges
senare i detta kapitel. Möjligheterna att samverka påverkas också av
annan reglering, såsom sekretess. Enligt offentlighets- och sekretesslagen4 ska myndigheter i den mån det finns ett behov skydda uppgifter. Vid samverkan bör myndigheter ha i åtanke att samverkan inte
får ske på så sätt att de medverkande myndigheternas olika funktioner blandas samman eller att den enskilde inte klart kan utläsa vilken
myndighet som utövar själva myndighetsutövandet mot denne.5

6.3

Särskilda funktioner för samverkan
och samordning finns i olika former

Utredningen har tittat närmare på vilka olika befintliga funktioner
och organ i staten som kan vara intressanta utifrån utredningens
uppdrag. Det finns i dag många olika typer av sådana med ansvar för
nationell eller lokal samordning. En del av dessa är reglerade och
beslutade av regeringen. Andra bygger på frivillighet.
Ett exempel på frivillig samverkan finns inom området finansiell
samordning inom rehabiliteringsinsatser. År 2004 blev det möjligt
för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner
att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet
2

8 § förvaltningslag (2017:900).
6 § andra stycket myndighetsförordning (2007:515).
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).
5
Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2018:5).
Underlagspromemoria: Några utgångspunkter. 2019.
3
4
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tack vare att lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser6 trädde i kraft. Tillsammans bildar de fyra parterna samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas. De
bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Totalt
finns 83 lokala samordningsförbund och cirka 260 av landets 290 kommuner ingår i ett sådant. Samordningsförbunden är juridiskt självständiga myndigheter, vars uppgift är att göra samverkan möjlig. På
hemsidan Finsam.se står att ”Ett samordningsförbund kan ses som en
struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över
tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av
tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet.”
Vid Socialstyrelsen finns flera olika typer av råd och nämnder. 7
Bland dessa finns organ som har beslutats av regeringen, som Nationella vårdkompetensrådet (se avsnitt 6.4), Rådet för styrning med
kunskap (se avsnitt 5.2), Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet) och Nationellt Donationscentrum. Vid Socialstyrelsen finns även ett antal rådgivande organ som utses av myndigheten, t.ex. Etiska rådet, Funktionshindersnämnden och E-hälsorådet.
Nationellt Donationscentrum skapades 2018 och ersatte då det tidigare Nationella donationsrådet. Centrumets uppdrag är att samordna nationellt och arbeta med kunskapsstödjande insatser. Utredningen om donations- och transplantationsfrågor föreslog i sitt betänkande8 att Donationsrådet skulle läggas ner men att Socialstyrelsen
fortsatt skulle ha ansvar för donationsfrämjande och styrning med
kunskap på området. Det tidigare rådet inrättades 2005 som ett självständigt organ i förhållande till Socialstyrelsen, vilket betydde att
ärenden som rörde dessa frågor beslutades av rådet och inte av myndighetens generaldirektör, vilket framgick av myndighetens instruktion. År 2010 ändrades dock detta och rådet blev ett rådgivande
organ vid Socialstyrelsen.
Utredningen har inte tagit del av, eller själv genomfört, någon
övergripande analys av varför regeringen tillsätter denna typ av funktioner eller om det har skett en ökning på senare år. Däremot kan vi
konstatera att flera statliga utredningar som har presenterat sina

6

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/ (hämtad 20.02.18).
8
SOU 2015:84 Organdonation – En livsviktig verksamhet.
7
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betänkanden under de senaste åren har innehållit förslag på någon
form av råd eller dylikt.9
En typ av en nationellt samordnande funktion är nationella samordnare, vilka Statskontoret i en rapport10 2014 konstaterade hade
blivit allt vanligare inom den statliga styrningen. I rapporten undersökte Statskontoret orsaken till att regeringen väljer att tillsätta
samordnare i stället för att använda sig av mer traditionell styrning,
såsom reglering, tillsyn och myndighetsuppdrag. Myndigheten anser
att regeringen tillsätter samordnare när flera aktörer är inblandade,
och frivillig samverkan bedöms mer effektivt än att lagstifta. En
annan förklaring är att regeringen har prövat så kallat vertikala
styrformer som antingen inte har gett resultat, eller så vill man prova
något nytt för att frågan på så sätt kan få en nytändning. Myndigheten bedömde att genom en nationell samordnare kan frågan ges
mer synlighet, både hos inblandade aktörer och hos allmänheten,
vilken kan skapa förändringstryck. Det är svårt att uppnå samma
synlighet genom att ge en myndighet uppdraget eftersom frågan
riskerar att drunkna bland myndighetens alla andra uppdrag. Statskontoret nämner i rapporten den nationella samordnaren för statens
insatser inom området psykisk ohälsa som ett exempel på ett område
där regeringen ville prova något nytt som ett medel för att skapa
synlighet och ta ett omtag i frågan. Statskontorets studie visade att
nationella samordnare i huvudsak organiserades på två sätt, antingen
som en fristående kommitté som regleras med ett kommittédirektiv
(regeringsbeslut) eller som en funktion i Regeringskansliet.
Några aktuella exempel på nationella samordnare är nationell
samordnare för fysisk aktivitet samt nationell samordnare för life
science. Den nationella samordnaren för fysisk aktivitet utsågs under
våren 2020 och är organiserad som en kommitté. Uppdraget är att
genom ett utåtriktat arbete dels öka den allmänna kunskapen om de
positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till för den enskilde
individen, dels mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället.11 Life science-samordnaren är organiserade som en funktion i
Regeringskansliet. I februari 2018 inrättade regeringen, på Näringsdepartementet i Regeringskansliet, ett permanent kontor för life
9

Se t.ex. SOU 2016:2 Effektiv vård, SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård, SOU 2019:59
Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen och SOU 2018:77 Framtidens
specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter.
10
Statskontoret. Nationella samordnare – Statlig styrning i otraditionella former?. 2014.
11
Dir. 2020:40 Främjande av ökad fysisk aktivitet.
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science som leds av en nationell samordnare. Kontoret har till uppgift att samordna politiken, tydliggöra prioriteringar och vara en
länk mellan aktörer i branschen och regeringen. Arbetet ska ske i
samverkan mellan näringslivet, myndigheter, hälso- och sjukvården,
omsorgen och universitet och högskolor.

6.4

Några exempel på uppdrag och råd
för samverkan

I detta avsnitt presenterar utredningen ett antal exempel på uppdrag
eller råd som alla rör samverkan och samordning på något sätt. Först
presenteras tre uppdrag inom vitt skilda områden som går några år
tillbaka i tiden och därmed också har hunnit utvärderas. Genom att
ta del av utvärderingsresultaten kan vi dra lärdomar för utredningens
förslag. Därefter presenteras kortfattat tre uppdrag inom hälso- och
sjukvårdsområdet som alla är relativt nya och därmed inte har hunnit
utvärderas. Slutligen presenteras också två aktuella förslag på samordningsuppdrag. Det bör tilläggas att urvalet inom de tre kategorierna inte är systematiska och långt ifrån heltäckande. Utredningen
har dock valt exempel som vi bedömer kan erbjuda några relevanta
lärdomar.
Statliga uppdrag och råd för samverkan
Länsstyrelsen i Stockholms samordningsuppdrag för att motverka
prostitution och människohandel
Samordning och samverkan inom respektive län en är stor del av
länsstyrelsernas uppdrag. Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt inom myndighetens
ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.12 Länsstyrelserna har även uttalade samordningsroller vad gäller miljö och klimat. Utöver det finns områden där en
länsstyrelse har i uppdrag att samordna andra länsstyrelses insatser.
Exempelvis ska Länsstyrelsen i Västernorrlands län samordna arbetet
12

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
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med att ta fram gemensamma arbetsmetoder avseende tillsynsverksamheten.13
År 2014 utvärderade Statskontoret Länsstyrelsen i Stockholms läns
samordningsuppdrag för att motverka prostitution och människohandel.14 Statskontoret menar att länsstyrelsen på ett övergripande
plan har lyckats med samordningsuppdraget vad gäller den operativa
nivån. Däremot har inte samverkan på ledningsnivå utvecklats lika
väl. Statskontoret menar att när arbetet främst sker på operativ nivå
finns det en risk att arbetet blir beroende av enskilda handläggares
engagemang och att frågan och erfarenheterna inte kvarstår om en
person slutar. Att formalisera samverkan på högre nivå hade dessutom gett frågan högre status och ökad legitimitet. Företrädare för
Länsstyrelsen i Stockholms län uppgav i utvärderingen att en svårighet i att uppnå en effektiv samordning var att de inte hade haft mandat
att föreskriva och besluta vad andra myndigheter och aktörer ska
göra. För att hantera det hade de i stället fått arbeta med att belysa
fördelarna med att samverka och samordna, vilket de uppgav har
varit krävande för myndigheten. Länsstyrelsen uppgav också att olika
aktörer visade olika mycket engagemang vad gäller att delta i samverkan. En annan svaghet, enligt länsstyrelsen, var att samordningen
försvårades av att kommuner tolkar och tillämpar socialtjänstlagen
olika. Övriga medverkande aktörer uppgav i intervjuer att de fortsatt
såg behov av att en aktör samordnade arbetet och att denna aktör
bör vara neutral, inte sektorspecifik, så att inte ett perspektiv, socialt
eller juridiskt, tillåts dominera arbetet. Några ansåg att just länsstyrelsen passade för uppdraget.
Tillsyns- och föreskriftsrådet vid Naturvårdsverket
Naturvårdsverket beskriver sig som en ”drivande och samordnande
kraft i miljöarbetet”.15 Myndigheten har enligt sin instruktion flera
uppdrag där den ska samordna arbetet på nationell nivå. Inom
myndigheten finns också ett särskilt råd vid namn Tillsyns- och föreskriftsrådet16, som är ett rådgivande organ för samråd och samverkan
13

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna.
Statskontoret. Utvärdering av samordningen av arbetet mot prostitution och människohandel
vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2014:14. 2014.
15
www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/ (hämtad 20.02.14).
16
11 § förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.
14
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för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter
enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom
miljöbalkens område. Tillsyns- och föreskriftsrådet inrättades i samband med att miljöbalken trädde i kraft 1999. Ett sekretariat tillsattes och placerades vid Naturvårdsverket eftersom man ansåg att
det skulle främja en effektiv tillsyn samt att uppgiften ansågs ligga i
linje med myndighetens pådrivande och samordnande funktion på
området.17 Rådet har bl.a. i uppgift att identifiera behov av samsyn
och samverkan, vid behov ta initiativ till ökad samsyn och samverkan
samt ansvara för att det sker ett erfarenhets- och informationsutbyte
med andra myndigheter som har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område. Rådet ska också årligen lämna en
utvärdering och redovisning av föregående års arbete till regeringen.
Miljötillsynsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande 2017 att
rådet skulle läggas ner samtidigt som Naturvårdsverkets roll som samlande miljömyndighet och övriga tillsynsvägledande myndigheters
ansvar att delta i samordningen av miljötillsynen skulle tydliggöras.18
Utredningen konstaterade att den samverkan som bedrivits genom
rådet kring strategiska frågor hade varit av värde för berörda myndigheters arbete och bidragit till samsyn samt att rådets aktiviteter
och arbete med information och uppföljning hade varit uppskattade.
Dock noterade utredningen samtidigt att det funnits kritik mot
rådets verksamhet. Kritiken gällde bl.a. kansliets förmåga att hålla
samman arbetet, de deltagande myndigheternas engagemang och att
arbetet bestod av nätverk för information snarare än samverkan,
eftersom rådet saknar beslutsbefogenheter. En del av kritiken handlade också om kritik mot Naturvårdsverket, som uppfattades ha nedprioriterat verksamheten genom att dra ner resurser för kansliet och
webbplatsen, troligen eftersom myndigheten inte hade ansett att
verksamheten varit värdeskapande. Trots informationsaktiviteter bedömdes rådet inte heller ha nått ut tillräckligt, eller svarat mot de
medverkandes behov. Miljötillsynsutredningen konstaterade i sitt
betänkande att det behövs en mer samlande kraft för arbetet bland
de myndigheter och andra aktörer som har särskilda uppgifter och
ansvar för miljötillsynen. Mot bakgrund av detta föreslog utredningen alltså att rådet skulle läggas ner och att Naturvårdsverket
skulle få ett övergripande ansvar för att leda arbetet inom ramen för
17
18

SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet.
Ibid.
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samverkan mellan de tillsynsvägledande myndigheterna. Det senare
med argumentet att myndigheten redan har ett övergripande ansvar
för miljöbalken och att den ska vara samlande vid genomförandet av
miljöpolitiken. Miljötillsynutredningen konstaterade fortsatt att det
har ”ifrågasatts om Naturvårdsverket kommer att ta ansvaret och se
till att de centrala tillsynsvägledande myndigheterna samverkar på
det sätt som krävs för att skapa en mer effektiv och enhetlig tillsyn.”
Detta mot bakgrund av att myndigheten fått kritik för hur uppdraget
har hanterats och att myndigheten inte anses ha den kraft och förmåga
att samla när det gäller frågan. Utredningen menar att uppdraget inte
har varit helt tydligt och att det krävs en tydligare styrning för att göra
det möjligt för Naturvårdsverket att axla ansvaret för att samordna
tillsynen enligt miljöbalken. Naturvårdsverkets uppdrag beträffande
tillsynen föreslogs därmed förtydligas i myndighetens instruktion,
samtidigt som myndigheten själv föreslogs få avgöra hur arbetet ska
ske och organiseras. Tillsyns- och föreskriftsrådet finns fortfarande
kvar19.
Digitaliseringsrådet
Digitaliseringsrådet inrättades 2017 i samband med att regeringen antog en ny digitaliseringsstrategi.20 Rådet leds av digitaliseringsministern och består i övrigt av personligt förordnade medlemmar.21
Rådsmedlemmarna kommer från myndigheter, universitet, fackförbund, privata företag samt Sveriges Kommuner och Regioner. I Digitaliseringsrådet ingår också ett kansli som är placerat vid Post- och
Telestyrelsen. Syftet med att skapa rådet var att regeringen skulle ha
tillgång till analyser av digitaliseringens möjligheter, att en aktör
skulle kunna arbeta för bättre samordning av digitaliseringspolitiken
och för att ha en funktion som kan uppmärksamma viktiga frågor
inom digitaliseringsområdet.22 Statskontoret har haft i uppdrag att
utvärdera rådet samt undersöka möjliga former för analys och genomförande av digitaliseringspolitiken.
19

www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/ (hämtad 20.02.14).
Statskontoret. Fortsatta former för digitaliseringspolitiken – Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning. Rapport 2020:3. 2020.
21
digitaliseringsradet.se/vi-aer-digitaliseringsraadet/ledamoeter-i-raadet/ (hämtad 20.02.27).
22
Statskontoret. Fortsatta former för digitaliseringspolitiken – Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning. Rapport 2020:3. 2020.
20
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Ett fåtal myndigheter samt Post- och Telestyrelsen och Digitaliseringsrådet har ett uttalat ansvar för att nå målen med regeringens
digitaliseringspolitik, men fler än 60 statliga aktörer har uppdrag
inom området trots att deras huvudsakliga ansvarsområde ligger någon
annanstans, t.ex. myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet.
De senare myndigheternas arbete med digitaliseringsfrågor styrs framför allt via tillfälliga regeringsuppdrag. Digitaliseringrådets uppdrag
löper ut 2020. Det faktum att rådets uppdrag är tidsbegränsat, att det
har haft begränsade resurser och mandat samt att regeringens styrning har varit otydlig bedömer Statskontoret har gjort att rådets
genomslag har begränsats. Rådets främsta bidrag har, enligt Statskontoret, varit samlade uppföljningar och analyser till regeringen.
Även rådgivning och kunskap som rådet har bidragit med till regeringen
uppges ha ”varit viktig för att öka regeringens och Regeringskansliets
förståelse för ett snabbföränderligt område som digitalisering.”
Statskontoret betonar att det är viktigt med långsiktighet och
kontinuitet i uppföljnings- och analysarbetet och menar därmed att
Myndigheten för digital förvaltning bör få till uppgift att följa upp
och analysera (dvs. det uppdrag som nu ligger på Digitaliseringsrådet), samtidigt som Digitaliseringrådets kansli läggs ner men själva
rådet blir kvar som rådgivande- och kunskapsorgan till regeringen.
Statskontoret skriver att ”För att regeringen ska kunna utforma sina
insatser så ändamålsenligt som möjligt och fokusera dem på de områden där det finns störst behov behöver regeringen få en löpande analys,
samt förslag till att utveckla regeringens politik som utgår från denna
analys.” Att detta föreslås läggas hos en förvaltningsmyndighet är just
för att ge arbetet större kontinuitet och långsiktighet. Samordningen
av digitaliseringspolitiken anser Statskontoret bör hanteras inom
Regeringskansliet samt inom de former för samverkan som redan finns
hos myndigheterna. Utvärderingar och liknande kan läggas på analysoch utvärderingsmyndigheter eller inom kommittéväsendet.23

23

Statskontoret. Fortsatta former för digitaliseringspolitiken – Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning. Rapport 2020:3. 2020.
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Samverkansuppdrag inom hälso- och sjukvårdsområdet
Nationella vårdkompetensrådet
Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande samverkansforum
mellan regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Rådet har utformats baserat på det
förslag som Socialstyrelsen och UKÄ hade tagit fram på uppdrag av
regeringen.24 Rådet med ett tillhörande kansli är placerat vid Socialstyrelsen. Nationella vårdkompetensrådet ska långsiktigt samordna,
kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjningen av
personal inom hälso- och sjukvården. Rådet ska också främja samverkan mellan berörda aktörer och säkerställa att samtliga aktörer
har en gemensam bild av kompetensförsörjningsbehoven i vården,
tillgängliggöra sammanställningar av fakta- och kunskapsunderlag
och utifrån dessa göra samlade bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven, inklusive behovet av framtidens vårdkompetens. Slutligen ska det lämna bedömningar till berörda aktörer och beslutsfattare i frågor som har betydelse för kompetensförsörjningen på
lokal, regional och nationell nivå samt stödja och föra en dialog med
verksamheterna på den sjukvårdsregionala nivån.25
Rådet är ett nytt organ som påbörjade sitt arbete i januari 2020.
Rådet ska initialt rikta sitt arbete mot de yrken som kräver högskoleutbildning, men Socialstyrelsen har samtidigt fått i uppdrag att
till 2021 analysera och föreslå hur rådet ska kunna omfatta fler
yrkesgrupper, exempelvis undersköterskor och specialistundersköterskor. Det nationella rådet består av sammanlagt 14 ledamöter med
representanter från lärosäten, regioner, kommuner, Socialstyrelsen
och UKÄ. Regeringen utser rådets ordförande och ledamöter.
Folkhälsomyndighetens samordning av arbetet med psykisk ohälsa
Folkhälsomyndigheten har flera områden där myndigheten har ansvar för att samordna nationellt. Bland annat ska myndigheten samordna smittskydd på nationell nivå, ansvara för den samordnade
24

Socialdepartementet. Uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälsooch sjukvården. Dnr S2016/04992/FS (delvis).
25
socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/nationellavardkompetensradet/ (hämtad 20.02.18).
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uppföljningen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet, verka för nationell samordning inom sexuellt och reproduktiv
hälsa och rättigheter samt följa upp utvecklingen inom området26
Inför 2018 fick myndigheten flera regeringsuppdrag som rörde
psykisk ohälsa varav ett var att utveckla samordningen av det nationella arbetet inom området. Utöver samordningen ska myndigheten
bl.a. stödja kunskapsutvecklingen inom området och särskilt suicidprevention. Enligt regeringen är detta tänkt att bli långsiktiga och
återkommande uppdrag.27 Myndigheten ska bygga upp och utveckla
samordningen av det nationella arbetet inom området psykisk hälsa,
samt samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer.
Uppdrag att samverka vid tillsyn av apoteksmarknaden
Under 2018 fick Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i
uppdrag av regeringen att utveckla gemensamma strukturer och
rutiner för samverkan vid tillsynen av apoteksmarknaden. De tre myndigheterna utövar alla tillsyn över öppenvårdsapoteken men utifrån
olika regelverk. Myndigheterna konstaterar i rapporten till regeringen
att det är önskvärt med tydligare sekretessbrytande bestämmelser i
speciallagstiftningen för respektive myndighets tillsynsarbete på området för att de lättare ska kunna dela information mellan sig. Myndigheterna enades också om att inrätta samverkansfunktioner vid
respektive myndighet för att utveckla strukturer och rutiner för samverkan. Samverkansfunktionerna kommer utgöra kontaktpunkt mellan
myndigheterna.28

26

Förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten.
Socialdepartementet. Inrättande av ett nationellt vårdkompetensråd. Dnr S2019/03995/FS
(delvis).
28
Läkemedelsverket. Samverkan vid tillsyn över apoteksmarknaden. 2019.
27
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Aktuella förslag på samordning
Samordnande myndighet för länsstyrelsernas tillsynsarbete
Under 2019 publicerade Statskontoret en utvärdering, genomförd på
uppdrag av regeringen, av länsstyrelsernas samordning av tillsyn och
tillsynsvägledning inom överförmyndarområdet.29 I uppdraget ingick också att överväga hur samordningen kan förbättras och Statskontoret föreslår att regeringen utser en länsstyrelse till att centralt
samordna, dvs. vara den som samordnar de övriga länsstyrelserna.
Arbetet samordnas i dag genom den för länsstyrelserna gemensamma
samverkansgruppen för överförmyndarfrågor. Eftersom ingen länsstyrelse har ett starkare mandat än någon av de andra bygger arbetet
på konsensus. Statskontoret menar att den samordnande länsstyrelsen bland annat bör ansvara för uppföljning, utvärdering och utveckling av länsstyrelsernas tillsyn.
Nationellt råd med kansli för korrekta utbetalningar
från välfärdssystemen
Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen föreslog i sitt betänkande30 att regeringen inrättar ett råd för korrekta
utbetalningar från välfärdssystemen. I betänkandet konstaterar delegationen att det är svårt att få en helhetsbild av arbetet mot felaktiga
utbetalningar. En orsak uppges vara att arbetet sker av flera myndigheter som lyder under olika departement. I arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar deltar såväl utbetalande myndigheter
som rättsvårdande myndigheter och tillsynsmyndigheter. Delegationen ser ett behov av ökad samordning. Detta mot bakgrund av ovan
samt avsaknad av mål på utgiftsområdesnivå, att återrapporteringen
i budgetpropositionen är svåröverblickbar, att området inte behandlas systematiskt i utskottens behandling av budgetpropositionen, att
styrningen utgår från enskilda utgiftsområden och att det saknas en
samlad och återkommande redovisning av arbetet med att motverka
felaktiga utbetalningar och dess omfattning. Vidare ser Delegationen
att det även inom Regeringskansliet saknas ett övergripande ansvar
för frågorna. Delegationen föreslår att rådet består av representanter
29

Statskontoret. En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet. Rapport 2019:8. 2019.
30
SOU 2019:59. Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.
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från berörda myndigheter och Finansdepartementet samt att ett kansli
med uppgift att samordna myndigheternas arbete med att uppskatta
de felaktiga utbetalningarna och förse regeringen med aktuella lägesbeskrivningar knyts till rådet. Kansliet bör placeras vid Ekonomistyrningsverket, men vara självständigt på så sätt att verksamheten
inte ska kunna prioriteras bort mot annan verksamhet vid myndigheten. Rådet ska bidra till helhetssyn, följa utvecklingen, identifiera
övergripande strategiska insatser och lämna rekommendationer till
regeringen.
Delegationen lämnar också ytterligare förslag för en mer samordnad och tydligare styrning och uppföljning av arbetet med felaktiga
utbetalningar. Bland annat föreslås att regeringen fattar beslut om
att bedriva ett samlat, systematiskt och långsiktigt arbete i syfte att
väsentligt minska de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen. Denna inriktning föreslås redovisas i budgetpropositionen och
följas upp i en särskild skrivelse till riksdagen vart tredje år. Uppföljningen ska bland annat innehålla en uppskattning av orsakerna till
och omfattningen av felaktiga utbetalningar. Ett övergripande mål
för alla berörda utgiftsområden om att minska de felaktiga utbetalningarna föreslås fastställas och följas upp årligen upp i budgetpropositionen. Regeringen förslås ge berörda myndigheter återrapporteringskrav till stöd för denna uppföljning. Finansdepartementet
behöver ha en tydlig samordnande roll inom Regeringskansliet i
detta arbete. Dessutom föreslås berörda myndigheter få olika typer
av uppdrag för att arbeta mer kontinuerligt och strategiskt med området.

127

7

Regionernas arbete
med kunskapsstyrning

• Regionerna har ett ansvar att erbjuda vård av god kvalitet och
att tillförsäkra ett löpande kvalitetsarbete. För att ta detta
ansvar krävs ändamålsenliga och effektiva verktyg. Kunskapsstyrning är ett centralt sådant verktyg.
• Regionerna har i hälso- och sjukvården, ofta i samarbete med
staten, arbetat med kunskapsstyrning under lång tid, även
innan begreppet kunskapsstyrning började användas.
• I kapitlet beskrivs hur regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning successivt har vuxit fram och ser ut i dag.
Systemet är under kontinuerlig utveckling.
I det här kapitlet beskriver vi inledningsvis regionernas ansvar för
kvalitet och kvalitetsutveckling i vården och vad det innebär för
regionernas ansvar för att bedriva kunskapsstyrning. Vidare ger vi i
kapitlet en överblick över hur samverkan mellan regionerna har utvecklats, främst på nationell nivå, om kunskapsstyrning – både sinsemellan och med staten – samt hur det som regionerna i dag benämner
Sveriges regioner i samverkan nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (hädanefter Regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning) successivt har etablerats och utvecklats. Beskrivningen av det senare är indelad i ett avsnitt som beskriver
samverkan på nationell nivå och ett avsnitt som redogör för arbetet
på sjukvårdsregional nivå och lokalt i varje region. Kapitlet innehåller en rad förkortningar, vilka listas i tablå 7.1.1
1

Informationen i kapitlet baseras på muntlig och skriftlig information från SKR under 2019
och 2020 om inte annat särskilt anges.
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Regionernas ansvar för kunskapsstyrning

Regionerna ska erbjuda vård av god kvalitet och tillförsäkra
ett löpande kvalitetsarbete
Regionerna är huvudmän för huvuddelen av hälso- och sjukvården i
Sverige och de ska organisera hälso- och sjukvården så att befolkningen har tillgång till god vård (se kapitel 4). God vård innebär
enligt Socialstyrelsens definition bland annat att vården ska vara av
god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.2 Det är vidare lagstadgat att all vård
ska ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Vårdgivaren3, dvs. regionen, kommunen eller den privata aktör
som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet, har en skyldighet att
tillförsäkra att det finns praktiska förutsättningar i form av personal,
lokaler och utrustning för att en god vård kan ges.4 Vårdgivaren har
också skyldighet att tillförsäkra att nya metoder för diagnos- eller
behandling är bedömda ur individ- och samhällsetiska aspekter innan
de börjar tillämpas5. Vårdgivaren ansvarar för att det ska finnas ett
ledningssystem som används för att fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet. I ansvaret ingår att bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.6 Hos varje
vårdgivare ska det vidare finnas en verksamhetschef som svarar för
verksamheten.7 Verksamhetschefen är en central ledningsfunktion
inom hälso- och sjukvården och den som har det operativa ansvaret
i sin verksamhet. Hälso- och sjukvårdspersonalen har ett personligt
yrkesansvar för hur de utför sina arbetsuppgifter.8

2

5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Med vårdgivare avses i hälso- och sjukvårdslagen statlig myndighet, region, kommun, annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
4
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
5
5 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
6
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
7
4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
8
6 kap 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
3
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Kunskapsstyrning ett verktyg för arbetet
För att regionerna ska kunna ta sitt ansvar, både som vårdgivare och
huvudman, krävs ändamålsenliga och effektiva verktyg. Kunskapsstyrning är ett centralt verktyg för detta. Kunskapsstyrning är, enligt
utredningens definition, alla de aktiviteter som behövs på alla nivåer
för att varje patientmöte ska vara grundat på bästa möjliga kunskap.
Det inkluderar både kunskapsstöd och stöd till uppföljning, analys,
förbättrings- och utvecklingsarbete, ledning etc. Varje enskild region
har därmed ett ansvar att bedriva kunskapsstyrning för att kunna
leva upp till sitt kvalitetsansvar. Kunskapsstyrningen ska vara en
integrerad del av regionens ledning, styrning och operativa verksamhet. Utöver de kunskapsstödjande och kvalitetsutvecklande aspekterna ger detta även beslutsfattare på både politisk- och tjänstemannanivå förutsättningar för välgrundade beslut bl.a. avseende
horisontella prioriteringar. Prioriteringar är centralt i ljuset av att
regionerna också har en skyldighet att organisera hälso- och sjukvården så att den främjar kostnadseffektivitet.9

7.2

Nationella insatser till stöd för lokalt arbete

Kunskapsstyrning har varit en grundläggande del av verksamheten i
hälso- och sjukvården även innan begreppet kunskapsstyrning
började användas. Arbetssättet följer av kravet att bedriva en vård av
god kvalitet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Exempelvis
har regionerna, långt innan de började samarbeta systematiskt om
detta, skapat egna kunskapsstöd i form av lokala vårdprogram, anpassat nationella riktlinjer till lokala förutsättningar och utformat
system för uppföljning och analys samt utvecklat modeller och verktyg för att bedriva ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete. Kunskapsstöd utarbetade av professionsföreningar har under
lång tid varit, och är alltjämt, centrala som stöd till den enskilda
yrkesutövaren inom respektive profession. Formerna för den lokala
kunskapsstyrningen, liksom graden av ambition i arbetet, har dock
varierat både mellan och inom regioner.
På nationell nivå har det under årens lopp gjorts olika insatser i
syfte att stödja det lokala arbetet. Initiativtagare till insatserna har
9

4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
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varierat, det har varit staten, regionerna, Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) eller ett samarbete mellan flera parter. Insatserna
har bl.a. syftat till att skapa mer ändamålsenliga och effektiva arbetsformer. I detta avsnitt tar vi upp några exempel på insatser av stor
betydelse där regionerna har spelat en central och aktiv roll. Tre av
dem – nationella kvalitetsregister, regionernas samverkansmodell för
läkemedel och nationellt kliniskt kunskapsstöd – tas upp särskilt i
ljuset av att dessa representerar arbeten som pågått under en längre
tid och som i dag är inordnade i regionernas nyligen skapade gemensamma system för kunskapsstyrning.
Nationella kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister är register som systematiskt samlar data
om olika patientgrupper. Det primära syftet med kvalitetsregistren
är att de ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla
och säkra vårdens kvalitet. Personalen på en vårdenhet kan med hjälp
av registren t.ex. jämföra sina resultat med andra enheters. De kan
följa resultaten över tid och se om de åtgärder som vidtas för att höja
kvaliteten ger önskad effekt. Med hjälp av registren kan man ofta
avgöra vilka interventioner, läkemedel och medicintekniska produkter som ger bra resultat och vilka som bör fasas ut. Det går också att
utläsa om vården är jämlik, till exempel i olika delar av landet. Det
första svenska nationella kvalitetsregistret startades på initiativ av en
ortoped på 1970-talet. Utvecklingen har därefter skett successivt.
För en beskrivning av arbetet se avsnitt 9.2. En central del av den nu
pågående utvecklingen är att kvalitetsregistren tydligare ska vara en
integrerad del i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och användas mer än i dag för förbättringsarbete.10
Öppna jämförelser
En viktig satsning för att öka tillgängligheten av data på hälso- och
sjukvårdsområdet gjordes 2006 när SKR och Socialstyrelsen gav ut
den gemensamma rapporten Öppna jämförelser om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Öppna jämförelser har publicerats
10

www.registercentrum.se/om-oss/om-nationella-kvalitetsregister/p/rk21maUUf (hämtad
19.10.01).
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både som en årlig rapport och på ett antal specifika teman. Öppna
jämförelser finns även för socialtjänstens område. Öppna jämförelser är systematiska och fortlöpande jämförelser baserade på resultatindikatorer. Syftet med Öppna jämförelser är bl.a. att utgöra ett
faktabaserat underlag i den offentliga debatten om hälso- och sjukvårdens respektive socialtjänstens kvalitet och effektivitet samt att
stimulera arbetet med förbättringar i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. För vidare beskrivning av Öppna jämförelser, ser avsnitt 9.2.11
Regionernas samverkansmodell för läkemedel
Inom läkemedelsområdet finns starka incitament för regionerna att
samverka, både med varandra och med statliga myndigheter, bl.a.
eftersom kostnaderna för läkemedel är ansenlig. Samarbetet på läkemedelsområdet har tagit sig olika uttryck vid olika tidpunkter. Under
2014 beslutade samtliga regioner att ställa sig bakom ett förslag12 om
att skapa en gemensam samverkansmodell för läkemedel. För samarbetet inrättades en särskild styrgrupp. Samarbetet innebär att regionerna arbetar gemensamt med prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel och tillsammans uppträder som köpare och
kravställare i de processerna. En central del av arbetet handlar om
samarbete avseende introduktionen av nya läkemedel och processen
kring detta, så kallat ordnat införande. Den processen inkluderar
även samarbete med statliga myndigheter och läkemedelsföretag.
I regionernas samverkansmodell har en funktion inrättats som kallas
NT-rådet, där NT står för nya terapier. NT-rådet arbetar främst med
det ordnade införandet av läkemedel. NT-rådet beslutar vilka nya
läkemedel som ska omfattas av den gemensamma processen för
införande, dvs. nationellt ordnat införande, och har också regionernas mandat att ge rekommendationer om användningen av dessa
läkemedel i regionerna utifrån en bedömning av patientnytta och
kostnadseffektivitet. NT-rådet kan till exempel ge rekommendationer till regionerna om ett nytt läkemedel ska användas och under vilka
förutsättningar, eller att det inte ska användas.13 Två andra viktiga
funktioner inom samverkansmodellen är den så kallade livscykel11

www.vardenisiffror.se och www.socialstyrelsen.se (hämtade 19.10.02).
SKL. Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel – i samverkan. Ett förslag till en
landstingsgemensam samverkansmodell. 2014.
13
SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel.
12
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funktionen – som möjliggör framförhållning i införandet av nya
läkemedel genom att kartlägga kommande läkemedel åt regionerna,
även kallat horizon scanning – och marknadsfunktionen – för strategisk marknadsbevakning och samverkan vid förhandling.
HTA-nätverket
Health Technology Assessment, HTA, är ett internationellt begrepp
som innebär utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården.
I en HTA utvärderas vanligen specifika metoder för behandling,
diagnostik eller förebyggande arbete. Förutom effekter och risker
med metoderna granskas även etiska och hälsoekonomiska aspekter.
I Sverige finns ett antal regionala HTA-enheter som drivs av regionerna. Dessa är, tillsammans med bl.a. statliga myndigheter som
arbetar med relaterade frågor, sedan 2007 organiserade i ett nätverk.
HTA-nätverket samordnas av Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering (SBU). Huvudsyftet med HTA-nätverket är att
öka kunskapen om HTA för att i förlängningen öka nyttan för
patienterna och vårdgivarna. HTA-nätverket verkar för att öka samverkan mellan myndigheter och regioner, samordna kommunikationen och öka tillgängligheten, reducera risken för dubbelarbete
samt sträva efter att alla använder en enhetlig metod. I nätverket
ingår representanter för etablerade regionala HTA-enheter14 och
övriga regioner som inte har en regional HTA-enhet. I nätverket
ingår även Cochrane Sweden samt representanter för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt Sveriges Kommuner och Regioner.15
Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) initierades under arbetet
med överenskommelsen mellan staten och SKR om insatser för att
förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, den s.k.
kronikersatsningen, under åren 2014–2017. I kronikersatsningen ingick
att bygga upp mekanismer för att stödja primärvården att tillförsäkra
14

Camtö (Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i region
Örebro län), HTA-centrum (Västra Götalandsregionen), Metodrådet region StockholmGotland, Metodrådet sydöstra sjukvårdsregionen och HTA Skåne (region Skåne).
15
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Årsredovisning 2019. SBU 2020/5.
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en kunskapsbaserad vård. Inom ramen för satsningen arbetade SKR
och regionerna gemensamt med att utveckla ett antal områden med
syfte att förbättra förutsättningarna för en mer jämlik vård av
kroniskt sjuka. En sådan insats var inrättandet av nationellt kliniskt
kunskapsstöd.16 NKK har i dag integrerats i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och beskrivs närmare i avsnitt 7.4.

7.3

Successiv etablering och utveckling
av regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning

I detta avsnitt beskrivs den successiva etableringen och utveckling av
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning samt hur
systemet är uppbyggt våren 2020.
Egeninitierat system under successiv utveckling
Under den senaste tioårsperioden har regionernas arbete med kunskapsstyrning successivt utvecklats, med aktivt stöd av SKR. Under
2008 bildades den Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK). NSK skapades som ett forum för dialog mellan
representanter för berörda statliga myndigheter och huvudmän
inom hälso- och sjukvården i syfte att bidra till samordning av kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården på nationell nivå främst avseende nationella riktlinjer från Socialstyrelsen.17 Under 2012–2016
etablerades även ett antal arbetsgrupper på nationell nivå som kallades Nationella programråd. Initiativet till uppbyggnaden och strukturen var egeninitierat av regionerna. Tillskapandet gav regionerna
möjlighet att arbeta med gemensamma nationella expertgrupper.
Målet med att skapa NSK och de nationella programråden var att
regionernas resurser skulle kunna nyttjas mer effektivt genom att
regionerna började samarbeta dels med framtagande av gemensamma kunskapsunderlag, dels med att följa kvalitetsutvecklingen
16

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Stöd på vägen – en uppföljning av satsningen på
att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. 2018:3. 2018.
17
Medlemmar var sjukvårdsregionerna, SKL, Socialstyrelsen, SBU, TLV, Läkemedelsverket,
Folkhälsomyndigheten, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.
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och ta initiativ till att förbättra vården.18 Intentionen var att programrådens arbete successivt skulle ersätta men också komplettera
delar av sjukvårdshuvudmännens arbete med regionala och lokala
riktlinjer/vårdprogram. De skulle även på andra sätt stödja arbetet
med en mer kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård.19
Vid etableringen av den nationella programrådsstrukturen finansierades uppbygganden av denna genom överenskommelsen om
insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar mellan staten och SKR. Denna finansiering var dock bara
temporär. I ett beslutsunderlag från SKR 2014 argumenterades det
för att det krävs en långsiktig, för regionerna gemensam plan för att
etablera en struktur som är oberoende av statlig finansiering. På basis
av underlaget fattades 2014 beslut om en långsiktig utveckling av
programråd. Detta innebar att grunden till dagens struktur för regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem var lagd. De tidigare
nationella programråden är föregångaren till dagens nationella programområden, se avsnitt 7.4.
Politiska beslut om att etablera Regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning
Som ett vidare steg i att utveckla samarbetet om kunskapsstyrning
mellan regionerna tog styrelsen i SKR 2016 beslut om att rekommendera regionerna att ställa sig bakom ett förslag om att gemensamt och långsiktigt delta i, stödja och finansiera en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning. Beslutsunderlaget20 var förankrat i
SKR:s sjukvårdsdelegation. Beslutet kom att bli en startpunkt för etableringen av regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning.
Ett mer konkret förslag till struktur utarbetades därefter i dialog
med bland annat regionledningarna på politisk nivå och tjänstemannanivå. I maj 2017 beslutade styrelsen i SKR att föreslå regionerna att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i
enlighet med det förslag som utarbetats under 2016–2017.21 Samtliga
18

Powerpointpresentation från SKR, publicerad på www.dagensmedicin.se (hämtad 19.10.02).
SKL. Vägen till en kunskapsbaserad och jämlik vård. Långsiktig utveckling av programråd. 2014.
SKL. Samverkan för en mer kunskapsbaserad och jämlik vård. En sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning i samverkan – hälso- och sjukvård. Dnr 15/06658 SKL 2016.
21
SKL. Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Etableringen av
en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård. Med sikte mot ett gemensamt nationellt system. Dnr 15/06658 SKL 2017.
19
20
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21 regioner fattade under hösten 2017 politiska beslut i enlighet med
förslaget. Etableringsprocessen pågår sedan dess. Rekommendationen som samtliga regioner ställt sig bakom citeras i rutan nedan.
Rekommendationen som SKR:s (dåvarande SKL:s) styrelse
ställde sig bakom den 12 maj 2017 och som samtliga 21 regioner
därefter fattat politiska beslut i enlighet med.
• Att landsting och regioner i samverkan arbetar utifrån den
gemensamma visionen: ”Vår framgång räknas i liv och jämlik
hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.”
• Att landsting och regioner samarbetar inom den gemensamma
strukturen för kunskapsstyrning.
• Att landsting och regioner anpassar sin regionala och lokala
kunskapsorganisation till den nationella programområdes- och
samverkansstrukturen med syfte att få styrka genom hela
systemet.
• Att landsting och regioner långsiktigt säkrar en regional och
lokal kunskapsorganisation i enlighet med den nationella
strukturen.
• Att landsting och regioner avsätter resurser regionalt i form av
att ta på sig värdskap för ett antal programområden, tillsätter
ordförande och processledare för aktuella programområden
samt avsätter tid för experter att delta i programområden och
samverkansgrupper.
• Att landsting och regioner, med stöd av SKL, etablerar en
gemensam organisations- och styrmodell för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning genom att:
– inrätta nationella programområden med experter inom
sjukdomsspecifika eller organisatoriska fält
– tillsätta nationella samverkansgrupper med experter inom
tvärgående områden så som; uppföljning och analys, läkemedel och medicinsk teknik, patientsäkerhet etc.
– tillsätta en strategisk styrgrupp – styrgrupp för kunskaps
styrning i samverkan (SKS)
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– tillsätta en beredningsgrupp som bereder ärenden inför ställningstagande och beslut i styrgruppen (SKS)
– inrätta en nationell stödfunktion, som utgår från och i första
hand bemannas från SKL
• Att landsting och regioner följer och gör de förändringar som
krävs regionalt och lokalt utifrån beslut tagna av styrgruppen
(SKS) i frågor rörande den nationella strukturen.
• Att landsting och regioner tar politiskt inriktningsbeslut om
styrgruppens uppdrag, mandat och den finansiella ram som styrgruppen råder över för det gemensamma arbetet och att sjukvårdshuvudmannens politiska ledning utser landstings/regiondirektören till ombud för hantering av frågan framåt.

Politikens roll i respektive region
Regionens folkvalda politiker har det yttersta ansvaret för att regionen lever upp till sina skyldigheter som sjukvårdshuvudman. Som
nämnts i det inledande avsnittet relaterar det både till vissa krav på
kvalitet i vården och till skyldighet att organisera hälso- och sjukvården så att den främjar kostnadseffektivitet. Därutöver har regionpolitikerna flera andra skyldigheter och intressen att balansera och
hantera. För att det stöd som genereras av regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning ska leda till den ändamålsenlighet och
de effektivitetsvinster som eftersträvats krävs att regionens kunskapsstyrningsorganisation integreras i övrigt lednings- och styrningsarbete inom regionen. Uppföljning och analys av medicinska
resultat bör till exempel analyseras och diskuteras tillsammans med
ekonomisk uppföljning. Regionens ledningsfunktioner på såväl politisk- som tjänstemannanivå behöver ha tillgång till ett samlat beslutsunderlag inför beslut om prioriteringar etc. som påverkar hälso- och
sjukvården.
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Komponenterna i regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning

Arbetet med att etablera, utveckla och förvalta regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning involverar många företrädare
på nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå. I detta avsnitt beskrivs
de arbetsgrupper och stödfunktioner som har skapats på nationell
nivå inom systemet samt principerna för hur det stöd som tillhandahålls från den nationella nivån ska omsättas i verksamheter och
patientmöten inom varje enskild region. Med nationell nivå avses
samarbeten där representanter från regionerna träffas i olika forum
och där arbetet, kunskapsutbytet och utarbetade stöd kommer hela
Sverige, dvs. samtliga regioner, till del. Med regional nivå avses i
detta sammanhang sjukvårdsregionerna. Med lokal nivå avses i detta
sammanhang sjukvårdshuvudmannens nivå, dvs. var och en av de
21 regionerna.
Samtliga funktioner och grupperingar som beskrivs i detta avsnitt
fick sitt övergripande uppdrag och utformning fastställt i det beslut
som samtliga regioner ställde sig bakom 2017. I de fall en ny grupp
eller funktion har skapats efter 2017 anges detta.
Mål, grundprinciper och vision
Att skapa förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och
resurseffektiv vård av hög kvalitet var det övergripande målet när
regionerna beslutade om att etablera sitt gemensamma kunskapsstyrningssystem. I detta mål ingår att tillförsäkra en god vård. Utgångspunkten för beslutet var vidare att bästa möjliga kunskap ska
finnas tillgänglig vid varje möte mellan patient och vårdpersonal. Det
ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för
lärande. Hur ändamålsenligt och effektivt systemet är avgörs i patientmötet, som är där värdet skapas. Samtidigt antogs den gemensamma
visionen ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans
gör vi varandra framgångsrika”.22
Grundprincipen för valet av insatser i systemet som ska göras på
nationell nivå är att det ska vara mer ändamålsenligt och effektivt att
22

SKL. Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Etableringen av
en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård. Med sikte mot ett gemensamt nationellt system. Dnr 15/06658 SKL 2017.
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göra det gemensamt än att varje region gör arbetet var för sig. Det
som görs på nationell nivå ska komplettera och stödja det som sker
på lokal nivå. Ansvaret för kunskapsstyrningen ligger med andra ord
kvar på respektive region. Det är strukturerna som ska stödja det
lokala arbetet som effektiviseras genom systemet. Samverkan på
nationell nivå är främst tänkt att ske kring kunskapsstöd samt stöd
till uppföljning och analys. Regionerna behöver på egen hand också
arbeta med förbättrade förutsättningar för stöd till utveckling och
med stöd till ledarskapet. Tanken är att det är de samlade insatserna
som ska leda till en väl fungerande kunskapsstyrning.
Den nationella nivån
Med nationell nivå avses samarbeten som kommer hela Sverige, dvs.
samtliga regioner, till del. Representanter från regionerna träffas i
olika forum för att arbeta tillsammans med kunskapsutbyte och
utarbetande av stöd. Organisationen utgår från en struktur av expertgrupper som i sin tur leds av en strategisk styrgrupp. Expertgrupperna är av två olika karaktärer. Dels finns expertgrupper med representanter från sjukvårdsregionerna som har expertis inom olika
sjukdoms- och diagnosområden, dels finns expertgrupper med representanter från sjukvårdsregionerna som har expertis inom verksamhetsfält som alla diagnosområden behöver arbeta med såsom
uppföljning, metod etc. De i regel sjukdoms- och diagnosorienterade
expertgrupperna kallas nationella programområden (NPO). Det kan
noteras att det finns några NPO med bredare ansats, bl.a. NPO äldres
hälsa. Expertgrupperna med mer tvärgående expertis kallas nationella samverkansgrupper (NSG). Nedan beskrivs de olika grupperna
och deras uppdrag. Expertgrupperna är sammansatta med en representant per sjukvårdsregionen med det primära uppdraget att företräda sjukvårdsregionen inom det specifika området och att ha god
vård ur ett nationellt perspektiv i fokus. Vissa av grupperna har även
med representanter från kommunerna.
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Nationella programområden (NPO)
I dagsläget23 finns 26 nationella programområden (NPO), dvs. expertgrupper med representanter för sjukvårdsregionerna med expertis
inom olika sjukdoms- och diagnosområden. I vissa av grupperna ingår
även representanter från kommunerna. I dessa områden inkluderas
nationella primärvårdsrådet som är av något annorlunda karaktär.
Ansvarsområdena framgår av tabell 7.1.
Det generella uppdraget för nationella programområden är att
– leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält,
– följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och
GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd),
– bidra i utveckling och användning av kunskapsstöd,
– bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister
utvecklas och används,
– omvärldsbevaka,
– ordnat införande, ordnad utfasning av läkemedel, behandlingar
nivåstrukturering samt
– bidra i arbete med eventuella statliga satsningar.
Uppdraget för varje NPO är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom respektive område. Varje NPO består av sex ledamöter,
en från varje sjukvårdsregion. I några NPO finns dessutom representation från kommunerna (se avsnitt 7.5). Därutöver ska en processledare vara knuten till varje NPO som stöd i arbetet.
Utöver det generella uppdraget för alla NPO finns även en specifik uppdragsbeskrivning för varje NPO som har fastställts av styrgruppen för systemet. Innehållet i uppdragen skiljer sig dock relativt
lite programområdena emellan. Värdskapet för programområdena är
fördelat mellan sjukvårdsregionerna. Se mer om värdskap i tabell 7.4.

23

April 2020.
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Nationella programområden per april 2020

Akut vård
Barn och ungdomars hälsa
Cancersjukdomar
Endokrina sjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar
Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar

Kirurgi och plastikkirurgi
Kvinnosjukdomar och
förlossning

Nationella programområden
Levnadsvanor
Lung- och allergisjukdomar
Mag- och tarmsjukdomar
Medicinsk diagnostik
Nervsystemets sjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Perioperativ vård,
intensivvård och
transplantation
Psykisk hälsa
Rehabilitering, habilitering
och försäkringsmedicin

Reumatiska sjukdomar
Rörelseorganets sjukdomar
Sällsynta sjukdomar
Tandvård
Äldres hälsa
Ögonsjukdomar
Öron-, näsa- och
halssjukdomar
Primärvårdsrådet

Det nationella primärvårdsrådet
Det nationella primärvårdsrådets uppdrag avviker från övriga NPO:er
genom att deras huvudsakliga uppdrag är att säkerställa primärvårdsperspektivet i systemet. Rådet ska bidra till ökad kunskap och dialog
– såväl inom som mellan nivåerna i systemet. I primärvårdsrådet
sitter två ledamöter från varje sjukvårdsregion, till skillnad från övriga
NPO som har en. Dessutom sitter sex kommunrepresentanter i
rådet. Uppdraget för det nationella primärvårdsrådet är att
– hålla ihop primärvårdsrepresentanternas arbete i programområden och arbetsgrupper,
– utgöra stöd och referens inom kunskapsstyrningsorganisationen
till pågående och kommande aktiviteter som rör primärvård och
omställningen till nära vård samt
– fortlöpande följa och analysera kunskapsutvecklingen och variationer i praxis inom området.
Nationella samverkansgrupper (NSG)
De arbetsgrupper med expertis inom fält som alla nationella programområden behöver arbeta med kallas Nationella samverkansgrupper (NSG). Det finns i dagsläget åtta NSG (se tabell 7.2).
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Nationella samverkansgrupper per april 2020

Nationella samverkansgrupper
Läkemedel och medicinteknik
Strukturerad vårdinformation
Metoder för kunskapsstöd
Uppföljning och analys
Nationella kvalitetsregister
Forskning och Life Science
Patientsäkerhet
Stöd för utveckling

Varje NSG består av en, i något fall två, representanter från varje
sjukvårdsregion samt en till två sakkunniga från SKR. SKR tillhandahåller processtöd till samtliga NSG. I några fall utgörs samverkansgruppen av tidigare etablerade grupper som integrerats i det nya kunskapsstyrningssystemet och fått ett reviderat uppdrag anpassat till
systemet för kunskapsstyrning. Nedan följer en genomgång av uppdragen för respektive NSG.
NSG Läkemedel och medicinteknik
Regionernas sedan tidigare etablerade samverkansmodell för läkemedel (se avsnitt 7.2) har genom den nationella samverkansgruppen
för läkemedel och medicinteknik integrerats i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Styrgruppen för regionernas
samverkansmodell för läkemedel har slagits samman med och omvandlats till NSG läkemedel och medicinteknik. NSG läkemedel och
medicinteknik utgör därmed både styrgrupp för regionernas samverkansmodell för läkemedel och nationell samverkansgrupp inom
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning.
Historiken och konstruktionen innebär att uppdraget för NSG
läkemedel och medicinteknik är bredare än för övriga NSG. Uppdraget omfattar kunskapsstyrning, men även strategiska frågor relaterat till bland annat inköp och prissättning.
Inom ramen för uppdraget att utgöra styrgrupp för regionernas
samverkansmodell om läkemedel ingår det även att, efter nominering
av respektive sjukvårdsregion, utse ledamöterna i NT-rådet. NT-rådet
rapporterar till NSG:n. Under 2019 etablerades även en samverkansmodell inom området medicintekniska produkter vars struktur
speglar samverkansmodellen för läkemedel. Inom samverkansmodellen, och därmed NSG:n, har det inrättats ett medicintekniskt råd
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med motsvarande uppdrag och rapporteringsstruktur som NT-rådet
fast avseende medicintekniska produkter. NSG läkemedel och medicinteknik har vidare till uppgift att samverka med de läkemedelskommittéer som finns i varje region (se kapitel 10).
Även profilen på ledamöterna i NSG läkemedel och medicinteknik skiljer sig från övriga NSG då ledamöterna utgörs av hälsooch sjukvårdsdirektörer samt en representant från SKR. I likhet med
andra NSG ingår en ledamot från varje sjukvårdsregion. Mot bakgrund av sitt breda uppdrag och profilen på ledamöterna har denna
NSG dubbla rapporteringsvägar. I alla frågor som rör kunskapsstyrning rapporterar NSG läkemedel och medicinteknik till SKS, dvs.
styrgruppen för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Övriga frågor av strategisk betydelse lyfter NSG:s i stället
till SKR:s nätverk för hälso- och sjukvårdsdirektörer.
NSG Metoder för kunskapsstöd
Den nationella samverkansgruppen för metoder och kunskapsstöd
är en grupp som har skapats specifikt för regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning. Dess huvudsakligt uppdrag är att fokusera på metodfrågor. Samverkansgruppen ska bidra till att arbetssätt
och leveranser inom systemet är enhetliga och kvalitetssäkrade. De
ledamöter som representerar sjukvårdsregionerna bör enligt inrättandebeslutet ha en funktion eller ansvarig roll för berednings- och
beslutsprocesser, implementering och prioriteringsarbete inom den
egna regionen.
NSG Nationella kvalitetsregister
I avsnitt 7.2 beskrivs det sedan tidigare etablerade arbetet med nationella kvalitetsregister, vars primära syfte är att registren ska användas
för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Det arbete med nationella kvalitetsregister som har bedrivits
under flera år inom ramen för överenskommelser vävs genom den
nationella samverkansgruppen för nationella kvalitetsregister samman med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning.
Det är därmed en grupp, som baseras på en tidigare etablerad struktur och grupp och som nu införlivats i systemet.
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Den nationella samverkansgruppen för nationella kvalitetsregisters
uppdrag och sammansättning av ledamöter regleras i en särskild
överenskommelse avseende Nationella Kvalitetsregister mellan Sveriges
kommuner och regioner (SKR) och staten. Ledamöterna i gruppen
utgörs av tre personer från registercentrumorganisationer (RCO)24
som företräder huvudmännen, två företrädare från staten, tre representanter från nationella kvalitetsregister samt en kvalitetsregistersamordnare tillsatt av ledningsfunktionen för nationella kvalitetsregister. Kvalitetsregistersamordnaren är också ordförande i gruppen.
Till överenskommelsen finns en partssammansatt ledningsfunktion. Den nationella samverkansgruppen för nationella kvalitetsregister rapporterar därför till Ledningsfunktionen för Nationella
Kvalitetsregister och inte till styrgrupp för kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvården (SKS). Samverkansgruppens ansvar är därmed
avgränsat till att i dag omfatta endast de kvalitetsregister som ingår i
överenskommelsen. Ledningsfunktionen förväntas strategiskt samverka med SKS och statens/myndigheternas aktörer inom området
kunskapsstyrning.
Det kanslistöd som SKR tillhandahåller NSG nationella kvalitetsregister har också ett bredare uppdrag än stödet till övriga NSG.
Uppdraget regleras i överenskommelsen avseende Nationella Kvalitetsregister och omfattar bland annat stöd till NSG nationella kvalitetsregister men också operativt stöd till och samordning av arbetet
med att förvalta och utveckla de nationella kvalitetsregistren.
Det huvudsakliga uppdraget för den NSG Nationella kvalitetsregister är bl.a. att hantera och bereda principiella och strategiska
frågor till ledningsfunktionen, samordna samtliga registercentrumorganisationer (RCO) i deras arbete som stödjande infrastruktur för
de nationella kvalitetsregistren samt att följa upp registrens och
RCOs följsamhet till uppsatta mål och genomförda aktiviteter samt
hur ekonomiska medel används.

24

Varje sjukvårdsregion har åtagit sig uppdraget att driva en registercentrumorganisation
(RCO). I alla sex sjukvårdsregioner finns ett Registercentrum (RC) och ett Regionalt Cancercentrum (RCC). RC och den kvalitetsregisterrelaterade verksamheten inom RCC utgör tillsammans ett RCO. www.kvalitetsregister.se (hämtad 2020.05.04).
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NSG Patientsäkerhet
Den nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet har skapats
för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Tidigare
samarbete har funnits i form av ett patientsäkerhetsnätverk, men
uppdraget för det nätverket skiljde sig väsentligt från den aktuella
gruppen. Inom ramen för samverkansgruppens uppdrag ligger till
exempel att sammanställa lägesrapporter och genomföra analyser av
patientsäkerhetsläget och utvecklingen över tid och stödja ledning och
styrning för patientsäkerhet. Vidare ska NSG patientsäkerhet tillsammans med NSG uppföljning och analys stödja utveckling, drift och
förvaltning av uppföljningssystem kopplat till patientsäkerhet, t.ex.
strukturerad journalgranskning och överbeläggningar.
Ledamöterna i gruppen bör enligt uppdragsbeskrivningen ha bred
förankring och sakkunskap om alla delar inom patientsäkerhetsområdet. Relevanta personer bör vidare vara ansvariga eller ha en övergripande roll för patientsäkerhetsarbetet i den egna regionen.25
NSG Strukturerad vårdinformation
Även den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation är nyskapad för uppdraget inom regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning. Dess uppgift är att samordna regionernas arbete att verka för en mer enhetlig informationsstruktur inom och
över system- och vårdgivargränser. Det ska bland annat göras genom
att stödja och samarbeta med nationella programområden och nationella samverkansgrupper utifrån perspektivet strukturerad vårdinformation. Gruppen ska även samverka med Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten samt andra intressenter som berörs av frågan. Gruppen
ska vidare identifiera områden och frågor som kräver gemensamma
ställningstaganden av regionerna. Gruppen har även ett generellt
kunskapsspridande uppdrag inom området hälsoinformatik. Sammansättningen av ledamöter skiljer sig från övriga grupper genom att de
utöver deltagare från respektive sjukvårdsregion och SKR också har
deltagare från de olika s.k. kundgrupper som finns.26
25

NSG patientsäkerhet nämns också särskilt som berörd aktör i Nationell handlingsplan för
ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024. Socialstyrelsen. Rapport 2020-1-6564.
2020.
26
Regionerna har gått samman i olika kundgrupper i de fall de har gemensamma journalsystemsleverantörer. Det finns, våren 2020, fem sådana grupper.
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NSG Uppföljning och analys
Den nationella samverkansgruppen för uppföljning och analys ska
ge stöd, främst metodstöd, i frågor om uppföljning och analys till
både huvudmän och nationella programområden. Fokus i arbetet ska
ligga på förvaltning och utveckling av olika vårddatainsamlingar, presentation av kvalitetsindikatorer och annan uppföljningsdata samt
rapportering och analys av hälso- och sjukvårdens utveckling och
kvalitet. Gruppen ska också verka för erfarenhetsutbyte mellan regionerna rörande uppföljning och analys.
Ledamöterna i gruppen bör ha sakkunskap och ansvarig roll för
uppföljning i den egna regionen. Gruppens kompetens ska också
spegla bredden i uppdraget och avse både hälso- och sjukvårdskvalitet
och resursanvändning.
Ett exempel på arbete som NSG:n gör och som relaterar till vår
utrednings direktiv är ett pågående uppdrag att utreda och föreslå en
gemensam uppföljnings- och analysplattform för hälso- och sjukvården. Uppdraget beslutades av styrgruppen för systemet (SKS, se
vidare nedan) i början av 2019. Uppdraget är sprunget ur ett behov
av en sammanhållen uppföljning vilket även ger stora samordningsvinster. Det finns hos regionerna ett ökande behov av tillgång till data
som underlag för beräkning av kvalitetsindikatorer och nyckeltal
såväl som uppföljning och fördjupad analys, både regionalt och nationellt. Plattformen ska beskrivas och förslag ska ges avseenden datainnehåll, juridiska aspekter och lagrum, teknisk lösning, återföring
till användare/visningslösningar samt organisation och finansiering.
NSG Forskning och Life Science
Den nationella samverkansgruppen för forskning och Life science
(livsvetenskap) startade sitta arbete i början av 2020.
Gruppen har ett uppdrag att i) verka för att klargöra forskningens
roll i kunskapsstyrning, ii) samverka med nationella programområden
och andra samverkansgrupper inom den sammanhållna strukturen för
kunskapsstyrning i forskningsfrågor, iii) utifrån GAP-analyser och
behovsinventeringar i NPO sammanställa och kommunicera behov av
forskning för morgondagens vård, iv) samverka med staten, universiteten och olika nationella forskningsinitiativ och grupperingar,
samt industrin, v) verka för att forskningens resultat blir integrerad
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i nationella programområden samt vi) stödja forskningsbaserad
implementering av kunskap.
För att möjliggöra en effektiv samverkansgruppering för Forskning och Life Science består samverkansgruppen av representanter
från de i regionerna utsedda forskning- och utbildningschefer/forskningschefer/forskningsdirektörer, (det tidigare Forskningschefsnätverket) vilka har uppdrag i respektive region att utveckla forskning
och samverka regionalt, nationellt och med universitet och högskolor.
NSG Stöd för utveckling
NSG Stöd för utveckling startade i början av 2020. Fokus för samverkansgruppen blir att stödja arbetssätt och strukturer för processledning, implementering, verksamhetsutveckling och innovation och
därigenom bidra till att få utvecklings- och förbättringskraft i kunskapsstyrningsarbetet som helhet och nå hållbarhet över tid. Bland
annat samverkar och koordinerar samverkansgruppen innehåll och
upplägg av kompetensbyggande aktiviteter till relevanta intressenter
lokalt, sjukvårdsregionalt och nationellt. Ett gemensamt metodstöd
gör bl.a. att regionerna kan hjälpas åt med utbildningstillfällen eller
stöd.
Gruppens kompetens ska spegla väsentliga aspekter av uppdraget.
Utöver representanter från de sex sjukvårdsregionerna och SKR så
har gruppen även två representanter från kommunerna.
Nationella arbetsgrupper (NAG) – undergrupper till NPO/NSG
De nationella programområdena och de nationella samverkansgrupperna har, som framkommit ovan, breda uppdrag. För att kunna
genomföra dessa nyttjar de i regel möjligheten att inrätta nationella
arbetsgrupper (NAG). Arbetsgrupperna tillsätts för att driva specifika frågor som NPO:et/NSG:et har beslutat om. Genom skapandet
av en NAG kan mer resurser tillföras arbetet i form av att fler personer engageras. Än viktigare är dock att knyta den kompetens som
behövs för det specifika uppdraget. NAG:en ska vara multiprofessionellt sammansatt utifrån sitt uppdrag och spegla både primärvård och vård som bedrivs på sjukhus. Vilka professioner och kompetenser som är relevanta beror på vilket uppdrag NAG:en har.
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Vanligt förekommande är exempelvis sjuksköterskor och fysioterapeuter liksom läkare med olika specialistinriktningar. I NAG:en
ska en jämn könsfördelning eftersträvas, patientföreträdare ska finnas
med och varje sjukvårdsregion vara representerad. Det kan också
vara aktuellt att knyta representanter för kommuner, kvalitetsregister
och, i förekommande fall, från vårdprogram inom området till arbetsgruppen. Arbetet stöds av den processledare som är knuten till det
NPO eller NSG som tillsatt gruppen.
Styrgrupp för samordning och strategiska beslut (SKS)
Regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning leds och
samordnas av Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård (SKS). SKS:s uppdrag är att ta strategiska
initiativ och beslut som utvecklar och förvaltar regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning så att det ska fungera i enlighet
med innebörden av etableringsbeslutet. I praktiken innebär det till
exempel att utgöra en arena för dialog mellan huvudmännen och
staten i kunskapsstyrningsfrågor på tjänstemannanivå, att godkänna
verksamhetsplaner, att fördela gemensamma medel och att kommunicera om arbetet. Gruppen består av två representanter från regiondirektörsföreningen, fyra representanter från hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket och en representant från SKR. En central princip
är att samtliga sex sjukvårdsregioner ska vara representerade. Vid
behov kan också styrgruppen utökas med ytterligare ledamöter. Styrgruppen har vidare valt att adjungera ledamöter till sig. Principiellt
viktigt är att ordföranden i kommunernas motsvarande styrgrupp
för kunskapsstyrning är adjungerad till gruppen. På detta sätt knyts
regionernas och kommunernas arbete med kunskapsstyrning ihop
på styrgruppsnivå. Se avsnitt 7.5 om kommunal representation i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrnings och kapitel 8 om
kommunernas arbete med kunskapsstyrning.
Styrgruppen stödjs av en beredningsgrupp. Beredningsgruppen
stödjer styrgruppen i dess uppdrag genom att bereda underlag från
programområdena samt samverkansgrupperna inför ställningstagande, prioriteringar och beslut. Beredningsgruppen bidrar även till
att säkra och stödja samordning mellan programområden och samverkansgrupper.
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En nationell stödfunktion vid SKR
För stöd och samordning i systemet har en nationell stödfunktion
skapats vid SKR. Stödfunktionens övergripande uppdrag är att stödja
styrgruppen, beredningsgruppen och de nationella samverkansgrupperna. Den ska också skapa mötesplatser, arbeta med kommunikation
och informationsspridning och på andra sätt verka för samverkan
inom systemet. Det är också den nationella stödfunktionen som
hanterar processen kring verksamhetsplan och budget. Stödfunktionen arbetar nära och integrerat med flera näraliggande verksamheter på SKR.
Nationellt kliniskt kunskapsstöd är under utveckling
Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) är en infrastruktur som är
under utveckling. Alla de kunskapsstöd som tas fram inom ramen
för regionernas gemensamma system avses att samlas och tillgängliggöras här. NKK ska vara en infrastruktur för att kunna sammanställa, lagra, distribuera och tillgängliggöra kunskapsstöd. Till dess
att NKK är fullt utvecklat samlas de kunskapsstöd som utarbetas av
nationella programområden på den nationella visningsytan på webben.
De publiceras då i pdf-format.
NKK primärvård – ett första steg
I dagsläget innehåller NKK nationella kunskapsstöd, och regionala
tillägg till dessa, anpassade för patientmötet i primärvården. Innehållet är tillgängligt via Ineras27 plattform för öppen data och på en
nationell visningsyta på webben.
I det initiala skedet hämtades innehållet från väletablerade lokala
kunskapsstöd i Region Stockholm, Region Jönköpings län och Region
Skåne. För att anpassa de lokala kunskapsstöden till nationellt användbara kunskapsstöd och sedan förvalta dessa skapades ämnesgrupper fördelade mellan de sex sjukvårdsregionerna. I arbetet med
att revidera och förvalta ingår också att kvalitetssäkra innehållet. Det
görs i enlighet med en särskild kvalitetssäkringsprocess fastställd för
27

Inera ägs av SKR Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom
digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling.
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ändamålet. SKR stödjer ämnesgruppernas arbete och samordnar
utvecklingen av arbetsprocesser, it-infrastruktur och redaktionella
riktlinjer. Regionerna ansvarar för tillämpning och implementering
av kunskapsstöden.
Vidareutveckling av NKK på uppdrag av styrgruppen SKS
NKK ägs och förvaltas av regionerna som en del av regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Som beskrivs i avsnitt 7.2
startade utvecklingen av NKK som ett initiativ inom ramen för
överenskommelsen om insatser för att förbättra vården för personer
med kroniska sjukdomar under åren 2014–2017. Sedan 2018 finansieras NKK av regionerna och är integrerat i regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem och därmed införlivat under styrgruppen SKS beslutsmandat.
Hösten 2018 initierade SKS en vidareutveckling av NKK. Utvecklingsprojektet fokuserar på stödets informationsmodell och itinfrastruktur. Det finns två syften med utvecklingsarbetet. Det ena
är att NKK ska kunna inkludera kunskapsstöd från alla nationella
programområden. Det andra är att styrgruppen vill möjliggöra att
innehållet kan användas som beslutstöd i de vårdinformationssystem
som används av vårdgivarna.
Därutöver pågår en översyn av NKK:s och ämnesgruppernas
organisation. Syftet med denna är att fullt ut införliva NKK i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Den förändrade
organisationen ska ge respektive NPO ett ägaransvar för samtliga
kunskapsstöd inom sitt kunskapsområde, oavsett om detta gäller
primärvård eller den specialiserade vården.
Den sjukvårdsregionala nivån och arbetet lokalt
i respektive region
De insatser som görs på nationell nivå ska komplettera och stödja
det som sker på lokal nivå. Det är regionernas ansvar att använda de
stöd som utarbetas på nationell nivå och tillförsäkra att de används i
det löpande kvalitets- och förbättringsarbetet hos vårdgivarna. Kunskapsstöden ska föras ut och finnas tillgängliga i varje patientmöte.
Det löpande kvalitets- och förbättringsarbetet ska understödjas av
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strukturer för uppföljning och analys både på enskilda vårdenheter
och i regionens ledningsfunktioner. Ledarskapet på flera nivåer ska
stödjas i att bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.
I detta avsnitt beskriver vi hur regionernas system för kunskapsstyrning är utformat från det regionala perspektivet. Gemensamt för den sjukvårdsregionala nivån och den regionala nivån är att
det är här den teoretiska kunskapen ska föras ut i den praktiska
verksamheten.
Samverkan i sjukvårdsregioner för effektivare resurshantering
För att förstå den regionala strukturens uppbyggnad i systemet
behöver man känna till att Sveriges 21 regioner har samordnat sig i
sex sjukvårdsregioner. Syftet med sjukvårdsregionerna är att skapa
förutsättningar för en effektivare resurshantering då enskilda regioner var för sig är för små för att hantera vissa frågor. Se avsnitt 4.3.
Regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning använder
samarbetsstrukturen, men är inte upphov till den. Vilka de sex sjukvårdsregionerna är, samt vilka regioner som ingår i respektive sjukvårdsregion, framgår av tabell 4.1 i kapitel 4.
Värdskap för nationella programområden är fördelade
mellan sjukvårdsregionerna
Varje sjukvårdsregion är representerad i samtliga nationella programområden och i samtliga nationella samverkansgrupper. De regioner
som ingår i varje sjukvårdsregion kommer sinsemellan överens om
vem som ska representera dem. De behöver också komma överens
om hur sjukvårdsregionens representant i en viss arbetsgrupp ska
kommunicera, återkoppla och förankra sitt arbete med företrädare
för samtliga regioner inom sin sjukvårdsregion.
Varje sjukvårdsregion är värd för några nationella programområden. Värdskapet innebär att sjukvårdsregionen ska förse det nationella programområdet med processledare och stöd till statistik, analys
och kommunikation. I de fall ett nationellt programområde har i
uppgift att utarbeta standardiserade vårdförlopp ska värdregionen
också tillhandahålla stöd i form av ekonomiska konsekvensanalyser.
Värdskapet för några nationella programområden ligger vid SKR.

152

SOU 2020:36

Regionernas arbete med kunskapsstyrning

Bakgrunden till det är att det inom några områden sedan tidigare
finns särskilda satsningar genom överenskommelser28 mellan regeringen och SKR. I dessa fall finns även ett vilande värdskap i en sjukvårdsregion. Det innebär att respektive sjukvårdsregion och programområde förbereder sig för en framtida övergång. Till dess arbetar
programområdena med processledare och övrigt processtöd från
SKR. SKR har också värdskap för samtliga nationella samverkansgrupper. I vissa fall är dock en av de sjukvårdsregionala representanterna utsedd som ordförande i gruppen. Av tabell 7.3 framgår vilken
sjukvårdsregion som är värd för vilka nationella programområden.
I varje sjukvårdsregion finns en sjukvårdsregional samordnare för
etableringen av systemet för kunskapsstyrning. Samordnaren ska
fungera som ett stöd och en samordnande kraft för sjukvårdsregionens kunskapsstyrningsarbete. En central uppgift är att samordna de
värdskap för nationella programområden som sjukvårdsregionen har
åtagit sig. Funktionen fungerar som en länk mellan den nationella
stödfunktionen och det sjukvårdsregionala uppdraget och strukturen.

28

Avseende cancervård, psykiatri och nära vård.
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Värdskap Nationella programområden

Sjukvårdsregion
Norra
Sydöstra

Stockholm/Gotland

Uppsala/Örebro

Västra

Södra

SKR/vilande värdskap

NPO
• Endokrina sjukdomar
• Levnadsvanor
• Barn- och ungdomars hälsa
• Kvinnosjukdomar och förlossning
• Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
• Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
• Hud- och könssjukdomar
• Infektionssjukdomar
• Reumatiska sjukdomar
• Sällsynta sjukdomar
• Ögonsjukdomar
• Akut vård
• Hjärt- och kärlsjukdomar
• Äldres hälsa
• Öron-, näsa-, halssjukdomar
• Lung- och allergisjukdomar
• Mag- och tarmsjukdomar
• Rörelseorganens sjukdomar
• Nervsystemets sjukdomar
• Njur- och urinvägssjukdomar
• Tandvård
• Cancer (RCC i samverkan)
– Vilande värdskap Norra
• Primärvårdsrådet
– Vilande värdskap Södra
• Psykisk hälsa
– Vilande värdskap Västra
• NPO Kirurgi och plastikkirurgi
– Beslut om värdskap är ännu ej fattat

Regionala programområden (RPO)
På sjukvårdregional nivå skapas i kunskapsstyrningssystemet regionala programområden (RPO). Namnet till trots inrättas RPO:erna
på sjukvårdsregional nivå. Arbetet med att etablera dessa sker successivt och har kommit olika långt i olika sjukvårdsregioner. Tanken är
att den RPO-struktur som skapas på sjukvårdsregional nivå ska
spegla den nationella NPO-strukturen. Strukturen behöver dock
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inte vara identisk. Sjukvårdsregionen anpassar strukturen utifrån vad
som är ändamålsenligt i den egna sjukvårdsregionen.
De sjukvårdsregionala programområdena har två huvuduppdrag.
Det ena är att initiera frågor för nationell samverkan, dvs. föra upp
regionalt intressanta frågor till den nationella nivån. För detta krävs
en löpande dialog med det nationella programområde som arbetar
med samma ansvarsområde. Det andra huvuduppdraget är att ta emot
och anpassa den kunskap som tas fram nationellt, dvs. i de nationella
programområdena, och tillförsäkra att kunskapen når hela vägen ut
i patientmötet. Det innebär att RPO:erna ska vara en länk mellan
den regionala och den nationella nivån. RPO:erna har uppdraget att
inom sin sjukvårdsregion driva, samordna och på andra sätt verka för
att nationellt utarbetade kunskapsstöd görs tillgängliga i den operativa verksamheten inom sjukvårdsregionen, dvs. i varje patientmöte.
Av det formella etableringsbeslutet framgår att det regionala programområdets huvudsakliga uppgift bl.a. är att i) initiera frågor för
nationell samverkan, ii) skapa regionala tillämpningar av nationella
kunskapsunderlag och beslutsstöd, iii) ta emot, anpassa och omsätta
nationell kunskap för att det ska nå ut till patientmötet samt att
iv) stödja spridning och implementering av bästa tillgängliga kunskap.
Värdet skapas när kunskapsstöden används i verksamheten
Då det formella ansvaret för att tillförsäkra vård av god kvalitet, i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och
bedriva ett löpande kvalitetsarbete vilar på de 21 regionerna krävs väl
fungerande samarbetsstrukturer inom varje sjukvårdsregion. Hur
respektive region väljer att strukturera sitt arbete med kunskapsstyrning, lokalt i regionen och inom sjukvårdsregionen, styrs inte av det
etableringsbeslut som regionerna antog hösten 2017. Avseende den
regionala och lokala strukturen fastställer etableringsbeslutet bara
att regionerna ska anpassa sin regionala och lokala kunskapsorganisation till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen, att de långsiktigt ska säkra en regional och lokal kunskapsorganisation i enlighet med den nationella strukturen och att de ska
följa och göra de förändringar som krävs regionalt och lokalt utifrån
beslut tagna i styrgruppen (SKS) i frågor rörande den nationella
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strukturen.29 Regionerna har med andra ord stor frihet att välja hur
de organiserar arbetet inom sjukvårdsregionen och inom den egna
regionen. Det återspeglar det formella ansvaret och den kommunala
självstyrelsen.
En beskrivning av regionernas lokala strukturer för kunskapsstyrning gjordes i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård,
kapitel 8. Dessa strukturer anpassas nu successivt till den nationella
programområdes- och samverkansstrukturen. Det är en anpassning
som tar tid att genomföra och de olika regionerna har kommit olika
långt. För att komplettera bilden har vi valt att se närmare på hur
respektive region arbetar med implementerings- och förbättringsarbete. En beskrivning av detta återges i kapitel 10. I samma kapitel
finns även en beskrivning av läkemedelskommittéernas roll i kunskapsstyrningen inom regionen och på nationell nivå.

7.5

Kommunernas representation
i regionernas system

Kommunerna medverkar i allt större omfattning i arbetet med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och har börjat
delta i vissa arbeten som bedömts som särskilt relevanta. I april
201930 beslutades att kommunföreträdare ska medverka i fem av de
NPO som skapats inom systemet. Beslutet innebär att det nu ingår
två kommunföreträdare i NPO barn och ungas hälsa, NPO äldres
hälsa, NPO levnadsvanor respektive NPO rehabilitering och habilitering. Vidare deltar sex kommunföreträdare i primärvårdsrådet.
Sedan tidigare finns beslut om att kommunerna ska finnas representerade i NPO psykisk hälsa. Kommunerna medverkar också i NSG
stöd för utveckling och i ett antal av de nationella arbetsgrupper som
arbetar med att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Kommunernas medverkan fortsätter att utvecklas successivt.

29

SKL, Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Etableringen av
en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård. Med sikte mot ett gemensamt nationellt system. Dnr 15/06658 SKL 2017.
30
Minnesanteckningar från Stora AU den 4 april 2019, SKR.
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Tablå 7.1. Förkortningsordlista för kapitlet
NAG – Nationella arbetsgrupper
NSG –Nationella samverkansgrupper
NPO – Nationella programområden
NKK – Nationellt kliniskt kunskapsstöd
NKR – Nationella kvalitetsregister
NSK – Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning
NT-rådet – Nya Terapier rådet
RCO – Registercentrumorganisationer
SKR – Sveriges Kommuner och Regioner
SKS – Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning
i hälso- och sjukvård.
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• Kommunerna har ett ansvar att erbjuda vård av god kvalitet
och att tillförsäkra ett löpande kvalitetsarbete inom hälso- och
sjukvårdsverksamheten. För att ta detta ansvar krävs ändamålsenliga och effektiva verktyg. Kunskapsstyrning är ett centralt
sådant verktyg.
• En stor andel av de individer som får kommunala hälso- och
sjukvårdsinsatser får också insatser från den sociala omsorgen.
I den praktiska verksamheten är det ofta samma personal som
utför både hälso- och sjukvårdsinsatser och socialtjänstinsatser.
• Det utmärkande för kommunernas arbete inom området är att
de har att förhålla sig både till hälso- och sjukvårdslagstiftningen och till lagstiftningen på socialtjänstområdet.
• Detta innebär också att kunskapsstyrning i kommunal hälsooch sjukvård och kunskapsstyrning i socialtjänsten är mycket
nära relaterade. Kommunernas arbete med och utveckling av
kunskapsstyrningen på området sker med huvudfokus på
socialtjänstens frågor.
• I kapitlet beskrivs hur kommunernas arbete med kunskapsstyrning med fokus på socialtjänstens frågor successivt har
vuxit fram och ser ut i dag.
I detta kapitel beskriver vi inledningsvis kommunernas ansvar för
kvalitet och kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården och vad detta
innebär för kommunernas ansvar att bedriva kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvårdsområdet. Vidare beskriver vi hur kommunernas
samarbete med huvudfokus på socialtjänstens frågor successivt har
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vuxit fram och hur det ser ut i dag. Anledningen till att vi beskriver
detta är att ur ett kommunalt perspektiv är kunskapsstyrning i
kommunal hälso- och sjukvård och kunskapsstyrning i socialtjänst
mycket nära relaterade. En stor andel av de individer som får kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser får också insatser från den
sociala omsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). I kommunerna är den
kommunala hälso- och sjukvården också organisatoriskt placerad
inom den förvaltning som ansvarar för socialtjänstens verksamheter.
Socialchef eller motsvarande är därför i praktiken högste ansvarige
tjänsteman för kunskapsstyrning i den kommunala hälso- och sjukvården. På nationell nivå finns ett fåtal samarbeten mellan kommunerna som fokuserar särskilt på kunskapsstyrning i kommunal hälsooch sjukvård. Kapitlets förkortningar listas i tablå 8.1.1

8.1

Kommunernas ansvar för kunskapsstyrning

Kommunerna ska erbjuda hälso- och sjukvård av god kvalitet
och att tillförsäkra ett löpande kvalitetsarbete
I likhet med regionerna är varje kommun huvudman med ansvar att
tillhandahålla hälso- och sjukvård. Kommunerna har ett ansvar för
hälso- och sjukvård i vissa särskilda boendeformer, dagverksamhet
och hemsjukvård i ordinärt boende, men inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. Det är många äldre och personer med funktionsnedsättning som får hälso- och sjukvård inom ramen för kommunens ansvar. Se vidare kapitel 4.
Eftersom all hälso- och sjukvård styrs av samma regelverk innebär
det att också kommunerna ska tillförsäkra att hälso- och sjukvården
är av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och
fortlöpande ska utvecklas och säkras.2 All hälso- och sjukvård ska
också ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet.
För hälso- och sjukvård som kommunen bedriver i egen regi är
kommunen också vårdgivare. För övrig hälso- och sjukvård som
1

Informationen i kapitlet baseras på muntlig och skriftlig information från SKR under 2019
och 2020 om inte annat särskilt anges.
2
5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
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kommunen är huvudman för är privata vårdgivare utförare. I rollen
som vårdgivare3 ska man tillförsäkra att det finns praktiska förutsättningar i form av personal, lokaler och utrustning för att en god
vård kan ges.4 Vårdgivaren ansvarar också för att det finns ett ledningssystem som används för att fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet. I ansvaret ingår att bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.5 Hälso- och
sjukvårdspersonalen har ett personligt yrkesansvar för hur de utför
sina arbetsuppgifter.6 De har skyldighet att utföra sitt arbete i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.7
En regel som enbart gäller för kommunen som hälso- och sjukvårdshuvudman är att det inom verksamhetsområdet ska finnas en
medicinskt ansvarig sjuksköterska. Om ett verksamhetsområde i
huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig
sjuksköterska.8 De två funktionerna kallas Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) respektive Medicinskt ansvarig för rehabilitering
(MAR).
MAS har en kvalitetssäkrande funktion. MAS:en ansvarar bl.a.
för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, att beslut om att
delegera ansvar till vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
och att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för bland
annat läkemedelshantering.9
Kommunernas hälso- och sjukvård i praktiken nära kopplad
till arbetet inom socialtjänsten
För att kommunerna ska kunna ta sitt ansvar, både som vårdgivare
och huvudman, krävs ändamålsenliga och effektiva verktyg. Kunskapsstyrning är ett centralt verktyg för detta. Vi har tidigare sett att
3

Med vårdgivare avses i hälso- och sjukvårdslagen statlig myndighet, region, kommun, annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
4
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
5
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete.
6
6 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (210:659).
7
6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (210:659).
8
11 kap. 4 §hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
9
4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).
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detta inkluderar både kunskapsstöd och stöd till uppföljning, analys,
ledning etc. Varje enskild kommun har därmed ett ansvar att bedriva
kunskapsstyrning för att kunna leva upp till sitt kvalitetsansvar.
Den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunerna är ofta i
praktiken nära relaterad till det arbete som bedrivs inom socialtjänsten. Patientgrupper såsom äldre och personer med funktionsnedsättning berörs ofta av insatser från både den sociala omsorgen
och den kommunala hälso- och sjukvården. Av Socialstyrelsens
rapport Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre framgår det t.ex. att 71 procent av de äldre personer som fick kommunala
hälso- och sjukvårdsinsatser också hade socialtjänstinsatser i ordinärt
boende.10 Det utmärkande för kommunernas arbete inom området är
att de har att förhålla sig både till hälso- och sjukvårdslagstiftningen
och till lagstiftningen på socialtjänstområdet. Av Socialtjänstlagen
framgår att kommunen ansvarar bl.a. för vård och omsorg om äldre,
barn och unga, personer med funktionsnedsättningar och missbrukare.11
I den praktiska verksamheten är det ofta samma personal som
utför både hälso- och sjukvårdsinsatser och socialtjänstinsatser. Av
betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg12, som överlämnades till regeringen i april 2019, framgår att anställda inom kommunal vård och omsorg i stor utsträckning utgörs av undersköterskor och vårdbiträden. Kommunerna har i en enkät som redogörs
för i nämnda betänkande uppskattat hur stor andel av undersköterskornas arbetstid som ägnas åt uppgifter av hälso- och sjukvårdskaraktär. Uppskattningsvis ägnar de sig åt hälso- och sjukvård inom
ett spann på 5–40 procent av arbetstiden, varav 20–25 procent är den
mest återkommande uppskattningen. Av betänkandet framgår vidare
att det i praktiken inte är någon differentiering mellan undersköterskans och vårdbiträdets arbetsuppgifter, varför den tidsmässiga uppskattningen torde utgöra en fingervisning om den genomsnittliga
andelen för hela den kommunala vård- och omsorgspersonalen. En
utmaning i sammanhanget är att betänkandet även noterar att kommunerna i enkäten identifierade behov av att stärka kompetensen,
bl.a. medicinsk sådan, bland anställda undersköterskor.

10
11
12

Socialstyrelsen. Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre. 2019.
Socialtjänstlagen (2001:453).
SOU 2019:20 Stärkt kompetens i vård och omsorg.
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Denna enkätundersökning talar för att det finns ett behov av
ökad kunskap och därmed kunskapsstyrning i kommunerna. Till
sammanhanget hör att kommunerna också har en stor generell utmaning med sin kompetensförsörjning vilket ökar deras behov av,
men också kan försvåra de praktiska förutsättningarna för, att arbeta
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med kunskapsstyrning.
Ur kommunalt perspektiv är därmed kunskapsstyrning i kommunal hälso- och sjukvård och kunskapsstyrning i socialtjänsten
mycket nära relaterade. Samtidigt är socialtjänsten ett för kommunen mycket större område än hälso- och sjukvård. Mot bakgrund av
detta har kommunernas arbete med kunskapsstyrning inom området
vuxit fram med socialtjänsten i fokus. Arbetet inkluderar dock både
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.
I det följande avsnittet beskrivs hur kommunernas arbete med
kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområden successivt
har vuxit fram.

8.2

Successiv utveckling av en kunskapsbaserad
socialtjänst

Evidensbaserad praktik inte lika utvecklad inom socialtjänsten
som inom hälso- och sjukvården
Medan det vetenskapliga förhållningssättet sedan lång tid tillbaka är
väl förankrat i hälso- och sjukvården har det under de senaste
decennierna vuxit fram mer successivt inom socialtjänsten. Socialtjänstlagen ställer inte något uttryckligt krav på att socialtjänstens
verksamhet eller kvalitetsarbete ska baseras på kunskap. Detta skiljer
sig från hälso- och sjukvården där det är lagstadgat att patienten ska
få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god
kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.13 I Socialstyrelsens instruktion14 anges däremot att
Socialstyrelsen genom kunskapsstöd och föreskrifter ska bidra till
att socialtjänsten bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Det framgår även av förordning (2015:155) om statlig styrning med
kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst att den stat13

Se även motsvarande skrivningar i 5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 6 kap.
1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
14
Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

163

Kommunernas arbete med kunskapsstyrning

SOU 2020:36

liga kunskapsstyrningen syftar till att bidra till att socialtjänst bedrivs
i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare har Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom ramen
för modellen God vård och omsorg tagit fram en uppsättning indikatorer för kvalitet inom socialtjänsten. En dimension är att vården
och omsorgen ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på
vetenskap och beprövad erfarenhet.15
Högre utvecklingstakt de senaste tio åren
En debattartikel publicerad 1999, undertecknad av bl.a. dåvarande
generaldirektören för Socialstyrelsen, Kerstin Wigzell, kom att bli
något av ett startskott för utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. Sedan dess har riksdag, regering, kommuner, SKR och myndigheter tagit en rad initiativ för att stödja en sådan utveckling. Det
handlar om förändringar i lagstiftningen och om nationella, regionala och lokala utvecklingsarbeten för att införa en evidensbaserad
praktik i socialtjänsten med det övergripande syftet att utveckla en
kunskapsbaserad socialtjänst.
Kerstin Wigzell lade 2008, i egenskap av särskild utredare, fram
betänkandet Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta
för brukaren.16 Betänkandet mynnade ut i den gemensamma plattform för en evidensbaserad praktik som utgjorde ramen för flera av
de överenskommelser som slöts mellan dåvarande SKL och regeringen under åren 2010–2016. Centralt i plattformen har varit stödet
till uppbyggnad av regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)
och utvecklingsarbete inom dessa, se avsnitt 8.3. Det finns i dag
regionala samverkans- och stödstrukturer i alla län inom vilka samtliga kommuner (och ofta regioner) ingår och är uppdragsgivare.

8.3

Strukturer för samverkan om kunskapsstyrning
på regional och nationell nivå

I ljuset av den successiva utvecklingen har kommunerna över tid
skapat ett antal strukturer för samverkan om kunskapsstyrning
avseende socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. I det här
15
16

www.socialstyrelsen.se/indikatorer/godvardochomsorgisocialtjansten, (hämtad 19.08.24).
SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren.
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avsnittet beskrivs de strukturer för samverkan som har utvecklats på
regional och nationell nivå. Som kan noteras är uppdragen för de
olika konstellationerna, liksom funktioner och yrkesroller på dess
ledamöter, delvis överlappande.
Med nationell nivå avses perspektivet hela Sverige. Med regional
nivå avses i detta sammanhang samarbete på länsnivå. Lokal nivå
avser kommunerna.
Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)
År 2010 tecknades en överenskommelse mellan regeringen och dåvarande SKL om Plattform för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Plattformen kom sedan att ligga till
grund för flera överenskommelser på området som ingicks under
perioden 2010–2016.
Mellan 2010 och 2016 utvecklades så kallade regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänst
(RSS). Dessa har under åren också verkat för samverkan mellan
socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och regionerna avseende de målgrupper som behöver omfattande stöd från
båda huvudmännen samtidigt. Sådana målgrupper är bland annat personer med missbruk, äldre och personer med funktionsnedsättning.
De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar på länsnivå för samverkan och utveckling. Det övergripande syftet med RSS
är att skapa bättre samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och regioner i frågor som rör socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens målgrupper. Utformningen av dessa
21 RSS är anpassade efter förutsättningar och behov i respektive län
varför organisationslösningen varierar något mellan länen. I exempelvis Västra Götaland finns det fyra delregionala RSS:er. Samtliga
RSS har dock samma mål, nämligen att
– medverka till samverkan i frågor som rör socialtjänsten och
näraliggande hälso- och sjukvård mellan kommuner och mellan
kommuner och regioner,
– stödja huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning samt

165

Kommunernas arbete med kunskapsstyrning

SOU 2020:36

– stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och
lokal nivå anpassat till regionala och lokala prioriteringar.
På lokal och regional nivå, dvs. inom kommunen eller länet, kan RSS
utifrån lokala och regionala prioriteringar exempelvis identifiera
behov av kunskapsutveckling, samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet, stödja systematisk uppföljning och
analys, stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
samt stödja kompetensutveckling. Vad gäller kommunal hälso- och
sjukvård finns exempelvis länsgemensamma samarbeten om palliativ
vård, demens och diabetes. På nationell nivå bidrar representanter
från RSS med sin kunskap och erfarenhet i olika typer av dialoger
och diskussioner. Bland annat förs dialog med regioner och med
statliga myndigheter. Samtliga RSS samverkar också med varandra i
ett nationellt nätverk. Det så kallade RSS-nätverket möts fyra gånger
per år i syfte att diskutera strategiska frågor av gemensamt intresse.
Arbetet inom RSS har utvecklats successivt under åren. De områden som många RSS arbetar med är t.ex. missbruks- och beroendevård, vård- och omsorg om äldre, den sociala barn- och ungdomsvården, systematisk uppföljning och analys, digitalisering och stöd
till personer med funktionsnedsättning.
Nytt nätverk för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
RSS-nätverket beslutade våren 2019 att starta ett nationellt nätverk
för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Nätverket, som
påbörjade sitt arbete strax efteråt, samordnas av SKR och inkluderar
representanter från regionala samverkans- och stödstrukturer i landet.
Nätverket ska bidra till att alla kommuner runt om i landet stärker
sin förmåga att använda kunskapsbaserade metoder i patientmötet.
Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänst
och kommunal hälso- och sjukvård (NSK-S)
Kommunerna har tillsammans med berörda statliga myndigheter
och SKR skapat en strategisk grupp som kallas Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S). Arbetet
startade hösten 2014. Uppdraget är i första hand att utgöra ett forum
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på nationell nivå där huvudmän och berörda myndigheter kan föra
dialog, samordna sig och söka samsyn i strategiska frågor i syfte att
utveckla kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik i socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.
Kommunerna representeras av en eller flera socialchefer per län
samt två representanter från nätverket för regionala samverkans- och
stödstrukturer och från föreningen FoU Välfärd. Den senare är en
organisation för alla landets forsknings- och utvecklingsenheter inom
socialtjänstområdet. Från statens sida ingår representanter från fem
av de nio myndigheterna som ingår i Rådet för styrning med kunskap.17
Fyra prioriterade fokusområden för NSK-S under 2020
NSK-S har under 2020 prioriterat fyra fokusområden. Det första är
att fortsätta arbetet med att på ett mer systematiskt sätt lyfta lokala
behov av kunskapsutveckling. Målet är en behovsinventering som är
representativ och trovärdig. Det andra prioriterade området är att
söka former för påverkansarbete för att förbättra förutsättningar för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Det tredje prioriterade området avser systemet för stöd till kunskapsutveckling.
Målet är att förtydliga roller och samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå. Slutligen är det fjärde prioriterade området att
bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende kunskapsstyrning
på lokal och regional nivå.
Socialchefsnätverket
Socialchefsnätverket är ett av SKR:s strategiska chefsnätverk. Nätverket utgörs av socialchefer och består av minst en representant
från varje län. Det övergripande syftet med Socialchefsnätverket är
dialog och erfarenhetsutbyte. Socialcheferna i nätverket ska kunna
företräda länets socialchefer och fungera som länk mellan dem och
den nationella nivån i dialoger i olika strategiska frågor eller för att
till exempel föra ut kunskapsunderlag till kommunerna i samarbete
med RSS-nätverket. Socialchefsnätverket för dialog med företrädare
17

SKL. Samverkansmodell för långsiktig kunskapsutveckling. SKL Dnr 16/06673. Representanterna från Rådet för styrning med kunskap kommer från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SBU, Forte och E-hälsomyndigheten.
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för SKR, statliga myndigheter, representanter för regeringen och
andra aktörer för att till exempel bidra i beredning eller lämna synpunkter i frågor som rör socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Socialchefsnätverket samverkar regelbundet med hälso- och
sjukvårdsdirektörsnätverket.
Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning socialtjänst
– kommuner i samverkan (tidigare Stora AU)
De tre nätverken som beskrivs ovan har delvis överlappande
uppdrag. Hösten 2017 inrättades ett nytt samverkansforum mellan
dessa nätverk och SKR. Bakgrunden var ett behov av att tydliggöra
respektive nätverks uppdrag, att undvika dubbelarbete och att samverka i frågor där samtliga tre grupper behöver involveras. Det nya
forumet fick 2017 namnet Stora arbetsutskottet (Stora AU). I forumet ingår arbetsutskotten för RSS-nätverket, NSK-S kommungrupp,
socialchefsnätverket samt SKR.
I takt med uppbyggnaden av regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning, med efterfrågan av kommunal medverkan och
en rekommendation från SKR:s styrelse till kommunerna om att
bidra finansiellt till stödet för kunskapsstyrning inom socialtjänsten,
uppstod ett behov av att formalisera gruppens mandat. Våren 2019
bytte Stora AU namn till Stora AU – interimistisk styrgrupp för kommunernas samverkan för kunskapsstyrning inom socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård. Den 28 april 2020 bytte gruppen
ännu en gång namn till Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning
socialtjänst.
Styrgruppens beslutsmandat omfattar:
– kommunernas medverkan i regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning samt
– det arbete som bedrivs i och med att 28018 kommuner ställt sig
bakom SKR:s rekommendation till kommunerna om gemensam
finansiering för att förbättra förutsättningarna för kunskapsstyrning i socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.

18

Uppgiften avser april 2020.
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Kommunföreträdare i regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning
Kommunerna medverkar i allt större omfattning i arbetet med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och har börjat delta
i vissa arbeten som bedömts som särskilt relevanta. I april 201919
beslutade Stora AU att kommunföreträdare ska medverka i fem av
de s.k. nationella programområdena (NPO) som har skapats inom
det regionala systemet. Beslutet innebär att det nu ingår två kommunföreträdare i NPO barn och ungas hälsa, NPO äldres hälsa,
NPO levnadsvanor respektive NPO rehabilitering och habilitering.
Vidare deltar sex kommunföreträdare i primärvårdsrådet. Sedan
tidigare finns beslut om att kommunerna ska finnas representerade i
NPO psykisk hälsa. Kommunerna medverkar också, genom ledamöter
från RSS, i NSG stöd för utveckling och i ett antal av de nationella
arbetsgrupperna som arbetar med att ta fram personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp. Kommunernas medverkan fortsätter att
utvecklas successivt. Se kapitel 7 för en beskrivning av regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning.
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten
Utöver ovan nämnda grupperingar finns ytterligare ett forum för
dialog mellan Socialstyrelsen, RSS och SKR som kallas Partnerskapet
till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Partnerskapet
bildades 2017 på basis av ett förslag från de berörda aktörerna om att
inrätta ”Partnerskapet för samverkan mellan nationell nivå och de
regionala samverkans- och stödstrukturerna till stöd för kunskapsutveckling i socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård”. Under
2019 fattade styrgruppen beslut om att ändra namnet till det nu aktuella.20 Partnerskapet är en modell för långsiktig samverkan mellan
regional och nationell nivå i frågor som rör kunskapsstyrning inom
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. I partnerskapet har
alla aktörer (Socialstyrelsen, SKR och varje RSS) skrivit under en
överenskommelse om att samverka inom ramen för sina respektive
uppdrag. Den dialog som förs inom Partnerskapet mellan företrädare
19

Minnesanteckningar från Stora AU den 4 april 2019, SKR.
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Verksamhetsberättelse för
2019.
20
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för kommuner, Socialstyrelsen och SKR syftar till att skapa bättre
förståelse för de respektive verksamheternas förutsättningar och
behov samt till att skapa en bättre samordning mellan aktörerna i
kunskapsstyrningen på området. En skillnad mot de tidigare nämnda
nätverken är att Partnerskapet arbetar operativt med gemensamma
utvecklingsarbeten, i de frågor man ser att samverkan och samarbete
mellan nationell och regional nivå gynnar utvecklingen. Ett exempel
på sådana utvecklingsarbeten är stöd för individbaserad systematisk
uppföljning. Även andra berörda myndigheter i Rådet för styrning
med kunskap har bjudits in till att medverka på dialogmöten och i de
utvecklingsarbeten som har startats. Partnerskapet arbetar således
med samverkan både via dialog och operativt på områden man har
kommit överens om. Kommunal hälso- och sjukvård utgör ett prioriterat samverkansområde i partnerskapets arbete.
Andra nationella nätverk med regionala representanter
Utöver ovan nämnda samverkansorgan och nätverk finns ytterligare
några relaterade nätverk för samverkan, stöd och lärande mellan
regionerna, kommunerna och den nationella nivån, där SKR är sammankallande. Nätverken utgör forum för information- och erfarenhetsutbyte inom specifika områden och är därigenom ett stöd i arbetet
med kunskapsutveckling och förbättringsarbete. De nationella nätverken finns för områdena barn och unga, digitalisering inom socialtjänst, funktionshinder, kvinnofrid, missbruk och beroende, systematisk uppföljning och analys samt äldre.

8.4

Stödet från regional och nationell nivå omsätts
i praktisk verksamhet i varje enskild kommun

Som konstateras i inledningen av detta kapitel vilar det formella
ansvaret för att tillförsäkra hälso- och sjukvård av god kvalitet, i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och att
bedriva ett löpande kvalitetsarbete på varje enskild kommun. De
samarbeten på nationell och regional nivå som beskrivs ovan är ett
stöd för kommunen i att bedriva en verksamhet som lever upp till
kraven. Hur den enskilda kommunen väljer att använda sig av det
stödet, dvs. stöd för att omsätta exempelvis kunskapsstöd och
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erfarenhetsutbyten i verksamheten, skiljer sig åt från kommun till
kommun. Kommuner kan också ha samarbeten med näraliggande
kommuner eller med aktuell region. I kapitel 10 beskrivs och exemplifieras hur ett antal kommuner arbetar med kunskapsstyrning på
lokal nivå.
Tablå 8.1. Förkortningsordlista för kapitlet
NPO – Nationellt programområde
NSG – Nationell samverkansgrupp
NSK-S – Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten
Partnerskapet – Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom
socialtjänsten
RSS – Regionala samverkans- och stödstrukturer
SKR – Sveriges Kommuner och Regioner
Stora AU – Stora Arbetsutskottet. Sedan 2019 namngiven Stora
AU – interimistisk styrgrupp för kommunernas samverkan för
kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. 2020
har gruppen bytt namn till Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning
socialtjänst.
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• Kapitlet handlar om nationell uppföljning och analys samt statens roll i denna.
• Med nationell uppföljning avser vi uppföljning av hälso- och
sjukvård, där såväl regionerna som kommunerna är huvudmän, avseende hela Sverige.
• Som underlag för uppföljning och analys finns information i
en rad olika datakällor, nationella undersökningar, plattformar
och rapporter. Mycket data genereras i hälso- och sjukvårdsverksamheten.
• Det görs mycket uppföljning och analys av hälso- och sjukvård, såväl nationellt som internationellt. Det är många olika
aktörer som har en uppföljande roll.
• Flera statliga myndigheter har i uppdrag att göra uppföljningar
av hälso- och sjukvården, utifrån sina respektive verksamheters perspektiv. Arbete med uppföljning och analys engagerar
många medarbetare vid dessa myndigheter.
Utredningen har bl.a. i uppdrag att fokusera på hur staten kan agera
på ett mer sammanhållet sätt genom att bättre förutsättningar skapas
för nationell och sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården. I detta kapitel ges en bild av den nationella uppföljningen.
I kapitlet ges en överblick över olika informationskällor i form av
data, rapporter etc. som kan ligga till grund för en samlad bild av
läget och utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Därefter går vi
in på myndigheterna på hälso- och sjukvårdsarenan som arbetar med
uppföljning och analys, vad de gör och bidrar med. Slutligen konstaterar vi att regeringen ser frågan om utveckling av den nationella
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uppföljningen som en prioriterad fråga och vi gör en tillbakablick
över tidigare rapporter som på olika sätt har lyft eller föreslagit
utveckling av den nationella uppföljningen.

9.1

Vad är nationell uppföljning och analys?

I kapitel 2 definieras uppföljning som en beskrivning av verkligheten, ”hur gick det?”. Det innebär att följa utveckling och mäta vad
som faktiskt har hänt. Analys handlar om att närmare granska och
förstå det man har följt upp, inte bara konstatera. Uppföljning innebär att faktiska skeenden i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras lokalt, regionalt och nationellt. En uppföljning ger en översiktlig
bild, så värderingsfritt som möjligt. Med nationell uppföljning avser
vi uppföljning av hälso- och sjukvården i olika avseenden, t.ex. uppdelat på ålder, kön, diagnos, etc. i hela Sverige. Det omfattar hälsooch sjukvård som såväl regioner som kommuner är huvudman för.
Den nationella uppföljningen kan ha ett värde för flera olika aktörer, men mot bakgrund av statens övergripande ansvar för hälso- och
sjukvården ser utredningen att den har ett särskilt värde för staten
och regeringen genom att den ger en samlad bild av tillståndet i hela
landet. Nationell uppföljning kan t.ex. också ha ett värde för medborgarens rätt till insyn och information, men självklart också för
huvudmännen själva.
För att få den nationella bilden handlar det ofta om tillgång till
lokala och regionala data som sammanfogas och aggregeras. Inhämtning av data sker oftast vårdnära för att användas för uppföljning,
verksamhetsutveckling, ledning, styrning och lärande. Det krävs arbete
med att strukturera data, gemensam indikatorutveckling, nationell
infrastruktur, ändamålsenlig lagstiftning etc. för att kunna få till
dataflöden och tillgång till data på olika nivåer utifrån olika behov.
Insamling sker oftast inte direkt till staten utan det är sjukvårdshuvudmännen som fångar data och för den vidare.
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Figur 9.1. Illustration från Vårdanalys rapport Med örat mot marken

9.2

Många bidrar till en nationell bild
av hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården följs i dag upp på nationell nivå av flera olika
aktörer. Det innebär att det samlas in en stor mängd data som tillgängliggörs på olika sätt, bl.a. i analyser, rapporter, presentationsplattformar och databaser. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
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(Vårdanalys) illustrerar denna mångfald av källor, aktörer m.m. kopplat till den nationella uppföljningen i en exempelbild i rapporten Örat
mot marken (figur 9.1). Bilden ska inte ses som heltäckande, utan
illustrerar aktörer, källor m.m. av betydelse.1
9.2.1

Datakällor – verktyg för uppföljning

Som underlag för uppföljning finns information i en rad olika datakällor. I Sverige finns det både nationellt övergripande data och lokala
data. Till de nationella datakällorna hör hälsodataregister och nationella kvalitetsregister. Inom hälso- och sjukvården samlas det in data
av olika slag. Det är främst professionerna som för in information i
journaler och olika register. Det finns också initiativ som samlar in
data om patienters och medborgares uppfattning om vården. Trots
detta är bristande tillgång till data ibland ett problem, både på nationell och lokal nivå. Uppföljningsdata om primärvården är ett sådant
exempel. Dock pågår det utvecklingsarbeten på primärvårdsområdet, t.ex. SKR:s Primärvårdskvalitet och utvecklingsarbete på Socialstyrelsen, se vidare under Hälsodataregister. Frågan handlar också om
att rätt aktör ska ha rätt information i rätt tid, vilket bl.a. ställer krav
på strukturerade data, interoperabilitet samt juridiska och tekniska
förutsättningar. Nedan beskrivs några centrala datakällor i korthet.
Hälsodataregister
De svenska hälsodataregistren rymmer ett stort antal individer och
de har funnits i många år, vissa så långt tillbaka som 1950-talet. Att
tillhandahålla uppgifter till hälsodataregister är en lagstadgad skyldighet för vården. Uppgiftsskyldigheten gäller alla verksamheter
inom hälso- och sjukvården utom primärvården.2 Personuppgifter i
hälsodataregistren får användas för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården
samt forskning och epidemiologiska undersökningar. Med hjälp av
hälsodataregistren kan man följa, analysera och rapportera om hälsa
och sociala förhållanden. Den lagstadgade uppgiftsskyldigheten och
det faktum att registren bygger på personnummer gör att registren
1
2

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Med örat mot marken. Rapport 2019:2. 2019.
Förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen.
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har hög täckningsgrad och utgör en bra grund för både forskning,
beslutsfattande och löpande arbete med att förbättra hälso- och
sjukvården. Med hjälp av registrens information går det till exempel
att jämföra skillnader i vård mellan olika sjukvårdshuvudmän eller
jämföra skillnader mellan olika befolkningsgrupper. De nationella
hälsodataregister som Socialstyrelsen ansvarar för är cancerregistret,
registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård, läkemedelsregistret, medicinska födelseregistret, patientregistret och tandhälsoregistret. När det gäller uppföljning av primärvårdsdata fick
Socialstyrelsen i juli 2019 i uppdrag att se över möjligheter för nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. Uppdraget ska
slutredovisas senast i september 2020.3
Nationella kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister är register som systematiskt samlar data
om olika patientgrupper. En del register gäller patienter med en viss
diagnos, andra fokuserar på vissa behandlingar. En viktig grundläggande skillnad mellan hälsodataregister och kvalitetsregister är att
de nationella kvalitetsregistren bygger på frivillighet för hälso- och
sjukvården. Det finns i dag ett drygt hundratal nationella kvalitetsregister inom överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) om stöd till nationella kvalitetsregister. Majoriteten av dem finns inom hälso- och sjukvården, främst
inom den specialiserade vården, men det finns även register inom
tandvård och socialtjänst. Det saknas dock heltäckande kvalitetsregister för den vård som sker i primärvården.
Det primära syftet med kvalitetsregistren är att de ska användas
för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Personalen på en vårdenhet kan t.ex. jämföra sina resultat med
andra enheters. De kan följa resultaten över tid och se om de åtgärder
som vidtas för att höja kvaliteten ger önskad effekt. Med hjälp av
registren kan man ofta avgöra vilka interventioner, läkemedel och
medicintekniska produkter som ger bra resultat och vilka som bör

3

Socialdepartementet. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppföljning av omställningen mot en mer nära vård. Dnr S2019/03056/FS; Lag (1998:543) om hälsodataregister; www.socialstyrelsen.se (hämtad 19.10.23); SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik
vård.
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fasas ut. Det går också att avgöra om vården är jämlik, till exempel i
olika delar av landet.
Det första svenska nationella kvalitetsregistret startades på initiativ av en ortoped på 1970-talet och registren kom inledningsvis att
utvecklas inom ortopedin. Utvecklingen har därefter skett successivt.
I början av 1990-talet ökade intresset för evidensbaserad medicin
och kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården, och med det intresset för
kvalitetsregister som ett verktyg för uppföljning. Mot bakgrund av
att registren startats på initiativ av professionen skiljer sig registren
i uppbyggnad och omfattning från varandra. Detta tillsammans med
att de kan vara olika väl förankrade i hälso- och sjukvården bidrar till
att täckningsgraden kan variera. År 2010 publicerades rapporten
Guldgruvan i hälso- och sjukvården, som var en översyn av de nationella kvalitetsregistren. Rapporten togs fram i samarbete mellan
regeringen och dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Översynen lade fram ett förslag om en gemensam femårig satsning
på de nationella kvalitetsregistren i syfte att utveckla de nationella
kvalitetsregistren och deras potential. Mot denna bakgrund slöts en
femårig överenskommelse mellan staten och SKL om en satsning på
kvalitetsregister för 2012–2016. Därefter har parterna slutit årliga
överenskommelser.
Den femåriga satsningen har utvärderats.4 En central del av den
pågående förändringen är att kvalitetsregistren tydligare ska vara en
integrerad del i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och uppföljning av svensk hälso- och sjukvård och användas
mer än i dag för förbättringsarbete.5 I överenskommelsen om nationella kvalitetsregister m.m. för 2020 är inriktningen att fortsätta det
arbete som sedan tidigare slagits fast i en flerårsplan som togs fram
2018 där bl.a. ökade förutsättningar för registerbaserat förbättringsarbete är en del.

4

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Lapptäcke med otillräcklig täckning. Rapport
2017:4, 2017.
5
registercentrum.se/om-oss/om-nationella-kvalitetsregister/p/rk21maUUf (hämtad 19.10.01);
www.kvalitetsregister.se (hämtad 19.10.01).
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Nationella undersökningar

Hälso- och sjukvårdsbarometern
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning
med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och
uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Den vänder sig till individer i Sverige som är 18 år eller äldre. Målet är att, såväl lokalt som
nationellt, följa upp befolkningens förtroende, upplevelse av tillgång
till sjukvård och inställningar i olika frågor som underlag för att föra
demokratisk dialog och identifiera förbättringsområden. Befolkningens syn på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha
med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra regionernas
verksamhet. Hur invånarnas uppfattning utvecklar sig över tid är
intressant i relation till förändringar som görs i form av olika beslut,
reformer och insatser som syftar till att förbättra för befolkningen.
Undersökningen genomförs på uppdrag av samtliga regioner. Arbetet
samordnas av SKR.6
Nationell Patientenkät
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården där regionerna är huvudman. Genom att delta i Nationell
Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på
frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av hälso- och sjukvården. Resultaten används för att förbättra och utveckla hälso- och
sjukvården utifrån ett patientperspektiv, samt som ett underlag för
jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och
ledning. Även denna undersökning samordnas av SKR.7 Nationell
Patientenkät kommer att utgöra en del av en nationell plattform för
patientrapporterade mått som är under utveckling.8

6
7
8

www.skr.se (hämtad 19.12.16).
www.skr.se (hämtad 19.12.16).
Samtal med SKR januari 2020.
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Enkäter som har fokus på kommunal hälso- och sjukvård
Enkät Öppna jämförelser kommunal hälso- och sjukvård
År 2019 var första året som den kommunala hälso- och sjukvården
hade en egen separat enkät Öppna jämförelser. Se vidare om Öppna
jämförelser under avsnitt 9.2.3. Frågorna har tidigare varit inbakade
i enkäten för äldreomsorg. Enkäten ÖJ kommunal hälso- och sjukvård innehåller frågor bl.a. om kommunen erbjuder multiprofessionella demensteam och enkel fotundersökning för personer med
diabetes (patienter som har hemsjukvård eller bor i särskild boendeform enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade).
Brukarundersökning
Inom brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
som riktar sig till alla över 65 år som har hemtjänst eller bor i särskilt
boende, finns det några frågor som handlar om mer vårdande insatser.
Inom enkäten för särskilt boende finns frågorna:
• F21 Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid
behov?
• F22 Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov?
Inom enkäten för hemtjänst finns frågor om hjälpmedel, dessa frågor
ställdes första gången 2018.
• F21 Använder du något/några hjälpmedel som du fått föreskrivit
från kommunen eller landstinget?
• F22 Om du använder något/några hjälpmedel: Underlättar ditt/
dina hjälpmedel din vardag?
9.2.3

Plattformar och rapporter

Det finns i dag många olika presentationsplattformar för att tillgängliggöra och presentera data, såväl nationella som regionala och
lokala. Plattformarna återfinns både hos staten och sjukvårdshuvudmännen, då främst hos SKR. Två plattformar med en bred ansats är
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Vården i siffror respektive Kolada, som beskrivs närmare nedan.
Vidare finns en stor mängd rapporter som använder sig av eller tar
sin utgångpunkt i datakällor, som utgör ett underlag i den nationella
uppföljningen. Många av rapporterna publiceras av de statliga myndigheterna. En av de mer omfattande är Öppna jämförelser, som beskrivs närmare nedan. Några myndigheter har enligt sina instruktioner
i uppdrag att årligen publicera breda rapporter inom sina ansvarsområden, se vidare avsnitt 9.3.
Vården i siffror
Vården i siffror är en plattform i form av en webbapplikation som
har funnits sedan 2016 där aktuella nationella indikatorer om hälsooch sjukvårdens kvalitet och effektivitet samlas. Den bygger på data
från en mängd olika källor, såväl från nationella kvalitetsregister som
statliga register och undersökningar. Vården i siffror finansieras gemensamt av regionerna, men utvecklas och drivs av SKR.
Vården i siffror uppdateras löpande och på så låg enhetsnivå som
möjligt. Tanken är att den öppna publiceringen ska ge faktaunderlag
för analys och dialog om vårdens kvalitet. Den främsta målgruppen
är personer som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering. Vården i siffror riktar sig också till andra som är
intresserade av hälso- och sjukvårdens kvalitet och utveckling, t.ex.
politiker, tjänstemän, patientföreträdare och analytiker.9
Kolada
Kolada är en statistikdatabas för kommuner och regioner som har
funnits sedan 2006. Kolada innehåller cirka 5 000 nyckeltal som kan
användas som underlag för analyser och jämförelser, t.ex. kan det
handla om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners
alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från
de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från
andra källor. Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Staten och SKR är föreningens
9

www.skr.se (hämtad 19.12.16).
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medlemmar. RKA:s uppdrag är att underlätta uppföljning och analys
av olika verksamheter i kommuner och regioner.10
Öppna jämförelser
En viktig satsning för att öka tillgängligheten av data gjordes 2006
när SKR och Socialstyrelsen gav ut den gemensamma rapporten
Öppna jämförelser om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Genom Öppna jämförelser utvecklades en ny typ av öppenhet
om sjukvårdens resultat i Sverige. Öppna jämförelser har publicerats
både som en årlig rapport och som rapporter på ett antal specifika
teman. Öppna jämförelser finns även för socialtjänstens område.
Öppna jämförelser är systematiska och fortlöpande jämförelser baserade på resultatindikatorer.
Syftet med Öppna jämförelser är att utgöra ett faktabaserat underlag
i den offentliga debatten om hälso- och sjukvårdens respektive
socialtjänstens kvalitet och effektivitet samt att stimulera arbetet med
förbättringar i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Öppna jämförelser bygger på data utifrån ett stort antal indikatorer. Informationen finns öppet tillgänglig för alla, dels via de rapporter som
publiceras, dels via ett webbaserat jämförelseverktyg på Socialstyrelsens webbplats. I verktyget kan den som är intresserad söka statistik
och jämföra denna mellan till exempel regioner eller sjukhus.
Vårdanalys publicerade 2012 en utvärdering av den årliga rapporten
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet och effekterna av denna rapport. 11 En slutsats som drogs i
utvärderingen var att Öppna jämförelser hade stärkt förutsättningarna
för att förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården. Myndigheten
pekade på att hälso- och sjukvårdens resultat genom Öppna jämförelser hade blivit mer tillgängliga, särskilt för landstingsledningar.
Genom Öppna jämförelser fick landstingsledningarna tillgång till
information om vårdens medicinska resultat. Tidigare hade de framför allt varit hänvisade till kostnadsdata och strukturella mått, t.ex.
antal vårdplatser. Myndigheten menade att förändringen innebar att
politiker och tjänstemän nu kunde föra en bättre dialog med professionerna om vårdens innehåll och det underlättade för besluts10
11

www.kolada.se (hämtad 19.12.16).
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Grönt ljus för öppna jämförelser? 2012:4. 2012.
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fattare att ställa krav på förbättrade resultat. De konstaterade också
att Öppna jämförelser ger ett underlag för att ta strategiska beslut
om vilka förbättringsområden som bör prioriteras. En annan slutsats
som drogs i utvärderingen var att Öppna jämförelser hade medfört
en ökad transparens avseende vårdens kvalitet. Samtidigt menade
myndigheten att presentationsformen inte var lämplig för allmänhet
och media. Informationen var för svårtolkad för att skapa full transparens. Myndigheten konstaterade vidare i sin rapport att organisationen för Öppna jämförelser behövde utvecklas. De noterade att
SKR:s och Socialstyrelsens olika roller och intressen ledde till olika
huvudfokus i arbetet vilket i sin tur resulterade i bland annat upplevd
otydlighet om roller och ansvar inom projektorganisationen.
Samarbetet mellan SKR och Socialstyrelsen med de tryckta rapporterna på hälso- och sjukvårdsområdet avslutades i och med rapporteringen 2014. Därefter har arbetet fortsatt under andra former.12
Hälso- och sjukvårdsrapporten – öppna jämförelser
Sedan 2018 publicerar SKR en rapport som heter Hälso- och sjukvårdsrapporten – öppna jämförelser. Rapporten har ett par olika
syften. Ett är att på några centrala områden ge en komprimerad bild
av utvecklingen i svensk sjukvård, med stöd av så aktuella data som
möjligt, normalt till och med föregående år. Ett annat syfte är att
presentera tematiska resultatöversikter, där regioner jämförs med
varandra. Dessa återkommande öppna kvalitetsjämförelser avser vara
ett stöd för regionernas arbete med kvalitetsförbättringar i hälsooch sjukvården.13
Vård- och omsorg om äldre – öppna jämförelser
Ett exempel på en rapport som speglar det kommunala perspektivet
är Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre. SKR publicerade
denna rapport första gången 2007 och den redovisade bl.a. indikatorer om stroke och fallskador. Mellan åren 2010–2017 tog SKR
och Socialstyrelsen fram en gemensam rapport på området med cirka
12

www.vardenisiffror.se (hämtad 19.10.02); www.socialstyrelsen.se (hämtad 19.10.02).
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 respektive
2019.
13
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30 indikatorer och 15 bakgrundsmått som speglade både vårdens och
socialtjänstens/omsorgens kvalitet eller upplevda kvalitet. Sedan 2018
ges rapporten, med viss förändring i innehållet, ut av Socialstyrelsen.
9.2.4

Svensk hälso- och sjukvård i en internationell kontext

Uppföljning av svensk hälso- och sjukvård görs också i jämförelse
med andra länder. Det finns flera organisationer som regelbundet
ger ut rapporter och gör sammanställningar där olika aspekter av
hälso- och sjukvården jämförs mellan länder. Nedan presenteras några
av dessa rapporter och organisationer.
International Health Policy Survey – IHP
Studien International Health Policy Survey (IHP) genomförs årligen. Studien genomförs i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund. Sverige har deltagit i undersökningen
sedan 2009. Stiftelsen The Commonwealth Fund genomför tillsammans med 11 länder årligen jämförande undersökningar för att ge
underlag till förbättrat beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsområdet. Övriga deltagande länder är Australien, Kanada, Frankrike,
Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Storbritannien och USA. Fokusgrupperna i undersökningarna varierar
med ett treårsintervall. Dessa är befolkningen, patienter 65 år och
äldre samt läkare i primärvården. År 2019 undersökte IHP-studien
genom en enkät till primärvårdsläkare hur läkarna i de olika länderna
ser på hälso- och sjukvården.
OECD
Health at a Glance
OECD:s hälsokommitté har i uppdrag att främja förbättringar i
medlemsländernas hälso- och sjukvårdssystem. Inom ramen för uppdraget tas flera rapporter fram, varav Health at a Glance är den kanske
mest uppmärksammade. Rapporten tas fram vartannat år av OECD
och ska ge beslutsfattare, intressegrupper och vårdpersonal jämförbara faktauppgifter och insikter i hälso- och sjukvården i med184
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lemsländerna. Rapporten ges också ut i en version som enbart omfattar länder i Europa, men som även inkluderar europeiska länder
som inte är OECD-medlemmar. Denna benämns Health at a Glance:
Europe och tas fram i samarbete med EU-kommissionen. Rapporterna baseras på statistik från respektive lands statistikmyndigheter.
Sammanlagt baseras rapporterna på cirka 80 olika indikatorer.
EU
Inom EU pågår flera parallella processer som involverar jämförelser
mellan medlemsstaterna. Nedan några exempel.
State of health in the EU
Initiativet State of health in the EU eller Hälsotillståndet i EU som
det heter på svenska, består av tvååriga cykler i fyra delar. Den första
delen utgörs av rapporten Health at a Glance: Europe som tas fram
i samarbete mellan EU-kommissionen och OECD (se ovan). Denna
rapport inleder varje cykel med en övergripande utvärdering av EUländernas hälso- och sjukvårdssystem. Den andra delen utgörs av
landspecifika hälsoprofiler som analyserar problem och fördelar med
EU-ländernas hälso- och sjukvård. Den tredje delen utgörs av en
kompletterande rapport som publiceras tillsammans med landsprofilerna och tar upp några av de viktigaste förändringarna i vården.
Den fjärde och slutliga delen utgörs av att EU-ländernas hälsomyndigheter i slutet av tvåårsperioden kan be om utbyten med experterna bakom rapporterna för att diskutera resultat och eventuella
åtgärder. Initiativet ger medlemsstaterna bättre faktaunderlag. EUkommissionen får i sin tur data och politiska analyser som kan bidra
till EU-samarbetet, t.ex. underlag till landrapporterna inom den
europeiska planeringsterminen, se nedan.14

14

ec.europa.eu/health/state/summary_sv (hämtad 20.01.08).
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Den europeiska planeringsterminen – årliga jämförelser
och rekommendationer
Den europeiska planeringsterminen är en årscykel som utgör ramen
för samordningen av den ekonomisk politiken mellan EU-länderna.
Inom ramen för denna årscykel publiceras bl.a. landrapporter, en för
varje medlemsstat. På basis av landrapporterna samt övrig analys och
dialog med medlemsstaterna presenterar EU-kommissionen varje år
förslag till landspecifika rekommendationer, dvs. rekommendationer riktade till respektive medlemsstat om vilka reformåtgärder
som bör vidtas. Kommissionens förslag diskuteras medlemsstaterna
emellan och beslutas formellt av Ministerrådet. Medlemsstaterna
granskar också årligen varandras reformer i så kallade peer reviews
innan beslut om nya rekommendationer fattas. Rekommendationerna omfattar huvudsakligen områdena ekonomi, sysselsättning,
utbildning, socialpolitik och hälso- och sjukvård. Rekommendationerna på hälso- och sjukvårdsområdet läggs främst i ljuset av att medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem väsentligt påverkar den
finansiella stabiliteten i medlemsstaternas offentliga finanser. Processen är i praktiken en kombination av styrande beslut och rent ömsesidigt lärande.
Health System Performance Assessment (HSPA)
Expertgruppen för Health System Performance Assessment är ett
frivilligt samarbete mellan EU-medlemsstater och EU-kommissionen där deltagande länderna gemensamt beslutar om områden att
studera närmare. Även Norge, OECD, WHO:s europakontor och
European Observatory deltar i arbetet. Expertgruppen etablerades
2014. Fokus för arbetet är hur olika aspekter av hälsosystemen i
länderna kan följas upp och utvärderas. Länderna beskriver i gemensamma rapporter sina ansatser och utvecklingsarbeten för uppföljning på systemnivå. Områden som har beskrivits på detta sätt är
bland annat kvalitet, integrerad vård och omsorg, primärvård samt
effektivitet. En viktig aspekt av gruppens arbete är fokus på att utveckla lärande mellan medlemsländerna, till skillnad från olika typer
av indikatorbaserade jämförelser och rankingar.15
15

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851019300272 (hämtad 20.01.08).
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The European Observatory
The European Observatory on Health Systems and Policies är en
organisation som stödjer och främjar evidensbaserat beslutsfattande
inom hälso- och sjukvården, bl.a. genom omfattande analyser och
jämförelser av hälso- och sjukvårdssystemens utveckling i Europa.
Organisationen är ett samarbete mellan bl.a. WHO, EU-kommissionen, Världsbanken, Sverige, Finland, Norge, Belgien, Österrike
och Storbritannien. Den har givits en organisatorisk hemvist på
WHO. The Health Systems and Policy Monitor Network (HSPM)
är organisationens webbaserade plattform som ger en detaljerad
beskrivning av hälso- och sjukvårdssystemen i snart alla europeiska
länder. Plattformen ska uppdateras kontinuerligt och ge aktuell information om reformer och politiska initiativ som pågår eller är
under utveckling i de olika länderna. Syftet är att beslutsfattare,
praktiker och forskare ska kunna följa, förstå och dra nytta av de
olika förändringar och innovationer som sker i de nationella hälsooch sjukvårdssystemen i Europa.16
Nordiska ministerrådet
De nordiska länderna samarbetar bl.a. inom ramen för Nordiska
ministerrådet. Inom den ministerkonstellation som kallas Ministerrådet för social- och hälsopolitik har flera samarbeten etablerats
mellan länderna. Mest relevant som bas för jämförelser länderna
emellan inom hälso- och sjukvårdsområdet är det nordiska samarbetsorganet Nordiska medicinalstatistisk kommitté (Nomesko)
som etablerades redan 1966. Nomesko tillhandahåller dels en databas med jämförbar nordisk statistik, dels har de under lång tid publicerat årsrapporter. Statistiken omfattar jämförelser både vad gäller
hälsoutfall och hälso- och sjukvårdens organisation och verksamhet.
Syftet med samarbetet är att underlätta jämförelser mellan de nordiska länderna som ett underlag för politiska beslut. Jämförelserna
ska bidra till att erfarenheter från ett eller flera nordiska länder kan
tas tillvara i övriga delar av norden. Statistiken används främst av
statliga myndigheter i de nordiska länderna men i viss utsträckning
även av regioner och kommuner.
16

www.vardanalys.se (hämtad 19.12.16).
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Närmare om myndigheterna och deras arbete
med uppföljning och analys

Flera statliga myndigheter med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor
har en uppföljande roll. Att det är flera olika myndigheter som arbetar
med uppföljning följer av hur regeringen har valt att organisera och
styra sina myndigheter. Regeringen kan, som framgår i kapitel 5, styra
sina myndigheter främst genom förordning om instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. Regeringen kan efterfråga uppföljningsrapporter genom dessa styrinstrument.
Det vanligaste sättet som regeringen efterfrågar uppföljningsrapporter på är genom regeringsuppdrag till berörd myndighet, antingen i regleringsbrevet eller i ett särskilt regeringsbeslut.
I instruktionen återspeglas myndighetens grundläggande, långsiktiga uppdrag. Det förekommer att mer specifika uppgifter är
reglerade, såsom viss rapportering. Några myndigheter har enligt
sina instruktioner i uppdrag att göra årliga lägesrapporteringar. När
det t.ex. gäller Inspektionen för vård och omsorg (IVO) står det i
instruktionen att myndigheten senast den 1 mars varje år ska lämna
en särskild rapport till regeringen med en sammanfattande analys av
arbetet med tillsyn, klagomål m.m. som bl.a. ska innehålla de viktigaste iakttagelserna, de åtgärder som myndigheten vidtagit med
anledning av uppmärksammade brister och slutsatser av tillsynen.
Socialstyrelsen ska årligen senast den 31 mars till regeringen (Socialdepartementet) lämna in lägesrapporter om individ- och familjeomsorg, vård och omsorg om äldre, insatser och stöd till personer med
funktionsnedsättning samt om tillståndet och utvecklingen inom
hälso- och sjukvård och tandvård. Folkhälsomyndigheten ska enligt
sin instruktion regelbundet förse regeringen med en folkhälsopolitisk rapport samt årligen en rapport om utvecklingen av folkhälsan
och dess bestämningsfaktorer. I instruktionen för Vårdanalys står
det att myndigheten löpande ska redovisa till regeringen resultatet
av sådana analyser, granskningar, uppföljningar och utvärderingar
som avses i 1–3 §§ i myndighetens instruktion.
Utredningen har försökt att skapa sig en tydligare bild av omfattningen av den uppföljning av hälso- och sjukvården som görs av de
statliga myndigheterna med ansvar för frågor inom området. I juni
2019 skickade utredningen en enkät till de nio myndigheterna i
Rådet för styrning med kunskap (se avsnitt 5.2) samt till Vårdanalys.

188

SOU 2020:36

Nationell uppföljning och analys

Enkäten handlade om uppföljningsrapporter som hade publicerats
2017 och 2018. Av dessa myndigheter angav sju att de hade publicerat sådana rapporter – E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten,
IVO, Läkemedelsverket, Vårdanalys, Socialstyrelsen samt Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket (TLV). I december 2019 ställde utredningen fördjupade frågor om uppföljning och analys till dessa sju
myndigheter.
Vi inleder nästa avsnitt med en övergripande beskrivning av uppföljningen av hälso- och sjukvården baserat på svaren på enkäten till
myndigheterna. Därefter beskriver vi hur respektive myndighet
arbetar med uppföljning och analys baserat på enkäten samt de fördjupande frågorna.
9.3.1

Övergripande kartläggning av hälso- och
sjukvårdsmyndigheternas uppföljning

Som nämnts ovan har utredningen kartlagt myndigheternas arbete
med uppföljning av hälso- och sjukvård genom frågor via en enkät.
Syftet var att genom kartläggningen skapa sig en tydligare bild av
omfattningen av uppföljningen som görs inom staten av den svenska
hälso- och sjukvården. I detta inkluderas även uppföljningar av hälsa
och folkhälsa.
Enkäten avgränsades till rapporter som myndigheterna har publicerat under 2017 och 2018. Enkäten avsåg rapporter där uppföljning var huvudfokus, inte sådana rapporter där uppföljning utgör en
underordnad del. Myndigheterna skulle för varje uppföljningsrapport redovisa om den var egeninitierad eller utgick från ett regeringsuppdrag, om uppföljningen hade fokus på hälso- och sjukvård i
regioner och/eller kommun, dvs. om det var regioner och/eller kommuner som följdes upp, samt vad det huvudsakliga syftet med rapporten var. Vidare skulle myndigheterna redovisa målgrupp, dvs. vem
som var den primära mottagaren av rapporten. Det fanns också
möjlighet att lämna en kommentar i fritext.
Myndigheterna Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
(Forte) och Myndigheten för delaktighet uppgav att de inte arbetar
med den typ av uppföljning som utredningen frågade efter. De tre
myndigheterna ingår därför inte i kartläggningen. De övriga myndigheterna uppger att de sammanlagt har publicerat 156 uppföljnings189
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rapporter under 2017 och 2018. Enkätsammanställningen visar att
alla rapporter inte har kunnat kategoriseras exakt utifrån de frågor
som utredningen har ställt. Till exempel kan en rapport ha flera
likvärdiga målgrupper eller ha ett fokus som inte har efterfrågats i
enkäten. Det betyder att den följande sammanställningen inte helt
och hållet följer frågorna i enkäten. I sammanställningen har vi valt
att särskilt fokusera på regeringen.
Av tabell 9.1 framgår bl.a. att en tredjedel (52 rapporter) av de
156 publicerade uppföljningarna är initierade av regeringsuppdrag
och antas därmed ha regeringen som primär målgrupp. Utöver det
riktas cirka elva procent (17 rapporter) av uppföljningarna som inte
utgick från specifika regeringsuppdrag, till regeringen. Drygt hälften
av rapporterna (87 stycken) har alltså inte regeringen som målgrupp.
Detta förhållande skiljer sig lite mellan myndigheterna.
Drygt fyra av tio uppföljningar (62 rapporter) riktar sig till beslutsfattare inom region och kommun. En lika stor andel riktar sig till
kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården. Sammanställningen
visar att en och samma rapport kan ha flera aktörer som målgrupp.
Tabell 9.1

Uppföljningar redovisade av myndigheterna i enkäten, fördelning
efter regeringsuppdrag, målgrupp och totalt, antal

Totalt antal rapporter 2017 och 2018

156

Regeringsuppdrag?
Regeringen målgrupp?

Ja
52

Ja
52
Nej
–*

Ja
17

Nej
104
Nej
87

*Utredningen har gjort antagandet att en uppföljning som specifikt görs på uppdrag av regeringen
också har regeringen som målgrupp.

Avseende fokus i rapporterna visar sammanställningen att 66 rapporter har fokus på regionernas verksamhet, 37 rapporter har fokus
på både regioner och kommuner och 10 rapporter fokuserar på
kommunerna. 43 rapporter har ett annat fokus. Se tabell 9.2. Med
annat fokus avses t.ex. tandvård, nationellt fokus när det gäller en
viss målgrupp såsom äldre, barn och unga eller ett nationellt fokus
avseende ett specifikt område, tex. vaccinationer. Myndigheterna
publicerar också uppföljningsrapporter som har internationella mottagare. Exempelvis publicerade Folkhälsomyndigheten 2017 och
2018 rapporten Influenza in Sweden: 2016–2017 season vars mål-
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grupp var Världshälsoorganisationen (WHO). Läkemedelsverket
publicerade 2018 rapporten National Medicines and Vaccine shortages
questionnaire där de uppger att WHO var ”frågeställare”. Samma år
publicerade de Questionnaire on pediatric shortages där de uppger
att EU-kommissionen var frågeställare.
Tabell 9.2

Uppföljningar redovisade av myndigheterna i enkäten,
fördelning efter uppföljningarnas fokus, antal

Totalt antal uppföljningar
2017 och 2018

156
Bara region
fokus
66*

Region och
kommun
fokus
37

Bara kommun Varken
kommun eller
fokus
regioner fokus
10**
43

*Inräknat de 12 uppföljningar från Folkhälsomyndigheten som har visst fokus på regioner.
**Inräknat den uppföljning från TLV som har vissa analyser på kommunnivå.

Vilken typ av underlag får regeringen genom myndigheternas
uppföljningar?
Bland de uppföljningsrapporter som riktar sig till regeringen finns
det två typer som dominerar. Den ena är årligt återkommande
övergripande lägesrapportering inom myndighetens ansvarsområde,
eller områden. Som exempel kan nämnas Socialstyrelsens rapport
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård,
Folkhälsomyndighetens rapport Folkhälsans utveckling och IVO:s
rapport Vad har IVO sett 2017?. Generellt sett är dessa framtagna
på uppdrag av regeringen.
Den andra typen av uppföljningsrapporter som riktar sig till
regeringen rör utvärdering eller beskrivning av en specifik reform,
överenskommelse eller satsning. Dessa är uppföljningar av statlig styrning såsom genomslag av en ny lag, en överenskommelse med SKR
eller annan typ av satsning från regeringens sida. Exempel på sådana
rapporter är Vårdanalys Att komma överens – En uppföljning av
överenskommelser inom missbruks- och beroendevården och Socialstyrelsens Uppdrag att följa och analysera överenskommelser om
stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2018
(delrapport 2017).
Som tidigare beskrivits är en liten andel av rapporterna riktade till
regeringen inte gjorda utifrån specifika uppdrag från regeringen,
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utan kan snarare antas utgå från myndighetens grunduppdrag, vilket
regleras i myndighetens instruktion. Bland dessa finns exempelvis
fördjupningar från något område myndigheten arbetar med. Exempel
på detta är Socialstyrelsens Öppna jämförelser med fokus på ett mer
specifikt område eller grupp, eller uppföljningar som baseras på Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor 2017/2018.
Läkemedelsverket har publicerat två uppföljningar kallade Marknadskontrollrapport som gjorts efter förfrågan från Marknadskontrollrådet. Socialstyrelsen har också publicerat en rapport om utomlänsvård 2018, vilket kan antas vara på grund av att det skett en stor
expansion av området under senaste åren.
Några myndigheter upplever bristande datatillgång för uppföljning
Som avslutning i enkäten gavs myndigheterna möjlighet att utveckla
om det var något särskilt de ville belysa kopplat till uppföljning.
Läkemedelsverket och Vårdanalys lyfte bristande tillgång till
nationella data och statistik. I Läkemedelsverkets fall rör det sig om
bristande tillgång till befintliga data. Läkemedelsverket behöver data
som finns hos andra myndigheter, men har av olika skäl inte fått
tillgång till den informationen som myndigheten behöver.
Vårdanalys kommentar belyser problem med avsaknad av data på
vissa områden. I kommentaren skriver myndigheten att det inom
vissa områden finns goda möjligheter för uppföljning men att ”inom
stora viktiga områden är tillgången till data för att kunna följa upp
till exempel vårdkonsumtion, tillgänglighet, vårdkvalitet samt patienternas erfarenheter av vården avsevärt sämre.” Myndigheten nämner
som exempel nationella data om vårdkonsumtion och kvalitet inom
primärvården, vissa delar av den kommunala hälso- och sjukvården
(de nämner särskilt barn- och ungdomsvården och missbruksvården), insatser som utförs av annan profession än läkare inom den
specialiserade öppenvården samt sammantagna vårdkedjor för patientgrupper som har kontakt med kommunala insatser, primärvård och
specialiserad vård. Därutöver lyfter myndigheten att väntetider
varken går att koppla till medicinska utfall eller analyseras ur ett
jämlikhetsperspektiv.
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De enskilda myndigheternas arbete med uppföljning
och analys

I det följande avsnittet redovisas myndigheternas arbete med uppföljning och analys, baserat på de svar som respektive myndighet
lämnade på enkäterna samt de fördjupade frågorna. De fördjupande
frågorna var:
1. Ge en samlad bild av myndighetens arbete med uppföljning.
2. Gör en samlad beskrivning av vad myndigheten gör med utgångpunkt från myndighetens instruktionsenliga uppdrag. Finns det
annat som görs utöver det som står i instruktionen? Pågår det
något utvecklingsarbete av uppföljningsverksamheten? Finns det
något samarbete med någon annan statlig myndighet eller annan
aktör i uppföljningsarbetet?
3. Hur är denna verksamhet organiserad vid myndigheten?
4. Uppskatta hur många årsarbetskrafter som arbetar med uppföljning respektive analys.
5. Vilka kompetenser har de medarbetare som arbetar med uppföljning och analys?
Myndigheterna inkom med svar i slutet av januari 2020. Mot bakgrund av att uppföljning och analys är vida begrepp, speglar svaren
den tolkning som respektive myndighet har gjort av vad dessa
begrepp står för. Myndigheternas verksamheter är ofta inte heller organiserade utifrån dessa uppgifter, även om det är viktiga arbetsuppgifter i verksamheten, vilket kan försvåra beskrivningarna. Flera myndigheter har tydliggjort hur de har tolkat eller definierat uppföljning
och analys. Vi återger den tolkning som myndigheterna har angett.
Den samlade bilden är att det är mycket uppföljnings- och analysarbete som görs vid myndigheterna. Ofta sker det på många olika
ställen inom en myndighets organisation. Vid flera myndigheter pågår olika utvecklingsarbeten eller projekt för att bl.a. bättre fånga
och tillgängliggöra data/information i fråga om tid, funktion och
kvalitet.
När det gäller frågan om uppskattning av antalet årsarbetskrafter
vid respektive myndighet anger så gott som samtliga myndigheter
att det har varit svårt eller mycket svårt att uppskatta, eftersom per-
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sonalen vanligtvis inte kategoriseras utifrån dessa begrepp. Antalet
årsarbetskrafter måste därför ses mot bakgrund av att det är en
blandning av tolkning och uppskattning som respektive myndighet
har gjort.
När det gäller vilka kompetenser som arbetar med uppföljning
och analys återspeglas en bild av många olika kompetenser och yrkeskategorier. Det handlar både om olika sak- och metodkompetenser.
E-hälsomyndigheten
Enligt myndighetens instruktion ska myndigheten kvalitetssäkra,
förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik
samt tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik.
Myndigheten bedriver tre olika statistiska insamlingar för att svara
upp mot sin instruktion. Myndigheten har också en uppdragsverksamhet för särskilda statistikbeställningar där man producerar och
levererar skräddarsydda tabeller. Myndigheten ansvarar vidare för att
framställa Sveriges läkemedelsprisindex och publicerar årligen Läkemedelsstatistisk årsrapport.
Den nationella läkemedelsstatistiken används av flera olika aktörer
för att främja en optimerad läkemedelsmarknad, tillgång till läkemedel, bättre prissättning, kostnadseffektivitet och en god och jämlik vård och hälsa. Det sker samarbete med TLV, Socialstyrelsen och
Statistiska centralbyrån (SCB) för att kvalitetssäkra tillförlitligheten
i statistiken.
Inom uppdraget att samordna regeringens satsningar på e-hälsa
gör myndigheten fokusrapporter som belyser olika frågeställningar
som är aktuella inom området. Inom samarbetet i vision e-hälsa 2025
har E-hälsomyndigheten ansvar för den gruppering som följer upp
arbetet med visionen.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
E-hälsomyndigheten har publicerat fyra uppföljningar under 2017
och 2018. Två av dessa rör detaljhandel av läkemedel under 2016
respektive 2017 och riktar sig till allmänheten. Det är egeninitierade
rapporter. (Socialstyrelsen är statistikansvarig myndighet för området hälso- och sjukvård inom Sveriges officiella statistik i vilken
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läkemedelsstatistiken ingår). E-hälsomyndigheten utvecklar, samlar
in, förvaltar och tillhandahåller statistik över läkemedelsförsäljning,
och publicerar en kort översiktlig årsrapport där denna redovisas.
Därutöver har myndigheten, på uppdrag av regeringen, publicerat en
rapport om digitalisering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
samt utvecklat en uppföljningsmodell för e-hälsa. Den sistnämnda
har varit en del i myndighetens arbete med Vision e-hälsa 2025.
Verksamhetens organisering och medarbetare
Ansvar för statistikverksamheten ligger inom avdelningen e-hälsotjänster. De regeringsuppdrag som myndigheten arbetar med bedrivs
inom ordinarie linjeverksamhet i olika delar av myndigheten. Inom
statistikverksamheten arbetar cirka åtta årsarbetskrafter bestående av
statistiker, systemvetare, apotekare och utredare m.fl. För de rapporter
som beskriver digitalisering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
arbetar mellan 2–5 årsarbetare beroende på år och rapport. Dessa kan
utgöras av olika kompetenser beroende på vilken typ av frågeställning
som lyfts. Exempel på kompetenser är läkare, socionomer, sjuksköterskor, samhällsvetare, farmaceuter och tekniker/ingenjörer.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor.
Myndighetens instruktion anger bl.a. att myndigheten ska
ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer med utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera
insatser och metoder inom folkhälsoarbetet.

Flera av de särskilda uppgifter som instruktionen specificerar rör
direkt uppföljning och analys i olika former och rör också en ämnesmässig bredd. Exempelvis har myndigheten i uppgift att analysera
utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer samt följa
och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddet
mot dessa nationellt och internationellt och analysera konsekvenserna av denna utveckling för samhället och den enskilde.
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Myndigheten gör i sin verksamhet ingen skarp distinktion mellan
uppföljning och analys. Det finns även viss överlappning mellan
analys/uppföljning och verksamhet som är att beteckna som utvärdering.
Folkhälsomyndigheten bedriver en omfattande uppföljningsoch analysverksamhet inriktad mot befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar hälsan. Det handlar både om befolkningen som
helhet och om situationen för särskilda grupper i befolkningen baserat på kön, ålder, utbildningsnivå, inkomst, funktionsnedsättning,
etnisk eller kulturell bakgrund samt sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck, genomgående med betoning på den jämlika hälsan.
Uppföljning sker av den bredd av faktorer som något förenklat
kan indelas i livsvillkor och levnadsvanor. Inom flera ansvarsområden följer och analyserar myndigheten därutöver det hälsofrämjande
och sjukdoms- och skadeförebyggande arbetet. Det gäller exempelvis inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar,
fysisk aktivitet, psykisk hälsa och suicidprevention.
En central kunskapskälla och en grundpelare i myndighetens uppföljnings- och analysverksamhet utgörs av den egna datainsamling
som sker via regelbundet förekommande enkäter till olika grupper i
befolkningen. Några exempel är den nationella folkhälsoenkäten,
Hälsa på lika villkor? och Skolbarns hälsovanor.
Folkhälsomyndigheten bedriver för närvarande flera utvecklingsarbeten relaterade till olika aspekter av uppföljningsverksamheten.
Ett exempel är ett regeringsuppdrag om att etablera ett uppföljningssystem för folkhälsopolitikens arbete med att uppnå det övergripande nationella målet. Ett annat exempel är utveckling av tillgängliggörandet av data för andra aktörer, t.ex. till Regeringskansliet,
regioner, kommuner, länsstyrelser, ideella organisationer m.fl. En
betydande del av myndighetens data och statistik tillgängliggörs via
öppna, webbaserade statistikverktyg såsom de generella databaserna
Folkhälsodata och FolkhälsoStudio samt Indikatorlabbet. Den
senare är inriktad mot uppföljning av regeringens samlade strategi för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020.
Folkhälsomyndigheten har i sitt uppföljningsarbete ett väl utvecklat samarbete med såväl andra statliga myndigheter som andra
aktörer och organisationer. Många datainsamlingar genomförs i samarbete med SCB. Exempel på andra statliga myndigheter som Folkhälsomyndigheten samarbetar med är Socialstyrelsen, Naturvårds-
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verket, Läkemedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och
länsstyrelserna. Därutöver samarbetar myndigheten med landets
kommuner och regioner, ofta genom SKR.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Av Folkhälsomyndighetens 39 uppföljningar från 2017–2018 var
6 riktade till regeringen. Tre av dessa sex har tagits fram till följd av
regeringsuppdrag. Ett av regeringsuppdragen är en uppföljning av en
del av regeringens samlade strategi inom ANDT-politiken. De två
andra är en årlig publikation som ger en bred bild av folkhälsans
utveckling i Sverige. De andra uppföljningarna, som inte har regeringen som målgrupp, handlar exempelvis om spelproblem hos unga
samt HIV och andra infektioner. Utredningen antar här att även om
de enskilda rapporterna har en annan målgrupp, bidrar de även med
underlag till den övergripande rapport om folkhälsan i Sverige som
Folkhälsomyndigheten publicerar varje år.
Verksamhetens organisering och medarbetare
Uppföljnings- och analysarbetet är fördelat över stora delar av myndigheten. Myndigheten består organisatoriskt av fem avdelningar
med fem till sju enheter vardera och ett Generaldirektörskansli. Kärnverksamheten ryms inom fyra av avdelningarna medan den femte
innehåller olika stödfunktioner. Enheterna är i huvudsak uppbyggda
kring de sak- och ämnesområden som myndigheten ansvarar för.
Enheternas uppdrag varierar betydligt, men de flesta av de enheter
som tillhör kärnverksamheten har någon form av uppföljningsuppdrag. Det kan då handla om såväl ren uppföljning och analys som
utvärdering och vara mer eller mindre omfattande. Den gemensamma nämnaren är dock att uppföljningen i regel är avgränsad till
enhetens specifika sak- eller ämnesområde. Några enheter har däremot en i uppföljningshänseende mer renodlad, myndighetsövergripande roll genom att vara specialiserade mot en särskild funktion
inom uppföljningen. Exempelvis finns det en enhet för analys och
en enhet för data och register.
Myndigheten uppskattar att cirka 350–400 årsarbetskrafter arbetar
med någon form av uppföljning, analys eller utvärdering i vid mening.
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Medarbetarnas utbildningsbakgrund är i huvudsak naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller medicinsk. Många är epidemiologer,
mikrobiologer, biomedicinska analytiker, folkhälsovetare, statistiker
eller sociologer medan andra är hälsoekonomer, läkare, psykologer,
civilingenjörer eller statsvetare. En relativt hög andel av medarbetarna, dock betydligt mindre än hälften, är disputerade.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar
också för viss tillståndsprövning. Inom tillsynen har IVO sju prioriterade riskområden för perioden 2018–2020, varav flera rör hälsooch sjukvården.
IVO har tydliggjort vissa avgränsningar i sitt svar. Det betyder
att det som utredningen benämner uppföljning, avgränsas till att
handla om tillsyn av hälso- och sjukvården. Analys avgränsas till att
handla om myndighetens ordinarie analysverksamhet.
IVO ser uppföljning, analys och lärande som helt bärande delar
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. IVO avser att förstärka myndighetens analysförmåga och analyskompetens (med fokus på bl.a.
datadrivna riskanalyser), förstärka myndighetens uppföljning av
tillsyn och tillståndsprövning samt förstärka myndighetens arbete
med återkoppling, dialog och lärande i vården och omsorgen, bl.a.
genom förstärkningar inom förbättringskunskap och kunskap om
lärande organisationer. Detta är bärande delar av myndighetens strategiska inriktning.
IVO har påbörjat en utveckling för att använda data som en
strategisk resurs för att skaffa en överblick över risker och brister
såvitt avser kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. Datadrivna
analyser ger enligt myndigheten, förutom en mer fullständig bild,
även möjlighet till riskbedömningar som är enhetliga över hela
landet och personcentrerade. Dessa analyser är oberoende av administrativa och geografiska gränser. IVO har också påbörjat ett arbete
som syftar till ett ökat lärande och ett ökat genomslag för IVO:s
verksamhet. Syftet är att nå större effekter genom kunskapsåter-
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föringen från tillsynens iakttagelser samt de iakttagelser som IVO
gör inom ramen för tillståndsprövningen.
IVO hade 2019 ett regeringsuppdrag att föreslå hur myndigheten
kan bidra till den pågående omställningen i hälso- och sjukvården till
en god och nära vård. IVO ser bl.a. att en förstärkt analysförmåga är
angelägen för att myndigheten ska kunna bidra på ett adekvat sätt.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Fyra av IVO:s 15 uppföljningar från 2017-2018 utgick från regeringsuppdrag och har regeringen som målgrupp. De fyra rapporterna
handlar om sammanställningar av analyser av tillsyn och enskildas
klagomål enligt patientsäkerhetslagen. Resterande rapporter är tillsyn
som riktar sig främst till verksamheter inom hälso- och sjukvården
och fokuserar på en typ av vårdenhet (t.ex. akutmottagning eller
primärvård) eller en viss sjukdom (t.ex. strokevård).
Verksamhetens organisering och medarbetare
IVO har en linje- och stabsorganisation som ansvarar för genomförandet av arbetet i verksamheten och som är indelad i avdelningar
och enheter. IVO har också en processorganisation som ansvarar för
att beskriva och utveckla arbetssätten i IVO:s processer.
Arbetet med tillsyn bedrivs vid IVO i sex regionala avdelningar.
Vanligt är att tillsynen av hälso- och sjukvård är organiserad i olika
enheter vid avdelningarna. Det finns också några verksamheter som
är centralt placerade på en regional tillsynsavdelning, t.ex. tillsyn av
verksamheter som hanterar blod och vävnader samt samordning av
myndighetens blod- och vävnadsverksamhet som är placerad på
region Öst.
Tillsynen hör till myndighetens kärnprocesser. Alla IVO:s processer går in i varandra på ett eller annat sätt. Processutvecklarna
träffas regelbundet och samverkar i utvecklings- och uppföljningsfrågor.
Tillsynen av hälso- och sjukvården kan också ske i en projektorganisation, t.ex. när myndigheten gör nationella tillsyner. Exempel
på det är tillsyn av digitala vårdtjänster.
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IVO har två myndighetsövergripande avdelningar, varav en är avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning. Vid denna avdelning finns
en analysenhet. Där arbetar utredare med bl.a. olika analysuppdrag.
De sex regionala tillsynsavdelningarna har samtliga en eller flera
regionala utredare, med särskilda analysuppdrag. Utredarna vid
analysenheten och de regionala utredarna utgör IVO:s så kallade
analysfunktion.
IVO uppskattar att cirka 258 personer arbetar med uppföljning
vid IVO:s hälso- och sjukvårdsenheter vid de regionala tillsynsavdelningarna samt vid så kallade blandenheter, som ansvarar för tillsyn
av både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Inspektörer som arbetar
med tillsyn av hälso- och sjukvården har vanligtvis kompetens och
erfarenheter av Sveriges legitimationsyrken, såsom sjuksköterskor,
läkare, psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vid sidan
om kompetens inom legitimationsyrkena, är jurister den näst vanligast förekommande kompetensen.
Det arbetar cirka 22 personer vid IVO:s analysfunktion. Vanligast är att medarbetarna har utbildning inom nationalekonomi/
medicinsk ekonomi/hälsoekonomi och sociologi. Kompetens finns
inom både kvantitativ och kvalitativ metod och av projektledning.
Myndigheten avser att stärka den kvantitativa kompetensen.
Läkemedelsverket
Läkemedelsverkets instruktion samt tillämplig lagstiftning anger
myndighetens ansvar för uppföljning av läkemedelssäkerhet. Uppföljning sker inom flera av myndighetens verksamhetsområden. Myndigheten bedriver kvalitetsgranskning och inspektioner av produkter och
system inkluderande utveckling (kliniska prövningar), tillverkning,
distribution, försäljning och kvalitetsuppföljning av läkemedel, tillverkning och försäljning av medicinteknik, kosmetika och tatueringsfärger samt arbete mot olaga läkemedelshandel och läkemedelshantering. Tillsynsuppgiften i sig är en uppföljningsuppgift som riktar sig
främst mot apotek, detaljhandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning
samt läkemedels-, medicinteknik- och kosmetikaföretag. Uppdraget
har stor betydelse för hälso- och sjukvård och patienter.
Myndigheten meddelar tillstånd för marknadsföring av läkemedel
nationellt. Inför godkännandet utförs utredning av ett läkemedel
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med avseende på effekt och säkerhet. Myndigheten samverkar med
European Medicines Agency (EMA) och nationella läkemedelsmyndigheter i EU beträffande centralt godkända läkemedel såväl beträffande godkännandet som vid uppföljning därefter. När ett läkemedels
möjliga biverkningar inte står i missförhållande till dess förmodade
effekter kan det godkännas. Vid godkännandet ställs även krav på
uppföljning av säkerhet efter att ett läkemedel börjat marknadsföras.
Uppföljningskrav med avseende på effekt kan också meddelas.
Myndigheten kan sålunda ålägga marknadsföringstillståndsinnehavaren särskilda uppföljningsåtgärder. Sådan uppföljning kan bedrivas i form av uppföljningsstudier, registerstudier, kliniska prövningar
och litteraturgenomgångar. Marknadsföringstillståndsinnehavaren
är skyldig att regelbundet inkomma med periodvisa uppdaterade
säkerhetsrapporter som myndigheten bedömer som del i uppföljningen av läkemedlets säkerhet och biverkningsprofil.
Myndigheten bedömer inskickade rapporter om biverkningar och
matar in informationen i databaser. Signalspaning i biverkningsdatabaser är rutinmässig uppföljning. Sådana databaser finns på nationell,
men också på internationell nivå där de nationella är inkorporerade. De
nationella myndigheterna samverkar inom EU-samarbetet inom
EMA. Läkemedelsverket publicerar en årlig biverkningsrapport. Myndigheten ansvarar också för Giftinformationscentralen (GIC) som
följer nationellt läge avseende förgiftningar med läkemedel och
andra substanser/toxiner i landet. GIC gör uppföljningsarbete och
publicerar vetenskapliga artiklar inom området samt sammanställer
en årlig rapport inkluderande detta. Myndigheten gör även riktade
uppföljningar av läkemedelsanvändning där vissa specificerade områden som identifierats med avseende på möjliga risker analyseras.
Detta kan innebära att myndigheten använder sig av tillgängliga registerdata och/eller begär in data från hälso- och sjukvården. Analyser genomförs med vetenskaplig metodik och rapporter sammanställs. Sådana rapporter kommuniceras och diskuteras inom EMAnätverket och kan leda till ändringar i produktinformationen eller
ändringar i marknadsföringstillståndet. Resultaten av sådana riktade
uppföljningar publiceras i vetenskapliga tidskrifter i syfte att sprida
informationen internationellt.
Myndigheten arbetar med nationella behandlingsrekommendationer i samverkan med representanter för hälso- och sjukvården
efter att uppföljning av produktutvecklingen på olika terapiområden
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identifierat behov av rekommendationer. Målgrupp är de regionala
läkemedelskommittéerna och förskrivarna.
Myndigheten bedriver kontinuerligt uppföljning av det nationella
läget avseende restnoteringar och bristsituationer för läkemedel i
Sverige samt har kontinuerlig kontakt med berörda aktörer inom
tillverkning och distribution samt vården och apoteksväsendet.
Allmänt pågår kontinuerligt metodutveckling inom läkemedelsområdet gällande uppföljning. Så kallade Big Data och AI-genererade data är något som blir alltmer aktuellt att hantera, och drivs
av omvärldsförändringar som myndigheten måste kunna möta. Det
pågår internt arbete för att samordna och utveckla uppföljningsaktiviteter inom hela myndigheten, vad gäller användningen av produkter inom myndighetens ansvarsområde.
Myndigheten har en etablerad upplysningsverksamhet inom sitt
informationsansvar. Läkemedelsupplysningen vid Läkemedelsverket
svarar på cirka 110 000 frågor per år, och etablerar under 2020 en
rutin som nu kommer att möjliggöra uppföljning av vilken typ av
frågor patienter ställer om läkemedel direkt till myndigheten. Detta
i syfte att utveckla upplysningsverksamheten.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Drygt en tredjedel (13 av 38) av Läkemedelsverkets uppföljningar från
2017–2018 var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Dessa var inte
baserade på regeringsuppdrag och har inte heller regeringen som
målgrupp. Som framgår ovan kan de ha EMA-nätverket av myndigheter eller det internationella vetenskapssamhället som målgrupper.
Flera rapporter rör uppföljning av effekter av olika typer av specifika
substanser i form av läkemedel eller narkotika. Läkemedelsverket
publicerade fem tillsynsrapporter med regeringen som målgrupp, men
som enligt enkätsvaren inte initierades av uppdrag från regeringen. Tio
av myndighetens uppdrag har regeringen som målgrupp och fyra av
dem gjordes på uppdrag av regeringen. Utredningen gör bedömningen
av flera av rapporterna har tagits fram till följd av myndighetens
instruktionsenliga uppdrag. Uppdragen från regeringen fokuserar på
bl.a. biverkningar av substanser, barns läkemedelsanvändning och
utvecklad läkemedelsuppföljning i samverkan med andra aktörer.
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Verksamhetens organisering och medarbetare
Myndigheten är organiserad kring sina kärnverksamheter. Hela myndigheten arbetar med uppföljningsfrågor av olika natur. Vetenskapligt sakkunniga finns etablerade inom enheten Vetenskapligt stöd.
Operativt vetenskapliga ämnesexperter finns i stor utsträckning inom
myndighetens olika verksamhetsområden; tillstånd, tillsyn och användning. För att arbetet ska präglas av hög kvalitet och angelägenhet sker kvalitetssäkring i flera steg och på olika nivåer i myndighetens organisation.
Myndighetens personal kombinerar djup sak- och metodkunskap
samt erfarenhet av nationellt och internationellt arbete. Uppskattningsvis berör uppföljningsverksamhet ur olika aspekter 275 medarbetare som på olika sätt arbetar med uppföljningsaktiviteter av
olika slag. Kompetenser som samverkar vid uppföljning är statistiker, farmaceuter, veterinärer, läkare, sjuksköterskor, toxikologer eller
annan naturvetenskaplig kompetens. Drygt en femtedel av myndighetens samtliga medarbetare är disputerade.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys)
Enligt myndighetsinstruktionen är Vårdanalys övergripande uppgift
att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och
analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Myndigheten har förtydligat instruktionen i sin strategiska plattform, där det anges att kärnan i
myndighetens bidrag är att ta fram kunskapsunderlag om vårdens
och omsorgens funktionssätt, det vill säga dess strukturer, processer
och resultat. Själva arbetet bygger sedan på tre kompletterande delar:
utvärderingar av reformer och satsningar, problembaserad analys
och granskning samt strukturerade jämförelser. Myndigheten benämner sig som oberoende, renodlade och fristående i den meningen att
de inte har beslutande, reglerande eller implementerade roller i vårdoch omsorgssystemet.
Sammantaget arbetar myndigheten med att skapa en bred bild av
både nuläget och utvecklingen i hälso- och sjukvården samt omsorgen. Myndigheten följer dels upp och analyserar redan sjösatta
reformer, satsningar och initiativ, dels underliggande utvecklingsbehov och trender som kan ligga till grund för nya policyinitiativ.
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Utifrån Vårdanalys egeninitierade verksamhet bedriver myndigheten ständig omvärldsbevakning. På detta område bidrar myndigheten även till externa aktörer, t.ex. som experter eller med underlag
till statliga utredningar, stöd till Regeringskansliet med kortare
expertfrågor eller expertstöd, eller medverkan i internationella samarbeten.
En central del i myndighetens uppdrag och i uppföljning generellt
är att öka kunskapen om patientupplevd kvalitet och erfarenheter.
I detta syfte arbetar Vårdanalys med att bygga upp en egen samtyckesbaserad webbpanel med patienter och brukare, vilket gör det
möjligt att fånga dessa aspekter på ett både snabbt och kostnadseffektivt sätt. En sådan skulle enligt myndigheten också kunna vara
av värde för sektorerna i stort. Myndigheten bedömer att webbpanelen därmed är en viktig investering framåt.
Utifrån Vårdanalys tidigare regeringsuppdrag17, i vilket myndigheten fick i uppdrag att lämna förslag på hur den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas för att bättre
kunna följa vårdens kvalitet och jämlikhet (se avsnitt 9.4.2), kommer
myndigheten att under 2020 via ett egeninitierat projekt genomföra
uppföljningen på nytt samt också försöka utveckla den. De centrala
delarna i den tidigare uppföljningen handlade om att identifiera
omotiverade skillnader i vårdens strukturer, processer och resultat,
och analysera vad dessa beror på. Det var också viktigt att uppföljningen innehöll både kliniska och patientrapporterade utfallsoch upplevelsemått (så kallade PROMs och PREMs). Myndigheten
kommer även att arbeta vidare utifrån sitt tidigare framtagna
uppföljningsramverk med fokus på ett patientperspektiv och välja ut
5–10 indikatorer som är av särskild vikt för jämlik vård ur ett patientperspektiv. Ambitionen är att svara mot regeringens efterfrågan på
en förstärkt och fördjupad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården.
Myndigheten har inarbetade samarbeten och rutiner med såväl
andra statliga aktörer som SKR och regioner vad gäller både analysmaterial och kvalitetssäkring av myndighetens arbete.

17

Socialdepartementet. Uppdrag om förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården.
Dnr S2018/03916/FS.
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Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Vårdanalys riktar sig till regeringen i tio av sina elva publicerade
uppföljningsrapporter från 2017 och 2018. Nio av rapporterna gjordes på uppdrag av regeringen. Vårdanalys uppföljningar rör generellt
sett statlig styrning och hur den påverkar eller bidrar, det kan exempelvisen handla om att följa en överenskommelse mellan regeringen och SKL eller en ny lag. Vårdanalys skriver i en kommentar att
myndigheten under 2017 och 2018 har publicerat flera rapporter som
skulle passa in under en vid definition av uppföljning. Myndigheten
fortsätter med att skriva att de i sina svar i denna enkät har
avgränsat [sig] till uppföljning av någon form av insats/satsning/ reform
eller funktion samt undersökning om patienters erfarenhet av vården
samt något ytterligare underlag som [de] tror kan vara värdefullt för
utredningen att känna till.

Verksamhetens organisering och medarbetare
Myndigheten är organiserad kring sin kärnverksamhet – analysverksamheten. För att denna ska präglas av hög kvalitet och angelägenhet
är kvalitetssäkring i flera steg ledande i myndighetens organisation.
Därtill är styrelsen ytterst ansvarig för att myndigheten upprätthåller kvalitet och angelägenhet i sina projekt genom att de beslutar
om publicering.
Cirka 30–35 av myndighetens medarbetare arbetar direkt och på
heltid med analysverksamheten. Myndighetens medarbetare kombinerar djup sak- och metodkunskap utifrån en samhällsvetenskaplig
kärna, dvs. såväl national- och hälsoekonomer, statsvetare, sociologer/socialt arbete som statistiker m.fl. Cirka en femtedel av medarbetare på analysavdelningen är disputerade.
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen konstaterar i sitt enkätsvar att uppföljning och analys
är tätt sammankopplade med begreppen kartläggning och utvärdering. Myndigheten har valt att besvara frågorna utifrån alla dessa
perspektiv/metoder.
Myndigheten har enligt sin instruktion i uppdrag att följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst samt
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stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning genom
statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska
studier. Exempel är uppdrag inom öppna jämförelser och indikatorbaserade utvärderingar av följsamheten till nationella riktlinjer.
Myndigheten ansvarar också för officiell statistik enligt förordningen om den officiella statistiken och hälsodataregister.18
Utöver de instruktionsenliga uppgifterna genomför Socialstyrelsen också ett stort antal regeringsuppdrag med uppföljnings- och
analystema inom såväl hälso- och sjukvård och tandvård som socialtjänst. Exempel är uppdrag att följa upp regionernas och kommunernas arbete med förflyttningen mot en god och nära vård, uppföljning
av tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal (nationella planeringsstödet), uppdrag att följa upp och analysera överenskommelser mellan staten och SKR och uppdrag att följa utveckling
av e-Hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Även andra typer av
uppföljningar görs, t.ex. uppföljning och utvärdering av de statsbidrag som myndigheten administrerar.
Utveckling av uppföljningsverksamheten sker ständigt. Ett pågående projekt avser automatisering av statistikframställning i hälsodataregister med grund i indikatorer för att kunna publicera efterfrågade indikatorer mer frekvent och med ännu högre kvalitet. Ett
annat projekt syftar till att få i drift ett visualiseringsverktyg för
uppföljningsdata med större möjligheter för regioner, kommuner
och andra användare att hämta ut skräddarsydd statistik på olika vis.
Samarbete sker med andra statliga aktörer i olika sammanhang.
Samarbete sker även med bl.a. SKR och regionerna. Socialstyrelsen
levererar exempelvis indikatorbaserade uppgifter till SKR för publicering i verktyget Vården i siffror och SKR har uppgifter i sina databaser som behövs för genomförandet av uppdrag på Socialstyrelsen.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Av Socialstyrelsens 39 uppföljningsrapporter publicerade 2017–2018
var 26 riktade till regeringen varav 22 utgick från regeringsuppdrag.
Socialstyrelsen har, i likhet med Vårdanalys, bl.a. fått regeringsuppdrag
att följa upp överenskommelser mellan regeringen och SKR. Bland
uppföljningarna från Socialstyrelsen där regeringen är målgrupp
18

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.
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finns också mer övergripande analyser såsom de årliga rapporterna
om tillståndet i hälso- och sjukvården och Öppna jämförelser. De
uppföljningar som inte riktas till regeringen rör exempelvis diagnosrelaterad grupp (DRG), utvärdering av ett specifikt område för rikssjukvård och utvärdering av ett område i förhållande till nationella
riktlinjer.
Socialstyrelsen skriver i en övrig kommentar att myndigheten
arbetar med att få till en högre grad av regelbundenhet i utvärderingarna av nationella riktlinjer, att de arbetar med ett utvecklingsprojekt som bl.a. innebär en större inriktning mot kommunal och
nära vård samt att myndigheten också avser att arbeta med nya typer
av uppföljningar i och med det uppdrag myndigheten har som värdmyndighet för systemet med nationell högspecialiserad vård.
Verksamhetens organisering och medarbetare
Vid Socialstyrelsen finns sedan den 1 juli 2019 avdelningen Analys
med åtta olika enheter. Fyra enheter arbetar specifikt med hälso- och
sjukvårds- och tandvårdsfrågor. Avdelningen har en rad olika uppdrag där uppföljning utgör en del. Andra delar av verksamheten
utgörs bl.a. av hälso- och samhällsekonomiska analyser, konsekvensanalyser, prognoser, utvärderingar, systemanalyser, enkätundersökningar, epidemiologiska analyser och statistikframställning till en
rad olika uppdrag.
Vid myndigheten finns också en avdelning för register och
statistik. Den ansvarar bl.a. för att utveckla och förvalta hälsodataoch socialtjänstregister samt den officiella statistiken om socialtjänst
och hälso- och sjukvård. Vidare utvecklar och underhåller den
enhetliga begrepp, termer och klassifikationer.
Myndigheten har svårt att uppskatta antalet årsarbetskrafter som
arbetar med uppföljning och analys. Avdelningen för analys består
av över 100 personer, men då är även stabspersonal, administratörer
och chefer inräknade. Därutöver arbetar cirka 100 personer med
uppgifter rörande statistik, register m.m. vid avdelningen för register
och statistik. På ett vis arbetar de flesta medarbetare på Socialstyrelsen med analysverksamhet då alla uppdrag innehåller analysmoment, riktlinjer såväl som föreskriftsarbeten.
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Socialstyrelsen har en bred profil på medarbetarna som arbetar
med uppföljning och analys. Både statistik-, epidemiologi- och en
mängd olika samhällsvetenskapliga utbildningar finns representerade, liksom sakkunniga med olika vårdutbildningar. Det finns en
bred kunskap om kvantitativ och kvalitativ metod och ett antal medarbetare är disputerade. Ett flertal av medarbetarna arbetar som projektledare i olika projekt. I några av analyserna används även projektanställd medicinsk eller annan expertis.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Enligt TLV:s instruktion har myndigheten ansvar för att följa och/
eller göra analyser inom flera olika områden. TLV har i uppdrag att
följa utvecklingen och analysera läkemedels-, apoteks- och tandvårdsmarknaden. Myndigheten följer löpande upp läkemedelskostnaderna (kostnadsutvecklingen för förmånsberättigade läkemedel i
öppenvården) och redovisar de kostnadseffekter som genereras genom
myndighetens arbete med att utveckla prissättningen. Myndigheten
följer även prisutvecklingen ur ett internationellt perspektiv. I myndighetens internationella prisjämförelserapport analyserar myndigheten svenska läkemedelspriser i förhållande till europeiska läkemedelspriser. TLV följer även utvecklingen på apoteksmarknaden i
en årlig uppföljningsrapport.
Uppföljning av tandvårdsmarkanden genomförs via kartläggning
och analys av tandvårdens fem dimensioner (tandvårdskonsumtion,
statligt tandvårdsstöd, patienter, priser och tandvårdsföretag) i
egeninitierade rapporter. Dessutom genomför TLV andra egeninitierade analysprojekt för att utvärdera utvecklingen på tandvårdsmarknaden.
Av instruktionen framgår även att TLV ska följa upp och utvärdera myndighetens beslut samt ha tillsyn över efterlevnaden av
lagen om läkemedelsförmåner m.m. TLV har också regeringsuppdrag om uppföljning av cancerläkemedel och andra läkemedel via
alternativa datakällor och utvecklad datauppföljning med hjälp av
nationella tjänsteplattformen.19
19

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. www.inera.se
(hämtad 20.05.10).
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Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
TLV publicerade tio rapporter under 2017–2018, där de flesta var
regeringsuppdrag. Rapporterna om läkemedelskostnader eller läkemedelsanvändning hade fokus på den offentliga användningen. Myndigheten publicerade också rapporter om apoteksmarknadens utveckling, vilka hade ett bredare fokus.
Verksamhetens organisering och medarbetare
Arbete med uppföljning och analys sker organisatoriskt på många
ställen vid myndigheten. När det gäller läkemedels- och apoteksfrågor sker analys och uppföljning framför allt på enheten för analys
och samordning samt på enheten för marknadsanalys (som tillhör
avdelningen för analys, marknad och tandvård). Cirka 13 årsarbetskrafter arbetar med uppföljning och analys på dessa enheter. Därutöver arbetar ytterligare ett antal personer på avdelningen för värdebaserad prissättning och avdelningen för prisreglering och tillsyn
med analys, uppföljning och utvärdering. När det gäller att följa och
analysera utvecklingen på tandvårdsområdet sker det arbetet på
tandvårdsenheten (som även den tillhör avdelningen för analys,
marknad och tandvård).
När det gäller analys och uppföljning inom tandvårdsområdet är det
cirka fyra årsarbetskrafter. Medarbetarna är nationalekonomer, medicinska och odontologiska utredare, hälsoekonomer, statistiker m.m.

9.4

Utveckling av nationell uppföljning

9.4.1

Regeringen vill utveckla den nationella uppföljningen

I budgetpropositionen för 202020 skriver regeringen i avsnittet om
politikens inriktning för hälso- och sjukvården att uppföljning är en
förutsättning för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Regeringen ser behov av att utveckla den nationella uppföljningen av
hälso- och sjukvården för att det ska vara möjligt att bl.a. följa de
stora strukturreformer som pågår t.ex. gällande omställningen av
den nära vården och den högspecialiserade vården. Uppföljningen
20

Prop. 2019/20:1 Budgetproposition för 2020, utgiftsområde 9. Hälso- och sjukvårdspolitik.
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behöver kunna identifiera var behoven är som störst i vårdens strukturer, processer och resultat, för att stödja en jämlik, jämställd och
resurseffektiv hälso- och sjukvård.
Utveckling av mer ändamålsenlig uppföljning i
överenskommelser mellan regeringen och SKR
I de överenskommelser för 2019 som regeringen slöt med SKR inom
hälso- och sjukvårdsområdet skriver regeringen att i det fortsatta
arbetet inför 2020 ser regeringen behov av att analysera hur de olika
reformerna på hälso- och sjukvårdsområdet bör utformas, där bl.a.
en del är en analys av hur en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av den svenska hälso- och sjukvårdens resultat kan utvecklas
och hur relevant data kan samlas in och bidra till att öka kvaliteten
och effektiviteten i hälso- och vården. Vidare framgår det av överenskommelserna att analysen behöver göras i dialog med berörda parter
och bygga på en samlad bild av de största utmaningarna är för hälsooch sjukvården framöver. Det ingår också att analysera hur de
riktade statsbidragen bör utformas på ett sätt som underlättar uppföljning och effektutvärdering samtidigt som den administrativa
bördan för mottagarna begränsas.
I överenskommelserna för 2020 betonas bl.a. att för att följa
utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården och de satsningar
som görs genom bl.a. överenskommelserna behöver relevant data
kunna samlas in och analyseras för att ge stöd till ökad kvalitet och
effektivitet. Regeringen avser att utveckla arbetssättet för att uppnå
ökad samordning när det gäller de styrsignaler som ges till kommuner och regioner. Uppföljningen ska i högre grad fokusera på
resultat och måluppfyllelse, mindre på process.
9.4.2

Rapporter för utveckling av nationell uppföljning

Baserat på Kunskapsstödsutredningens förslag om en utvecklad
nationell uppföljning gav regeringen den 28 juni 2018 Socialstyrelsen
respektive Vårdanalys i uppdrag att var och en av myndigheterna
skulle lämna förslag på hur nationell uppföljning av hälso- och sjukvården skulle kunna utvecklas för att ge regeringen bättre möjlighet
att löpande följa vårdens kvalitet och jämlikhet. Uppdragen moti-
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verades av att den nationella uppföljningen behöver förbättras så att
den tydligare kan visa på omotiverade skillnader i vårdens strukturer,
processer och resultat, samt ge förutsättningar för att analysera vad
dessa beror på.21 Båda myndigheterna fick likartade uppdrag, men
Vårdanalys skulle ha fokus på patientperspektivet. I mars 2019 redovisade myndigheterna sina förslag, vilka sammanfattas nedan.
Rapport från Socialstyrelsen om utveckling av nationell
uppföljning
Socialstyrelsen lämnade i slutet av mars 2019 sitt svar på uppdraget i
form av rapporten Utvecklad nationell uppföljning av hälso- och
sjukvården.22 Socialstyrelsen tar i sina förslag och bedömningar utgångspunkt i att myndigheten har ett brett uppdrag som kan bidra
till utvecklingen av kunskapsstyrningen och den nationella uppföljningen på flera sätt och långsiktigt.
Socialstyrelsens skriver att deras förslag består av delområden
som anknyter till myndighetens befintliga uppdrag, med pågående
utvecklingsarbete eller utvecklingsbehov i varierande grad. Inom flera
områden bedöms utvecklingen ske successivt. Socialstyrelsen lämnade följande förslag för att möta den nya inriktningen med att
utveckla den nationella uppföljningen:
• Anpassa och vidareutveckla rapporteringen av den nationella uppföljningen för olika mottagares behov ifråga om innehåll och
periodicitet. Rapporteringen ska spegla olika delar av hälso- och
sjukvårdsystemet.
• Samlad och samordnad rapportering till regeringen från myndigheter. Uppföljning av den svenska hälso- och sjukvården ska även
relateras till det internationella perspektivet.
• Bidra till strukturerad dialog med huvudmännen på flera nivåer.
• Vidareutveckla och stärka samarbetet med andra myndigheter
samt med nationella aktörer inom ramen för regionernas kunskapsstyrningsstruktur och det etablerade partnerskapen.

21

Socialdepartementet. Uppdrag om förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården.
Dnr S2018/03916/FS.
22
Socialstyrelsen. Utvecklad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården. 2019.
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• Utveckla befintliga samarbeten med syfte att långsiktigt förbättra
förutsättningarna för nationell uppföljning genom enhetlig begreppsanvändning och struktur m.m.
• Ta fram eller vidareutveckla arbetssätt och modeller som beskriver befolkningens behov av hälso- och sjukvård.
• Vidareutveckla användning av metoder som kan beskriva och
belägga variation ifråga om hälso- och sjukvårdens resultat för
befolkningen och olika grupper i befolkningen.
• Utveckla metoder, instrument eller konsensusmodeller för att
analysera och bestämma vilka skillnader som är omotiverade/
motiverade.
• Utveckla uppföljningen av kostnads- och effektivitetsaspekter på
hälso- och sjukvården.
• Utveckla beskrivning och uppföljning av kommunal hälso- och
sjukvård.
• Utveckla den digitala tillgången till data och visualisering av data
och statistik.
• Utveckla en modell för förvaltning av nationella indikatorer och
värden.
• Utveckla nationella register och andra datakällor.
Socialstyrelsen tog, i enlighet med uppdraget, även fram förslag på
indikatorer som de bedömer kan vara av särskild vikt för att följa
jämlik vård på en nationell nivå, utifrån befintliga datakällor och
tillgängliga analyser.
Rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
om utveckling av nationell uppföljning
Vårdanalys lämnade i slutet av mars 2019 sitt svar på uppdraget i
form av rapporten Med örat mot marken.23 Myndigheten skriver att
målet med det förslag de lämnar är att det på sikt ska ge regeringen
en överskådlig, systematisk och regelbundet återkommande uppfölj23

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Med örat mot marken. Rapport 2019:2. 2019.
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ning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och jämlikhet. Myndigheten
ger förslag på ett uppföljningsramverk och ett urval indikatorer,
samt tolkning och analys av dessa. Förslaget är en datadriven och
indikatorbaserad uppföljning och analys, som lägger särskild vikt vid
uppföljning av kvalitetsområden som är viktiga ur patienternas
perspektiv och som främst tar sikte på regeringens behov av uppföljning.
Myndigheten skriver vidare att uppdraget är ett viktigt första steg
i utvecklandet av en ändamålsenlig och förbättrad nationell uppföljning. Förslaget ska inte ses som en slutlig modell, utan det behöver diskuteras, förankras och eventuellt omprövas.
Myndigheten bedömer att regeringens uppföljning bör vara av
övergripande karaktär, snarare än att ta fasta på uppföljning av enskilda diagnos- och patientgrupper. Detta i linje med tankesättet att
regeringen bör undvika att detaljstyra hälso- och sjukvården och
i stället utveckla en mer strategisk styrning som präglas av tillit och
förtroende. Kvalitetsområden som är viktiga ur patienters och befolkningens perspektiv har vidare en framträdande roll i myndighetens
förslag. Myndigheten har identifierat tre huvudsakliga kvalitetsområden som de ser bör ingå i en nationell uppföljning av vården
utifrån ett patient- och befolkningsperspektiv. Dessa har också stark
förankring i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. De tre är gott hälsoutfall av vården, personcentrerad hälso- och sjukvård – att man blir
sedd, respekterad och inkluderad – samt tillgänglig hälso- och sjukvård. Utöver kvalitetsområden som patienter och befolkning särskilt
värdesätter, finns det enligt myndigheten andra områden som behöver
ingå för att regeringen ska få en mer balanserad och heltäckande bild
av hälso- och sjukvården.

9.5

En tillbakablick på tidigare rapporter om
nationell uppföljning

Vårdanalys presenterade 2014 i rapporten Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft, ett förslag på ett uppföljningsverktyg som kunde
ligga till grund för en konstruktiv dialog mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen.24 I rapporten konstaterades att styrningen av
24

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft Förslag om
en utvecklad hälso- och sjukvårdsdialog mellan Socialdepartementet och landstingen. Rapport
2014:10. 2014.
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hälso- och sjukvården blivit mer komplex i takt med att staten exempelvis ingår överenskommelser om vården med dåvarande SKL, till
skillnad från förut när staten framför allt styrde med lagar och
förordningar. Myndigheten konstaterade att det saknades ett forum
för den mer övergripande och strategiska prioriteringen bland en
bredd av angelägna frågor och utvecklingsområden. En sådan samverkan på strategisk nivå menade Vårdanalys skulle bygga på förtroende och dialog mellan parter och ge alla involverade en gemensam
nulägesbild. Detta skulle kunna ske bl.a. genom användning av
kvalitetsregister, hälsodataregister och Öppna jämförelser som
skulle kunna vara en del i en analysstruktur för att analysera hälsooch sjukvårdens resultat för att skapa en lägesbild av hälso- och
sjukvårdens resultat och utveckling. Genom denna struktur skulle
regeringen också kunna få återkoppling från landstingen vad gäller
hur väl statens insatser möter vårdens behov.
Analys- och utvärderingsutredningen skriver i sitt betänkande
Analyser och utvärderingar för effektiv styrning om analysmyndigheternas roll. 25 Utredningens arbete hade alltså inte enbart fokus på
hälso- och sjukvården, utan presenterar analyser kring frågor som
rör stöd för regeringens policyarbete och myndigheters roll, varav
en är Vårdanalys. Utredningen betonade att analysmyndigheters roll
bör vara att analysera och utvärdera effekter och ta fram underlag för
policyutveckling men att de inte ska arbeta med verksamhetsutveckling eftersom den bör göras närmre verksamheterna. Myndigheterna
ska kunna bidra med underlag som kan ifrågasätta och pröva pågående policy och vara en länk mellan forskning och policyutveckling.
De bör fokusera mer på genomförande av statliga insatser och vad
verksamheter kostar. De ska inte forska och de ska inte ha statistikansvar.
Analys- och utvärderingsutredningen konstaterade att det är värdefullt för regeringen att ha analys- och utvärderingsmyndigheter som
stöd i policyarbetet. De kan bidra till att styrningen blir mer kunskapsbaserad. Regeringen får enligt utredningen i för liten utsträckning underlag för att kunna bedöma effekter av olika insatser, kostnadseffektivitet eller hur den samlade måluppfyllelsen ser ut inom
ett område. Analys- och utvärderingsmyndigheterna har en viktig roll
vad gäller kopplingen mellan forskning och politik och skulle i högre
grad kunna tillgodose regeringens behov genom att lämna rekom25

SOU 2018:79 Analyser och utvärderingar för effektiv styrning.
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mendationer till regeringen, baserade på utvärderingar och forskningsresultat.
Analys- och utvärderingsutredningen menade att
Regeringen väljer själv om den vill använda de förslag och slutsatser som
en myndighet för fram, eller hitta en annan lösning. Detta är regeringens
uppgift och ansvar. Vidare kan rekommendationer utformas i syfte att
ge vägledning om för- och nackdelar med olika alternativ, eller tydligt
utgå från ett antagande om vad regeringen skulle vilja prioritera och
vilka handlingsalternativ som då skulle kunna vara lämpliga. Analys- och
utvärderingsmyndigheters uppgift bör vara att ta fram underlag för
omprövning och underlag för policyutveckling.

De skriver vidare att
Vår slutsats är att det bör ingå i analys- och utvärderingsmyndigheternas
uppdrag att beskriva ett problem, förklara orsakssambanden bakom
problemet och komma med rekommendationer om hur regeringen bör
göra för att komma till rätta med problemet. Att stanna vid att beskriva
ett problem, som bristande måluppfyllelse eller uteblivna effekter, är
inte alltid tillräckligt för att tillgodose regeringens behov.

En annan brist som Analys- och utvärderingsutredningen belyste
med dagens system är att myndigheterna sällan gör kostnadseffektivitetsanalyser av statlig verksamhet. De menade också att
regeringen generellt sett inte efterfrågar detta. En ytterligare brist de
pekade på är att det skiljer sig åt i vilken utsträckning myndigheternas instruktioner anger att myndigheterna ska ha de övergripande målen för en sektor som utgångspunkt i sina analyser och
utvärderingar. Vidare menade man här att det är problematiskt att
Vårdanalys ska ha ett patient- och brukarperspektiv eftersom denna
norm exempelvis inte fullt ut motsvarar de mål som riksdagen
beslutat för hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen. Utredningens förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet.
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Stöd till kunskapsbaserat arbete
i regioner och kommuner

• Att stärka vårdens förbättringsarbete handlar om att stärka
förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå.
Det handlar om tillämpning och förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga kunskap.
• Det centrala i Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkommittéer är, enligt vår tolkning, att skapa en stödfunktion
på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete. Därutöver tolkar vi att förslaget att reglera vårdkommittéerna är
ett uttryck för att staten vill försäkra sig om att bästa möjliga
kunskap verkligen implementeras och tillämpas i hälso- och
sjukvården samt att kunskapsstöd som bl.a. staten bidrar med
blir verkningsfulla.
• Både regioner och kommuner har ett formellt ansvar att bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.
• Det finns i regioner och kommuner ett antal olika funktioner
för stöd till implementering och förbättringsarbete. Stödet till
verksamheterna utgörs i regel av en kombination av funktioner som samarbetar med varandra och den operativa verksamheten.
• Läkemedelskommittéerna utgör en typ av stödfunktion för
detta i regionerna. Visst samarbete mellan läkemedelskommittéer och kommuner förekommer.
I detta kapitel beskriver vi utredningens uppdrag att vidareanalysera
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Vår tolkning av direktivet är att begreppets användning avser fånga en bred ansats avseende

217

Stöd till kunskapsbaserat arbete i regioner och kommuner

SOU 2020:36

förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Det handlar
om tillämpning och förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga
kunskap (se vidare beskrivning av det sammanhållna systemet i
avsnitt 2.6).
Vi beskriver därefter kortfattat hur det formella ansvaret för att
bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete är reglerat
och ger även en sammanfattning av vad den vetenskapliga forskningen visat avseende aspekter som kan bidra till att underlätta eller
försvåra att etablera ett sådant arbete. En stor del av kapitlet utgörs
vidare av en sammanfattning av en enkät som utredningen riktade
till regioner och kommuner avseende förekomsten av lokalt stöd till
implementering och förbättringsarbete. Slutligen redogörs för läkemedelskommittéernas roll i sammanhanget.

10.1

Vidareanalysera förslaget om vårdkommittéer

Direktivet
Utredningen har i sitt direktiv fått uppdraget att vidareanalysera hur
vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Uppdraget innebär i praktiken att vidareanalysera det förslag som Kunskapsstödsutredningen1
presenterade om att upphäva lagen om läkemedelskommittéer2 och
ersätta den med en ny lag om vårdkommittéer. Utredningen ska i
ljuset av analysen lämna förslag till hur vårdens förbättringsarbete
kan stärkas, särskilt på lokal nivå.
Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkommittéer
Kunskapsstödsutredningen föreslog att så kallade vårdkommittéer
skulle inrättas. Förslaget har flera dimensioner. Lagtekniskt innebär
förslaget att lagen om läkemedelskommittéer skulle upphävas och
ersättas av en ny lag om vårdkommittéer. Särbehandlingen av läkemedelsområdet skulle därmed upphöra och läkemedelskommittéernas uppdrag vidgas till att omfatta all vård. Läkemedelskommittéerna
skulle byta namn till vårdkommittéer. Vårdkommittéernas övergripande uppdrag skulle enligt förslaget vara att verka för en nationell
1
2

SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.
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kunskapsstyrning i regionen och i de kommuner som är belägna i
regionen. En huvudsaklig del av kunskapsstödet till kommunerna
skulle enligt förslaget ske via vårdkommittéerna. Målet med vårdkommittéernas arbete skulle vara att skapa nationell enhetlighet beträffande kunskapsstyrningen.
Vårdkommittéernas operativa uppdrag skulle enligt förslaget vara
att verka för att nationella kunskapsstöd används, att vårdens resultat följs upp samt att på annat sätt stödja hälso- och sjukvården i
arbetet med att nå en kunskapsbaserad och jämlik vård.
I betänkandet exemplifierades att vårdkommittén skulle kunna
arbeta med frågor såsom återkoppling av förskrivningsmönster samt
att stötta verksamheterna i förbättringsarbete och i användning av
nationellt framtagna kunskapsstöd. Vårdkommittéerna skulle enligt
förslaget inte utfärda egna rekommendationer om det fanns nationella rekommendationer eller ställningstaganden.
I förslaget utvecklades även vilken roll vårdkommittéerna skulle
ha i kunskapsstyrningssystemet. Det noterades i förslaget att även
om huvudmännen ska samverka nationellt och regionalt är det ytterst
varje huvudman som ska se till att bästa tillgängliga kunskap används
i vården. För att nationella kunskapsstöd ska få bästa förutsättningar
för användning och genomslag krävs ett lokalt genomförande i
hälso- och sjukvården. Vårdkommittéerna skulle enligt förslaget
vara ett stöd i detta arbete. De skulle vidare vara ett lokalt organ som
utgjorde en viktig länk i arbetet med nationell kunskapsstyrning.
Behov av en stödfunktion för implementering och förbättringsarbete
Kunskapsstödsutredningen konstaterade att trots en många gånger
omfattande flora av kunskapsstöd har forskning visat att genomslaget för många kunskapsstöd är blygsamt. Utredningen menade att
det i Sverige är för stort fokus på att producera olika kunskapsstöd
och för lite fokus på implementering. Ett kunskapsstöd behöver
omsättas i praktik så att det kommer till nytta i patientmötet. För
att förbättra resultaten och utveckla vården är det också viktigt att
ha en uppföljning av de medicinska resultaten och att vårdpersonalen
blir delaktiga i ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Kunskapsstödsutredningen konstaterade att det finns ett problem med dels otillräcklig implementering av kunskapsstöd, dels
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otillräckligt arbete med kontinuerligt förbättringsarbete. Det i sin
tur, menade man, bidrar till att oönskade variationer i de medicinska
resultaten inte har minskat i den utsträckning som krävs mot bakgrund av målsättningen i hälso- och sjukvårdslagen om kunskapsbaserad och jämlik vård. Utifrån denna problembild identifierades i
betänkandet ett behov av att förbättra situationen genom ett ökat
stöd till hälso- och sjukvården i dessa två aspekter. Kärnan i vårdkommittéernas uppdrag är, som vi tolkar det, att möta det behovet,
dvs. att
– utgöra ett stöd till att nationella kunskapsstöd implementeras3,
och
– utgöra ett stöd till vården i att skapa en lärande organisation4, och
därmed bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Det centrala i förslaget är med andra ord att skapa en stödfunktion
på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete. Därutöver
tolkar vi att förslaget att reglera vårdkommittéerna är ett uttryck för
att staten vill försäkra sig om att bästa möjliga kunskap verkligen
implementeras och tillämpas i hälso- och sjukvården samt att kunskapsstöd som bl.a. staten bidrar med blir verkningsfulla.
Remissinstansernas synpunkter
Remissinstanserna var i sina synpunkter övervägande positiva till
intentionerna med förslaget om vårdkommittéer. Positiva aspekter
som lyftes fram av flera remissinstanser var intentionen att i
kunskapsstyrningen nå en ökad integration av läkemedel och andra
behandlingsformer, i vid bemärkelse, och därmed upphöra med
särbehandlingen av läkemedel. Det lyftes vidare fram att en spridning av läkemedelskommittéernas arbetssätt, med bl.a. uppsökande
arbete och uppföljning på lokal nivå, vore positivt för övrig kunskapsstyrning. Flera remissinstanser betonade även vikten av att det
finns en kunskapsnod i regionerna som fungerar som länk mellan
den nationella nivån och den lokala operativa verksamheten.
3

Med implementering menar vi här att aktivt sprida kunskapsunderlagen och skapa förutsättningar för tillämpning.
4
Med lärande organisationer menar vi här en organisation där man ständigt strävar efter att
utvecklas och förbättras och där strukturerad uppföljning och analys bidrar till ett kontinuerligt lärande.
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De tveksamma eller negativa synpunkter som uttrycktes av remissinstanserna var bland annat att uppdraget skulle bli komplext, omfattande och resurskrävande samt att konsekvenserna av förslaget
inte var tillräckligt analyserade. Det är mot bakgrund av de sistnämnda som vår utredning har fått i uppgift att vidareanalysera frågan.
Några remissinstanser lyfte farhågor om att delar av läkemedelskommittéernas nuvarande arbete skulle urholkas i ett bredare uppdrag och att det skulle leda till negativa konsekvenser.
Ytterligare en dimension som kommenterades på olika sätt var
kommunernas roll. En farhåga var att en kommitté på regionnivå
som ska ge stöd till kommunerna inom länet riskerar att missgynna
relationerna mellan region och kommuner. De pekade på att kommunen har eget ansvar för kunskapsstyrning i sin roll som huvudman och att fokus bör ligga på att stärka kommunen i den rollen.
Medskick i det vidare arbetet var även vikten av att läkemedelskommittéernas arbete inte läggs ner utan inlemmas i ett större sammanhang där kunskapsstyrningen av all vård hanteras. Vikten av att
bibehålla lokal förankring och av att insatser utformas utifrån lokala
förhållanden underströks liksom vikten av att det nya organet kopplas ihop med, eller bli en integrerad del av, regionernas kunskapsstyrningssystem.
Några remissinstanser presenterade även alternativa förslag i samma
anda som vårdkommittéerna. Ett sådant var att formulera ett mer
allmänt lagkrav om att varje landsting ska ha en kunskapsorganisation för vård och läkemedel5. Ett annat att bibehålla läkemedelskommittéerna och samtidigt ställa krav på sjukvårdshuvudmännen
att inrätta någon form av råd eller organ med uppdrag att verka för
att nationella kunskapsstöd används och att resultat följs upp för all
vård6.

5
6

Remissvar från Region Stockholm. 2017.10.25.
Remissvar från Svenska Läkaresällskapet. 2017.10.20.
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Formellt ansvar att bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete

Både regioner och kommuner ska bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete
Regioner och kommuner har samma skyldighet att tillförsäkra att
den vård de tillhandahåller, inom sina respektive ansvarsområden, är
av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras7. All vård ska ges i överenstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet8. Regioner och kommuner
har, liksom alla andra vårdgivare, också ett ansvar för att det finns ett
ledningssystem som används för att fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet. I ansvaret ingår att bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten9. Hos varje
vårdgivare ska det vidare finnas en verksamhetschef som svarar för
verksamheten10. Verksamhetschefen är en central ledningsfunktion
inom hälso- och sjukvården och den befattningshavare som har det
operativa ansvaret i sin verksamhet.
Att implementera ny kunskap i verksamheten, och att utrangera
ineffektiva behandlingsmetoder, är en integrerad del i ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.
I kommuner har medicinskt ansvarig sjuksköterska
en kvalitetssäkrande funktion
En regel som enbart gäller kommunerna som hälso- och sjukvårdshuvudman är skyldigheten att det inom verksamhetsområdet ska
finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut
eller en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en MAS.11
De två funktionerna kallas MAS respektive MAR – Medicinskt
ansvarig för rehabilitering.
7

5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
9
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
10
4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
11
11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
8
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MAS har en kvalitetssäkrande funktion. Denne ansvarar bland
annat för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och
sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, att beslut
om att delegera ansvar till vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten och att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för bland annat läkemedelshantering.12

10.3

Vetenskapliga utgångspunkter

Som beskrivits ovan är det centrala i förslaget om vårdkommittéer
att skapa en stödfunktion på lokal nivå för implementering och
förbättringsarbete. I utredningens beskrivning av ett sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård handlar detta om tillämpning och
förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga kunskap. Att tillämpa
kunskap handlar både om att börja omsätta denna kunskap i praktiken (implementering) och om att arbeta löpande med ett systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete).
Implementering och förbättringsarbete är begrepp som delvis överlappar varandra. Forskningen kring implementering beskrivs vidare
i bilaga 4, avsnitt om tillämpning och stöd till tillämpning. Den vetenskapliga utgångspunkten för förbättringsarbete beskrivs nedan.
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete
Systematiskt förbättringsarbete är ett begrepp som utvecklats och
beforskats inom de besläktade kunskapsfälten kvalitetsutveckling
(quality improvement, QI) och förbättringsvetenskap (improvement
science). Kvalitetsutveckling har en längre historia än förbättringsvetenskap och en vidare tillämpning, utanför hälso- och sjukvården.
Kunskapsfältet kvalitetsutveckling växte sig starkt under 1920-talets
USA där man inom industriell produktion använde statistiska metoder för att mäta en rad kvalitetsaspekter av produktionen. Mätningarna utgjorde grund för förändringar och kvalitetsförbättringar
i processen. Walther Shewhart och William Deming som var två av
grundarna av kvalitetsutvecklingområdet, utvecklade den än i dag
12

4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).
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mycket använda Plan-Do-Study-Act-cykeln (Planera-Göra-StuderaAgera), se figur 10.1.13 Under 1990-talet blev kvalitetsfrågorna i hälsosjukvården aktuella och man började anpassa och tillämpa teorier och
metoder för kvalitetsutveckling inom industrin till hälso- och sjukvården.14
Figur 10.1

Planera-Göra-Studera-Agera (PDSA-cykeln)

Baserat på modell från National Health Service, 2018. 15

Förbättringsvetenskap kan ses som en avknoppning eller vidareutveckling av kvalitetsutvecklingsområdet. Förbättringsvetenskap är
ett mer avgränsat och tillämpat område och har ett huvudsakligt fokus
på lokala och kontinuerliga förbättringar. Man tänker sig här att lokal
och praktiknära kunskap utgör en av de viktigaste källorna för att

13

Perla RJ., Provost LP., Parry GJ. Seven propositions of the science of improvement: exploring foundations. Q Manage Health Care, 2013, 22(3):170–186.
14
Batalden, PB. & Stoltz, PK. A Framework for the Continual Improvement of Health Care:
Building and Applying Professional and Improvement Knowledge to Test Changes in Daily
Work. The Joint Commission Journal on Quality Improvement, 1993, 19 (10), 424–447.
15
National Health Service (NHS), 2018, Improvement. Plan, Do, Study, Act (PDSA) cycles
and the model for improvement. https://improvement.nhs.uk/documents/2142/plan-dostudy-act.pdf (hämtad 19.12.20).
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identifiera och förstå problem i kvalitet.16 Kvalitet definieras i förbättringsvetenskapen utifrån verksamhetens mål inklusive dess
önskan att tillgodose patienters behov samt krav på effektivitet.
Förbättringsvetenskap bygger på och syftar till att bidra till, tydliga
teorier om hur förändring sker17. Förbättringsvetenskap handlar om
att hitta metoder och arbetssätt för att förbättra och göra förändringar på det mest effektiva sättet – att systematiskt granska de
metoder och faktorer som bäst fungerar för att underlätta kvalitetsutveckling.18
I arvet från kvalitetsutveckling, har mätning och uppföljning en
viktig funktion inom förbättringsvetenskap. Man talar i detta sammanhang om att skapa feed-back loopar där systemet lär sig av sina
egna utfall och därigenom kan korrigera och förbättra sig. Kontinuerlig uppföljning ses således som ett centralt medel för att vägleda
förbättringsarbetet och för att uppnå målen inom såväl kvalitetsutveckling som förbättringsvetenskap.19
Det finns flera modeller och ramverk som summerar de faktorer
som påverkar etablerandet av förbättringsarbete och/eller kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården. Några av dessa fokuserar på hälsosystemet som helhet, och visar på hindrande och underlättande faktorer på individuell, grupp, organisatorisk och strukturell nivå. Utfallet av förbättringsarbete är också avhängigt de metoder som används
för att implementera och hållbart arbeta med förbättring samt även
karaktären på förbättringsområdet eller interventionen. Några modeller är utvecklade på basis av systematiska översikter. I dessa är det
ett antal faktorer som är återkommande och som har visat sig ha
potential att såväl stödja men också hindra kvalitets- och förbättringsarbete, se figur 10.2. De faktorer som verkar stödjande eller
faciliterar förbättringsarbete utgörs i många fall av motsatsen till de
hindrande faktorerna.20
16

Batalden PB. & Davidoff F. What is ”quality improvement’’ and how can it transform
healthcare? Qual Saf Health Care, 2007, 16:2–3.
17
Marshall M., Pronovost P., Dixon-Woods M. Promotion of improvement as a science.
Lancet, 2013, 381(9864):419–421.
18
The Health Foundation. 2011. Improvement science – evidence scan.
www.health.org.uk/publications/improvement-science (hämtad 20-01-04).
19
Grol, R., Bosch, M., Hulscher, M., Eccles, M., & Wensing, M. Planning and Studying Improvement in Patient Care: The Use of Theoretical Perspectives. Milbank Quarterly, 2007,
85(1), 93–138.
20
Flottorp, S., Oxman, A., Krause, J., Musila, N., Wensing, M., Godycki-Cwirko, M., Eccles,
M et al. A checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and synthesis
of frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in healthcare
professional practice. Implementation Science, 2013, 8(1), 35.
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Barriärer för förbättringsarbete i hälso- och sjukvård

Anpassad och utvecklad från modeller av Flottorp et al. 201321, Greenhalgh et al., 200422 och Batalden
& Davidoff, 200723.

Organisatoriska barriärer utgörs av lärandeklimat, beredskap för förändring, samt hur verksamheter och processer är organiserade. Även
brister på personella, ekonomiska eller tidsmässiga resurser kan verka
hindrande. Ledarskap lyfts fram som en faktor som verkar på ett
övergripande plan, för att förbättringsarbete ska kunna etableras och
21

Flottorp, S., Oxman, A., Krause, J., Musila, N., Wensing, M., Godycki-Cwirko, M. et al. A
checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and synthesis of
frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in healthcare professional practice. (Report). Implementation Science, 2013, 8(1), 35.
22
Greenhalgh,T., Robert,G., Macfarlane,F., Bate, P., & Kyriakidou,O.. Diffusion of Innovations in Service Organizations: Systematic Review and Recommendations. Milbank
Quarterly, 2004, 82(4), 581–629.
23
Batalden PB. & Davidoff F. What is ‘‘quality improvement’’ and how can it transform healthcare?
Qual Saf Health Care, 2007, 16:2-3.
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vidmakthållas.24 Ett väl fungerande ledarskap, en organisationskultur
som bejakar/premierar lärande och tillräckliga personella, ekonomiska
och tidsmässiga resurser är faktorer som stödjer ett väl fungerande
förbättringsarbete.
Making improvement happen also requires leadership that enables
connections between the aims of changes and the design and testing of
those changes; that pays serious attention to the policies and practices
of reward and accountability; and unshakeable belief in the idea that
everyone in healthcare really has two jobs when they come to work
every day: to do their work and to improve it. 25

Individuella barriärer. De individer som verkar inom hälso- och
sjukvården, exempelvis vårdens chefer och professionella, spelar en
viktig roll för möjligheterna att etablera och bedriva lokalt förbättringsarbete. Individuella faktorer såsom brist på kunskap, motivation, självförtroende eller svårigheter att observera och värdera eget
beteende (s.k. critical appraisal skills) kan utgöra barriärer för förbättringsarbete. Låg tillit till auktoriteter och låg tilltro till positiva
utfall av förändring är nära förbundet till låg motivation till förändrings- och förbättringsarbete.26 Framgångsfaktorer för förbättringsarbete är den omvända situationen, dvs. förekomst av kunskap,
motivation och självförtroende samt möjlighet att observera och
värdera eget beteende.
Interventionsspecifika barriärer kan vara förbättringsansatser som
har en hög komplexitet, vars nytta är svår att observera eller som har

24

Flottorp, S., Oxman, A., Krause, J., Musila, N., Wensing, M., Godycki-Cwirko, M., Eccles,
M. et al. A checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and
synthesis of frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in
healthcare professional practice. Implementation Science, 2013, 8(1), 35.
25
Batalden PB. & Davidoff F. What is ”quality improvement’’ and how can it transform healthcare?
Qual Saf Health Care 2007;16:2–3.
26
Cabana MD., Rand CS., Powe NR., Wu AW., Wilson MH., Abboud PA: Why don’t
physicians follow clinical practice guidelines? A framework for improvement. JAMA. 1999,
282: 1458–1465.
Michie S., Johnston M., Abraham C., Lawton R., Parker D., Walker A: Making psychological
theory useful for implementing evidence based practice: a consensus approach. Qual Saf
Health Care. 2005, 14: 26–3
Elwyn G., Hocking P. Learning to plan? A critical fiction about the facilitation of professional
and practice development plans in primary care. J Interprof Care. 2002;16(4):349–358. 64,
samt Foy R., Walker A. Theory-based identification of barriers to quality improvement:
Induced abortion care. Int J Qual Health Care. 2005, 17(2):147–155.
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en oklar evidensgrund.27 Framgångsfaktor är ansatser som har en klar
evidensgrund och som är observerbara.
Barriärer i den sociala kontexten, dvs. faktorer kopplade till arbetsgruppers fungerande samt samspelet mellan professionella på arbetsplatser eller i nätverk har visat sig kunnat verka hindrande för förbättringsarbete.28 Motsvarande framgångsfaktor är väl fungerande
arbetsgrupper med interprofessionella team med ett klimat som
stimulerar kvalitetsutveckling.
Barriärer i den yttre kontexten kan utgöras av finansiella arrangemang, politiska ageranden, lagar eller policys som bromsar eller
hindrar förbättringsarbetet.29
Följaktligen faciliteras förbättringsarbete när finansiella, politiska
och juridiska processer stimulerar och stödjer detsamma.

10.4

Stöd till implementering och förbättringsarbete
i regioner och kommuner

Betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård30 innehåller en beskrivning av regionernas strukturer för kunskapsstyrning på lokal och
sjukvårdsregional nivå. Sedan betänkandet publicerades i juni 2017
har en utveckling skett av regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning och utvecklingen fortgår (se kapitel 7). Vi har i
detta avsnitt valt att fokusera på aktuella beskrivningar av hur stödet
till implementering och förbättringsarbete ser ut i regionerna och
kommunerna. Beskrivningarna syftar till att fånga förändringar som
påverkar utredningens bedömning av nu aktuellt behov och lämplig
utformning av en stödfunktion för implementering och förbättringsarbete. Vi baserar huvudsakligen lägesbeskrivningen på enkäter
som utredningen riktat till regionerna respektive kommunerna.
27

Tappen, R. M., Wolf, D. G., Rahemi, Z., Engstrom, G., Rojido, C., Shutes, J. M., &
Ouslander, J. G. Barriers and Facilitators to Implementing a Change Initiative in Long-Term
Care Using the INTERACT® Quality Improvement Program. The health care manager,
2017, 36(3), 219–230.
28
Cochrane LJ., Olson CA., Murray S., Dupuis M., Tooman T., Hayes S: Gaps between
knowing and doing: understanding and assessing the barriers to optimal health care. J Contin
Educ Health Prof, 2007, 27, 94–107.
29
Tappen, R. M., Wolf, D. G., Rahemi, Z., Engstrom, G., Rojido, C., Shutes, J. M., &
Ouslander, J. G. Barriers and Facilitators to Implementing a Change Initiative in Long-Term
Care Using the INTERACT® Quality Improvement Program. The healthcare manager, 2017,
36(3), 219–230.
30
SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
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Svaren speglar en lägesbild i augusti/september 2019. Svaren på enkäterna sammanfattas nedan.
Enkät från utredningen om stödet i regionerna
Kärnan i Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer var, som vi beskrev i avsnitt 10.1, att skapa en stödfunktion på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete.
I syfte att få en bild av i vilken utsträckning en sådan funktion finns
i dag och hur den i så fall är utformad har utredningen ställt ett antal
skriftliga frågor till samtliga regioner.31 I enkäten tydliggjordes att
utredningen önskade ett samlat svar per region. Samtliga 21 regioner
besvarade frågorna, vilket innebär en svarsfrekvens på 100 procent.
Frågorna i enkäten fokuserade huvudsakligen på behovet av att
förstärka hälso- och sjukvårdens förmåga att implementera bästa
tillgängliga kunskap och att skapa lärande organisationer. I enkäten
tydliggjordes att utredningen med begreppet implementera avsåg att
få ut och skapa förutsättningar för att tillämpa bästa tillgängliga
kunskap i patientmötet. Motsvarande förtydligades att utredningen
med begreppet lärande organisation avsåg en organisation där man
ständigt strävar efter att utvecklas och förbättras och där strukturerad uppföljning och analys bidrar till ett kontinuerligt lärande. En
lärande organisation är med andra ord en organisation där ett systematiskt förbättringsarbete pågår. Regionerna fick lämna fritextsvar.
Utredningen kan inte av enkätsvaren utläsa i vilken grad svaren
på frågorna är förankrade i regionen. Inte heller kan utredningen
med säkerhet veta i vilken grad svaren återspeglar hela bilden av
regionens arbete. Detta innebär att svaren ger en bild av arbetet i
regionerna men vi har valt att tolka den med viss försiktighet.
Generellt utvecklade strukturer för stöd till implementering
och lärande organisationer
Utredningen ställde frågan om det i dag finns något organ eller funktion som ger stöd till hälso- och sjukvården i att implementera bästa
tillgängliga kunskap. Samtliga regioner har i enkäten svarat jakande
på frågan. Av de beskrivningar regionerna har lämnat av dessa organ
31

Frågorna skickades till respektive regions centrala funktionsbrevlåda.
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kan utläsas att det vanligtvis finns flera funktioner i regionerna som
tillsammans bistår med ett sådant stöd. Namn på och utformning av
dessa funktioner skiljer sig i hög grad åt. Det är ofta en kombination
av organ med styrande och samordnande uppdrag och funktioner
som ger mer operativt stöd i form av kunskap om förbättringsarbete,
metoder och specialistkunskap inom olika områden. Flera regioner
nämner också sina läkemedelskommittéer som ett av flera organ som
har en stödjande roll.
Utredningen ställde även frågan om regionen i dag har något organ
som ger stöd till varje vårdenhet att skapa en lärande organisation.
Nästan alla regioner besvarande frågan jakande. De funktioner som
beskrivs i svaren är väldigt olika till karaktär och omfattning. Flera
regioner beskriver att stöd finns i form av verksamhetsutvecklare,
kunskapsstödjare, förbättringscoacher eller liknande. Gemensamt för
dessa torde vara att det är personer med metodkunskap som vid
behov ska kunna arbeta nära verksamheterna. Flera regioner uppger
också att de har särskilda utvecklingsenheter som verkar för ett
kontinuerligt förbättringsarbete i vården. Några regioner har väl
utvecklade organ som tillhandahåller metod- och processtöd. Ett
exempel på detta är Memeologen i Region Västerbotten som skräddarsyr metod- och processtöd till verksamheter i såväl regioner som
kommuner, samt till privata vårdgivare och internationella organ.
Andra exempel är Kvalitetsregistercentrum (QRC) i Region Stockholm som bland annat regelbundet arrangerar kurser i förbättringsmetodik, samt Qulturum i Region Jönköping som bland annat bistår
med metodstöd och arbete med kontinuerlig ledarutveckling
avseende systemförståelse och förbättringskunskap.
Den övergripande bild som träder fram är att flertalet regioner
har utvecklade strukturer för stöd till hälso- och sjukvården avseende implementering och i att skapa en lärande organisation. Ändamålsenligheten i de olika strukturerna kan utredningen inte bedöma
utifrån enkätsvaren. Att döma utifrån regionernas svar och kommunernas svar på motsvarande fråga (se nedan) har regionerna generellt en betydligt mer utvecklad struktur för stöd till hälso- och
sjukvården än vad kommunerna har.
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Många regioner samarbetar med och stödjer kommunerna inom länet
I enkäten ställdes en fråga till regionerna om de ger något stöd till
kommunerna inom länet avseende att implementera bästa tillgängliga kunskap och stöd avseende att hos varje vårdenhet skapa en
lärande organisation. Frågan ställdes mot bakgrund av att Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkommittéer inkluderar tanken om
att dessa skulle vara ett centralt stöd även till kommunernas verksamhet inom hälso- och sjukvård.
Nästan samtliga regioner uppger i sina svar att de tillhandahåller
sådant stöd till kommunerna. I flera fall ger beskrivningarna intryck
av ett väl etablerat samarbete. Det bör dock noteras att kommunerna
i något lägre grad svarade ja på motsvarande fråga (se nedan). I några
av svaren framgår också att regionen har anpassat sin lokala organisation och samarbetet med kommunerna som ett led i den pågående
etableringen av regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Nedan följer ett par exempel.
Det pågår ett omfattande samarbete mellan Regionen och kommunerna
inom flera kunskapsområden, särskilt inom psykisk hälsa, äldre, funktionsproblem och barn- och ungdomar, men även inom andra verksamheter t.ex. utveckling av gemensamma vårdprogram för hjärtsvikt.
Sedan flera år tillbaka har regionala utvecklingsgrupper (RUG-grupper)
etablerats, med personal från både hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst. RUG-grupperna har haft stort fokus på kunskapsutveckling, fortbildning och samarbete inom ovannämnda kunskapsområden. Aktuellt är nu arbetet med kunskapsstyrning, inrättande av
lokala programområden, där personal från både kommunerna och
Regionen samordnar implementering av ny kunskap. – Region Dalarna
Inom ramen för det nya kunskapsstyrningssystemet har Uppsala län,
det vill säga Region Uppsala och länets åtta kommuner, valt att skapa en
gemensam organisering för det lokala kunskapsstyrningsarbetet vilket
omfattar implementering av bästa tillgängliga kunskap såväl som långsiktigt lärande, se figur nedan. Vårt lokala system för kunskapsstyrning
är en del av en större samverkansmodell på både politisk och tjänstepersonsnivå där en gemensam närvårdsstrategi är framtagen för att underlätta vård i samverkan i lokalsamhället för patienten. – Region Uppsala

Regionerna beskriver stöd till kommunerna i form av utbildning,
metodstöd och samarbeten både inom olika sakområden och på ett
strukturellt plan. De sakområden som nämns mest frekvent är
samarbeten inom områdena barn och unga, äldre, psykisk hälsa samt
missbruk och beroende. Ett exempel är från Region Stockholm där
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särskilda äldrecentrum finns i samverkan mellan regionen och kommunerna. Regionen skriver att dessa bidrar med generell kunskap,
forskarkompetens och bred metodkunskap till lokala utvecklingsprojekt, praktiknära forskning och kompetensutveckling både i
kommuner och landsting. Exempel på samarbeten på ett strukturellt
plan är bland annat den gemensamma organisation som Region
Uppsala beskriver i citatet ovan. Några regioner nämner också att
representanter från den kommunala hälso- och sjukvården ingår i
regionens läkemedelskommitté. (Se vidare om läkemedelskommittéernas roll i regionernas lokala kunskapsstyrning nedan.) Inte alla
regioner uppger dock att det finns ett väl utvecklat samarbete. I flera
fall beskrivs samarbeten men att dessa inte är heltäckande utan
främst sker inom ramen för specifika satsningar. Den bild som framträder är att samarbeten generellt finns men att dessa skiljer sig
väsentligt åt i utformning och ambitionsnivå.
Ledningens engagemang och sund förbättringskultur är exempel på
avgörande faktorer för att bästa kunskap tillämpas i varje patientmöte
Utredningen frågade regionerna vilka faktorer de menar är mest
avgörande för att regionen ska kunna tillförsäkra att bästa tillgängliga kunskap används i varje patientmöte. Svaren speglar både behoven i vårdens dagliga arbete med förbättringsarbete och behov som
relaterar till att få regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning att fungera väl.
En röd tråd som löper genom regionernas svar är behovet av
ledningens engagemang och kunskap. Det gäller chefer och ledare på
alla nivåer. Det understryks att det är avgörande att ansvaret för
kvaliteten i verksamheten följer linjeorganisationen. Chefer och ledare
på alla nivåer behöver förstå och prioritera kunskapsstyrningsfrågor
och förbättringsarbete. Det betonas att det är helt centralt att de
inser sin roll i att skapa en sund förbättringskultur. En sund förbättringskultur innefattar bland annat att alla medarbetare oavsett profession känner sig trygga att signalera när de ser behov av förändringar och att den uppföljning som görs hanteras på ett sakligt sätt.
En sund förbättringskultur ger också en grund för att få engagerade
medarbetare.
Chefer behöver också skapa förutsättningar på andra sätt. En
förutsättning som lyfts av flera är att skapa tid och utrymme för
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reflektion och lärande bland personalen. Kunskapsstöd som är relevanta (svarar upp mot ett reellt behov i verksamheten), tillförlitliga
och lättillgängliga beskrivs vidare som viktiga faktorer. Vikten av väl
fungerande system och rutiner för uppföljning betonas också. Flera
olika aktörer i systemet behöver följa upp verksamhet och resultat
för olika syften varför innehåll och utformning behöver anpassas
efter varje aktörs specifika behov. Chefer och ledare behöver ställa
krav på ett systematiskt förbättringsarbete samt efterfråga resultat,
inte bara ekonomiska utan också medicinska. Chefers kompetens
inom förändringsledning lyfts som en nyckel i sammanhanget.
En typ av förutsättningar av strukturell karaktär som lyfts fram
av regionerna är att både politiker, tjänstemän och hälso- och sjukvårdsprofessioner samverkar. Samverkan behövs även mellan regionerna och med staten. Ett effektivt resursutnyttjande, vilket både
handlar om att ha rätt person och kompetens på rätt plats i organisationen, och att avsätta tillräcklig med resurser till bland annat regionernas gemensamma kunskapsstyrningsorganisation framhålls också.
Ytterligare aspekter som lyfts fram är att forskning och utveckling
bör vara integrerat i vården. Sist men inte minst tar en region upp
vikten av tillit. Tillit till patientens egen förmåga, tillit mellan professioner, tillit mellan vårdenheter.
I nedan två citat återspeglas många av dessa aspekter.
Det är absolut avgörande att ansvar för kvalitet följer linjeorganisationen. Organisering där detta på något sätt separeras är kontraproduktiv.
Vad som behövs är att stödjande (stabsfunktioner) verksamheter arbetar optimalt för att stödja detta. I det arbetet ingår delar kopplade till
tillgängliggörande av bästa kunskap, uppföljning av kvalitet/resultat,
stöd till förbättringsarbete och ledarskap. Betydelsen av organisationskultur på området kan inte överskattas. Det är likaså avgörande att regionen har stöd i utvecklad samverkan med andra regioner, företrädesvis med
sjukvårdsregionerna som bas, samt i nationell samverkan. Därutöver har
staten en mycket viktig roll i att samverka med regionernas gemensamma
system så att både kunskapsstöd och uppföljning blir ändamålsenlig och
kvalitetsstödjande. Frågor om standardisering, utbyte av vårdinformation och regelverk för nationell uppföljning är exempel på infrastruktur
för kunskapsstyrning där staten till stor del ansvarar. – Region Kalmar län
Absolut avgörande för verkställighet är att det finns kontextuella förutsättningar, vilket innebär att ledningen är insatt, visar vägen och ger
förutsättningar men också ställer krav på chefer och medarbetare på alla
nivåer. Samverkan mellan olika stödjande funktioner måste koordineras
för att få till ett bra resursutnyttjande. Det som ska implementeras
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behöver överensstämma med de värderingar och behov som kliniker har
i sitt arbete. Det är i mikrosystemet som skillnaden görs och det måste
därför finnas utrymme för förbättringsarbete och det måste också vara
prioriterat. Det är väl känt att efterfrågande av (medicinska) resultat
positivt stärker utveckling och förbättring. Standardiserade vårdförlopp
som stödjs av vårdinformationssystemen kommer att underlätta best
practice och förhoppningsvis minska den administrativa bördan. Det
måste också vara enkelt att snabbt få data visualiserat på relevant sätt så
att resultatet av det man gör är känt av alla medarbetare. En bra uppföljning är här central och goda förutsättningar för denna skapas genom
framarbetandet av bra medicinska indikatorer. Det är också viktigt att
jobba nära verksamheterna för att skapa goda förutsättningar för att
kunna implementera nya arbetssätt. – Region Örebro län

Regionernas syn på vad staten bör göra
Statens kan stödja genom bland annat samordning, uppföljning och
mer fokus på kunskapsspridning om förbättringskunskap
Behovet av att staten iklär sig en samordnande roll lyfts genomgående i regionernas svar på frågan om hur staten bör stödja kunskapsgenerering, implementering och kontinuerligt lärande. Det betonas
i svaren att samordning på statlig och nationell nivå gynnar samordning och samarbete på regional och kommunal nivå medan parallella
spår eller annan avsaknad av samordning försvårar samarbetsprocesser i regioner och kommuner. Det framgår också av svaret att samordningen både behöver ske mellan berörda statliga myndigheter
och mellan dessa myndigheter och sjukvårdshuvudmännen. En tätare
och mer prestigelös samverkan mellan aktörerna efterfrågas. Flera
regioner tar explicit upp vikten av att staten samverkar med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, dels genom det
partnerskap som har bildats mellan dess styrgrupp och några statliga
myndigheter, dels genom stöd och samarbete med de nationella
programområden och arbetsgrupper som skapats inom ramen för
systemet. Regionerna lyfter även statens roll i att löpande följa upp
i vilken utsträckning verkligheten återspeglar lagreglerade krav på
huvudmännen.
Avgörande är samverkan mellan kunskapsstyrande myndigheter (sinsemellan) och med huvudmännen. /…/ Huvudmännen bär ansvar för
implementering/införande, men staten har en självklar roll i att följa upp
att medborgarnas behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst med
god kvalitet tillgodoses. – Region Kalmar län
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Utöver samverkan och samarbete efterlyser vissa regioner även flera
andra typer av stöd från staten till regionerna i deras arbete med att
bygga upp ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Regionerna
talar om vikten av tilltro, bejakande och uthållighet. Ett exempel som
nämns på hur staten kan bejaka systemet är att den kompetens och
de resurser som finns inom statliga myndigheter används så att de
tydligt stöder arbetet i nationella programområden och andra arbetsgrupper som skapats inom systemet. Vad gäller uthållighet uttryckte
sig en region enligt nedan.
Att rita kartan och ge uppdrag är toppen av ett isberg, att resurssätta
och nå verkställighet är den stora uppgiften och det måste finnas en
grundläggande förståelse för det. – Region Örebro län

Det lyfts även fram att staten bör vara varsam med att överutnyttja
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning innan detta
system är fullt uppbyggt. De varnande signalerna om överutnyttjande läggs fram i ljuset av 2019 års överenskommelse om standardiserade vårdförlopp, där regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning används för att utveckla dessa. Flera regioner påtalar
att antalet nya standardiserade vårdförlopp per år bör begränsas.
Detta menar man är nödvändigt både för att säkerställa kvaliteten i
dessa vårdförlopp och för att undvika negativa undanträngningseffekter i övrig hälso- och sjukvård. Det noteras att realistiska tidsscheman är ett måste. Några regioner lyfter också fram finansiellt
stöd på olika sätt. Framför allt tydliggörs att det gemensamma system
som regionerna håller på att etablera är resurskrävande. Återkommande kommentarer är att medel för uppbyggnad och stöd till nya
strukturer måste fördelas mer jämnt mellan regionerna. Det anförs
att befolkningsmässigt små och befolkningsmässigt stora regioner
har samma uppdrag när det ska byggas upp system för exempelvis
standardiserade vårdförlopp och att medel då inte bör fördelas efter
befolkningsstorlek. Det förekommer även önskemål om att staten
ska kompensera det produktionsbortfall som uppstår när personal
behöver avsätta tid från ordinarie verksamhet till att delta arbetet i
olika arbetsgrupper. Några regioner framför även önskemål om att
staten ska fortsätta driva på satsningar såsom fortsatt utveckling av
de nationella kvalitetsregistren, en nationell informationsstruktur
samt projektet nationellt kliniskt kunskapsstöd.
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En synpunkt av annat slag rör Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Ett önskemål som framförs är att dessa ska utformas så att
prioriteringsnivåerna går att jämföra, att en prioriteringsnivå 1 i en
riktlinje motsvarar en prioriteringsnivå 1 i en annan. Det handlar
med andra ord om ökat stöd till horisontella prioriteringar. Ett annat
önskemål avseende Socialstyrelsens nationella riktlinjer rör målgruppsanpassning och stöd till implementering.
Riktlinjer måste skapas så att det passar där vården ska bedrivas och det
är viktigt att fundera över vilken målgrupp som berörs av riktlinjerna.
Riktlinjer som har kommit från nationell nivå har behövt omformuleras.
Arbetet är inte klart för att riktlinjen är fastställd, då börjar arbetet. Vi
behöver stöd i den fasen, i dag lämnas riktlinjerna ut till regionerna utan
att det reflekteras över vart den ska implementeras. – Region Kronoberg

Stöd till såväl implementering som till kontinuerligt lärande, dvs.
förbättringsarbete, kan utformas på olika sätt. Ett återkommande
exempel är att staten skulle kunna utveckla kunskapsunderlag om
implementering och förbättringsarbete. Kunskapsunderlagen ska gärna
inkludera konkreta verktyg som kan användas i arbetet. Det kan handla
om verktyg för dialog med professionen eller verktyg för chefer att
använda i arbetet med att leda processer för implementerings- och
förbättringsarbete. Vikten av att det i verksamheterna finns ett ledarskap och en kultur som stödjer förbättringsarbete betonas. Att staten
stödjer forskning och utbildning om förändringsledning, implementering och förbättringskunskap tas upp av flera regioner. Flera regioner uppmanar också staten att involvera lärosätena i arbetet och stimulera större utrymme för förbättringskunskap i vårdutbildningarna.
Kärnan i det kontinuerliga lärandet på enheterna är att man har vardagliga rutiner för att följa sina prestationer och resultat för sina egna
patienter. Dessutom ska man kunna jämföra sina prestationer med
andra enheter och kunna koppla det till bästa tillgängliga kunskap. För
att få till det krävs en grundläggande kultur för förbättring som bygger
på medarbetarnas drivkrafter och patienters delaktighet. Utbildning i
transformativt ledarskap för att skapa en kultur för ständiga förbättringar är därför centralt och skulle gynnas av statligt stöd. Dels som fortbildningsinsatser till befintlig personal, men även som en del av befintliga
professionella utbildningar och fortbildningar inom hälso- och sjukvårdens område. – Region Uppsala

Regionerna framför också i sina svar att staten behöver arbeta med
uppföljning. Några tar sin utgångspunkt i statens behov av information för att följa läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården,
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andra tar sin utgångspunkt i statens möjlighet att stödja förbättrade
förutsättningar för huvudmän, vårdgivare och profession att arbeta
med uppföljning inom ramen för det lokala förbättringsarbetet.
I flera svar pekas också på att Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) löpande och mer systematiskt kunde återföra sammanställningar av avvikelser till verksamheterna för att använda vid uppföljning och förbättringsarbete. Slutligen efterfrågas arenor för dialoger
mellan politiker, tjänstemän och hälso- och sjukvårdsprofessioner.
Utredningen tolkar detta som ett uttryck för ett upplevt behov av
att aktörer på olika nivåer och med olika uppdrag i hälso- och sjukvårdssystemet samtalar mer med varandra om läget och utvecklingen
i detta.
Enkät från utredningen om stödet i kommunerna
Kärnan i Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer var, som vi beskrev i avsnitt 10.1, att skapa en stödfunktion på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete.
Kommittéerna skulle inrättas i regionerna och ge stöd både till verksamheter inom den egna regionen och till de kommuner som är belägna inom denna.
I syfte att få en bild av i vilken utsträckning denna funktion finns
i dag och hur den i så fall är utformad har utredningen ställt ett antal
skriftliga frågor även till kommuner om implementering av bästa
tillgängliga kunskap samt kontinuerligt lärande i kommunal hälsooch sjukvård. Utredningen valde, i dialog med SKR, att rikta enkätfrågorna till ledamöter och ersättare i Socialchefsnätverket och i
NSK-S32 Kommungrupp. Enkäten gick därmed till både stora och
små kommuner i samtliga delar av landet. I utskicket tydliggjordes
att utredningen önskade ett samlat svar per kommun. Av de 70 kommuner som mottog enkäten har 33 besvarat den, vilket innebär en
svarsfrekvens på 47 procent.
Frågorna i enkäten fokuserade huvudsakligen på behovet av att
förstärka hälso- och sjukvårdens förmåga att implementera bästa
tillgängliga kunskap och att skapa en lärande organisation. I enkäten
tydliggjordes att utredningen med begreppet implementera avsåg att
få ut och skapa förutsättningar för att tillämpa bästa tillgängliga kun32

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten.
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skap i patientmötet. Motsvarande förtydligades att utredningen med
begreppet lärande organisation avsåg en organisation där man ständigt strävar efter att utvecklas och förbättras och där strukturerad
uppföljning och analys bidrar till ett kontinuerligt lärande. En lärande
organisation är med andra ord en organisation där ett systematiskt
förbättringsarbete pågår. Kommunerna fick lämna fritextsvar.
Utredningen kan inte av enkätsvaren utläsa i vilken grad svaren
på frågorna är förankrade i respektive kommun. Inte heller kan
utredningen med säkerhet veta i vilken grad svaren återspeglar hela
bilden av kommunens arbete. Detta innebär att svaren ger en bild av
arbetet i kommunerna, men att utredningen valt att tolka den med
viss försiktighet. Det finns också en risk att svaren ger en snedvriden
bild på grund av urvalet av kommuner som tillfrågats. Frågan har
dock ställts till ledamöter i SKR:s kommungrupperingar i form av
socialchefsnätverk och ledamöter av NSK-S kommungrupp. De
kommuner och personer som engagerar sig i detta arbete kan tänkas
ha ett intresse för kunskapsstyrning och samverkan om detta som är
större än genomsnittet för samtliga kommuner.
Den sammanfattande bild som framträder i enkätsvaren presenterades och bekräftades vid ett möte med RSS-nätverket och NSK-S i
november 2019.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska central roll i stöd att implementera
bästa tillgängliga kunskap
Utredningen har till kommunerna ställt frågan om det finns något
organ eller funktion i kommunen som ger de verksamheter som
bedriver hälso- och sjukvård stöd i dess förmåga att implementera
bästa tillgängliga kunskap. Fyra femtedelar av de kommuner som
besvarade enkäten uppgav att de finns en sådan funktion. En femtedel svarade nej på samma fråga. Tillförlitligheten i den bilden är dock
tveksam. Omkring åttio procent av de som svarade ja på frågan har
som beskrivning av den stödjande funktionen uppgivit att kommunen har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och ofta även medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Mot bakgrund av att det är
ett lagstadgat krav att denna funktion ska finnas i kommunerna
torde denna funktion finnas i samtliga kommuner.
Kommunerna har generellt gett kortfattade beskrivningar av de
stödjande funktionerna. Generella beskrivningar är till exempel att
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den kommunala hälso- och sjukvården ger stöd till omvårdnadspersonalen när de är hälso- och sjukvårdspersonal, dvs. när de utför
hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta återspeglar den nära kopplingen mellan social omsorg och det kommunala ansvaret för hälsooch sjukvård. Några kommuner skriver också om att ansvariga chefer,
specialistsjuksköterskor, verksamhetsutvecklare och MAS utformar
riktlinjer, rutiner och arbetssätt baserat på bl.a. nationella vårdprogram och riktlinjer. Detta förmedlas sedan till medarbetare på olika
sätt. Några kommuner nämner förekomst av utvecklingsenheter och
kvalitets- eller verksamhetsutvecklare. Linjeansvaret, det formella på
verksamhetschefen och det delegerade på enhetschefen, lyfts också
fram som centrala utgångspunkter. Sammantaget ger beskrivningarna
en bild av att det åtminstone genom MAS och MAR finns en funktion i kommunerna som ger implementeringsstöd till de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård men graden av tillräcklighet
i det stödet går inte att utläsa ur svaren.
Kvalitetsledningssystemen och multiprofessionella team viktiga
för att skapa en lärande organisation
Som komplement till föregående fråga ställde utredningen även frågan
om det finns något organ eller funktion i kommunen som ger de
verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård stöd i dess förmåga
att hos varje vårdenhet skapa en lärande organisation. Fyra femtedelar av de kommuner som har besvarat enkäten har uppgivit att det
finns en sådan funktion i kommunen. Beskrivningar av hur stödet är
utformat varierar mycket. Flera kommuner lyfter upp kvalitetsledningssystemen och att arbetet med att skapa lärande organisationer
som arbetar löpande med förbättring av verksamheten är inbyggt i
dessa. De beskriver att de gör och följer upp egenkontroller och att
de utifrån resultat och analys av dessa reviderar befintliga rutiner och
arbetssätt. Flera kommuner tar upp arbetet med avvikelser som
dokumenteras och följs upp inom ramen för patientsäkerhetsarbetet.
Utredningar om avvikelser, större händelser som medfört utredning
avseende vårdskada eller Lex Mariaanmälan tas också upp som exempel på kunskap som används i syfte att skapa en lärande organisation.
Flera kommuner nämner att de har lokala kvalitetsråd som tillsammans med ledningsgrupper arbetar löpande med att följa upp
och förbättra verksamheten. Samarbeten i multiprofessionella team,
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enhetschefernas roll samt samarbetet med MAS och MAR lyfts fram
som centrala i arbetet. Även exempel på utvecklingsenheter och
mobila vårdteam som på olika sätt stödjer verksamheterna beskrivs.
Vi efterfrågade inte kommentarer från de kommuner som svarade
nej på frågan. Någon har dock kommenterat att det ingår i linjeansvaret. I ljuset av ovan kommentarer kan det noteras att gränsen
mellan vilken funktion som ger stöd och vilket arbete som utförs i
linjen kan vara svår att dra. Det är många olika aktörer som samverkar utifrån olika perspektiv och ansvarsområden. Ett intressant
exempel om bred samverkan är Enköpingsmodellen, vars utgångspunkt är att ”vi lär varandra och lär av varandra”. I konceptet ingår
metoder för att ta tillvara på den interna kompetensen.
Sammantaget ger beskrivningarna en bild av att förekomst, utformning och omfattning av stöd till att skapa en lärande organisation
varierar mycket. I vissa kommuner synes det finnas väl utvecklade
stöd och arbetsformer. Den övergripande bilden är dock att stödet
är mindre väl utvecklat i kommunerna än i regionerna (jämför ovan).
Regionala samverkans och stödstrukturer exempel på organ i
samverkan mellan kommunerna som stödjer verksamheterna
Över 80 procent av de kommuner som svarade på enkäten uppgav
att det finns organ där kommunerna samverkar med varandra eller
regionen som ger de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård
stöd i dess förmåga att implementera bästa tillgängliga kunskap. Då
antalet kommuner som svarat nej på frågan bara är en handfull är
underlaget för litet för att kunna dra någon slutsats avseende eventuella mönster i vilken typ av kommuner som inte har någon sådan
samverkan.
Kommunerna har redovisat en mängd olika typer av samarbeten
och flertalet kommuner beskriver en kombination av samverkansformer som tillsammans bidrar till implementering av bästa tillgängliga kunskap. Återkommande typer av funktioner som lyfts fram
som centrala för samverkan mellan kommunerna är nätverk för MAS
och MAR, de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) liksom länsgemensamma arbetsgrupper inriktade på specifika områden
såsom demens, diabetes eller egenvård. Utöver detta varierar de
lokala lösningarna. I vilken grad nämnda arbetsgrupper ingår i RSS-
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strukturerna framgår inte på ett konsekvent sätt. Nedan följer några
exempel.
I länet finns en ledningsgrupp som består av ansvariga social- och
omsorgschefer från kommunerna samt ansvariga chefer på motsvarande
nivå i region Kronoberg. Gruppen träffas månadsvis. Kommunalt forum
fyra gånger per år där politikerna träffar ”länets ledningsgrupp”. Tvärgrupper för barn, vuxna och äldre träffas månadsvis och utvecklar vård
och omsorg för Kronobergarna. Tvärprofessionella team från kommun
och region. Nätverk finns tex MAS-nätverk och nätverk för chefer med
ansvar för kommuners hemsjukvård. Läkemedelskommitté ger läkemedelsrekommendationer. – Växjö kommun
Det finns en omfattande samverkan mellan samtliga kommuner och
regionen ”Närvård sörmland” en del i denna samverkan är den regionala
FOU enheten och RSS. Det finns även en gemensam politisk nämnd
som ansvarar för samverkansfrågor där t.ex. implementering av nya riktlinjer etc. ingår. – Vingåkers kommun

Förekomsten av strukturer för att knyta ihop kommunens eller
kommunernas ledning på tjänstemannanivå med den på politisk nivå
återkommer i några fall. Utöver Vingåker kommer även Uppsala
kommun i sitt svar in på hur de knyter ihop de olika strukturerna.
Vi har en länsgemensam samverkansstruktur där Region Uppsala och
länets alla kommuner ingår. Vi har en gemensam närvårdsstrategi som
är beslutad av vår högsta politik, som stödjer oss i arbetet. Till denna
länsstruktur har vi lokala strukturer med politik som högsta styrgrupp.
Nu under hösten kommer vi att knyta vår gemensamma kunskapsstyrning till denna struktur, så att vi får ihop kunskapsstyrning med verksamhetsstyrningen. – Uppsala kommun

I något fall har även samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola tagits upp. Hallstahammars kommun uppger exempelvis att de har en grupp bestående av regionens utvecklare på
område social välfärd och skola samt socialchefer där de bland annat
arbetar med prioriteringar och informationsspridning relaterat till
implementering av bästa tillgängliga kunskap.
Samspel mellan regioner och kommuner för stöd till implementering
och lärande organisationer
Utredningen ställde även frågor om huruvida den region som verkar
i det län kommunen ligger i ger något stöd till kommunen i dess
förmåga att implementera bästa tillgängliga kunskap och att hos
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varje vårdenhet skapa en lärande organisation. Medan den förra frågan
försöker fånga en mer ömsesidig samverkan mellan kommunerna
och regionerna tar denna fråga sikte på eventuell förekomst av mer
enkelriktat stöd från regioner till kommuner. Bakgrunden till att
frågan ställdes var Kunskapsstödsutredningens förslag om inrättande
av vårdkommittéer, vilka även var tänkta att ge stöd till kommunerna. Med vår fråga till kommunerna ville vi få en bild av i vilken
utsträckning och på vilket sätt ett sådant stöd ges i dag.
Vi noterar att kommunerna i stor utsträckning inte kunnat
särskilja svaren på frågan om samverkan mellan kommunerna och
regionerna respektive frågan om stöd från regionen till kommunerna. Detta torde återspegla att denna skiljelinje är svår att dra och
att det ofta är ett samspel snarare än ett enkelriktat stöd. Vi noterar
dock att läkemedelskommittéerna endast nämns i något enstaka fall.
Vi tolkar detta som att andra typer av samarbeten är mer framträdande i arbetet än kommunens samverkan med regionens läkemedelskommitté.
Kommunerna brottas med flera aspekter av kompetensförsörjning
parallellt vilket försvårar förutsättningarna
Kommunerna fick i enkäten frågan om vilka faktorer de anser är
mest avgörande för att kommunen ska kunna tillförsäkra att bästa
tillgängliga kunskap används och ett kontinuerligt lärande skapas i
verksamheterna.
Flera svar på den frågan återspeglar de utmaningar kommunerna
har avseende kompetensförsörjning generellt. Kommuner pekar på
att det mest centrala är att de överhuvudtaget har personal med
tillräcklig kompetens. Det framförs att kraven på baskompetens måste
höjas då delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser sker i stor omfattning och att det är svårt att ta till sig kunskap när man saknar
grundläggande kompetens. Utredningen tolkar det som att delegeringen sker till personal som saknar kvalificerad medicinsk kompetens.
Det poängteras vidare att den höga personalomsättningen omöjliggör en kompetensuppbyggnad på sikt.
Kontinuitet och långsiktighet i arbetet, liksom en tydlighet och
struktur i styrningen lyfts av flera kommuner som avgörande faktorer. Till detta hör vikten av ett engagerat ledarskap, inklusive
politisk ledning, samt att det skapas delaktighet och förståelse i alla
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led i organisationen. En organisationskultur som prioriterar kunskap
och lärande.
Utöver ledningens roll uppmärksammas även den enskilde yrkesutövaren. Behovet av tid för att ta till sig kunskap samt för reflektion
och dialog är faktorer som flera anser är avgörande. Det hänger också
ihop med ett ökat samarbete över verksamhets- och professionsgränser. Vikten av enkel tillgång till uppdaterad lättläst information
tas också upp som en central faktor.
Slutligen är medvetenhet och samverkan faktorer som understryks. Det påtalas att både staten och regionerna måste beakta att
kommunerna bedriver en alltmer avancerad vård i hemmen. När
ekonomiska stimulansbidrag fördelas måste även den kommunala
hälso- och sjukvården få del av dessa.
Kommunernas syn på vad staten bör göra
En av de frågor som ställdes till kommunerna var vad de anser att
staten bör göra för att bättre stödja och samverka med regioner och
kommuner när det gäller kunskapsgenerering, implementering och
kontinuerligt lärande.
Staten bör stödja med kunskapsstöd anpassade
till kommunernas behov
Vad gäller kunskapsgenerering ger kommunernas svar en relativt
samstämmig bild. Det framträder en generellt positiv bild avseende
stöd från staten i att ta fram kunskapsstöd. Flera uttrycker sig positivt om nationella riktlinjer. Ett återkommande budskap är att staten
i framtagandet av kunskapsstöd bör inkludera representanter från
den kommunala hälso- och sjukvården i hela processen, från tidigt
stadium, och att staten ska vara genuint lyssnande till de behov och
synpunkter kommunsektorns representanter ger uttryck för. Staten
behöver förbättra sin kunskap om den kommunala hälso- och sjukvården och dess förutsättningar.
Ett annat budskap som framträder tydligt är vikten av att anpassa
kunskapsstöd – till exempel riktlinjer och standardiserade vårdförlopp – till kommunernas behov. De understryker att från det kommunala perspektivet går omsorgsperspektivet och vårdperspektivet
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hand i hand i mötet med personen som tar emot insatsen, dvs.
patienten/brukaren. I vissa fall finns anledning att inte bara anpassa,
utan helt ta sin utgångspunkt i, kommunens behov. Ett exempel som
nämns är riktlinjer som tar sin utgångspunkt i den kommunala hemsjukvården. Det poängteras att kommunens utgångspunkt ofta är
behov som är målgruppsbaserade, inte diagnosrelaterade.
Ytterligare områden där kommunerna anser att staten bör vara
behjälplig är i att undanröja juridiska hinder för effektiv kommunikation och informationsöverföring mellan vårdgivare, samt att staten
verkar för större incitament för samverkan mellan kommuner och
regionen.
Behovet av bättre samverkan mellan statliga myndigheter, inklusive
Regeringskansliet, lyftes också upp av flera. I ett samtal mellan utredningen och Socialchefsnätverket33 gav flera socialchefer uttryck
för upplevelsen att staten agerar i stuprör vilket försvårar kommunernas uppdrag.
Slutligen kommenterade flera kommuner vikten av att eventuella
stimulansbidrag avseende hälso- och sjukvård tilldelas både kommuner och regioner. Huvudbudskapet är här att de som fördelar
medel (regeringen) måste beakta kommunernas hälso- och sjukvårdsuppdrag och spegla det i tilldelning av resurser.
Staten bör stödja med kunskap och lärotillfällen om implementering
och förbättringsarbete
I svaren om implementering och kontinuerligt lärande uppmärksammas det lokala ansvaret men även att staten kan ha en stödjande
roll. De mest frekventa svaren om vad staten bör göra för att stödja
implementering rör kommunikation och lärotillfällen. Webbaserade
utbildningar och digital information lyfts fram liksom enkla hjälpmedel för implementering, såsom checklistor och handböcker. Kunskapsguiden34 nämns som ett bra exempel på webbaserad information.
Förslagen som lämnades i enkäterna inkluderar även konferenser
och att staten kommer ut till kommunerna och erbjuder lärotillfällen
och kunskap om implementering. För att förstärka det kontinuerliga
lärandet föreslås att staten kan arrangera uppföljningskonferenser,
där deltagarna kan delge varandra goda exempel. Utbildningsmate33
34

Möte med Socialchefsnätverket på SKR den 6 september 2019.
kunskapsguiden.se.
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rial och lärotillfällen kan rikta sig till flera målgrupper, inklusive chefer
och ledare. Förslag finns även om att utveckla arbetet med nationella
kvalitetsindikatorer som stöd i den löpande uppföljningen. Gemensamt för dessa förslag är önskemål om att staten ska tillhandahålla
någon typ av metodstöd för implementering och kontinuerligt lärande.
En synpunkt av annan karaktär är att ställa krav på att en fastställd
tid avsätts till att ta del av nya riktlinjer, genomgå webbkurser etc.
Övriga medskick från kommunerna
I sina svar har kommunerna vidare lämnat synpunkter av mer generell karaktär. Ett återkommande medskick i dessa är att staten behöver visa tålamod och långsiktighet. Implementering och förbättringsarbete tar tid att utveckla.
I svaren har även reflektioner om kommunernas egna situation
lyfts. En av respondenterna uttryckte det som att kommunerna som
vårdgivare behöver inse att hälso- och sjukvård i kommunen är ett
stort och viktigt ansvarsområde. Kommunledningar i dag bör inneha
hälso- och sjukvårdskompetens på högsta ledningsnivå. För att klara
kompetensförsörjning måste kommunerna erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till forskning, viktiga faktorer för att
bli en attraktiv arbetsgivare.

10.5

Läkemedelskommittéerna

Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer
innebar i korthet att läkemedelskommittéernas uppdrag skulle vidgas till att omfatta all vård. I detta avsnitt beskriver vi läkemedelskommittéernas nuvarande uppdrag – en lagstadgad rådgivande roll –
och bakgrunden till detta. I avsnittet beskrivs vidare översiktligt hur
läkemedelskommittéerna arbetar, deras roll i regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem samt deras koppling till kommunal
hälso- och sjukvård. Slutligen ges även en kortfattad sammanfattning
av två förslag från tidigare utredningar som rör läkemedelskommittéerna.
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Lagen om läkemedelskommittéer och dess bakgrund
Lagen om läkemedelskommittéer
Genom lagen om läkemedelskommittéer35 infördes 1997 ett obligatoriskt krav på en eller flera läkemedelskommittéer i varje region med
uppgift att, genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget. Rekommendationerna
ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen
inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som
behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Avslutningsvis anger lagen att varje
läkemedelskommitté i den omfattning som behövs, ska samverka
med andra läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter,
universitet och högskolor. Av lagstiftningen följer att det är upp till
varje region att bestämma hur många kommittéer som ska finnas och
vilket organ inom landstinget som ska tillsätta en kommitté. Regionen bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden för ledamöterna.
Bakgrund till lagen om läkemedelskommittéer
Lagen om läkemedelskommittéer tillkom samtidigt som kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överfördes från staten till landstingen. Läkemedelskommittéverksamheten var tidigare frivillig för
landstingen. Kommittéer har i olika former funnits sedan 1960-talet
och har varit det organ som fångat upp erfarenheter och kunskap om
läkemedel och läkemedelsanvändning från myndigheter och institutioner för att föra ut denna kunskap bland förskrivarna. I förarbetena
framhölls att det är ett omfattande arbete för förskrivarna att hålla
sig informerade om forskning och utveckling inom läkemedelsområdet, också inom ett begränsat specialistområde.36 Regeringen ansåg
därför att det var av största vikt att kommittéernas råd och rekommendationer når ut till kliniker, specialistmottagningar och primärvårdsenheter. Eftersom kostnaderna för läkemedelsförmånen, som
35
36

Lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.
Prop. 1996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m.
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nämnts ovan, överfördes till regionerna ansågs detta bl.a. vara ett skäl
till att förstärka läkemedelskommittéerna. Enligt regeringen var det
också ett uttalat intresse från regionernas sida att denna markering
av kommittéernas vikt kom till stånd. Förstärkningen av betydelsen
av kommittéerna gjordes genom att regionerna genom lagstiftningen om läkemedelskommittéer tog det fulla ansvaret för finansiering av kommittéernas verksamhet samt för administrativa frågor
om antal kommittéer, vilket organ inom regionen som skulle tillsätta
kommittéerna, antal ledamöter och mandattid m.m. I propositionen
angavs vidare att den allmänna uppfattningen bland remissinstanserna var att förskrivningsrekommendationerna inte skulle få samma
möjlighet till genomslag om de inte innehöll ett betydande mått av
lokal förankring. Skälet till att reglera kommittéerna genom lag var
att det enligt regeringen inte skulle råda någon tveksamhet om att
kommittéarbetet skulle engagera såväl kommunalt anställda och
regionanställda som privatpraktiserande läkemedelsförskrivare. En
annan viktig utgångspunkt enligt regeringen var att läkemedelskommittéernas rekommendationer skulle vara just rådgivande och inte
binda den enskilde förskrivaren i mötet med patienten.37
Läkemedelskommittéernas arbete och roll i regionernas
gemensamma kunskapsstyrningssystem
Tjugoen kommittéer med stora likheter och lokal förankring
Som framkommit ovan ger lagen om läkemedelskommittéer stort
utrymme för regionerna att anpassa bemanning och arbetsformer i
kommittéerna. Lagen föreskriver också att varje region ska utfärda
ett reglemente med de föreskrifter om en läkemedelskommittés
verksamhet och arbetsformer som behövs. Var och en av Sveriges
21 regioner har fastställt sådana reglementen.
I reglementena preciseras respektive läkemedelskommittés uppdrag. Några gemensamma nämnare i dessa kan noteras. En genomgående likhet är att grunduppdraget, dvs. att vara ett rådgivande
expertorgan i läkemedelsfrågor som ska verka för en säker, rationell
och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom regionen, framgår
av reglementet även om de exakta formuleringarna skiljer sig åt. Hur
ledamöterna ska utses och kompetensprofilen på dessa regleras också.
37
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Av den information (reglementen eller information om ledamöter)
som respektive region publicerat på sina hemsidor kan utläsas att
ungefär hälften av läkemedelskommittéerna inkluderar en representant från den kommunala hälso- och sjukvården, vanligtvis en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Kommittéernas uppdrag inriktas på att vara ett stöd särskilt till förskrivare men även till regionen
som sådan i egenskap av expertorgan i läkemedelsfrågor. De följer
bland annat upp förskrivningsmönster, ger information och utbildar
om läkemedelsanvändning. Arbetet sker i nära samarbete med den
kliniska verksamheten. Varje kommitté inrättar vanligtvis ett större
antal, i många fall omkring tjugo, terapigrupper inom olika specialistområden. Genom ledamöterna i dessa terapigrupper och arbetssättet att samarbeta nära den kliniska verksamheten, når kommittén
en lokal förankring på många vårdenheter. Den lokala förankringen
är något som ofta lyfts fram som en styrka i läkemedelskommittéernas arbetssätt.
Läkemedelskommittéernas roll i regionernas kunskapsstyrning
på lokal nivå
Läkemedelskommittéerna har ett kunskapsstyrande uppdrag både
genom de rekommendationer de utfärdar och genom den uppföljning och dialog de arbetar med i verksamheterna.
Varje läkemedelskommitté har därmed någon typ av roll i varje
enskild regions kunskapsstyrningsorganisation, dvs. på lokal nivå.
Hur kunskapsstyrningsorganisationen ser ut i respektive region skiljer
sig åt. I den enkät som utredningen skickade till regionerna (se ovan)
ställde utredningen även en fråga om huruvida regionens läkemedelskommitté är sammankopplad med regionernas gemensamma kunskapsstyrningsorganisation.
I enkätsvaren uppger samtliga regioner att regionens läkemedelskommitté antingen är eller är på väg att bli sammankopplad med
regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem. Några regioner
är mycket kortfattade i sina svar varför utredningen inte kan bedöma
den faktiska graden av sammankoppling. Andra regioner svarar med
mer uttömmande beskrivningar. Beskrivningarna speglar en lägesbild i augusti/september 2019. Nedan citeras några svar som utredningen bedömer visar på konstruktiva lokala lösningar.
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Regionen har ett Råd för Kunskapsstyrning där verksamhetsansvariga
och specialister möts. Läkemedelskommitténs ordförande och Läkemedelsenhets chef sitter med i Rådet för kunskapsstyrning. När lokala
programområden och andra råd bildas så ingår personer från läkemedelskommitténs expertgrupper i berört råd. – Region Västmanland
Region Uppsalas läkemedelskommitté kommer att utgöra en lokal samverkansgrupp för läkemedel och kommer därmed integreras i regionernas
kunskapsstyrningsorganisering. På sjukvårdsregional nivå (UppsalaÖrebro) har det funnits ett långvarigt samarbete mellan de sju regionernas läkemedelskommittéer vilket fortsättningsvis blir den regionala
samverkansgruppen för läkemedel som i sin tur har kontakter med den
nationella samverkansgruppen för läkemedel. Med andra ord bygger vi
ihop nuvarande organisering med läkemedelskommittéer med den nya
organiseringen för kunskapsstyrning. – Region Uppsala
Den lokala kunskapsstyrningsorganisationen byggs upp kring de expertgrupper inom Läkemedelskommittén som redan existerar. Organisationen med Läkemedelskommitté och dess delgrupper är alltså mycket
central i denna aktuella uppbyggnad. /…/ Basen för fortsatt organisering av LPO, lokala programområden, baseras då bl.a. på den organisation som vi har byggt upp med hjälp av Läkemedelskommittén. – Region
Jämtland Härjedalen
Läkemedelskommitténs ordförande ingår som ledamot i regionens kunskapsstyrningsråd och är tillika ledamot av sjukvårdsregional samverkansgruppen för läkemedel. – Region Gävleborg
Kopplingen har historiskt sett varit begränsad, även om läkemedelskommittén och övriga kunskapsstyrningen har delat vissa stödstrukturer inom centrala förvaltningar. Hösten 2019 träder dock en ny struktur i kraft där läkemedelskommittén utgör samverkansgruppen för
läkemedel och medicinteknik (på samma sätt som läkemedel är integrerat som en samverkansgrupp i den nationella strukturen med NPO).
Vidare kommer läkemedelskommitténs expertgrupper tydligare att knytas
till respektive regionalt programområde och ordföranden i respektive
expertgrupp att vara en ordinarie ledamot i RPO. – Region Stockholm

Läkemedelskommittéernas roll på nationell nivå i regionernas
gemensamma kunskapsstyrningssystem
Det pågår etablering av ett strukturerat samarbete mellan läkemedelskommittéerna och de olika funktionerna inom regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. (För en beskrivning av regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning se kapitel 7.)
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I regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem finns det
på nationell nivå den nationella samverkansgruppen för läkemedel
och medicinteknik (NSG läkemedel och medicinteknik) som har ett
samordnande uppdrag inom kunskapsstyrningssystemet för läkemedels- och medicintekniska frågor. Den nationella samverkansgruppen för dialog, inom ramen för sitt uppdrag, med bland annat
Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK). LOK har ett
arbetsutskott som består av en representant från varje sjukvårdsregion, varav en är ordförande i LOK. LOK företräder läkemedelskommittéerna i frågor av gemensamt intresse. Den nationella samverkansgruppen har uppdragit åt LOK att vara kontaktpunkt mellan
nationella programområden och nationella arbetsgrupper och läkemedelskommittéerna så att läkemedelskommittéerna kan medverka
och ge stöd till dessa i frågor gällande läkemedel, horisontella prioriteringar, lokal implementering av nationella rekommendationer
samt hantering av t.ex. jävsfrågor. Detta görs genom att de nationella
programområden och nationella arbetsgrupper som behöver denna
typ av kompetens i sitt arbete ber läkemedelskommittéerna utse en
representant som kan bistå i ett specifikt uppdrag. Rent praktiskt
sker samordning inom den sjukvårdsregion som är värd för ett nationellt programområde och/eller en nationell arbetsgrupp och den
sjukvårdsregionala representanten i LOK:s arbetsutskott för att
därigenom få hjälp att identifiera lämpliga personer som kan ingå i
olika arbetsgrupper. Samarbetsstrukturen är under etablering.
En annan typ av samarbete med läkemedelskommittéerna finns
även via viss personunion mellan läkemedelskommittéer och NTrådet, där NT står för Nya Terapier (för beskrivning av NT-rådet se
kapitel 7).
Läkemedelskommittéerna har ingen formell roll i processen för
ordnat införande (se mer om ordnat införande i kapitel 7). Många
ledamöter av läkemedelskommittéer sitter dock med i SKR:s nätverk
för kontaktpersoner i läkemedelsfrågor som inkluderar representanter från alla regioner. Nätverket utgör en länk mellan den nationella
nivån i processen för ordnat införande och de lokala strukturerna i
regionen. Genom detta medverkar läkemedelskommittéerna i praktiken till att förmedla och implementera t.ex. NT-rådets rekommendationer i regionerna.
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Tidigare utredningars förslag om läkemedelskommittéerna
Kunskapsstödsutredningens förslag om att omvandla läkemedelskommittéerna till vårdkommittéer är ett av flera förslag från tidigare
utredningar som berör läkemedelskommittéerna. I detta avsnitt
beskrivs två tidigare förslag med direkt beröring till det förslag som
vår utredning har i uppdrag att vidareanalysera. Dels beskrivs det
förslag från Statens vård- och omsorgsutredning som vägdes in i Kunskapsstödsutredningens förslag, dels beskrivs ett förslag från Läkemedelsutredningen som har lämnats efter det att Kunskapsstödsutredningens förslag hade presenterats.
Statens vård- och omsorgsutredning
I statens vård- och omsorgsutrednings slutbetänkande Gör det
enklare!38 föreslogs att lagen om läkemedelskommittéer skulle upphävas. Utredningen anförde bl.a. att det fanns ett behov av att i framtiden samordna kunskapsunderlagen gentemot mottagarna inom
vården och omsorgen i fråga om innehåll och form. Bland annat
framhölls behovet av att integrera råden om läkemedelsanvändning
med andra behandlingsråd för samma sjukdom. Den i lag reglerade
läkemedelskommittéverksamheten ansågs vara ett hinder för integrering med andra viktiga delar i vården och omsorgens kunskapsutveckling genom att den är begränsad till läkemedelsanvändning. Skälen
för att behålla en särreglering som enbart avser läkemedelsrekommendationer, mot bakgrund av behoven av att samordna råd om läkemedelsanvändning med råd om andra behandlingsformer för samma
sjukdom, ansågs inte var tillräckligt starka. Genom ett avskaffande
av obligatoriet ansågs bl.a. en möjlighet öppnas för landstingen att
integrera arbetet med läkemedelsrekommendationer i arbetet med
övriga analyser och rekommendationer om behandling, t.ex. genom
s.k. HTA-centrum. HTA står för Health Technology Assessment
och innebär en systematisk granskning av den vetenskapliga dokumentationen för en metod eller teknologi inom hälso- och sjukvården (se även kapitel 7).
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Läkemedelsutredningen
I Läkemedelsutredningens slutbetänkande Tydligare ansvar och regler
för läkemedel39 presenterar utredningen förslag avseende landstingsgemensamma rekommendationer om läkemedel. Förslaget härrör
från en problematik som utredningen ser avseende NT-rådet. NTrådet är en funktion inom regionernas samverkansmodell för läkemedel som beslutar vilka läkemedel som ska omfattas av den process
som kallas nationellt ordnat införande och som även har regionernas
mandat att avge rekommendationer om användningen av dessa läkemedel. Rekommendationerna är inte bindande men i praktiken
starkt styrande. Se mer om NT-rådet i kapitel 7. Läkemedelsutredningen konstaterar bland annat att det finns oklarheter kring NTrådets rättsliga ställning, vilka krav som kan ställas på dess arbetsprocesser och huruvida dess rekommendationer kan överklagas.
Läkemedelsutredningen föreslår att de två huvuduppgifter NT-rådet
i dag har ska utföras av ett landstingsdrivet offentligrättsligt organ.
Läkemedelsutredningen föreslår att ett nytt landstingsgemensamt
organ, Läkemedelsrådet, inrättas. Utredningen föreslår att nuvarande
lag om läkemedelskommittéer upphävs och att en ny lag om läkemedelsråd och läkemedelskommittéer införs. De redan gällande
reglerna om läkemedelskommittéerna skulle överföras i sak oförändrade till den nya lagen. Utöver det skulle det införas ett krav på att
det också skulle finnas ett nationellt läkemedelsråd. Rådet skulle
drivas av regionerna gemensamt och verka för en tillförlitlig, rationell
och jämlik läkemedelsanvändning över hela landet. Läkemedelsrådet
skulle ha möjlighet att utfärda rekommendationer till regionerna om
användningen av läkemedel och alltså delvis överta de uppgifter det så
kallade NT-rådet i dag utför. Utredningens förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet.

39
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Inledning till analysen

Vi har så här långt presenterat bakgrundsbeskrivningar till det uppdrag som utredningen har att hantera. Vi har beskrivit hälso- och
sjukvårdens organisering för att därefter närmare beskriva de tre
aktörer som denna utredning fokuserar på − staten, regionerna och
kommunerna − och deras arbete med kunskapsstyrning. Mot bakgrund av utredningens mest centrala uppdrag – att lämna förslag på
en statlig funktion för nationell uppföljning och att vidareanalysera
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas – har vi också gjort fördjupade beskrivningar om samordning och samverkan i staten, nationell uppföljning samt förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på
lokal nivå.
Vi kommer nu att gå vidare med utredningens analys. Vår utgångpunkt i denna har varit att se uppdraget och dess delar i en större
helhet. Denna helhet benämner vi, i enlighet med vårt direktiv, ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård handlar kortfattat om hur hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt
verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård
på alla nivåer. En beskrivning av det sammanhållna systemet återfinns i avsnitt 2.6.
Vi ser en styrka i att se uppdraget ur detta perspektiv. Perspektivet innebär att se det hela som ett system som hänger ihop där de
olika delarna synkroniseras med varandra. Det handlar således om
att inte enbart optimera varje enskild del utan om att optimera en
helhet. Vi bedömer att det kan bidra till att skapa ett större värde.
Staten, regionerna och kommunerna är alla en del av ett sammanhållet system. Del i systemet är också alla de individer som verkar i
det, såsom patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och privata aktörer.
Vi har tre analyskapitel – 12, 13 och 14. I analyskapitel 12 fördjupar vi oss i nationell uppföljning och analys i staten, vilka utma-
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ningar som finns med nationell uppföljning och vilka av dessa en
statlig funktion kan bistå regeringen med att hantera. Utmaningarna
och utvecklingsområdena inom nationell uppföljning är flera. Vårt
fokus i kapitel 12 är hur en statlig funktion kan möta de behov som
vi tolkar ligger bakom utredningens uppdrag. I analyskapitel 13 vidareanalyserar vi förslaget från Kunskapsstödsutredningen om hur
vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Vi vidgar också analysen till
ett bredare perspektiv på förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat
i regioner och kommuner. Slutligen går vi i analyskapitel 14 in på
några grundläggande faktorer som vi från utredningens sida anser
behöver adresseras för att systemet ska bli sammanhållet. Analysen
om det sammanhållna systemet är central för att utredningens
förslag − om en statlig funktion för nationell uppföljning och om
att stärka vårdens förbättringsarbete − ska få bästa möjliga effekt,
dvs. ta oss närmare målen i hälso- och sjukvårdslagen om en god
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Innan vi går vidare till de olika analyskapitlen vill vi uppmärksamma på det vi ser som den centrala utgångspunkten för alla delar i
ett sammanhållet system − vikten av en gemensam målbild. Att alla
strävar åt samma håll, dvs. har samma målbild, ser vi som en grundläggande förutsättning för att ett sammanhållet system ska fungera
på ett ändamålsenligt sätt. Det betyder att det behöver finnas en
gemensam syn hos aktörerna i hela systemet. Staten, regionerna och
kommunerna behöver vara överens om vad målen är, vad de innebär
samt vad som krävs för att kunna arbeta mot dem. Alla aktörer
behöver forma sitt agerande både utifrån den gemensamma målbilden och utifrån sina respektive roller i systemet. Även inom staten
finns det ett värde i att myndigheterna har olika uppdrag och verktyg
som alla kan verka mot samma övergripande målbild.
Vi anser, som nämnt ovan, att utgångpunkten bör vara målen
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det är dessutom centralt att alltid
ha med sig för vem vi agerar, dvs. vad det yttersta syftet är. Målen med
hälso- och sjukvården har sin utgångspunkt i värdet för patienten.
För att säkerställa att arbetet de facto leder mot målen behöver även
patienter ha en aktiv roll i systemet. En gemensam målbild kan låta
självklart, men i praktiken finns det flera utmaningar. Vi återkommer
till behovet av en gemensam målbild i analyskapitel 14.
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Nationell uppföljning och analys
som grund för statens agerande

• Ett av utredningens huvuduppdrag handlar om att analysera
och lämna förslag på en statlig funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården. Syftet ska vara att följa
regeringens reformer och satsningar på området samt analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård.
• Utredningen tolkar ordet funktion som en funktionalitet, det
vill säga att det är något som ska göras inom befintlig myndighetsstruktur som ska åstadkomma det som preciseras i
utredningens uppdrag. Utredningen har därför försökt att se
hur man kan dra nytta av och använda befintliga myndigheter,
strukturer m.m. för att uppnå syftet.
• Värdet av uppföljning och analys skapas i det agerande det
leder till. Utredningen har identifierat en rad utmaningar och
utvecklingsbehov för att den nationella uppföljningen ska bli
ett bättre verktyg för staten att bidra till hälso- och sjukvårdens mål.
• En statlig funktion har potential att lösa flera, men inte alla, av
de identifierade utmaningarna med den nationella uppföljningen. Med utgångspunkt i utredningens uppdrag och de
identifierade utmaningarna ser vi att funktionen skulle kunna
bistå regeringen med att
1. genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga
initiativ, såsom reformer och satsningar,
2. sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälsooch sjukvården,
257

Nationell uppföljning och analys som grund för statens agerande

SOU 2020:36

3. belysa områden där det är ändamålsenligt att staten agerar
för att säkerställa en god vård samt belysa möjliga statliga
insatser,
4. bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning och utveckling av fortsatta insatser.
• I utredningens analys av en statlig funktion för nationell
uppföljning utgår vi både från de förhållanden som råder i dag
och den utveckling som behövs på sikt. I ett utvecklingsperspektiv behövs en strategi för att nyttja den data som finns
på ett smartare sätt.
• Centrala utgångspunkter avseende val av organisationsform för
funktionen har varit att organisationsformen dels ska skapa
förutsättningar för ett effektivt och processorienterat arbetssätt, dels att den ska använda och dra nytta av befintliga strukturer för samverkan och dialog.
Ett av utredningens huvuduppdrag handlar om att analysera och
lämna förslag på en reglerad funktion för en samlad uppföljning av
hälso- och sjukvården inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen. Syftet ska vara att följa regeringens reformer och satsningar på området samt att analysera var behoven av statliga insatser
är som störst för att säkerställa god vård. I uppdraget ingår också att
analysera hur en sådan funktion kan samverka med hälso- och sjukvårdens huvudmän.
Nationell uppföljning avser uppföljning av hälso- och sjukvård,
där såväl regionerna som kommunerna är huvudmän, avseende hela
Sverige. Uppföljning definieras här som att faktiska skeenden i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras. En uppföljning ger en översiktlig bild, så värderingsfritt som möjligt. Data är den information
som ligger till grund för uppföljningen. Nationell uppföljning är
viktig för alla aktörer i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Syftet är att få ett underlag att dra lärdom av för
fortsatt agerande, ett agerande för att nå de gemensamma målen med
hälso- och sjukvården. Oftast sker datainsamlingen vårdnära och det
handlar om att lokala och regionala data ska sammanfogas och aggregeras för att skapa en nationell bild. Insamling sker oftast inte direkt
till staten utan det är sjukvårdshuvudmännen som för dem vidare.
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Det är således centralt att staten, regionerna och kommunerna samverkar kring utvecklingen av den nationella uppföljningen.
I detta kapitel är statens roll i fokus, med utgångspunkt i utredningens huvuduppdrag om en statlig funktion. Vårt angreppssätt är
att utifrån en identifierad bild av utmaningar och utvecklingsbehov
analysera vilken roll och utformning en funktion bör ha för att bäst
bidra i den önskade utvecklingen. Utredningen noterar att syftet
med funktionen, enligt direktivet, består av två delvis olika delar.
Den ena är att följa regeringens reformer och satsningar på området,
den andra att analysera var behoven av statliga insatser är som störst
för att säkerställa god vård. Detta kommer vi att beakta i vår analys
av hur funktionen bör fungera och organiseras. Ett annat viktigt
ingångsvärde är hur staten kan agera mer sammanhållet i frågor om
uppföljning. När det gäller funktionen tittar vi på i vilken mån det
går att dra nytta av redan befintliga strukturer och i vilken mån det
snarare handlar om att skapa något nytt. Vi utgår också från att
nationell uppföljning och analys är en del av ett sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård där olika delar hänger ihop. Finns det
behov av att vidta åtgärder i andra delar av systemet, för att den nationella uppföljningen och funktionens arbete ska bli ändamålsenligt,
kommer vi att uppmärksamma det.
Analysen görs med utgångpunkt från utredningens enkät om
uppföljning till berörda myndigheter, en genomgång av ett urval av
de uppföljningsrapporter som myndigheterna har publicerat, resultat
av genomförda workshopar om uppföljning, publicerade rapporter
och utredningar samt möten med berörda aktörer. Kapitlen om Nationell uppföljning och analys (kapitel 9) och Samverkan i staten
(kapitel 6) är särskilt relevanta bakgrundskapitel till analysen.

12.1

Uppföljning och analys som verktyg
för staten att bidra till att nå målen
med hälso- och sjukvården

Nationell uppföljning fyller flera syften för regioner, kommuner och
stat. Här fokuserar vi på uppföljning som ett verktyg för staten.
Staten har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården som
bl.a. handlar om att säkerställa att den är jämlik över landet och
mellan befolkningsgrupper. För att staten ska kunna ta det över-
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gripande ansvaret har den ett antal verktyg till sitt förfogande. Det
statliga ansvaret utövas främst genom lagar och förordningar och
genom regeringens styrning av de statliga myndigheterna på området.
Bland statens främsta verktyg gentemot hälso- och sjukvårdens
huvudmän kan nämnas utjämningssystemet, som syftar till att alla
regioner och kommuner ges likvärdiga ekonomiska möjligheter och
förutsättningar.
Av den kommunala självstyrelsen följer att regeringen inte kan
styra regioner och kommuner såsom den kan styra statliga myndigheter. Staten kan däremot bidra till att ge huvudmännen stöd och
förutsättningar att bedriva en jämlik och effektiv vård av god kvalitet. Ett relativt vanligt förekommande bidrag från statens sida är
riktade statsbidrag. Inom hälso- och sjukvårdsområdet kombineras
dessa ofta med en satsning som tar sig uttryck i form av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
vilket i praktiken blir horisontella prioriteringar från statens sida.
Staten har också en roll när det gäller uppföljning, även om den
inte är helt tydlig. Andra utredningar före oss, exempelvis Ansvarskommittén, lyfte upp statens roll avseende uppföljning. Kommittén
föreslog att staten skulle ges ett tydligare mandat för nationell uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens kvalitet och resultat. Kunskapsstödsutredningen lyfte behovet av en utvecklad nationell uppföljning.
En utveckling av en funktion kan ses som att sätt för staten att
skaffa sig ett verktyg för att bättre kunna hantera och använda sig av
den nationella uppföljningen. I ljuset av detta bör en för staten ändamålsenlig nationell uppföljning syfta till att bistå regeringen med
övergripande kunskap om utvecklingen och läget i svensk hälso- och
sjukvård vad gäller att identifiera viktiga utvecklingsområden och
kunskapsgap samt centrala aspekter i hälso- och sjukvården som
exempelvis kvalitet, jämlikhet, effektiv resursanvändning och tillgänglighet. Uppföljningen bör vara bred och fånga utvecklingen i riket
som helhet, vilket innebär sammanfogade och aggregerade data, men
bör även vid behov kunna presenteras utifrån exempelvis regioner/
huvudman, olika delar av landet eller olika behovsgrupper.
Den nationella uppföljningen ska ge ett faktabaserat underlag
som kan bidra till att på nationell nivå skapa en bild av tillståndet och
utvecklingen i hela hälso- och sjukvården (oavsett huvudman).
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Denna bild kan sedan ligga till grund för vidare analys av t.ex. behov
och möjliga statliga insatser.
Riksdag och regering tar en rad övergripande beslut om hälsooch sjukvårdens mål, inriktning och förutsättningar, där uppföljningsunderlag kan vara viktiga. Underlag från uppföljning kan också
användas i dialoger och samråd mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, där de gemensamt följer utvecklingen av hälso- och sjukvården och diskuterar prioriterade utvecklingsbehov. Regeringen behöver i genomförandet av sin politik både kunna ha tillgång till underlag
för att kunna hantera såväl aktuella frågor som de långa utvecklingslinjerna.
Värdet av uppföljning och analys skapas i det agerande det leder
till. Det kan både innefatta vad man agerar på och hur man gör det.
Uppföljning och analys av de insatser som görs kan även, om den
görs bra, leda till ett kontinuerligt lärande. Vilken typ av insats som
krävs beror på vilken typ av problematik som uppmärksammats. Om
den nationella uppföljningen exempelvis skulle visa på stora skillnader i medicinska resultat avseende en viss diagnos mellan olika
delar av landet kan en fördjupad analys både visa på vari skillnaderna
består, vilken typ av problem som orsakar skillnaderna och vilken
typ av insats som krävs för att komma tillrätta med detta. Det är
centralt att verkligen förstå behovet av insats och se vilken aktör som
behöver agera. Bör staten agera på området och i så fall hur?

12.2

Utmaningar och utvecklingsbehov

I detta avsnitt analyserar vi utmaningar och utvecklingsbehov som
finns för nationell uppföljning och analys. Mot bakgrund av uppdraget har vi valt att fokusera på hur nationell uppföljning och analys
kan utgöra ett underlag för ändamålsenliga insatser från regeringen
för att bidra till att öka kvaliteten, jämlikheten och effektiviteten i
hälso- och sjukvården.
Vi har utifrån dialoger med olika aktörer och vår expertgrupp
identifierat en rad olika utmaningar med och en del utvecklingsbehov av den nationella uppföljningen och analysen. Dessa listas i
korthet nedan och integreras sedan i den mer utförliga analys som vi
gör med avstamp i vårt direktiv. Utmaningarna handlar om att:
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• det är oklart vilken uppföljning och analys som regeringen behöver som underlag för sitt agerande samt hur beställarkompetens
och mottagarkapacitet ser ut på Regeringskansliet,
• myndigheterna efterfrågar en tydligare dialog med Regeringskansliet i syfte att bättre kunna förstå det faktiska behovet och
därmed med större träffsäkerhet kunna leverera det som svarar
mot detta behov,
• det är önskvärt att kunna se effekter av ett specifikt initiativ, men
möjligheten att påvisa effekter är ofta begränsad,
• staten behöver en faktabaserad samlad bild över tillståndet i
hälso- och sjukvården för att bättre kunna bedöma var staten kan
göra ändamålsenliga insatser,
• det görs mycket uppföljning av hälso- och sjukvården av olika
aktörer, men det är svårt att få en överblick och samlad bild över
den. Dessutom är det sannolikt så att trots att mycket görs finns
det luckor som hindrar möjligheten att skapa en helhetsbild,
• uppföljningsunderlag för agerande kan behöva tas fram med olika
hastighet, beroende på behov. Det betyder att det både kan finnas
behov av att snabbt få en bild av läget här och nu samt behov av
uppföljning och analys av det som har skett över tid. Den uppföljning som görs av myndigheterna i dag speglar oftast händelser
som ligger längre tillbaka i tiden,
• analysen av uppföljningen stannar för ofta vid konstateranden.
Mer ändamålsenliga analyser kan behöva utvecklas, bl.a. för att
regeringen ska kunna omvandla den uppföljning som finns till
agerande på policynivå,
• det finns behov av dialog mellan staten, regionerna och kommunerna bland annat för att förstå analysen av uppföljningen.
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Utvecklingsbehoven hanteras till viss del redan i en rad olika utvecklingsprojekt (se t.ex. kapitel 9 och avsnitt 7.4). Det handlar bl.a. om
att
• det behövs ett större fokus på patientupplevelser, samt självupplevd och självskattad hälsa. En utveckling behöver ske vad gäller
patientrapporterade mått på effektivitet och kvalitet i vården,
• tillgång till data saknas för vissa områden. Samtidigt är det viktigt
att på ett effektivt sätt kunna använda den data som finns. Här
kan det finns bakomliggande faktorer som handlar om förutsättningar för uppföljning såsom lagstiftning, termer och begrepp,
dataflöden samt tekniska förutsättningar,
• vi noterar att det finns behov av ökad samordning och ökat samarbete såväl inom staten som mellan staten och andra aktörer när
det gäller utvecklingen av den nationella uppföljningen. Vi kommer inte att fördjupa oss i detta behov nedan utan återkommer
till det längre fram i betänkandet.
Den funktion som utredningen enligt direktivet ska föreslå ska syfta
till att följa upp regeringens reformer och satsningar på hälso- och
sjukvårdsområdet samt analysera var behoven av statliga insatser är
som störst för att säkerställa god vård. Funktionen blir således ett
verktyg för att hantera några av de utmaningar med nationell uppföljning som vi har identifierat, men den kommer inte att kunna
svara upp mot alla. Om regeringen vill hantera fler utmaningar än de
en funktion kan möta så måste även andra åtgärder vidtas.
Vi fördjupar oss nu i utmaningar med den nationella uppföljningen som kopplar till vårt direktiv. Det gäller de utmaningar som
finns avseende uppföljning och analys av statliga initiativ samt
utmaningarna för att få en samlad bild av tillståndet och utvecklingen
i hela hälso- och sjukvården som grund för regeringens agerande. Vi
gör också en kort beskrivning av de utvecklingsbehov som finns i dag
avseende förutsättningar för uppföljning i form av tillgång till data m.m.
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Utmaningar vid uppföljning och analys av statens initiativ
En del av den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården som
görs inom staten handlar om uppföljning av statens initiativ i form
av satsningar och reformer. Eftersom ett av syftena med den funktion som utredningen har i uppdrag att förslå är att följa upp regeringens initiativ, analyserar vi här de utmaningar som finns på området. Statliga initiativ definierar vi som ett samlingsnamn för större
initiativ från statens sida såsom satsningar och reformer. Statliga
insatser ser vi som en mer begränsad insats från statens sida, t.ex. ett
kunskapsstöd. Utifrån de myndighetsrapporter som vi har tagit del
av ser vi att de statliga initiativ som främst följs upp i dag är överenskommelser, men även specifika reformer samt lagar och riktlinjer.
Statliga initiativ är på ett sätt ett uttryck för regeringens prioriteringar, inom ramen för de möjligheter som regeringen har att styra
hälso- och sjukvården.
I dag följer myndigheter, oftast Socialstyrelsen eller Myndigheten
för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), som regel upp större satsningar och reformer, vanligtvis till följd av uppdrag från regeringen.
Utredningen uppfattar att det inte alltid är tydligt varför den ena
eller den andra myndigheten får i uppdrag att göra en viss uppföljning. Exempelvis har Socialstyrelsen följt upp satsningen på de standardiserade vårdförloppen inom cancervården1 och reformen om
kostnadsfria läkemedel till barn2. Vårdanalys har också följt upp och
utvärderat flera statliga satsningar, bland annat kronikersatsningen3,
PRIO4 och satsningen på kvinnors hälsa5.
Även Riksrevisionen och Statskontoret gör uppföljningar av
statliga initiativ och insatser rörande hälso- och sjukvården. Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och arbetar bl.a. med
effektivitetsrevision, dvs. granskning av förhållanden som rör statens budget, genomförande och den statliga verksamhetens åtaganden och resultat. Granskningen ska bidra till en utveckling som gör
att staten, för allmänhetens bästa, får ett effektivt utbyte av sina insatser.6 Granskning av hälso- och sjukvården sker alltså utifrån sta1

Socialstyrelsen. Väntetider, patientperspektiv och strävan mot en jämlik cancervård. 2019.
Socialstyrelsen. Uppföljning av reformen om kostnadsfria läkemedel till barn. 2019.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Stöd på vägen. Rapport 2018:3. 2018.
4
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar. Lärdomar
från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995. Rapport 2015:10. 2015.
5
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. I väntans tider. Rapport 2018:2. 2018.
6
www.riksrevisionen.se (hämtad 20.03.15).
2
3
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tens agerande. Statskontoret ska på regeringens uppdrag bl.a. genomföra utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och
statligt finansierad verksamhet. I detta ingår att analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv. Myndigheten
ska också redogöra för utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner.7
Utredningen gör utifrån underlag vi har tagit del av, samtal som
vi har fört m.m. bedömningen att uppföljning och analys av statens
initiativ har en potential att utvecklas för att bättre bidra till en mer
ändamålsenlig styrning och ett nationellt lärande, som i sin tur bidrar
till högre måluppfyllelse. En utmaning i sådana uppföljningar är att
det ofta är mycket svårt att uttala sig om vilka effekter en viss satsning faktiskt har haft. Orsaken är ofta satsningens innehåll och utformning tillsammans med bristen på data. Exempelvis är det mycket
svårt att befästa vilken effekt kömiljarden egentligen haft på väntetiderna i den specialiserade vården. Även om förändringar ses över
tid går det inte att med tillräcklig säkerhet befästa om förändringen
beror på kömiljarden eller andra samtida förändringar. I andra fall
kan det också finnas problem med hur målen för satsningen är
formulerade. Det finns exempel där målen är både otydliga, omfattande och svårmätbara, vilket gör det svårt att finna sätt att spåra
satsningens effekter på flera målområden. Exempelvis är det övergripande målet med satsningen på kvinnors hälsa att förlossningsvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård ska bli mer
tillgänglig, säker, kunskapsbaserad, patientfokuserad och jämlik när
det gäller att främja kvinnors hälsa.8 Med ett sådant brett mål är det
svårt att hitta sätt att undersöka om så har skett. Väljer man att
exempelvis undersöka om antalet bristningar har minskat är det
mycket svårt att fastställa om detta var en direkt effekt av satsningen
eller resultat av en allmän utveckling, exempelvis till följd av ökad
kunskap och utbildning.
Vidare kan det vara svårt att bedöma vad en specifik satsning gör
för skillnad gentemot det övergripande målet för hälso- och sjukvården. Frågan är utifrån vilka av lagstiftarens mål som reformen
slutligen ska utvärderas. Om man vill bedöma olika satsningars relevans för hela hälso- och sjukvården, det vill säga om det var rätt att
7
8

Förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret.
Se t.ex. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. I väntans tider. 2018:2. 2018.
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satsa en viss summa på ett visst område eller om pengarna skulle ha
gjort större nytta om de satsades på ett annat område (yttre effektivitet), kräver det att satsningen är utformad så att det är möjligt.
Uppföljningar av regeringens reformer och satsningar landar
därför ofta i att belysa vad som gjorts inom satsningen och försök
till en samlad bedömning och diskussion om vilken effekt den har
haft. Däremot är det sällan möjligt att landa i en konkret slutsats om
satsningens direkta effekt.
En del av den här problematiken är troligtvis svår att undvika,
men en del av den kan troligtvis åtgärdas genom satsningens eller
reformens design (förutsatt att det är en reell, märkbar och synlig
effekt som satsningen avser att uppnå) och behovsanalyser före en
satsning eller reform beslutas. En annan faktor är att det kan ta tid
innan man ser effekter av en satsning. När i tiden en uppföljning görs
i förhållande till när en satsning genomförs kan också spela in vad
gäller möjligheten att se effekter.
Om man vill att uppföljning bättre ska kunna tala om vad initiativet har lett till bedömer vi att man behöver utforma initiativen så
att de är möjligt att följa upp och effektutvärdera. En del är att säkerställa att det finns data och att den som utvärderar har tillgång till
den. Men frågan har många fler dimensioner, till exempel saknas ofta
en så kallad baslinjemätning, vilket begränsar möjligheterna att studera utvecklingen över tid. Som beskrivs ovan är det dessutom ofta
inte tillräckligt att enbart mäta tillståndet före och efter en insats för
att utvärdera effekten. En del andra länder, såsom Storbritannien,
ligger före Sverige i kunskapsbaserad policy där bland annat randomiserade studier eller kvasi-experiment är viktiga delar.9 I dessa
ansatser skapas en kontrollgrupp genom att insatser införs i slumpvis utvalda grupper, vilket gör att man med mycket större säkerhet
kan säga att en observerad förändring faktiskt beror på insatsen och
inte på andra, dolda (eller kända) påverkande faktorer.
Genom tätare dialog och samarbete mellan policyutformningen
och uppföljningen inför en satsning skulle det vara möjligt att designa
insatser som bättre kan följas. Att stärka möjligheterna att följa upp
effekter av statliga satsningar och reformer är därför också en viktig
utvecklingskomponent i den nationella uppföljningen.
9

Se t.ex. ippsr.msu.edu/public-policy/michigan-wonk-blog/randomized-controlled-trials-publicpolicy; The What Works Network. Five Years On. 2018 samt Bärnighausen T. et al. Quasiexperimental study designs series-paper 1: introduction: two historical lineages. J Clin Epidemiol
2017;89:4e11.
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Hur väl får regeringen en samlad bild av hälso- och sjukvården?
Utredningen erfar att det är svårt för regeringen att skaffa sig en
samlad bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvården
baserat på alla de uppföljningar som görs av myndigheterna, av skäl
som tidsbrist och egen analyskapacitet. Det finns således ett behov
inom staten av en ökad samordning och strategisk styrning av hela
den nationella uppföljningen. Detta har även uppmärksammats från
myndighetshåll, bland annat har Vårdanalys i sin rapport Örat mot
marken rekommenderat regeringen att skapa en samlad plan för den
nationella uppföljningen, där det tydliggörs vem som ska göra vad
och när.
Som beskrivs i kapitel 9 arbetar åtminstone sju av tio tillfrågade
myndigheter med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, med nationell
uppföljning.10 Av kapitel 9 framgår att flera av myndigheterna uppskattar att en stor andel av medarbetarna ägnar sig åt arbete med
uppföljning och analys. Vid vissa myndigheter finns det enheter eller
avdelningar som har det som sin primära uppgift, medan andra myndigheter har angett att det är en uppgift som åligger flertalet medarbetare. Vi kan konstatera att det är en uppgift som många medarbetare vid de statliga myndigheterna ägnar sig åt. De anställda som
arbetar med uppföljning och analys i någon form företräder olika
kompetensområden såsom statistik, kvantitativ och kvalitativ metod,
nationalekonomi, hälsoekonomi, statsvetenskap och vårdutbildningar.
Den enkät som utredningen har gjort visar att under åren 2017–2018
publicerade dessa sju myndigheter totalt 156 uppföljningsrapporter,
varav 52 rapporter med regeringen som huvudsakliga målgrupp. Det
innebär att regeringen under denna tidsperiod i genomsnitt fick en
uppföljningsrapport varannan vecka.
Bara inom staten är det alltså flera myndigheter som bidrar med
flera olika uppföljningar och analyser av hälso- och sjukvården. Därutöver görs en hel del uppföljning av andra aktörer, såsom sjukvårdshuvudmännen själva och SKR.
Några myndigheter har enligt sina instruktioner i uppdrag att ta
fram årliga breda, övergripande lägesrapporter inom sina ansvarsområden. Socialstyrelsen ska t.ex. lämna en årlig rapport om tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och tandvården.
10

De tillfrågade myndigheterna var de nio myndigheterna i Rådet för styrning med kunskap
samt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

267

Nationell uppföljning och analys som grund för statens agerande

SOU 2020:36

Rapportens innehåll baseras framför allt på rapporter och sammanställningar som Socialstyrelsen och andra myndigheter har publicerat och riktar sig främst till beslutsfattare på nationell nivå. Såsom
uppdraget till Socialstyrelsen från regeringen är formulerat i förordningen förväntas inte myndigheten särskilt presentera slutsatser eller
rekommendationer, uppdraget handlar om att ge en lägesrapport
över tillståndet. Rapporten bygger på ett urval av områden, som myndigheten har gjort, men det framgår inte varför myndigheten har valt
just dessa områden. För 2018 och 2019 fokuserade rapporten på både
lika och olika områden. Båda åren belystes aktuell utveckling, vårdens organisation och styrning, patientsäkerhet, psykiatrisk vård
samt tandvård. Därutöver fanns det områden som förekom endast
ett av åren. I rapporten görs en genomgång av vad som är aktuellt på
ett övergripande plan men det ges inget stöd i exempelvis prioriteringar mellan olika områden eller förslag på åtgärder på ett övergripande plan, dvs. sådant som inte är relaterat till en diagnos eller en
nivå inom sjukvården.
Ett annat exempel är Inspektionen för vård- och omsorgs (IVO:s)
instruktionsenliga årliga rapport. Det är en sammanfattande analys
av arbetet med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt patientsäkerhetslagen under det gångna verksamhetsåret. Rapporten är bredare än Socialstyrelsens ovan nämnda rapport genom att den fokuserar både på hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den beskriver de
viktigaste iakttagelser, de åtgärder myndigheten har genomfört med
anledning av de brister som myndigheten har sett och slutsatser.
Rapporten Vad har IVO sett 2019? ger en nationell översikt av
läget i både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Rapporten
bygger på egen och andras data. Rapporten ger både övergripande
beskrivningar och går in på 13 specifika verksamhetsområden. Några
av de mest omfattande områdena är primärvård, somatisk specialistsjukvård, barn och familj samt äldreomsorg. Sammanfattningsvis
konstaterar IVO att läget i vården och omsorgen är alltmer komplext. IVO ser att många verksamheter påverkas av omvärldsfaktorer
som exempelvis demografiska förändringar. I rapporten finns fem
övergripande slutsatser på sådant som behöver förbättras som IVO
menar hänger ihop.
Folkhälsomyndigheten har enligt sin instruktion regeringens uppdrag att årligen lämna en rapport om utvecklingen av folkhälsan och
dess bestämningsfaktorer. Rapporten spänner över ett vidare fält än
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bara hälso- och sjukvård, men är betydelsefull för en samlad bild av
hälso- och sjukvården. Rapporten ger en övergripande nulägesbeskrivning och där så är möjligt redovisas även utvecklingen över
tid. Rapporten Folkhälsans utveckling – årsrapport 2019 är enligt
myndigheten tänkt att utgöra ett kunskapsunderlag för i första hand
regeringen. Rapporten synliggör olika aspekter av den ojämlika hälsan
och hur den förändras över tid.
Vårdanalys har ingen reglerad uppgift att lämna en årlig rapport
motsvarande de andra nämnda myndigheterna, men ska enligt sin instruktion löpande redovisa till regeringen resultatet av sådana analyser, granskningar, uppföljningar och utvärderingar som avses i 1–3 §§ i
myndighetens instruktion, dvs. ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg.
Utredningen kan inte bedöma om den uppföljning som görs
sammantaget ger en heltäckande bild av tillståndet i hälso- och sjukvården, eller om förändrad mängd eller fokus skulle behövas. Däremot kan vi konstatera att det är mycket som görs och att det även
finns flera exempel där utgångpunkten är att ta en bred ansats om
hälso- och sjukvården. Vi tolkar att det behov som finns hos regeringen delvis handlar om att det är många bilder som tas fram och att
det finns behov av att foga samman dessa för att därmed bättre förstå
hur man ska agera.
Uppföljning och analys som grund för regeringens
vidare agerande
Ytterligare en utmaning för att få till en ändamålsenlig nationell uppföljning för regeringens behov är att myndigheternas uppföljningar
inte alltid är utformade för att kunna vara underlag för vidare agerande. Vi bedömer att behovet både kan handla om att snabbt kunna
bilda sig en uppfattning av läget här och nu samt att få ett mer bearbetat underlag.
Regeringen tog 2018 initiativ till två regeringsuppdrag om en utveckling av den nationella uppföljningen, vilket också uppmärksammas i utredningens direktiv. Som framgår i kapitel 9 beslutades dessa
till följd av Kunskapsstödsutredningens förslag om en utvecklad
nationell uppföljning. Uppdragen gavs till Socialstyrelsen och Vårdanalys. Uppdragen motiverades med att den nationella uppfölj269
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ningen behöver förbättras så att den tydligare kan visa på omotiverade skillnader i vårdens strukturer, processer och resultat, samt
ge förutsättningar för att analysera vad dessa beror på. Myndigheterna redovisade sina förslag i mars 2019. Vårdanalys avser att på av
eget initiativ gå vidare med de förslag som myndigheten redovisade.
Det pågår en rad utvecklingsarbeten vad gäller nationell uppföljning, både vid myndigheterna och hos huvudmännen. Vid myndigheterna sker det både som regeringsuppdrag och som egeninitierade
initiativ (se kapitel 9). Flera av myndigheterna arbetar med att utveckla tjänster eller verktyg som innebär att man ska kunna ge
snabbare och mer utvecklade underlag. I utredningens workshopar
och dialoger har myndigheterna framfört att man önskar en tätare
dialog med Regeringskansliet avseende frågeställning i uppdrag och
förväntningar från regeringen. Det upplevs otydligt vilken typ av
uppföljning och analys som regeringen behöver som underlag för
sitt agerande.
Med utgångpunkt från att de uppföljningar som regeringen får av
sina myndigheter har potential att utgöra viktiga underlag för regeringen att fatta beslut om åtgärder och för att identifiera och formulera policyer, har vi studerat några slumpvis utvalda uppföljningsrapporter som myndigheter har gjort för att se vilket stöd de kan
utgöra för regeringen. Vi har även tittat på de uppdrag som regeringen har formulerat till myndigheterna för att förstå om regeringen
ber myndigheterna om underlag för agerande och beslut. Vi kan
konstatera att de uppföljningsrapporter som vi har studerat inte var
utformade för att ge konkreta förslag på potentiella lösningar till
problem och utmaningar. Regeringen hade dock inte uttryckligen
bett om rekommendationer för agerande. Slutsatserna i dessa rapporter ställer höga krav på mottagarens förförståelse och möjlighet
att sätta sig in i dessa. Utredningen bedömer att det här är ett utvecklingsområde för att åstadkomma en mer ändamålsenlig nationell
uppföljning och analys.
Förutsättningar för uppföljning och analys
I inledningen av detta avsnitt pekade vi på utmaningar och utvecklingsbehov när det gäller den nationella uppföljningen som utredningen har identifierat. Utvecklingsbehoven handlar bl.a. om förut-
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sättningar för uppföljningen. Även i kapitel 9 uppmärksammar vi
några centrala aspekter kring uppföljningens innehåll och förutsättningar (se avsnitt 9.4). Detta är aspekter som har lyfts återkommande i olika sammanhang. Här krävs ofta samverkan mellan staten
och hälso- och sjukvårdshuvudmännen. Flera utvecklingsinitiativ är
redan igång (se kapitel 9 och avsnitt 7.4). Två områden där det finns
behov av utveckling är indikatorer och andra uppföljningsinstrument för vissa områden samt tillgång till data. Dessa berör vi nedan.
Vi kommer dock inte inom ramen för denna utredning ha möjlighet
att fördjupa oss i dessa.
Indikatorer och andra uppföljningsinstrument
Det finns ett behov av utveckling av indikatorer inom vissa områden
för att bättre kunna följa det som görs. Möjligheten att bättre kunna
följa hälso- och sjukvården utifrån patientens perspektiv är ett
område som flera, bl.a. utredningens patientreferensgrupp, har lyft
som angeläget och nödvändigt att utveckla. Att skapa värde för
patienten är kärnan i hela hälso- och sjukvården, varför utredningen
instämmer i behovet att bättre kunna följa detta perspektiv. Det
rimmar väl med inriktningen att hälso- och sjukvården ska vara
patientcentrerad. En utveckling behöver ske t.ex. vad gäller patientrapporterade mått (PROM och PREM) avseende effektivitet och
kvalitet i vården samt självskattad hälsa. Det är även centralt att de
mått som man har kan användas för ledning och styrning. Vårdanalys skriver i rapporten Örat mot marken att regeringens uppföljning bör avspegla kvaliteten i vården för en så stor del av patienterna som möjligt. Myndigheten pekar på flera utvecklingsområden
för den nationella uppföljningen, bl.a. att det är angeläget att utveckla indikatorer som kan belysa hur vården fungerar för skilda
patienttyper samt att stärka insamlingen av patienternas och befolkningens syn på hälso- och sjukvården.
Ett annat område som vi har blivit uppmärksammade på är att det
finns behov av att utveckla uppföljningen av den kommunala hälsooch sjukvården. Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att stärka
stödet för den kommunalt finansierad hälso- och sjukvård pågår ett
arbete med att ta fram förslag på mål och nyckeltal för en god kommunal hälso- och sjukvård. Ett mindre antal nyckeltal som kan ge
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information om kvaliteten i den kommunala hälso- och sjukvården
skulle kunna vara ett stöd för prioritering av hälso- och sjukvård i
förhållande till andra insatser. I arbetet ingår även att utveckla mått
och mätning av patientdelaktighet och nytta/nöjdhet.
Tillgång till data
Data är grunden för uppföljningen. Som vi har redogjort för i
kapitel 9 kommer mycket data från kommuner och regioner. Viss
data samlas in i register som staten ansvarar för, såsom Socialstyrelsens hälsodataregister. Sedan finns det en stor mängd ytterligare data
som samlas och hanteras på olika nivåer i systemet, såsom i nationella kvalitetsregister (se kapitel 9). Även om det finns mycket data
så saknas det fortfarande inom vissa områden. Detta kan röra både
täckningsgrad av vissa register men också att det helt saknas data,
inom vissa hälsoområden och för många insatser som görs i hälsooch sjukvården, exempelvis inom specialiserad öppenvård och inom
primärvård. Det kan även handla om att data finns, men att tillgången till den hindras av bakomliggande faktorer såsom lagstiftning, eller att viktiga faktorer för överföring av data inte finns på
plats. Hinder i dataflöden kan också orsaka eftersläpning i statistiken
och uppföljningar som inte ger en dagsaktuell bild.
Flera som vi har träffat under utredningens arbete pekar på att
det behövs en strategi för att nyttja den data som finns på ett smartare sätt. Staten och sjukvårdshuvudmännen bör inte bygga upp
parallella strukturer utan behöver skapa en strategi för hur data ska
kunna användas av alla parter. Vårdanalys skriver i sin rapport Örat
mot marken att det är särskilt viktigt att inte ålägga verksamheter att
samla in och rapportera mer data. Det handlar snarare om att bearbeta och förädla data som redan samlas in.
En rad utvecklingsprojekt pågår för att öka förutsättningar för
utbyte av information mellan olika parter – en utveckling som kan
komma att underlätta den nationell uppföljningen. Frågan om tillgång till data är mycket omfattande och har många olika aspekter,
såväl legala som tekniska som andra. De legala förutsättningarna handlar bl.a. om personliga samtycken vid bearbetning av data, integritet,
sekretess och publiceringsetik. I utredningens analys av en funktion
för nationell uppföljning utgår vi från den kontext som råder i dag,
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men försöker förhålla oss till en utveckling med bl.a. fler digitala
möjligheter som man kan se framför sig på sikt.

12.3

Hur skulle en funktion kunna bidra till en
ändamålsenlig uppföljning och analys?

I syfte att följa regeringens reformer och satsningar på området samt
analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att
säkerställa god vård ska utredningen föreslå en funktion med detta
ansvar. Funktionen blir således ett instrument för att hantera några
av de utmaningar med nationell uppföljning som vi har identifierat.
Om regeringen vill hantera fler utmaningar än de en funktion kan
möta så måste även andra åtgärder vidtas.
Som tidigare konstaterats, finns det ingen definition av begreppet
funktion. Det står därför utredningen fritt att tolka vad detta kan
innebära, så länge funktionen är del av den befintliga myndighetsstrukturen. Utredningen tolkar ordet funktion som en funktionalitet, det vill säga att det är något som ska göras inom befintlig myndighetsstruktur som ska åstadkomma det som preciseras i utredningens uppdrag. Utredningen har därför försökt att se hur man kan
dra nytta av och använda befintliga myndigheter, strukturer m.m. för
att uppnå syftet.
Mot bakgrund av att det finns en stor kapacitet på befintliga myndigheter att arbeta med uppföljning (se kapitel 9) anser utredningen
att funktionen inte i första hand ska producera uppföljning. En
utgångpunkt är snarare att ta tillvara de underlag som tas fram på
myndigheterna. Detta utesluter inte att det kan behövas förändringar i vad som följs upp och hur uppföljningarna görs vid de olika
myndigheterna.
Med utgångpunkt från uppdraget och resonemanget i föregående
avsnitt skulle funktionens uppgifter kunna innefatta att bistå regeringen med att
1. genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ, såsom reformer och satsningar,
2. sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och
sjukvården,
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3. belysa områden där det är ändamålsenligt att staten agerar för att
säkerställa en god vård samt belysa möjliga statliga insatser,
4. bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning och
utveckling av fortsatta insatser.
I funktionens roll ligger också att främja ökad samordning och samarbete i staten när det handlar om nationell uppföljning. En del av
arbetet består av dialog såväl inom staten som med andra aktörer,
t.ex. med hälso- och sjukvårdens huvudmän. Mer om hur den samverkan bör se ut återkommer vi till.
I kommande avsnitt tittar vi närmare på vad respektive arbetsuppgift skulle kunna innebära. Vi avslutar sedan med ett resonemang
avseende organisering.
Uppgift 1. Genomföra och utveckla uppföljning och analys
av statliga initiativ, såsom reformer och satsningar
Funktionens första delsyfte är att följa regeringens reformer och satsningar på området, vilket utredningen ser utgör huvuddelen av statliga initiativ.
Den uppföljning av statliga initiativ inom hälso- och sjukvårdsområdet som sker mest frekvent är uppföljning av överenskommelser, även om andra typer av initiativ förekommer. Den görs i dag
av främst två myndigheter, Socialstyrelsen och Vårdanalys. Båda
myndigheterna har enligt sina instruktioner uppdrag som gör att de
kan följa överenskommelser, men det är uttryckt på olika sätt. Socialstyrelsen har enligt sin instruktion ett brett uppdrag att bl.a. följa,
analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård m.m. genom
statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska
studier. Vårdanalys har enligt sin instruktion ett mer specifikt uppdrag som handlar om att på regeringens uppdrag bistå med utvärderingar och uppföljningar av beslutade eller genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ.
En överenskommelse handlar om ett utpekat område, t.ex. ett
sjukdomsområde som cancer, eller ett övergripande område i hälsooch sjukvården såsom tillgänglighet, som regeringen tillsammans
med huvudmännen valt att ta ett särskilt initiativ på, ofta parat med
stimulansmedel i form av ett riktat statsbidrag. Som vi redovisade
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tidigare ser vi att en utmaning i sådana uppföljningar ofta är att det
är svårt att uttala sig om vilka effekter en viss satsning faktiskt har
haft. Orsaken kan vara satsningens innehåll och utformning i kombination med bristen på data.
Den övergripande målbilden är att den nationella uppföljningen
ska bli mer sammanhållen och därigenom öka möjligheten till en mer
strategisk, kunskapsbaserad och långsiktigt hållbar styrning av hälsooch sjukvården på nationell nivå för att i högre grad nå målen med
hälso- och sjukvården. För att uppnå det ser vi att det krävs mer än
att uppföljningen ska vara sammanhållen, den nationella uppföljningen
behöver också utvecklas. Vi bedömer att det finns några faktorer
som är centrala för en sådan utveckling.
Utveckla utformningen av uppföljningar av statliga initiativ
Vår genomgång av några slumpvis utvalda uppföljningsrapporter av
statliga initiativ visar att uppföljningarna inte är utformade för att ge
konkreta förslag på potentiella lösningar till problem och utmaningar. Flera aktörer som utredningen har pratat med delar bilden
av att dessa uppföljningar ofta inte ger så mycket i termer av att
förstå initiativets effekter. Skälet till det är, enligt vår bedömning,
bl.a. att såväl utformningen av en satsning som utformningen av
uppföljningen av denna inte har gjorts samlat och strukturerat. Det
betyder t.ex. att man inte redan från början har tänkt efter vad det är
man vill följa upp och om det finns förutsättningar för det. Det kan
därmed uppstå ett glapp mellan vad man vill och vad som är möjligt
att följa upp. En annan faktor är att det kan ta tid innan ett initiativ
ger resultat och man därmed kan säga om initiativet var lyckosamt
eller inte. I den politiska världen vill man ofta se snabba resultat,
helst under innevarande mandatperiod, vilket ibland kan vara svårt
att uppnå. En uppföljning som sker nära inpå ett genomfört initiativ
visar kanske inte på något nämnvärt resultat just för att det har gått
för kort tid. En annan försvårande faktor är att initiativen som regel
inte sker isolerat från annat som görs, varför det kan vara svårt att
följa upp vad ett specifikt initiativ har gjort för skillnad. Sammantaget bedömer vi att en utveckling av den nationella uppföljningen
av statliga initiativ också förutsätter en utveckling av hur uppföljningarna utformas. Detta kräver specifik erfarenhet och metod-
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kunskap avseende denna typ av uppföljningar och analyser. Satsningarna måste vara utformade så att de är möjliga att följa i bemärkelsen att det finns förutsättningar att kunna dra slutsatser om vad
som bidrar till en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.
Åtgärder som vi bedömer kan behöva vidtas är att utveckla och
förstärka Regeringskansliets beställarkompetens, för att efterfråga
den kunskap som behövs vid utformningen av insatser och/eller att
skapa strukturer där regeringen genom dialog med sina myndigheter
kan få stöd i utformningen av dessa.
Utveckla och bygg upp kompetens kring uppföljning
av statliga initiativ
Det är som vi redan konstaterat främst Socialstyrelsen och Vårdanalys som har i uppdrag att följa upp statliga initiativ inom hälsooch sjukvårdsområdet. Ibland har även Statskontoret sådana uppdrag. Statskontoret är dock en myndighet som har i uppgift att arbeta
med all statlig och statligt finansierad verksamhet, varför vi inte beaktar den myndigheten i våra fortsatta resonemang. Även Riksrevisionen granskar statens agerande på hälso- och sjukvårdsområdet,
men det betraktar vi som en aktör utanför befintlig myndighetsstruktur, eftersom det är en myndighet som lyder under riksdagen
och inte under regeringen.
Vår bedömning är, bl.a. mot bakgrund av vad vi anför ovan, att det
krävs en kompetens i sig att arbeta med uppföljning och analys av
statliga initiativ. Det är dessutom ett område som behöver utvecklas.
Det kan bl.a. handla om att utveckla metodiken för att analysera olika
satsningars relevans för helheten, eller nya indikatorsett för uppföljning och analys över tid. Statliga initiativ är strategiskt viktiga för
regeringens styrning på hälso- och sjukvårdsområdet. Att dessa särskilt har lyfts fram i vårt uppdrag tolkar vi som att regeringen är
särskilt angelägen om att en utveckling sker på det området. För att
främja en utveckling bedömer vi att det kan vara en fördel att samla
sådan uppföljning hos en myndighet och bygga upp och utveckla
kompetensen på området, i stället för att splittra den på flera. Genom
att samla uppgiften hos en aktör kan denna förhoppningsvis få en
bättre förståelse för och kunskap om vad som krävs för att uppföljningarna ska bli användbara. En sådan kunskap skulle kunna vara
ett värdefullt stöd för regeringen vid utformning av satsningar.
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Inte vara involverad i initiativen som följs upp
Statliga initiativ syftar ofta till att stimulera att utveckling sker på ett
visst område där regionerna är den primära utföraren av hälso- och
sjukvården. Initiativen på hälso- och sjukvårdsområdet har hittills
stimulerat kommunerna som huvudman i ringa omfattning. Staten
kan bidra med olika delar i ett initiativ t.ex. genom att ta fram ett
kunskapsstöd eller en reglering på området.
Den som ansvarar för uppföljningen bedömer vi med fördel bör
ha en oberoende relation till den eller de som är föremål för uppföljningen, dvs. de verksamheter och aktörer som analyseras. Vi menar
att det bl.a. är en fråga om trovärdighet och förtroende. Genom att
en oberoende myndighet, både gentemot sjukvårdshuvudmännen
och andra myndigheter, ansvarar för uppföljningen möjliggörs en
bredare ansats i uppföljningen. Det kan bidra till ett ökat lärande
även för staten. Å andra sidan kan man resonera att en myndighet
som t.ex. också arbetar med att ta fram stöd inom området, har en
djupare kunskap om området och därför bättre förstår vad som är
viktigt att följa upp. Denna kunskap och förståelse bör dock gå att
ta tillvara i arbetet med uppföljning och analys av insatserna. Som
nämnts ovan anser utredningen att det behövs strukturer där regeringen genom dialog med sina myndigheter kan få stöd i utformningen
av nya insatser och planeringen av den kommande uppföljningen.
Följa upp det som har faktisk betydelse för patienter
För att kunna följa upp initiativ på ett meningsfullt sätt är det centralt att målen är tydliga och mätbara. Utgångspunkten måste vara
utfall som har reell betydelse för patienter. Det innebär att initiativens utformning och uppföljning behöver bygga på vad berörda
patientgrupper värdesätter. Om ett initiativ exempelvis är tänkt att
öka tillgängligheten till vården behöver man förstå vilken aspekt av
tillgänglighet som är viktig för patientgruppen – är det att korta väntetiden till effektiv vård, eller handlar det om en trygghet att kunna nå
vården snabbt vid behov? Processer och erfarenhet av att ta reda på
detta och arbeta utifrån ett patientperspektiv behöver finnas på plats.
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Sammantaget
Vår samlade slutsats är att uppföljningar av statliga initiativ bör
koncentreras till en myndighet för att den ska bygga upp kunskap
om sådan uppföljning och kunna bidra till att utveckla denna. Myndigheten bör
– ha specifik erfarenhet och metodkompetens för denna typ av
uppföljningar och analys som rör statliga initiativ,
– vara ett stöd vid utformningen av nya initiativ,
– med fördel inte vara involverad i initiativen som följs upp samt
– ha förutsättningar att följa upp det som har faktisk betydelse för
aktuella patientgrupper.
Uppgift 2. Sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen
i hälso- och sjukvården
Funktionens andra delsyfte är att analysera var behoven av statliga
insatser är som störst för att säkerställa god vård. Som grund för att
kunna göra det behöver man ha en bild av tillståndet och utvecklingen av hälso- och sjukvården. Som vi har redogjort för i våra bakgrundskapitel görs mycket uppföljning av hälso- och sjukvården av
såväl staten som andra aktörer. Det är ett omfattande arbete. Den
enkät som vi har gjort om myndigheters publicerade uppföljningsrapporter under 2017 och 2018 visar att regeringen får i genomsnitt
en uppföljningsrapport från myndigheterna varannan vecka året
runt. Av dessa är några årliga rapporter från myndigheter som har i
uppdrag att varje år lämna en bred bild av läget i bl.a. hälso- och
sjukvården. Socialstyrelsen, IVO och Folkhälsomyndigheten har i
uppdrag att lämna rapporter inom sina ansvarsområden.
Vårt uppdrag handlar också om hur staten kan agera mer sammanhållet. När det gäller bilden av hälso- och sjukvården tolkar vi
uppdraget som att regeringen eftersträvar något annat än alla de bilder som i dag ges av myndigheterna. Vi uppfattar att regeringen vill
att staten bättre skapar en samordnad bild av hur det ser ut. Frågan
är om det handlar om att addera något till det som görs, göra annorlunda eller att bättre samla ihop det man har? Vår bedömning är att
det ena inte behöver utesluta det andra utan att man kan se en ut-
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veckling i flera steg. Uppgiften bör ses som något som kan utvecklas
över tiden, både vad gäller underlag och arbetssätt.
Utgå från det man har och fortsätt utveckla
Vår uppfattning är att det inte råder brist på uppföljningar, även om
vi inte kan utesluta att det både kan finnas luckor och behov av att
utveckla uppföljningen. Uppföljning definierar vi som att faktiska
skeenden i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras och data som
den information som ligger till grund för uppföljningen. Uppföljningar är inte detsamma som rapporter, men det är i rapportformen
som myndigheterna ofta har publicerat, och i den formen som
regeringen ofta får dem presenterade. Som ett första steg i en mer
samordnad och utvecklad nationell uppföljning i staten gör vi bedömningen att man skulle kunna börja med att se över och sammanställa de underlag som myndigheterna tar fram i dag. Det handlar alltså inte om att göra en mängd ny uppföljning utan om att ta ett
samlat grepp i staten som kan bygga på rapporter, data m.m. som
finns. Vår bedömning är att ett sådant första steg skulle ha ett stort
värde för regeringen. Det är också en ambitionsnivå som bör vara
möjlig att genomföra relativt omgående. Socialstyrelsen har redan
i dag i uppdrag att ta fram en årlig samlad lägesbild av hälso- och
sjukvården. Mot bakgrund av vårt uppdrag uppfattar vi dock att
regeringen inte anser att underlaget svarar upp mot det behov som
regeringen har. En möjlig utveckling skulle kunna vara att bygga
vidare på Socialstyrelsens uppdrag så att det som presenteras är ett
uttryck för statens samlade bild snararare än Socialstyrelsens.
Att skapa denna samlade bild ser vi som en uppgift som funktionen ska bidra med. För att åstadkomma detta behövs ett arbetssätt som gör att den samlade kompetensen och kunskapen i staten
tas tillvara på bästa sätt. Det kräver samlad dialog med huvudmännen
och ett närmare samarbete mellan myndigheterna. Det som bör
eftersträvas är att skapa en bild som delas i staten snarare än en bild
som färgas av vilken myndighet den kommer ifrån. Utöver värdet för
regeringen med en sammanställd bild bedömer vi att det finns behov
av en övergripande analys av denna bild, som i sin tur kan ge vägledning inför kommande insatser (se nedan). Utredningens bedömning är att den analyskapacitet som krävs för detta redan finns inom
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staten och att det även här handlar om att ta tillvara på kompetensen
genom ett myndighetsövergripande samarbete. Om man sedan vill
utveckla analyserna kan det finnas behov av att förstärka analyskapacitet och kompetens. Detta är något som skulle kunna utvecklas
över tid.
Vi ser också att funktionen kan ha en mer praktiskt sammanhållande roll, t.ex. att ha en överblick över den uppföljning som görs
och eventuella luckor som hindrar möjligheten att skapa en helhetsbild. I detta sammanhang behöver funktionen även skapa sig en övergripande bild av de utvecklingsprojekt som pågår på myndigheterna.
Vårt intryck efter samtal med olika företrädare för myndigheterna är
att man saknar en överblick över den uppföljning som görs av andra
myndigheter än sin egen. Funktionen behöver även ha en överblick
över och förhålla sig till den utveckling som sker hos huvudmännen.
Socialstyrelsen och Vårdanalys lämnade förslag på hur den nationella uppföljningen skulle kunna se ut i sina rapporter från 2019,
men pekade också på behov en utveckling av den nationella uppföljningen. Vårdanalys pekade på att en utveckling inte handlade om att
utveckla mer data utan snarare om att bearbeta och förädla. Socialstyrelsen pekade på en successiv utveckling som både handlar om
arbetssätt, exempelvis ökad samordning och samarbete mellan myndigheter, och vidareutveckling och vidareförädling av det som följs
upp. Utredningen delar bilden av behovet av en utveckling för att
bättre svara upp mot regeringens behov och anser att både Socialstyrelsen och Vårdanalys har presenterat förslag som bör beaktas i
utvecklingen av en funktions arbete.
Uppgift 3. Belysa områden där det är ändamålsenligt att
staten agerar för att säkerställa en god vård samt belysa
möjliga statliga insatser
När man har en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och
sjukvården är nästa steg att belysa var det är ändamålsenligt att staten
gör insatser. Det kan t.ex. vara så att bilden visar ett antal områden
där det finns behov av insatser och åtgärder. Men för att förstå var
och hur det är ändamålsenligt att staten agerar kan relevanta delar av
bilden behöva kompletteras med fördjupade analyser. Statliga insatser kan innebära större reformer och satsningar men också andra
typer av mer begränsade insatser, såsom arbete med nya riktlinjer
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eller stöd för tillämpningen av kunskap ute i verksamheterna. Insatser kan även vara utvecklingsprojekt eller kunskapsunderlag som
funktionen behöver för kommande analyser. Även andra typer av
kunskapsunderlag till exempel baserade på policyforskning eller effektutvärderingar kan behövas för att belysa möjliga insatser.
Behov eller frågor som identifieras vid en uppföljning och analys
kan hanteras i olika delar av ett sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (se avsnitt 2.6, figur 12.1). I vissa fall behöver man stärka
förutsättningarna för att vården ska kunna tillämpa tillgänglig kunskap och arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Förutsättningar kan innefatta allt ifrån vilken personal som finns, vad den
har för kompetens och möjligheter till kompetensutveckling till vad
det finns för resurser och stöd för implementering och förbättringsarbete (utvecklas i kapitel 13). I andra fall är det ny kunskap
som behövs, t.ex. genom medel för riktad forskning, sammanställning av forskning eller vägledningar. Forskningsbaserad kunskap
kan belysa en rad olika frågor såsom behandlingseffekter, upplevelser av ett tillstånd, hälsoekonomiska aspekter etc. Detta kan vara
särskilt relevant för staten vid nationella interventioner såsom vaccinationsprogram eller vid ny teknik, såsom genteknik där man även
kan behöva se över lagstiftning.
Möjliga statliga insatser behöver således ses på utifrån hela systemet för en kunskapsbaserad vård och med utgångspunkt i målen
med hälso- och sjukvården. I arbetet med att identifiera var behoven
av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård blir det
centralt att föra dialog såväl inom staten som mellan staten och
hälso- och sjukvårdshuvudmännen, vilket vi utvecklar i kapitel 15.
Uppgift 4. Bidra till erfarenhetsutbyte och lärande när det gäller
utformning och utveckling av fortsatta insatser
Samtliga beskrivna arbetsuppgifter – att utföra och utveckla uppföljningen av statliga initiativ samt att sammanställa en bild av tillståndet i hälso- och sjukvården och belysa områden och insatser där
staten kan agera – kommer att innebära en metodutveckling och ett
lärande som blir centralt att ta tillvara.
Den kunskap som myndigheterna successivt bygger upp avseende uppföljning av effekter av statliga initiativ kan användas vid
planering av nya initiativ som i sin tur ska följas upp. Uppföljningen
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kan på så sätt göras mer ändamålsenlig. Ju mer denna typ av uppföljningar och analyser kan förfinas – så att det går att dra slutsatser
kring effekter av enskilda och samverkande initiativ – desto mer kan
lärandet inför kommande initiativ öka. Det erfarenhetsutbyte som
kommer att krävas mellan en rad olika aktörer för att sammanställa
bilden av tillståndet i hälso- och sjukvården och belysa områden och
insatser, har potential att öka lärandet vad gäller innehållet och utformningen av kommande insatser. Dialogen med Regeringskansliet
blir viktig för att åstadkomma detta.
Figur 12.1

De huvudsakliga komponenterna i ett sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård (se vidare avsnitt 2.6). Pilarna illustrerar
att det är det är viktigt att ta ställning till var i systemet en
identifierad fråga bäst hanteras

Organisering av funktionen
Enligt direktivet ska utredningen föreslå en funktion inom ramen
för den befintliga myndighetsstrukturen. Utredningen ska också
föreslå hur funktionen ska vara reglerad. Utredningen tolkar, som vi
tidigare anfört, ordet funktion som en funktionalitet, det vill säga att
det är något som ska göras inom befintlig myndighetsstruktur som
ska åstadkomma det som preciseras i utredningens uppdrag.
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Genom att förslaget ska förhålla sig till befintlig myndighetsstruktur innebär det att funktionen inte kan vara en ny myndighet.
Det finns myndigheter av olika slag såsom förvaltningsmyndighet,
nämndmyndighet och statlig kommitté. När det gäller det sistnämnda
innebär det att det inte heller är ett alternativ att organisera funktionen som en samordnare med ansvar för en kommitté, eftersom en
sådan rent formellt är en egen myndighet.
En samordnare i form av en funktion inom Regeringskansliet
skulle teoretiskt sett kunna vara en möjlighet, men mot bakgrund av
att uppdraget primärt rör samordning inom staten, ser vi inte heller
det som ett reellt alternativ. När regeringen väljer att tillsätta en
nationell samordnare brukar dess uppdrag vända sig till en bredare
krets av aktörer än bara statliga. I sammanhanget vill vi också uppmärksamma på att Kunskapsstödsutredningen föreslog att regeringen skulle inrätta en funktion i form av ett kansli i Regeringskansliet för kunskapsbaserad och jämlik vård med uppgift att bistå
regeringen i det av utredningen föreslagna samrådet, dvs. ett forum för
strategisk dialog mellan regeringen och regionerna. Regeringen valde
att inte gå vidare med detta förslag.
Vi har i vårt arbete också försökt att se hur man kan använda
befintliga organisationer, organ och strukturer i så stor utsträckning
som möjligt för att uppnå uppdragets syfte, där det bedöms som
ändamålsenligt. En central utgångspunkt har varit att organiseringen
ska skapa förutsättning för ett effektivt och processorienterat arbetssätt. Vi har också beaktat att funktionens syfte har två delvis olika
delar och hur det kan tillgodoses på bästa sätt.
Vi har både tittat på möjligheterna att förstärka befintliga organisationer eller strukturer och att bilda något nytt i form av organ, t.ex.
ett råd.
Utredningen har undersökt vad det finns för organ eller motsvarande i staten i dag, inom befintlig myndighetsstruktur. I kapitel 6, Samverkan i staten, konstaterades att det finns många olika
typer av råd m.m. med ansvar för nationell eller lokal samordning.
En del av dessa är reglerade och beslutade av regeringen, andra
bygger på frivillighet.
Utifrån genomgången av olika organ är det framför allt två alternativa organiseringar som vi bedömer som mest relevanta för vårt
uppdrag. Den ena alternativet är att inrätta en funktion vid, och som
del av, en myndighet. Det andra alternativet är att inrätta ett kansli
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vid en myndighet till vilken man kopplar ett råd eller liknande med
en rådgivande roll som består av företrädare för olika organisationer.
Det finns flera exempel på dessa organisatoriska alternativ. Vid
Socialstyrelsen finns flera organ, till exempel ST-rådet och Nationellt Donationscentrum. Därutöver finns det flera myndigheter som
har ett utpekat samordnande ansvar som närmast är att likna vid en
funktion, t.ex. Länsstyrelser och Folkhälsomyndigheten.
Det nyligen inrättade Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen är ett exempel på en funktion som består av ett kansli med
ett råd. Digitaliseringsrådet och förslaget om att inrätta ett råd för
korrekta utbetalning, som lämnades av Delegationen för korrekta
utbetalningar från välfärdssystemen i december 2019, är andra exempel där man har valt konstruktionen att inrätta ett kansli med ett råd.
Digitaliseringsrådet, som tillkom som ett tidsbegränsat råd, är ett
råd som är knutet till Regeringskansliet och som leds av digitaliseringsministern samt består i övrigt av personligt förordnade medlemmar.11 Rådsmedlemmarna kommer från myndigheter, universitet, fackförbund, privata företag och SKR. I Digitaliseringsrådet ingår också
ett kansli inhyst hos Post- och Telestyrelsen, som har det operativa
ansvaret för att ta fram underlag etc. Syftet med att skapa rådet var
att regeringen skulle ha tillgång till analyser av digitaliseringens
möjligheter, att en aktör skulle kunna arbeta för bättre samordning
av digitaliseringspolitiken och för att ha en funktion som kan uppmärksamma viktiga frågor inom digitaliseringsområdet.12
Förslaget om ett Råd för korrekta utbetalningar från välfärdssystemet innebär att rådet består av representanter från berörda myndigheter och Finansdepartementet samt att ett kansli med uppgift att
samordna myndigheternas arbete med att uppskatta de felaktiga utbetalningarna och förse regeringen med aktuella lägesbeskrivningar
knyts till rådet. Kansliet bör enligt förslaget placeras vid Ekonomistyrningsverket, ESV, men vara självständigt på så sätt att verksamheten inte ska kunna prioriteras bort mot annan verksamhet vid
myndigheten.
Ett råd i form av en rådgivande konstellation med utsedda företrädare kan innebära både för- och nackdelar. Ett råd skulle kunna

11

digitaliseringsradet.se/vi-aer-digitaliseringsraadet/ledamoeter-i-raadet (hämtad 20.02.27).
Statskontoret. Fortsatta former för digitaliseringspolitiken – Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning. Rapport 2020:3. 2020.
12
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bidra till legitimitet och förankring, samtidigt som det riskerar att
göra arbetet mindre effektivt och tungrott.
Efter genomgången av organ i staten noterar vi att organ sällan
utformas på så sätt att en part får en särställning. I några utvärderingar av sådana organ har detta pekats ut som en svaghet. Även i de
fall en aktör får en särställning (den som ska samordna) verkar den
tycka att det är ett problem att den inte får några ”muskler”, t.ex. att
kunna styra över andra. Samtidigt noterar vi i Statskontorets rapport
om nationella samordnare att det verkar som om syftet med att
tillsätta samordnare i stället för att reglera, var just att man tror att
frivillig samverkan är mer effektiv (och/eller att man redan provat
reglering). I två av Statskontorets utvärderingar återkommer frågan
om att den aktör som får ett samordningsansvar inte ska ha en för
specialiserad roll i frågan så att det snedvrider fokuset.
Sammantaget är vår bedömning att det inte finns en ideal modell
för hur man bör utforma en funktion som har en samordnande eller
samverkande roll. I alla de exempel och utvärderingar av olika funktioner som vi har tagit del av finns det både för- och nackdelar med
de olika alternativen. Vi uppfattar att samspelet mellan myndigheterna och samspelet mellan regeringen och myndigheterna är viktigt
för att lyckas. I det senare fallet handlar det bl.a. om tydlig styrning.
Samverkan mellan myndigheterna är en utmaning men också en
möjlighet som kan bidra till ett stort mervärde jämfört med om bara
en aktör hade haft ansvar. Med utgångpunkt från rådande myndighetsstruktur där flera myndigheter har ett ansvar för nationell uppföljning bedömer vi att det finns en risk att gå miste om viktiga
värden i uppföljning för att få en samlad bild, om man skulle välja att
peka ut endast en aktör. Statskontoret har i sin antologi om samverkan konstaterat att det tar tid att utveckla framgångsrik samverkan
och att det därmed krävs uthållighet och tålamod, förutom stark vilja
och engagemang och tillåtande ledarskap för att lyckas. Just det senare,
ledarskapet och ledningens engagemang bedömer vi som särskilt
viktigt för en framgångsrik samverkan.
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Förutsättningar att arbeta
kunskapsbaserat i regioner
och kommuner

• I kapitlet vidareanalyseras Kunskapsstödsutredningens förslag
om att upphäva lagen om läkemedelskommittéer och ersätta
den med en ny lag om vårdkommittéer.
• Förslaget om inrättande av vårdkommittéer innebar i korthet
att läkemedelskommittéernas uppdrag skulle vidgas från att
fokusera på läkemedel till att omfatta all vård. Därigenom
skulle särbehandlingen av läkemedel upphöra. Kärnan i vårdkommittéernas uppdrag skulle, som vi tolkar förslaget, vara att
utgöra en stödfunktion på lokal nivå för implementering och
förbättringsarbete.
• Utredningen bedömer att det lokala implementerings- och
förbättringsarbetet behöver stärkas i både regioner och kommuner. Kommunerna har särskilda utmaningar avseende grundläggande förutsättningar för kompetensförsörjning.
• Arbete med att tillämpa eller skapa förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga kunskap är centrala aspekter av kunskapsstyrning. Vi ser i dag en högre grad av integrering vad gäller
hur regionerna arbetar med kunskapsstyrning avseende läkemedel och andra behandlingsformer jämfört med sommaren
2017 när förslaget om vårdkommittéer presenterades.
• Mycket arbete kvarstår dock och det är angeläget att regionerna fortsätter att utveckla sin lokala kunskapsstyrning i en
mer integrerad riktning. Nuvarande lag om läkemedelskommittéer ger regionerna det utrymme de behöver för att kunna
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tillförsäkra att läkemedelskommittén arbetar integrerat med
regionens övriga kunskapsstyrningsarbete.
• Efter analysen av förslaget om vårdkommittéer breddar vi perspektiven och tittar på grundläggande förutsättningar att
kunna arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Särskilt centralt är
den grundläggande kompetensförsörjningen och personalens
praktiska förutsättningar, vilket också är en central patientsäkerhetsfråga.
• Samverkan mellan regioner och kommuner är centralt ur flera
perspektiv, inte minst i ljuset av kommunernas ökande ansvar
för hälso- och sjukvård i omställningen mot en nära vård.
• En mängd statliga insatser pågår för att stärka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå, både i regioner och kommuner. Insatserna går dock under många namn
och har sällan etiketten stöd till implementering, förbättringsarbete eller kunskapsstyrning.
I det här kapitlet tar vi bakgrundsbeskrivningarna i kapitel 10 vidare
till en analys. Kapitlet är indelat i två delar. I den första analyseras
utredningens specifika uppdrag att vidareanalysera Kunskapsstödsutredningens förslag om att upphäva lagen om läkemedelskommittéer och ersätta den men en ny lag om vårdkommittéer.
I den andra delen tar vi ett bredare perspektiv på vårdens förbättringsarbete. Detta perspektiv speglar vår tolkning att begreppets
användning i direktivet avser fånga en bred ansats avseende förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Det handlar om
tillämpning och förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga
kunskap (se vidare beskrivning av det sammanhållna systemet i avsnitt 2.6). Arbete med att tillämpa eller skapa förutsättningar för
tillämpning av bästa möjliga kunskap är centrala aspekter av kunskapsstyrning. Vi använder därför också detta begrepp i kapitlet när
vi syftar på hela kunskapsstyrningen (se definition i avsnitt 2.4).
Sist i kapitlet kommenterar vi pågående arbete i staten som i praktiken handlar om stöd till lokal implementering, förbättringsarbete
och kunskapsstyrning men som ofta går under en annan etikett.
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Förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat i regioner och kommuner

Att stärka vårdens förbättringsarbete genom
vårdkommittéer

Utredningen har i uppdrag att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Vi ska göra detta genom att vidareanalysera
det förslag som Kunskapsstödsutredningen presenterade sommaren
2017 om att upphäva lagen om läkemedelskommittéer och ersätta
den men en ny lag om vårdkommittéer. I uppdraget ingår även att
analysera konsekvenserna av att avveckla lagkravet om läkemedelskommittéer. Utifrån analyserna ska utredningen lämna förslag på
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas, särskilt på lokal nivå.
Förslaget om inrättande av vårdkommittéer innebar i korthet att
läkemedelskommittéernas uppdrag skulle vidgas från att fokusera på
läkemedel till att omfatta all vård. Därigenom skulle särbehandlingen
av läkemedel upphöra.
Kärnan i vårdkommittéernas uppdrag skulle, som vi tolkar förslaget, vara att utgöra en stödfunktion på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete. Förslaget syftade med andra ord till att
öka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå i
regionerna och kommunerna. Därutöver tolkar vi att förslaget att
reglera vårdkommittéerna är ett uttryck för att staten vill försäkra
sig om att bästa möjliga kunskap verkligen implementeras och tillämpas i hälso- och sjukvården samt att kunskapsstöd som bl.a. staten
bidrar med blir verkningsfulla. I sammanhanget vill vi uppmärksamma på att i ett väl fungerande nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård är det lokala förbättringsarbetet även en källa
till ny kunskap som tillförs hela systemet. I ett väl fungerande nationellt sammanhållet system utgör det lokala implementerings- och
förbättringsarbetet med andra ord en integrerad del av hela hälsooch sjukvårdens arbete att nå en god vård. Se vidare kapitel 10.
Befintligt lokalt stöd till implementerings- och förbättringsarbete
i regioner och kommuner
Utredningen har i en enkät ställt frågor till regioner och kommuner
om hur de arbetar med att implementera bästa tillgängliga kunskap
och att skapa lärande organisationer. Svaren på dessa enkäter ger en
översiktlig bild av vilket stöd som finns i dag till lokalt implementerings- och förbättringsarbete (se kapitel 10).
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Vi har av svaren uttolkat att det finns utvecklade stödfunktioner
för detta i flertalet regioner. Utformningen av dessa skiljer sig åt men
det är enligt beskrivningarna ofta en kombination av organ med
styrande och samordnande uppdrag och funktioner som ger mer
operativt stöd i form av kunskap om förbättringsarbete och metoder
samt specialistkunskap på olika områden. Enkätsvaren ger också
bilden av att regionerna ger visst stöd till kommunerna i form av
utbildning, metodstöd och samarbeten både inom olika sakområden
och på ett strukturellt plan. Utformning och ambitionsnivå skiljer
sig dock väsentligt åt regionerna emellan.
Flera regioner nämner i enkätsvaren sina läkemedelskommittéer
som ett av flera organ som har en stödjande roll. Läkemedelskommittéernas huvudsakliga uppgift är att verka för en tillförlitlig och
rationell läkemedelsanvändning i respektive region (se kapitel 10).
Hur det praktiska arbetet organiseras och genomförs skiljer sig
kommittéerna emellan men gemensamt för kommittéerna är att de
arbetar med läkemedelsrekommendationer anpassade för regionen,
uppföljning av förskrivningsmönster i relation till rekommendationerna samt rådgivning och utbildning. De arbetar i regel både nära
den operativa hälso- och sjukvårdsverksamheten och som expertstöd till ledningsfunktioner, myndigheter etc.
Även kommunerna lyfter i sina svar fram flera olika typer av
funktioner som arbetar med det lokala förbättringsarbetet. De lyfter
särskilt fram utgångspunkten i linjeansvaret, men även det stöd som
finns till linjecheferna i att ta det ansvaret. Som stöd till linjecheferna
nämns särskilt funktionerna MAS och MAR1 samt de kvalitetsledningssystem i vilket det löpande kvalitets- och förbättringsarbetet
finns inbyggt. Det framgår även av svaren att det finns en mängd
olika typer av samarbeten mellan kommuner och mellan kommuner
och regioner. De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS)2
har några kommuner i enkäterna nämnt som viktiga organ för samverkan och kunskapsuppbyggnad. Även i andra sammanhang har
aktörer lyft fram betydelsen av RSS för kommunernas lokala kunskapsstyrning. I de dialoger vi fört under utredningens gång har den
kommunala hälso- och sjukvårdens förutsättningar lyfts upprepade
gånger som särskilt problematiska.

1
2

Funktionerna MAS och MAR beskrivs bl.a. i avsnitt 10.2.
De regionala samverkans och stödstrukturerna beskrivs i avsnitt 8.3.
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Vår samlade bild i ljuset av enkäterna och de dialoger utredningen
fört är att det lokala implementerings- och förbättringsarbetet behöver stärkas i både regioner och kommuner. Kommunerna har särskilda utmaningar avseende de grundläggande förutsättningarna för
kompetensförsörjning. Vi återkommer till det kommunala perspektivet i avsnitt 13.2 nedan.
Läkemedelsfrågorna på väg att integreras i regionernas
kunskapsstyrning
Läkemedelskommittéerna på väg att integreras i den lokala
kunskapsstyrningsorganisationen
Eftersom arbete med att tillämpa eller skapa förutsättningar för tillämpning av bästa kunskap är centrala aspekter av kunskapsstyrning
är samarbetet mellan läkemedelskommittén och regionens övriga
kunskapsstyrningsorganisation av intresse. Utredningen frågade därför också regionerna om regionens läkemedelskommitté är sammankopplad med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Se kapitel 7 för en beskrivning av regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning. I enkätsvaren uppgav samtliga regioner att regionens läkemedelskommitté är eller är på väg att bli sammankopplad med strukturen på lokal nivå. Vi tolkar regionernas
beskrivningar som att läkemedelskommittéerna har en närmare koppling till det övriga lokala kunskapsstyrningsarbetet i dag än det hade
sommaren 2017 när förslaget om vårdkommittéer presenterades.
Vår tolkning utifrån beskrivningarna är att förflyttningen mot en
mer integrerad roll har kommit längre i vissa regioner än i andra men
att det sker en rörelse i samtliga regioner. Enkäten genomfördes
sommaren 2019 varför ytterligare rörelse i organisationerna sannolikt har skett sedan dess.
Ett exempel på en mer integrerad roll är läkemedelskommittén i
Region Uppsala som i sitt reglemente har fastställt att två av kommitténs ledamöter ska vara ”representanter från kunskapsstyrningsområdet/programråd/lokala programråd”.3 Region Uppsala skriver
vidare i sitt enkätsvar att

3

Reglemente för regionens läkemedelskommitté i Uppsala län, Region Uppsala, beslutad
18.11.27.
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Region Uppsalas läkemedelskommitté kommer att utgöra en lokal samverkansgrupp för läkemedel och kommer därmed integreras i regionernas kunskapsstyrningsorganisering. På sjukvårdsregional nivå (UppsalaÖrebro) har det funnits ett långvarigt samarbete mellan de sju regionernas läkemedelskommittéer vilket fortsättningsvis blir den regionala
samverkansgruppen för läkemedel som i sin tur har kontakter med den
nationella samverkansgruppen för läkemedel. Med andra ord bygger vi
ihop nuvarande organisering med läkemedelskommittéer med den nya
organiseringen för kunskapsstyrning.

Det finns ytterligare exempel på att läkemedelskommittén görs till
lokal samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik, speglande
den nationella nivån i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, bl.a. Region Stockholm. Regionerna Sörmland, Gävleborg och Västmanland är exempel på regioner som har knutit ihop
organisationen genom att ordföranden i läkemedelskommittén ingår
som ledamot i ett lokalt kunskapsstyrningsråd. Ytterligare ett
exempel är Region Kronoberg i vilken läkemedelskommittén ingår i
regionens medicinska kommitté. Den medicinska kommittén är en
rådgivande instans med huvudsaklig uppgift att stödja en evidensbaserad vård.4 Region Kronoberg framhåller i sitt svar att de sedan
2008 har haft denna sammanhållna kunskapsstyrningsorganisation
som i stor utsträckning liknar den organisation som nu införs nationellt.
Det sätt som flera regioner har flätat samman läkemedelskommitténs arbete med andra delar av sin lokala kunskapsstyrningsorganisation menar vi har flera likheter med grundtanken med vårdkommittéer.
Även om konstruktionerna i ovan exempel från regionerna skiljer
sig åt sinsemellan fångar de en grundläggande ambition att väva samman lokalt stöd till kunskapsstyrning avseende läkemedel och andra
behandlingsformer. Denna ambition fick också starkt principiellt
stöd av många remissinstanser på Kunskapsstödsutredningens förslag. Med detta noterar vi från utredningens sida att regionerna kan,
där vilja finns, skapa lösningar som uppnår ett grundläggande syfte
med vårdkommittéer även med dagens regelverk, dvs. lagen om läkemedelskommittéer. Strukturen har potential att bli en typ av stöd till
lokalt implementerings- och förbättringsarbete. Vi har i utredningen
inte fördjupat oss närmare i de lokala organens arbetssätt och kompetensstruktur. Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkom4

www.regionkronoberg.se/vardgivare/kompetens-utveckling/kommitteer-ochgrupper/medicinska-kommitten/ (hämtad 20.02.13).
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mittéer var inte heller explicit i detta avseende utan formulerades på
ett sätt som skulle möjliggöra lokalt anpassade lösningar avseende
detta.
På nationell nivå integreras arbetet med läkemedel i regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning
På nationell nivå har regionernas tidigare etablerade samverkansmodell för läkemedel integrerats i regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning genom inkorporering i den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik. Den inkorporerade
samverkansmodellen inkluderar NT-rådet, där NT står för nya terapier.
Arbetsformerna utvecklas löpande, inklusive samarbetet med de
statliga myndigheter som arbetar med läkemedelsfrågor. Principer
har också slagits fast, och arbetsformerna är på väg att etableras,
avseende hur regionernas läkemedelskommittéer ska kunna bidra
med kompetens i olika nationella arbetsgrupper som de nationella
programområdena skapar. Se vidare avsnitt 7.4 och 10.5. Även på
nationell nivå ser vi med andra ord att kunskapsstyrning avseende
läkemedel respektive andra behandlingsformer håller på att integreras i regionernas ömsesidiga samarbete. Förändringen har skett efter
det att förslaget om vårdkommittéer presenterades sommaren 2017.
Högre grad av integrering av läkemedel och andra behandlingsformer
I ljuset av ovan beskrivning ser vi i dag en högre grad av integrering
vad gäller hur regionerna arbetar med kunskapsstyrning avseende
läkemedel och andra behandlingsformer jämfört med sommaren
2017 när förslaget om vårdkommittéer presenterades. Vi konstaterar
dock samtidigt att mycket arbete kvarstår och att det är angeläget att
regionerna fortsätter att utveckla sin lokala kunskapsstyrning i
denna riktning.
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Lag om vårdkommittéer versus lagen om läkemedelskommittéer
Syftet bejakas men tveksamhet till ny lag som instrument
Lagtekniskt innebar förslaget om vårdkommittéer att lagen om läkemedelskommittéer skulle upphävas och ersättas av en ny lag om
vårdkommittéer. Vårdkommittéernas uppdrag skulle vara att verka
för en nationell kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården i landstinget5 och i de kommuner som är belägna inom landstinget. Kommittén skulle enligt förslaget verka för att nationella kunskapsstöd
används, att hälso- och sjukvårdens resultat följs upp samt på annat
lämpligt sätt stödja hälso- och sjukvården i arbetet med att nå en vård
som är kunskapsbaserad och på lika villkor för hela befolkningen.
Formellt, juridiskt, var förslaget med andra ord, enligt vår tolkning, att lagstifta om ett lokalt stöd för nationell kunskapsstyrning.
De positiva aspekterna av förslaget bedömer vi framför allt vore
att tydliggöra att både regioner och kommuner måste arbeta strukturerat med kunskapsstyrning samt att det arbete som i dag görs
inom läkemedelskommittéerna ska integreras med övriga behandlingsformer6. Flera aktörer, både remissinstanser och andra, har
uttryckt sig principiellt positiva till att bryta särregleringen av läkemedel i kunskapsstyrningsarbetet. Vi ser också att lagstiftning som
instrument ger en tydlig signal om vad regeringen förväntar sig av
sjukvårdshuvudmännen vilket också torde ge hälso- och sjukvårdsverksamheten stöd i att avsätta tillräckliga resurser för arbetet. Förslaget avsåg vidare att skapa ett närmare samarbete mellan regioner
och kommuner i kunskapsstyrningsarbetet. Även detta ser vi från
utredningens sida som en viktig aspekt, särskilt i ljuset av att regioner och kommuner kommer att behöva utveckla sitt samarbete inom
hälso- och sjukvården än mer i takt med omställningen mot en mer
nära vård.
Medan vi ställer oss positiva till de effekter förslaget om vårdkommittéer syftar till att åstadkomma ställer vi oss tveksamma till
den föreslagna nya lagen som instrument för att uppnå detta.
Ett skäl till vår bedömning är att det redan i dag finns författning
som täcker in de grundläggande skyldigheterna att tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet och att bedriva ett löpande kvalitets5

Ursprunglig formulering i lagförslaget.
Notera att vi här använder begreppet behandlingsformer i vid bemärkelse, dvs. inkluderande
även exempelvis förebyggande och rehabiliterande insatser.
6
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och förbättringsarbete. Det finns också i lagen om läkemedelskommittéer ett krav på att arbeta för en rationell läkemedelsanvändning. En rationell läkemedelsanvändning kan i praktiken bara uppnås
om rekommendationer om läkemedelsbehandling utformas med ett
helhetsperspektiv där både läkemedel och andra behandlingsformer
beaktas. Vi kan inte se att det finns någon uttrycklig lucka i de formella kraven på att upprätthålla kvalitet i den vård som ska erbjudas.
Att inrätta en lag om vårdkommittéer skulle i praktiken omfatta
åtminstone delvis samma skyldigheter som redan finns reglerade.
Ytterligare en komplexitet rör tydligheten i vad lagen skulle omfatta, dvs. möjligheten att tydligt förstå vad i den nya lagen som inte
redan är reglerat i annan lag. Lagförslaget som presenterades i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård innehåller flera begrepp
som inte har en entydig allmänt erkänd definition. Exempel på
sådana begrepp är ”nationell kunskapsstyrning”, ”kunskapsstöd”
och ”kunskapsbaserad” vård. Vi kan konstatera att det inte synes finnas
en enhetlig allmän förståelse för begreppen. I ljuset av att dessa begrepp
torde kunna ge upphov till tolkningssvårigheter ställer vi oss tveksamma till lagförslaget såsom det är formulerat.
Vid en lagreglering skulle diskussion även uppstå om huruvida
lagstiftningen inkräktar på den kommunala självstyrelsen och därmed utlöser den kommunala finansieringsprincipen. Mervärdet av en
eventuell ny lagstiftning behöver ställas i relation till vilken faktisk
effekt på vårdens kvalitet, jämlikhet och effektivitet som kan förväntas. Kunskapsstödsutredningen menade i sin konsekvensanalys
av förslaget att de föreslagna författningsändringarna inte medför
några nya åtaganden för regionerna som innebär ett utökat ansvar i
relation till staten. Argumentationen utgick ifrån att de grundläggande skyldigheterna redan finns reglerade och att lagen om vårdkommittéer endast inriktade sig på att ändra regionerna arbetssätt,
inte införa ett merarbete.
En risk som vi menar också bör beaktas i valet av att införa ny
lagstiftning eller ej är påverkan på det arbete som i dag bedrivs av
läkemedelskommittéerna. Ett flertal aktörer som utredningen har
fört dialog med lyfter fram ett i stora delar väl fungerande och viktigt
arbete. Det framhålls att läkemedelskommittéerna fyller en viktig
funktion i sitt verksamhetsnära arbetssätt och med sin lokala anknytning. Rekommendationer formuleras utifrån lokala förutsättningar, utbildningsinsatser görs ute i verksamheterna, förskrivnings-
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mönster följs upp osv. En ny lag om vårdkommittéer skulle, precis
som varje omorganisation, riskera att vissa arbetssätt går förlorade
eller tar tid att återskapa.
Avgörande att sjukvårdshuvudmännen tar sitt ansvar och tillförsäkrar
en integrerad kunskapsstyrning
Oaktat utredningens tveksamhet till föreslagen lag om vårdkommittéer är det avgörande att sjukvårdshuvudmännen, både regioner
och kommuner, inser vikten av en kunskapsstyrning som beaktar
och integrerar alla relaterade ansvarsområden. Ur regionernas perspektiv handlar det bl.a. om att integrera läkemedel och andra behandlingsformer i behandlingsrekommendationer och liknande. Ur
kommunernas perspektiv är det särskilt centralt att integrera perspektivet hälso- och sjukvård och social omsorg. Avseende läkemedelskommittéerna specifikt är det av central vikt att dessa inte
agerar som stuprör till andra organ i regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning eller som en parallell organisation till denna.
De behöver integreras i strukturen och ingå i regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation. I detta faller även ett ansvar på läkemedelskommittéerna att lyhört anamma ett samverkande arbetssätt
som bidrar till en samordnad kunskapsstyrning på både lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå. I ljuset av detta behov behöver vi se
närmare på om nuvarande lag om läkemedelskommittéer utgör något
hinder för en ändamålsenlig kunskapsstyrning i regionerna.
Befintlig lag ger regionerna utrymme att tillförsäkra att
läkemedelskommittén arbetar integrerat med regionens övriga
kunskapsstyrningsarbete
Som vi tidigare har konstaterat har regionerna sedan några år tillbaka
fattat beslut om att etablera ett gemensamt system för kunskapsstyrning (se kapitel 7). I detta system integreras kunskapsstyrning
om läkemedel och andra behandlingsformer. Systemet bygger också
på att kunskapsstyrningen på den lokala nivån, dvs. i regionen, kan
spegla organisationsstrukturen på nationell och sjukvårdsregional
nivå samtidigt som den anpassas till lokala förutsättningar. Vilket
utrymme ger den befintliga lagen regionerna att utforma läkemedels-
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kommittéernas arbete? Finns det någon bestämmelse i lagen om
läkemedelskommittéer som hindrar regionerna att integrera kommittéerna i sin övriga kunskapsstyrningsorganisation? Vi tittar i
detta avsnitt närmare på denna fråga, med särskilt fokus på eventuella hinder att integrera kunskapsstyrning avseende läkemedel och
andra behandlingsformer.
Lagen om läkemedelskommittéer trädde i kraft den 1 januari 1997.
Lagen tillkom i samband med att kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överfördes från staten till de dåvarande landstingen.7 Lagstiftaren lämnar i lagen utrymme för regionerna att besluta om bl.a.
antal kommittéer, antal ledamöter samt kommitténs verksamhet och
arbetsformer. Detta ska fastställas i ett reglemente. De ramar lagen
fastställer är relativt vida. Lagen fastställer att det ska finnas en
kommitté, att den genom rekommendationer ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget/regionen, att rekommendationerna ska vara grundade på vetenskap och
beprövad erfarenhet samt att kommittén, om den finner att det
förekommer brister i läkemedelsanvändningen, ska göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Kommittéerna har
också ett lagstadgat krav på sig att i den omfattning som behövs
samverka med andra läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter, universitet och högskolor. Avseende kompetens i kommittén fastställer lagen att varje kommitté ska erbjuda företrädare
för farmaceutisk och medicinsk expertis att på lämpligt sätt delta i
kommitténs arbete.
En första fråga man kan ställa sig är vilket utrymme lagen ger
regionen att utforma kommitténs uppdrag, dvs. hur stort utrymme
regionen har att i reglementet utforma dess verksamhet och arbetsformer. Finns det någon formulering i lagen som hindrar regionen
att formulera och besluta om ett uppdrag som integrerar rekommendationer om läkemedelsanvändning med rekommendationer
avseende andra behandlingsformer? Vi noterar att lagen endast fastställer att kommittén ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning. Vår bedömning är att detta kan göras på många
olika sätt. Vi menar vidare att rekommendationer syftande till tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning måste beakta olika typer
av behandlingsformer för ett visst tillstånd/diagnos. Frånvaro av ett
7

Prop. 1996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m.
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sådant integrerat perspektiv skulle underminera graden av rationalitet och därmed kvaliteten i rekommendationerna. Vi menar att
en rationell läkemedelsanvändning inte kan uppnås utan ett integrerat perspektiv avseende när och på vilket sätt ett läkemedel bör
användas samt val av specifikt läkemedel. Rationaliteten handlar om
att väga samman patientens och det offentligas intressen. Såväl
överanvändning som underanvändning av läkemedel behöver undvikas.
Den andra delen av uppdragsformuleringen i lagen är att kommittén, om den finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen, ”ska göra de påpekanden som behövs och vid behov
erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa
bristerna”. Inte heller i denna del ser vi något i lagstiftningen som
hindrar att kommittén arbetar på ett sätt som integrerar perspektivet
läkemedel och andra behandlingsformer. Vår slutsats är därför att
uppdragsformuleringen i lagen inte i sig hindrar regionen från att
fastställa kommitténs uppdrag så att dess verksamhet och arbetsformer kräver ett integrerat förhållningssätt mellan läkemedel och
andra behandlingsformer.
Ytterligare en fråga man kan ställa sig är vilket utrymme lagen ger
regionen att välja vilken typ av kompetens som ledamöterna i kommittén ska ha. Formuleringen i lagen om att ”varje kommitté ska
erbjuda företrädare för farmaceutisk och medicinsk expertis att på
lämpligt sätt delta i kommitténs arbete” skulle kunna tolkas som att
det i kommittén bör finnas ledamöter med farmaceutisk och medicinsk expertis. Vår tolkning är dock att bestämmelsen också ger
utrymme för regionen att i stället välja att fastställa arbetsformer
genom vilka personer med farmaceutisk och medicinsk expertis på
annat sätt kan delta i kommitténs arbete. Formuleringen utesluter
inte heller att regionen väljer att utse ledamöter i kommittén med
annan typ av kompetens, exempelvis statistiker, analytiker, olika
hälso- och sjukvårdsprofessioner etc. Vi drar därför slutsatsen att
lagen ger regionen betydande utrymme att själv välja inriktning och
sammansättning avseende kompetensprofil på kommitténs ledamöter.
Lagen om läkemedelskommittéer reglerar även samverkan. Kommittéerna har i denna ett lagstadgat krav på sig att ”i den omfattning
som behövs samverka med andra läkemedelskommittéer samt med
berörda myndigheter, universitet och högskolor”.
Vi noterar att formuleringen inte utesluter samverkan med ytterligare aktörer. Dock ser vi en risk i att formuleringen i praktiken kan
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bli styrande för vilka aktörer läkemedelskommittéerna samverkar
med. Det saknas i lagen referenser till exempelvis andra funktioner
inom regionen liksom till kommuner eller strukturer inrättade i samverkan regionerna emellan. Den något vaga formuleringen i lagen
kan tolkas som en signal om att läkemedelskommittén inte är skyldig
att samordna sig med övriga funktioner inom regionens kunskapsstyrningsorganisation eller med motsvarande funktioner i de kommuner som ligger inom regionens geografiska område. Utredningens bedömning är att detta är olyckligt och potentiellt problematiskt. Det bör inte sändas kontraproduktiva styrsignaler om hur
läkemedelskommittéerna bör förhålla sig till sin omvärld. I förarbetena till lagen8 finns dock en kommentar om att samverkan även
med läkemedelsindustrin ibland kan vara ändamålsenlig. Bedömningen i förarbetena är att sådan samverkan bör kunna komma till
stånd utan att det behövs något stadgande därom i lag. Vår bedömning är att det finns skäl att dra samma slutsats när det gäller läkemedelskommittéernas samverkan med övriga delar av regionens
kunskapsstyrningsorganisation.
Sammanfattningsvis är utredningens bedömning att utrymme finns
i nuvarande lag om läkemedelskommittéer att i formulering av uppdrag, samverkansformer samt i sammansättning av kommitténs ledamöter tillförsäkra att läkemedelskommittén arbetar integrerat med
regionens övriga kunskapsstyrningsarbete. Slutsatsen stärks också
av de beskrivningar regionerna har givit utredningen i sina enkätsvar
om att och hur de arbetar med att knyta läkemedelskommittéerna
till övriga delar av regionernas kunskapsstyrningsorganisation (se
ovan).
Bibehålla eller upphäva lagen om läkemedelskommittéer
Vi har ovan analyserat förslaget avseende ny lag om vårdkommittéer
i relation till befintlig lag om läkemedelskommittéer. I utredningens
uppdrag ingår även att analysera konsekvenserna av att avveckla
lagkravet om läkemedelskommittéer. Detta bör ses i ljuset av att
Kunskapsstödsutredningen inte är ensam om att ha påpekat vikten
av att råd om läkemedelsanvändning integreras med rekommendationer om andra behandlingsformer. Frågan lyftes även av Statens
8
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vård- och omsorgsutredning i sitt slutbetänkandet Gör det enklare!9.
Principiellt instämmer vi helt i den bedömningen.
En första notering är att det fanns läkemedelskommittéer redan
innan lagen om läkemedelskommittéer trädde i kraft den 1 januari
1997. Dessa läkemedelskommittéer var inrättade på regionernas
egna initiativ. Om lagen avvecklas innebär det inte nödvändigtvis att
läkemedelskommittéerna skulle avvecklas. Det är bara lagkravet på
deras existens som avvecklas. Det skulle stå varje region fritt att avgöra om den vill behålla eller avveckla läkemedelskommittén, vilket
också innebär att besluten skulle kunna skilja sig åt regionerna
emellan. Vi kan inte sia om sannolikheten att regionerna skulle välja
att ha dem kvar eller inte.
Som lokalt verksamhetsnära stöd till en tillförlitlig och rationell
läkemedelsanvändning bidrar läkemedelskommittéerna till patientsäkerhetsarbetet. Hela läkemedelslagstiftningen är en säkerhetslagstiftning och därmed även en patientsäkerhetsfråga. I dag utgör också
lagen i praktiken ett krav på regionerna att organisera åtminstone en
viss typ av stöd för lokal kunskapsstyrning. På så sätt stödjer lagstiftningen det gemensamma system för kunskapsstyrning som
regionerna håller på att etablera.
Om staten skulle välja att avveckla lagkravet behöver vi beakta att
läkemedelskommittéerna kan komma av avvecklas i vissa eller samtliga regioner. En risk vi ser i detta är att det i många aspekter väl
fungerande arbete kommittéerna gör i dag skulle gå förlorat. Särskilt
den nära anknytningen till verksamheten skulle riskera att upphöra.
Det skulle också kunna innebära en risk för större ojämlikheter i
läkemedelsanvändningen över landet. Hur stora dessa risker är har
vi svårt att bedöma, men vi kan konstatera att de finns. Läkemedelskommittéerna samordnar sig i dag nationellt via Nätverket för
Sveriges läkemedelskommittéer (LOK). Om läkemedelskommittéerna inte skulle finnas i alla regioner skulle regionerna få finna
andra former att samordna sig på, för att uppnå samma grad av dialog
på området som i dag.
En avsaknad av läkemedelskommittéer i en eller flera regioner
skulle även kunna ha en påverkan på kostnadsutvecklingen avseende
läkemedel såvida motsvarande arbete inte genomförs på annat sätt i
regionen. Lagkravet på kommittéerna om att verka för en rationell
läkemedelsanvändning tillkom, som vi har noterat, i samband med
9
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att kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överfördes från staten
till regionerna. Utan läkemedelskommittéer finns en viss risk att
regionerna skulle arbeta mindre systematiskt med att verka för en
rationell läkemedelsanvändning. Dock kan noteras att både staten
och regionerna har intresse av att tillförsäkra en rationell användning
och kostnadskontroll. Staten står i dag för omkring tre fjärdedelar
av de offentligt finansierade läkemedelskostnaderna genom finansieringen av de receptförskrivna förmånsläkemedlen. Regionerna
ansvarar för finansieringen av rekvisitionsläkemedlen vilket utgör
omkring en fjärdedel av de offentligt finansierade läkemedelskostnaderna. Läkemedelsutredningen har föreslagit en förändrad finansieringsprincip där finansieringsansvaret i större utsträckning skulle
överföras på regionerna.10 Om regeringen väljer att gå vidare med
detta förslag innebär det att regionerna får större incitament att
kontrollera kostnadsutvecklingen jämfört med i dag. Både i nuläget
och vid en eventuell förändring kommer dock både staten och
regionerna att påverkas av kostnadsutvecklingen och därmed också
ha intresse att bevaka densamma.
Sammantaget talar ovan för att lagen om läkemedelskommittéer
inte bör avvecklas utan bibehållas.
Signalvärde i relation till innehållsmässig betydelse
och kommunal självstyrelse
Namnet läkemedelskommitté signalerar ett smalare perspektiv än
det breda och integrerade sätt vi menar att läkemedelskommittéerna
behöver arbeta. Detta ser vi som en svaghet då det finns en risk att
berörda parter kan tolka in en frånvaro av krav på integrering dels
mellan läkemedel och andra behandlingsformer dels mellan läkemedelskommittén och övriga delar av regionens kunskapsstyrningsorganisation. Vår bedömning är dock att namnet i sig inte är ett
tillräckligt starkt vägande skäl för att motivera en ny lagstiftning som
går in på den kommunala självstyrelsens område utan att innebära
någon skillnad avseende sjukvårdshuvudmännens grundläggande skyldigheter. Lagstiftning kan som instrument ge en tydlig signal om vad
regeringen förväntar sig av sjukvårdshuvudmännen. Vi menar dock
att denna signal kan, och i detta fall bör, förmedlas på annat sätt.
10
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Ett bredare perspektiv på förutsättningar
att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå

Vi har så här långt i detta kapitel analyserat förslaget om att ersätta
lagen om läkemedelskommittéer med en ny lag om vårdkommittéer.
Sammantaget ser vi inte tillräckliga skäl för att skapa en ny lag och
vi ser skäl att bibehålla lagen om läkemedelskommittéer.
Vid sidan av själva lagstiftningsförslaget bör fokus dock åter
riktas mot kärnan i det behov som förslaget avsåg möta. Som konstaterat i inledningen av detta kapitel var kärnan i förslaget, som
utredningen tolkat det, att på lokal nivå skapa en stödfunktion för
implementering och förbättringsarbete. Därutöver tolkar vi att förslaget att reglera vårdkommittéerna är ett uttryck för att staten vill
försäkra sig om att bästa möjliga kunskap verkligen implementeras
och tillämpas i hälso- och sjukvården samt att kunskapsstöd som
bl.a. staten bidrar med blir verkningsfulla. Det ska ses mot bakgrund
av statens övergripande ansvar för bl.a. en jämlik vård. Det bakomliggande syftet med detta är att verka för ett förstärkt förbättringsarbete, och därmed kvalitetsutveckling, i såväl regioner som kommuner. Vi ser ett alltjämt eftersatt behov av detta.
Vi menar, som tidigare nämnts, att staten utifrån sitt övergripande ansvar för hälso- och sjukvården har ett legitimt intresse av att
verka för ett förstärkt förbättringsarbete i regioner och kommuner.
Samtidigt behöver ett väl fungerande lokalt implementerings- och
förbättringsarbete ses i ett bredare perspektiv än förekomst av lokala
stödfunktioner till detta. I det här avsnittet belyser vi därför frågan i
ett bredare perspektiv genom ett urval av aspekter som vi menar
behöver beaktas inför bedömning av lämpliga statliga insatser på
området.
Kompetensförsörjning och omställning mot en nära vård
Helt grundläggande för ett väl fungerande implementerings- och
förbättringsarbete är att sjukvårdshuvudmännen kan klara sin kompetensförsörjning. Detta förutsätter att den kompetens som efterfrågas finns på arbetsmarknaden, att regioner och kommuner är
attraktiva arbetsgivare som kan attrahera och behålla den kompetens
som verksamheten behöver samt kontinuerlig kompetensutveckling
av personalen. Det handlar med andra ord både om bemanning och
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om ett kontinuerligt lärande genom bl.a. fort- och vidareutbildning
men också lärande på arbetsplatsen. Regioner och kommuner behöver även successivt kunna förändra kompetensstrukturen i ljuset av
att nya arbetsuppgifter tillkommer eller utgår. Både regioner och
kommuner har utmaningar med kompetensförsörjningen på olika sätt.
I utredningens enkäter till regioner och kommuner (se kapitel 10) är
det dock kommunerna som särskilt har lyft upp kompetensförsörjningen som en utmanande grundförutsättning för det lokala förbättringsarbetet. Kommunutredningen konstaterar att kommunerna
har en generell utmaning med kompetensförsörjning och att denna
fråga framstår som den mest svårlösta i ett framtidsperspektiv på
grund av arbetskraftsbrist inom så gott som all offentlig verksamhet.11 Äldreomsorgen är ett av de områden inom vilken kommunutredningen menar att rekryteringsbehoven ser ut att bli störst. Utredningen särskiljer inte vilka kompetenser som kommer behöva
rekryteras avseende sociala omsorgsinsatser respektive hälso- och
sjukvårdsinsatser för de äldre. Vi vill dock uppmärksamma på att
problematiken avseende rekrytering av personal till vård och omsorg
om de äldre inkluderar personal som ska utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Kompetensförsörjningen behöver också – särskilt i kommunerna
– ses i ljuset av den strukturreform som pågår för att primärvården
ska bli den tydliga basen i den svenska hälso- och sjukvården. Målbilden är att en förflyttning ska ske från dagens sjukhuscentrerade
system till en hälso- och sjukvård där primärvården är utgångspunkten för en ökad närhet till patienten. Från statens sida har utvecklingen drivits framåt bland annat genom utredningen Samordnad
utveckling för god och nära vård, uppdrag till olika myndigheter och
genom överenskommelser mellan regeringen och SKR. Utredningen
Samordnad utveckling för god och nära vård har bl.a. föreslagit en
ändrad definition av primärvården som tydligt inkluderar den kommunala hälso- och sjukvården. En lagrådsremiss i vilken regeringen
bl.a. föreslår en ändrad definition av primärvård överlämnades till
Lagrådet den 16 april 2020.12 I sitt slutbetänkande skriver nämnda
utredning också om utbildningsrelaterade utmaningar för god kom11

SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.
Lagrådsremiss. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform. Den
16 april 2020.
12
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petensförsörjning och lägger vissa förslag relaterat till detta, bl.a. att
det ska ingå i primärvårdens grunduppdrag att medverka till utbildning av de professioner som förekommer i primärvården.13 Huvuddelen av arbetet med omställning måste dock göras i kommuner och
regioner för att förändringen ska ske. Flera aktörer som vår egen
utredning har talat med vittnar om att utvecklingen under senare år
har inneburit ett växande ansvar för kommunerna särskilt i ljuset av
att allt mer avancerad sjukvård utförs i patienters hem. Vi ser från
utredningens sida att kommunernas förmåga att tillhandahålla kvalitativ, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård kommer att vara en
förutsättning för att omställningen mot en mer nära vård ska fungera
väl. Det är också helt centralt att regionerna och kommunerna förmår
utveckla sin samverkan. Vården måste ges med utgångspunkt i patientens behov vilket inkluderar en hög grad av sömnlöshet i samarbetet
mellan de vårdgivare som patienten möter. I 2020 års överenskommelse God och nära vård mellan regeringen och SKR framhålls att
omställningen mot en god och nära vård syftar till en hälso- och
sjukvård som tillhandahålls sömlöst med utgångspunkt i patientens
individuella behov och förutsättningar så att individens hela livssituation kan beaktas.
Hälso- och sjukvårdspersonalens praktiska förutsättningar
på arbetsplatsen
Regioner och kommuner har, som vi har konstaterat, ett ansvar för
kunskapsstyrning och lokalt förbättringsarbete i egenskap av huvudmän för hälso- och sjukvården. Samtidigt har hälso- och sjukvårdspersonalen ett personligt ansvar för att de utför sitt arbete enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet. Som en ytterlighet riskerar
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal också att få legitimationen
återkallad av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om de
skulle missköta sig i sin yrkesroll. Personen förlorar då sin rätt att
utöva yrket. Det finns med andra ord både ett arbetsgivar- och ett
arbetstagaransvar relaterat till att aktuell vetenskap och beprövad
erfarenhet tillämpas.
Oavsett om det finns någon kommitté som kan ge stöd till lokalt
förbättringsarbete eller inte – och oaktat namn på denna – så är det
13

SOU 2020:19 God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
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till syvende och sist i den operativa verksamheten som kunskapen
implementeras och förbättringsarbetet sker. Det innebär också att
oavsett hur bra det externa stödet till verksamheten är utformat så
kommer det faktiska förbättringsarbetet aldrig bli bättre än de praktiska förutsättningarna som arbetsplatsen medger. Det finns därför
en naturlig gräns för hur stor effekt ett externt stöd kan generera.
Merparten av de aspekter som enligt forskningen leder till en
framgångsrik etablering av förbättringsarbete måste skapas på varje
enskild arbetsplats/vårdenhet (se avsnitt 10.3). Den praktiska verkligheten kan problematiseras ur flera perspektiv. Ett perspektiv är
sjukvårdshuvudmännens förutsättningar att leva upp till sitt ansvar.
Denna typ av förutsättningar kan till exempel röra arbetsmarknadens utbud av legitimerad personal, arbetsgivarens attraktivitet, tillgängliga ekonomiska resurser, behovet av prioriteringar i relation till
andra offentliga åtaganden etc. Ett annat perspektiv är hälso- och
sjukvårdspersonalens (hädanefter professionernas) förutsättningar
att leva upp till sitt lagstadgade ansvar att tillämpa vetenskap och
beprövad erfarenhet. Har professionerna praktiska förutsättningar
att ta sitt ansvar? Flera personer som vi under utredningens gång har
talat med vittnar om att så inte alltid är fallet. Bristande praktiska
förutsättningar kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Nedan följer
några exempel.
Tillgång till kvalitetssäkrade och relevanta kunskapsunderlag
Mot bakgrund av utredningens uppdrag i vårt första direktiv om en
nationell digital kunskapstjänst så höll vi i september 2019 en
workshop samt enskilda möten med professionsföreträdare från
Fysioterapeuterna, Sveriges läkarförbund, Sveriges psykologförbund, Sveriges arbetsterapeuter, Vårdförbundet, Riksföreningen för
MAS/MAR samt representanter för kommuner.
Syftet var att diskutera behovet av de funktioner som beskrivits i
tidigare förslag om en nationell kunskapstjänst: i) tillgång till kunskapsunderlag ii) möjligheter att hitta kvalitetssäkrade och relevanta
kunskapsunderlag, samt iii) tydlighet i vad det är för typ av kunskapsunderlag man hittat. Diskussionerna utgick från olika hälsooch sjukvårdskontext, t.ex. olika professioner, kommunal och regional hälso- och sjukvård samt olika beslutsnivåer. Målet var att ringa
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in de eventuella behov som är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet
med uppdraget.
Den generella bild som beskrevs var att hälso- och sjukvårdspersonal vid större sjukhus i regel har bra tillgång till etablerade databaser, prenumerationer etc. Det kan dock finnas lokala skillnader i
prenumerationer, som upplevs otillfredsställande. Det finns inte
heller en jämlik tillgång till vårdprogram, kunskapsunderlag från
specialistföreningar och dylikt. I motsats till de större sjukhusen,
lyfte man generella brister i tillgång för primärvården, mindre sjukhus och privata utförare.
Bristen på tillgång i kommuner lyftes särskilt – där menar man att
tillgången till kunskapsunderlag är obefintlig eller åtminstone starkt
begränsad. Det man hänvisar till är sidor som 1177 och Vårdhandboken. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) och de
medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) som har i uppgift att
rekommendera vilka metoder som ska användas, har inte tillgång till
kunskapsunderlag att basera dessa rekommendationer på, menar
man. För att hitta kunskapsunderlag använder man i regel Google.
Detta kräver att den som söker vet vad den letar efter och har den
sökkompetens och vetenskapliga förförståelse som krävs för att
kunna hitta rätt. En del har detta, andra inte. Ofta söker man sig till
några välkända källor.
Det lyftes att oavsett var man arbetar eller vilken kompetens man
har är det en tidskrävande uppgift att leta rätt på de kunskapsunderlag man behöver. För att hitta myndigheters kunskapsunderlag måste
man leta på de enskilda myndigheternas webbplatser. Det upplevs
irrationellt att alla ska lägga tid på att leta upp dokument i stället för
att de finns samlade på ett ställe. Även om man har tillgång till kunskapsunderlag kan det vara ett problem om man inte vet vad det är
för typ av dokument och hur det ska användas. Som exempel lyftes
nationella riktlinjer som man menade ofta användes felaktigt, då man
inte förstått att de är ämnade för övergripande prioriteringar och inte
för beslut för enskilda patienter.
Det betonades att tillgång till kunskapsunderlag även är viktigt
för beslutsfattare på olika nivåer – för att kunna ta beslut om vilka
metoder som ska prioriteras och därmed vilken kompetens som ska
rekryteras eller vilken kompetensutveckling som behövs.
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Tid att hålla sig uppdaterad på aktuell vetenskap och beprövad
erfarenhet
Tid har på olika sätt identifierats som en nyckelfaktor för professionerna för att de ska kunna hålla sig uppdaterade på aktuell
vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtidigt råder samsyn om att
tid är en i praktiken knapphändig resurs. I utredningens ovan återgivna dialog om tillgång till kvalitetssäkrade och relevanta kunskapsunderlag lyftes bland annat att det är en tidskrävande uppgift att leta
rätt på de kunskapsunderlag man behöver. Även om system skapas
för att tillgängliggöra kunskap på tidsbesparande sätt, måste tid för
lärande alltid avsättas, både för lärande i det löpande arbetet och för
lärandetillfällen utanför detta. Lärandet i det löpande arbetet kan ses
som en integrerad del i det lokala förbättringsarbetet medan externa
lärtillfällen snarare handlar om fortbildning.
Det finns olika förslag och bedömningar avseende hur man bäst
går tillväga för att tillförsäkra tillräckligt med tid för lärande. Ett
exempel är frågan om fortbildning. Sveriges läkarförbund är en av de
professionsföreningar som har lyft vikten av att denna fråga är reglerad. Andra professionsföreningar som 2015 ställde sig bakom en
skrivelse i frågan till dåvarande ansvarigt statsråd var Vårdförbundet,
Sveriges tandläkarförbund, Sveriges farmaceuter, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska barnmorskeförbundet.14 Frågan aktualiserades i samband med att yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD)15
reviderades 2013. I detta står bl.a. att det genom fortbildning, enligt
varje medlemsstats specifika förfaranden, ska säkerställas att de som
har avslutat sina studier kan hålla sig à jour med utvecklingen inom
yrket i den mån som är nödvändig för att yrkesinsatserna skall
bibehållas på säker och effektiv nivå.16 Den utredning som 2014 i sitt
betänkande Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande17
lämnade förslag på hur den moderniserade versionen av YKD skulle
implementeras i svensk lagstiftning föreslog att Socialstyrelsen skulle
ges bemyndigande att reglera fortbildningen, bl.a. för specialistläkare, i föreskrift. Regeringen valde att inte gå på utredningens linje.
14

Socialdepartementet. Dnr S2015/01433/FS.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (YKD).
16
Artikel 22 b YKD.
17
SOU 2014:19 Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande.
15
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I propositionen om genomförande av direktivet gjorde regeringen
bedömningen att det, med hänvisning till bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete18 inte var nödvändigt eller lämpligt med ytterligare och
mer detaljerad reglering av krav på fortbildning.19 Regeringen gjorde
även bedömningen att hälso- och sjukvårdspersonal redan i dag har
möjlighet till fortbildning i den omfattning som krävs för att de ska
hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke. Bedömningen har
ifrågasatts, bl.a. av Sveriges läkarförbund som menar att bedömningen saknar verklighetsförankring. Läkarförbundet framför bl.a.
att deras Fortbildningsenkät 201820 visar att antalet dagar för läkares
fortbildning har minskat med trettio procent under en 10-årsperiod
och nu närmar sig nivåer då man inte längre kan garantera att patienter
får träffa läkare som är uppdaterade på de senaste behandlingsmetoderna. Deras slutsats är att dagens reglering i hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens ledningsförskrift är otillräcklig för att tillse att arbetsgivarna tar sitt ansvar för
läkares fortbildning. Flera professionsföreningar, bl.a. Vårdförbundet
och Fysioterapeuterna, delar problembilden och påtalar att den
gäller flera professioner inom hälso- och sjukvården.
Vi vill från utredningens sida betona vikten av strategier för ett
livslångt lärande och en tydlig karriärväg för alla legitimerade yrken
inom hälso- och sjukvården. Detta är viktigt för att kunna behålla
medarbetare, verka för en god arbetsmiljö samt säkerställa kompetensförsörjningen och därmed erbjuda en patientsäker, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård.
Organisatoriskt stöd och ledningens betydelse
Organisatoriska aspekter kan ha en avgörande betydelse för om och
hur ett lokalt förbättringsarbete kan etableras och vidmakthållas
över tid (se avsnitt 10.3). Bland dessa aspekter kan nämnas betydelsen av att förbättringsarbetet organiseras som en integrerad del
av arbetsprocesserna. Det handlar också om att etablera en organi18

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.
19
Prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.
20
Svenska läkarförbundet Fortbildningsenkät 2018. 2019.
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sationskultur som stödjer ett kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete samt att det finns explicita målsättningar och resurser
som möjliggör ett uthålligt fokus på frågor som rör kontinuerlig
uppföljning och förbättring i det dagliga arbetet. En generellt viktig
förutsättning för ett väl fungerande förbättringsarbete är ledningens
engagemang, kompetens, förståelse för arbetet och stöd i detta. Det
gäller ledningsstrukturer i både operativa verksamheter och administrativa strukturer relaterade till denna.
I ledningsstrukturen för hälso- och sjukvård i regionerna respektive kommunerna finns en viktig skillnad att notera. I varje region
finns en hälso- och sjukvårdsförvaltning som leds av en hälso- och
sjukvårdsdirektör. Detta är också en återspegling av omfattningen av
hälso- och sjukvårdsuppdraget i regionerna. Omkring 90 procent av
regionernas kostnader avser hälso- och sjukvård (se avsnitt 4.5).
Hälso- och sjukvårdsdirektörerna har ett väl utvecklat samarbete på
nationell nivå samordnat av Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR).
Den kommunala hälso- och sjukvården är i regel organisatoriskt
inrättad som del av kommunens socialförvaltning med socialchef
eller liknade som högsta tjänsteman. Utredningen kan se att detta
förefaller naturligt från kommunens perspektiv i ljuset av den nära
verksamhetsmässiga kopplingen till den sociala omsorgen samt
omfattningen på kommunens ansvar för social omsorg. Dock innebär det också att den kommunala hälso- och sjukvården i praktiken
i flera fall och i flera forum företräds av socialchefer som inte har
hälso- och sjukvårdskompetens som sin primära kompetens. Det
förekommer dock olika organisatoriska varianter. En notering från
vår sida är att det saknas en tung chefsposition i den kommunala
tjänstemannaorganisationen – motsvarande regionernas hälso- och
sjukvårdsdirektörer – som ansvarar för de kommunala hälso- och
sjukvårdsfrågorna. Även företrädare för kommunerna har lyft denna
fråga till utredningen.21 En kommun uttryckte det som att kommunerna som vårdgivare behöver inse att hälso- och sjukvård i
kommunen är ett stort och viktigt ansvarsområde och att kommunledningar därför i dag bör inneha hälso- och sjukvårdskompetens på
högsta ledningsnivå. Med detta sagt kan kommunerna självklart
finna andra sätt att organisera sina ledningsgrupper så att denna
kompetens inkluderas i dessa. En potentiell risk vi ser i de fall hälso21

Se kapitel 10 för mer information om de enkäter utredningen ställt till ett antal kommuner.
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och sjukvårdskompetensen i ledningen är otillräcklig är att komplexa
frågor i den kommunala hälso- och sjukvården inte får det utrymme,
den analys och den förståelse som skulle behövas för att kommunen
ska kunna arbeta strategiskt med sitt hälso- och sjukvårdsansvar.
I de fall företrädare med otillräcklig hälso- och sjukvårdskompetens
företräder den kommunala hälso- och sjukvården i olika ledningsforum etc. finns också risk att beslutsunderlag i hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor inte blir optimala.
Flera aktörer som utredningen har fört dialog med framför att
funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är en av de
viktigaste funktionerna inom kommunerna för ett starkt lokalt förbättringsarbete. Samtidigt vittnar flera av de personer utredningen
talat med om att de personer som i dag har MAS-funktionen ofta
upplever ett bristfälligt stöd inom sin organisation. Uppdraget blir i
dessa fall svårt att utföra på ett optimalt sätt. Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller
en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en MAS. Denna
funktion, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), finns våren
2020 enligt uppgift från Fysioterapeuterna i omkring 80 av landets
kommuner. Utredningen erfar att MAR-funktionen ofta upplever
samma typ av utmaning med bristfälligt stöd inom sin organisation.
Vanliga yrkesgrupper inom den kommunala hälso- och sjukvården
är som tidigare nämnt sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor och vårdbiträden. I praktiken har företrädare för den kommunala hälso- och sjukvården sällan en stark ställning i relation till andra yrkesgrupper inom kommunen.
Utredningens sammanfattande kommentar
Vi kan från utredningens sida konstatera att ett väl fungerande lokalt
förbättringsarbete förutsätter att både sjukvårdshuvudmännen och
professionerna har praktiska förutsättningar att utföra det. Vi bedömer att den problematik avseende bristande förutsättningar som
professionsföreträdarna beskriver är reell och den oro för situationen som flera professionsföreträdare ger uttryck för därför är legitim.
Det är ett stort personligt ansvar som faller på den individuella
yrkesutövaren. Konsekvenserna av utebliven eller alltför begränsad
möjlighet att hålla sig à jour med aktuell vetenskap och beprövad
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erfarenhet är potentiellt stora. Först och främst är det en patientsäkerhetsfråga. Brist på aktuell kunskap kan utgöra risk att patienter
skadas. Det innebär också risk att patienten får en mindre effektiv
behandling än vad denna kunde ha fått. Mindre effektiva behandlande eller preventiva insatser kan både innebära onödigt lidande
eller ett förkortat liv för patienten och onödiga kostnader för samhället i form av t.ex. fler vårdmöten, längre sjukskrivningar och ett
minskat förtroende för grundläggande samhällsfunktioner. I stor
utsträckning handlar frågan om möjlighet att avsätta tillräckligt med
tid till kunskapsinhämtning, på eller utanför arbetsplatsen, under individens hela yrkesbana. Ett livslångt lärande, och praktiska förutsättningar som stödjer detta, behöver tillförsäkras. Frågan är också relaterad till i vilken grad hälso- och sjukvårdspersonalens utbildning
och lärande på arbetsplatsen grundlägger deras förmåga att arbeta kunskapsbaserat. Det kan t.ex. handla om att etablera kunskap om hur
man arbetar evidensbaserat eller om utbildning i förbättringskunskap.
En fråga man bör ställa sig är då vem som bär ansvar för att dessa
förutsättningar ska finnas. Är det statens ansvar att tillförsäkra att
förutsättningarna finns, eftersom staten är den som ålagt professionerna kravet? Är det sjukvårdshuvudmännens eller vårdgivarens
ansvar i egenskap av arbetsgivare? Ska man tolka det som att staten
har ålagt sjukvårdshuvudmännen att tillförsäkra att de praktiska
förutsättningarna finns? Eller är det individens eget ansvar att hålla
sig uppdaterad och förkovra sig på sin fritid? Oavsett hur man ser på
dessa frågor menar vi att professionernas praktiska förutsättningar
att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet måste uppmärksammas mer än de gör i dag. Sannolikt krävs
insatser från flera håll. Både individen, staten och vårdgivarna/sjukvårdshuvudmännen behöver samverka för att åstadkomma resultat.
Särskilt om förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat
på lokal nivå i kommunerna
Lagen om läkemedelskommittéer riktar sig till regionerna. Den ställer
inte några krav på kommunerna och den ställer inte heller några
uttryckliga krav på regionerna att samverka med kommunerna inom
kommittéernas ansvarsområde. I de reglementen som regionerna
fastställer för sina läkemedelskommittéer kan utläsas att några regioner har valt att inkludera representanter från den kommunala hälso311
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och sjukvården i läkemedelskommittén. Representanten är i flera fall
en MAS. I andra reglementen finns inte någon sådan representation
återspeglad.
I Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer gjorde utredningen bedömningen att en huvudsaklig del av
kunskapsstödet till kommunerna bör ske via vårdkommittérna. Kommunernas roll var en dimension som kommenterades på olika sätt av
remissinstanserna. Det lyftes särskilt att kommunen har eget ansvar
för sin kunskapsstyrning i sin roll som huvudman och att fokus bör
ligga på att stärka kommunen i den rollen.
Särskilda förutsättningar i kommunal hälso- och sjukvård
Den kommunala hälso- och sjukvården präglas av andra förutsättningar än den hälso- och sjukvård som regionerna är huvudman för.
En skillnad är kommunernas olika storlek och befolkningssammansättning, en annan att det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård inte är identiskt över landet då avtalen regioner och kommuner
emellan uppvisar vissa variationer. Särpräglande för den kommunala
hälso- och sjukvården är också att den främst tillhandahålls i individers hem (privat hem eller boende). En stor andel av de individer
som får insatser från den kommunala hälso- och sjukvården får också
insatser från den sociala omsorgen. Av Socialstyrelsens rapport
Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre framgår det
t.ex. att 71 procent av de äldre personer som fick kommunala hälsooch sjukvårdsinsatser också hade socialtjänstinsatser i ordinärt boende.22 Det gör att den personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter ofta arbetar ensam hemma hos patienten och som regel
utför både sociala omsorgsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser.
En stor andel av de personer som får insatser från den kommunala
hälso- och sjukvården är personer med flera diagnoser eller komplex
problematik, såsom multisjuka äldre. Karaktären på hälso- och sjukvårdsinsatserna gör också att kompetensprofilen på kommunal vårdpersonal delvis skiljer sig från den i regionerna. Kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvård upp till läkarnivå och anställer därför
personalkategorier som sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, fysioterapeuter, arbetsterapeuter etc. Organisatoriskt är den
22

Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre. 2019.
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kommunala hälso- och sjukvården i regel del av kommunens socialförvaltning med en socialchef eller liknade som högsta tjänsteman.
Som noterats ovan har kommunerna också en särskild utmaning i att
klara den grundläggande kompetensförsörjningen.
Hela kunskapsstyrningen i den kommunala hälso- och sjukvården, inklusive det lokala förbättringsarbetet, präglas av denna kontext.
Kommunernas kunskapsstyrning utvecklas successivt
Varje kommun och region har ett ansvar att bedriva kunskapsstyrning, i och med skyldigheten att tillförsäkra tillämpning av vetenskap och beprövad erfarenhet, systematiskt kvalitetsarbete etc. i
hälso- och sjukvården. (Se vidare kapitel 7 och 8 om regionernas
respektive kommunernas arbete med kunskapsstyrning.) I ljuset av
detta instämmer vi med de remissinstanser på Kunskapsstödsutredningens betänkande som har givit uttryck för att kommunen har ett
eget ansvar för sin kunskapsstyrning och att fokus bör ligga på att
stärka kommunen i den rollen. Vi menar vidare att stödet till det
lokala förbättringsarbetet är, och måste vara, en integrerad del av den
lokala kunskapsstyrningen, både i regioner och kommuner. Samarbetet mellan regioner och kommuner i detta är också helt centralt.
Trots komplexiteten i förutsättningarna för kunskapsstyrning i
kommunerna kan en tydlig utveckling noteras under de senaste åren.
Kommunal hälso- och sjukvård har successivt kommit högre upp på
dagordningen i de nationella forum där dialog förs om kunskapsstyrning. Kommunernas samarbete med varandra, med regionerna
och med staten har också utvecklats. De regionala samverkans- och
stödstrukturerna (RSS) är ett exempel på lokal kunskapsstyrning i
kommunerna, inklusive stöd till lokalt förbättringsarbete, som har
byggts upp i ett samarbete mellan flera aktörer. RSS byggdes upp på
basis av överenskommelser mellan regeringen och SKR, inkluderande statlig finansiering, under perioden 2010–2016. Efter uppbyggnadsfasen ansvarar kommunerna själva för finansieringen. Det
kommunala ansvaret och den lokala anpassningen gör också att RSS
uppbyggnad och funktion i dag varierar över landet. Enligt regeringens och SKR:s överenskommelse för 2016 skulle SKR, Socialstyrelsen och RSS i samverkan med andra centrala aktörer ta fram en
modell för att säkerställa långsiktig samverkan mellan olika aktörer
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på olika samhällsnivåer. Gemensamt föreslog parterna ett arbete i
form av ett Partnerskap – Partnerskapet för samverkan mellan
nationell nivå och de regionala samverkans- och stödstrukturerna till
stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten och närliggande hälsooch sjukvård. I dag samverkar staten aktivt med RSS genom Socialstyrelsens roll i partnerskapet. Se vidare kapitel 8. Ur perspektivet
kunskapsstyrning i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
torde RSS i dag vara den mest utvecklade samverkansstrukturen
mellan kommuner samt mellan kommuner och regioner på länsnivå.
RSS samverkar även i ett nationellt nätverk. Enligt de personer
utredningen talat med utgör samverkansstrukturen en väsentlig del
av kommunernas lokala kunskapsstyrning. Samtidigt framförs att
RSS behöver fortsätta förvaltas och utvecklas. I dialogen har bl.a.
framförts att förstärkt hälso- och sjukvårdskompetens kunde stärka
samverkansstrukturen ytterligare.
Som framgår av kapitel 7 och 8 medverkar kommunerna också i
allt större omfattning i arbetet inom regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning. Kommunerna deltar där i nationella programområden för psykisk hälsa, barn och ungas hälsa, äldres hälsa, levnadsvanor, rehabilitering och habilitering samt i primärvårdsrådet.
Eftersom regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning
arbetar både nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt i bemärkelsen
på regionnivå, innebär kommunernas involvering att det också finns
eller utvecklas ett samarbete mellan regioner och kommuner lokalt.
Svaren på utredningens enkät återspeglar också detta, om än i andra
ordalag. I svaren beskrivs ett antal samarbeten, dessa företrädelsevis
inom ovan nämnda områden.
Kommunernas delaktighet i regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning fortsätter att utvecklas successivt. Det utvecklas
också parallellt med att kommunerna fortsätter utveckla sitt eget
kunskapsstyrningsarbete. För att bästa möjliga kunskap ska kunna
användas i varje patientmöte måste samarbetet mellan kommunens
verksamheter – särskilt hälso- och sjukvård och socialtjänst – likväl
som samarbetet mellan kommuner och regioner fungera. Det kräver
också ett väl fungerande samarbete med de statliga myndigheterna
på området.
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Hälso- och sjukvårdskompetenser som behövs i alla kommuner
Lagstiftningen föreskriver att funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska finnas i alla kommuner medan funktionen
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) är frivillig. Det har
framförts till vår utredning att det borde läggas ett förslag på rättslig
reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för kommunerna
att ha en MAR på motsvarande sätt som kommunernas skyldighet
att ha en MAS. Vi har i utredningen tittat på frågan utifrån frågeställningen om detta vore ett effektivt sätt att stärka det lokala förbättringsarbetet. Som argument för en rättslig reglering har professionsföreningen Fysioterapeuterna bl.a. pekat på att tillgången till
rehabilitering inom den kommunala äldreomsorgen varierar stort
över landet trots att alla har lika rätt till vård och behandling enligt
hälso- och sjukvårdslagen och att det är angeläget att lagstifta om
MAR inom kommunal verksamhet för att öka tillgången till evidensbaserad rehabilitering.23 MAR-nätverket har i dialog med utredningen även framfört att det finns större möjligheter att säkerställa
de hälsofrämjande, förebyggande och habiliterande/rehabiliterande
insatserna i en verksamhet om också MAR, inte enbart MAS, finns i
verksamheten. I dialogen framhölls även bl.a. sambandet mellan
tidiga förebyggande och rehabiliterande insatser till sköra personer,
exempelvis äldre, och behovet av sociala omsorgsinsatser. Det framfördes att det finns stora vinster i detta både från individens perspektiv då denne längre eller i större utsträckning klarar att leva ett
självständigt liv och från ett samhällsekonomiskt perspektiv då kostnaderna för social omsorg kan minska.
Från utredningens perspektiv uppfattar vi att kärnan i det som
framförs i dialogen är behovet av att rehabiliterande kompetens finns
i alla kommuner och att personal med den kompetensen har goda
förutsättningar att utföra sitt arbete. Vi delar den bedömningen.
Som vi ser det kan detta åstadkommas på olika sätt och frågan har
flera olika dimensioner. Vissa åtgärder kan krävas för att tillförsäkra
att personal med rätt kompetens finns i organisationen. Andra åtgärder krävs för att tillförsäkra att denna personal har goda förutsätt23

Ättestupa eller folkhälsomål – Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering, framtaget av Sektionen för Äldres hälsa inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), samt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och deras Äldreutskott.
www.fysioterapeuterna.se/globalassets/_distrikt/sormland/attestupa_eller_folkhalsomal_111
018.pdf.(hämtad 20.03.20).
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ningar att utföra sitt arbete. Frågan om hälso- och sjukvårdspersonalens praktiska förutsättningar att utöva sitt arbete omfattar, som
vi belyst i ovan, en komplex problematik.
Från utredningens sida har vi, med utgångspunkt i vårt direktiv, i
första hand fokus på strukturella åtgärder för att stärka vårdens
förbättringsarbete. Vi bedömer det som möjligt att en obligatorisk
MAR-funktion skulle kunna bidra till ett stärkt implementeringsoch förbättringsarbete i kommunerna. Samtidigt menar vi att frågan
om en sådan eventuell reglering bör belysas ur ett bredare perspektiv. Den behöver också analyseras på djupet. Vi menar vidare att det
finns fler sätt att verka för en förstärkt rehabiliterande kompetens i
det lokala implementerings- och förbättringsarbetet. I ljuset av vårt
direktiv väljer vi att i vår utredning inte analysera en eventuell MARreglering på djupet. Detta gör vi utifrån två skäl. Den första är att en
sådan eventuell reglering berör många fler aspekter av hälso- och
sjukvården än det lokala implementerings- och förbättringsarbetet.
Den andra är att vi bedömer att det finns andra åtgärder som skulle
ha större strukturell effekt på just ett sådant arbete. Bland annat
pågår ett arbete på Socialstyrelsen som relaterat till detta. I Socialstyrelsens åtgärdsplan för kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, utarbetad i samarbete med RSS och SKR, pågår ett insatsområde som heter Stöd för kunskapsbaserad omvårdnad, prevention,
rehabilitering och habilitering m.m. Arbetet inkluderar flera delar.
Bland annat kommer ett kunskapsstöd om rehabilitering tas fram
under 2020 och Socialstyrelsen avser pröva förutsättningarna för att
genomföra en hälsoekonomisk analys avseende den samhällsekonomiska nyttan av att satsa på rehabilitering.24
Vi ser också att det finns ytterligare kompetenser som kan behöva
stärkas inom det lokala implementerings- och förbättringsarbetet i
kommunerna, såsom medicinsk kompetens samt kunskap om
förbättringsarbete. De strukturer som vi bedömer allra mest centrala
som stöd till lokalt implementerings- och förbättringsarbete är väl
fungerande kunskapsstyrning i kommunerna och en väl utvecklad samverkan mellan kommuner och regioner i dessa frågor. I detta arbete
kan och bör samtliga hälso- och sjukvårdskompetenser mötas. Som
noterat ovan torde RSS i dag vara den mest utvecklade samverkansstrukturen, avseende kunskapsstyrning i socialtjänst och kommunal
hälso- och sjukvård, mellan kommuner samt mellan kommuner och
24

Socialstyrelsen. Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård – delredovisning. 2020.
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regioner på länsnivå. Vi uppfattar att RSS-strukturen är olika uppbyggd och fungerar olika väl i olika delar av landet. Generellt är
fokuset i RSS på kunskapsstyrning inom socialtjänsten snarare än på
kommunal hälso- och sjukvård. Med detta fokus följer också att
hälso- och sjukvårdskompetensen inom RSS-stukturen generellt sett
inte är lika väl utbyggd som kompetensen avseende social omsorg.
Vi menar att det är angeläget att hälso- och sjukvårdsfokus och
hälso- och sjukvårdskompetens stärks inom RSS-strukturen. Den
förstärkningen kan behöva omfatta flera olika professionsgrupper,
anpassat till situationen i olika kommuner och län. Det är samtidigt
viktigt att ett förstärkt fokus utgår från en syn som integrerar
insatser från den kommunala hälso- och sjukvården med insatser
från socialtjänsten. Detta innebär också att man behöver se och
beakta behovet av ett väl utvecklat samarbete med regionerna. Detta
samarbete är inte minst viktigt för att tillförsäkra att även medicinsk
kompetens finns tillgänglig för den kommunala hälso- och sjukvården. För att tillförsäkra tillräcklig medicinsk kompetens i alla
kommuner behövs både adekvata förutsättningar för MAS-funktionen och ett väl utvecklat samarbete med läkare i regionen. Vi menar
att tillgång till bred hälso- och sjukvårdskompetens – inkluderande
medicinsk, rehabiliterande och omvårdande – behövs i alla kommuner. Genom en förstärkning av RSS-strukturen som sådan och en
förstärkning av hälso- och sjukvårdskompetensen i denna kan det
lokala implementerings- och förbättringsarbetet stärkas på ett både
strukturellt och innehållsmässigt plan.
Samverkan mellan regioner och kommuner centralt – särskilt i ljuset
av omställningen mot en nära vård
En väl fungerande samverkan mellan regioner och kommuner som
sjukvårdshuvudmän är angeläget av flera skäl, inte minst för att
kunna åstadkomma en personcentrerad vård av god kvalitet. Frågan
har lyfts i flera olika sammanhang och vi vill understryka vikten av
denna samverkan även från vår utrednings perspektiv. Vi vill i sammanhanget särskilt betona att samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen måste inkludera en gemensam kunskapsuppbyggnad, adekvat
kunskapsöverföring samt gemensamma lärmiljöer. Regioner och
kommuner måste samverka för en ändamålsenlig kunskapsstyrning
som utgår från en personcentrerad vård och omsorg av god kvalitet.
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Samverkan måste bygga på tillit, ömsesidigt ansvar och lärande över
huvudmanna- och professionsgränser. Vi vill understryka att fokus i
denna samverkan måste läggas på det gemensamma, inte på gränsdragningen mellan huvudmännen. Samverkan relaterat till kunskap
är särskilt central i ljuset av omställningen mot en mer nära vård.
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård har
våren 2020 lämnat förslag på området i betänkandet God och nära
vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem25.
Nämnda utredning har bland annat haft i uppdrag att utreda och
lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas, hur
gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut samt att undersöka
hur förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter
och brukare i alla åldrar med omfattande och komplexa vårdbehov
kan förbättras. Utredningen påtalar att hälso- och sjukvården är ett
delat ansvar mellan regioner och kommuner och att detta innebär att
det också är ett delat ansvar att beskriva och bygga ihop hälso- och
sjukvårdssystemet på ett tydligt sätt för både patienter och medarbetare. De lyfter att det är ett viktigt arbete där nära samverkan
krävs för att skapa förutsättningar för goda arbetsmiljöer för hälsooch sjukvårdens medarbetare och ett begripligt hälso- och sjukvårdssystem för invånare, liksom för patienter och närstående. Utredningen lämnar bland annat förslag om att stärka samverkan
mellan huvudmännen, detta utifrån kommunernas ökade åtagande
som huvudman för hälso- och sjukvård sedan gällande rätt utformades. För att tydliggöra kraven på samverkan föreslår utredningen
att regioners och kommuners särskilda samverkansansvar med varandra vid planering och utveckling av hälso- och sjukvården förtydligas i lagstiftningen. En annan relaterad slutsats de drar är att det
behövs en stärkt samverkan på primärvårdsnivå, detta för att
säkerställa att patienten får en sammanhängande hälso- och sjukvård
oavsett huvudman. Därför föreslår utredningen en ny bestämmelse
i hälso- och sjukvårdslagen som ålägger kommuner och regioner att
upprätta en gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma vårdnivån primärvård i länet. Nära relaterat till ovanstående
är också ett förslag om att det ska lagregleras att där det bedrivs
hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas de förutsättningar för
samverkan som behövs för att en god vård ska kunna ges. Syftet med
25
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det sistnämnda är enligt utredningen att tydliggöra kraven på ett
hälso- och sjukvårdssystem som hänger ihop, även på utförarnivå.
Detta genom att i hälso- och sjukvårdslagen förtydliga att god vård
kräver förutsättningar för samverkan, på samma sätt som att den
kräver den personal, de lokaler och den utrustning som behövs.
Ovanstående är ett urval av utredningens förslag och bedömningar.26

13.3

Statliga insatser för att stärka lokala
förutsättningar

I det ovanstående har vi dels belyst förslaget om vårdkommittéer
som ett potentiellt instrument att stärka det lokala implementeringsoch förbättringsarbetet, dels belyst ett bredare perspektiv, och en
bredare problembild, avseende förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Vi menar att staten behöver se på förslaget om
vårdkommittéer med beaktande av den bredare problembilden. Staten
bör fråga sig vilka statliga insatser som skulle kunna ge märkbara
positiva effekter på de lokala förutsättningarna för att arbeta kunskapsbaserat, i relation till vilka insatser som skulle kunna ha en mer
begränsad effekt. Den potentiella effekten bör vidare ställas i relation till statens ansvar för hälso- och sjukvården och insatsens eventuella påverkan på den kommunala självstyrelsen.
Som vi har konstaterat är vår konklusion att vi sammantaget inte
ser tillräckliga skäl för att skapa en ny lag om vårdkommittéer, men
att staten alltjämt har ett legitimt intresse av att verka för det bakomliggande syftet med förslaget om vårdkommittéer. Syftet är att
stärka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat i såväl regioner
som kommuner, så att bästa möjliga kunskap verkligen implementeras och tillämpas i hälso- och sjukvården.
Staten vidtar redan i dag flera åtgärder relaterade till den bredare
problembilden. Etiketten på arbetet är sällan stöd till implementering, förbättringsarbete eller kunskapsstyrning. Syftet med arbetet är
dock detsamma, dvs. att bidra till kompetens och kvalitet i verksamheterna. Bland annat har Socialstyrelsen helt nyligen, på uppdrag
av regeringen, inrättat ett nationellt vårdkompetensråd. Rådet ska
långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom hälso- och vården. Uppdraget
26
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inriktas i dag på de professioner eller kompetenser som kräver högskoleutbildning. Socialstyrelsen har dock också i uppdrag att till
2021 analysera och föreslå hur rådet på sikt ska kunna omfatta fler
professioner och kompetenser som t.ex. undersköterska och specialistundersköterska.27 Regeringen har också nyligen tillsatt en
Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre28. Vidare har regeringen ingått flera överenskommelser med SKR som i praktiken syftar till att upprätthålla och utveckla
kvalitet i verksamheterna. En sådan överenskommelse är God och
nära vård 2020. I denna ingår bland annat utvecklingsområdet Goda
förutsättningar för vårdens medarbetare, inom vilket också avsätts
särskilda medel till kommunerna som fördelas via RSS. I överenskommelsen utvecklas bland annat att en central förutsättning för
omställningen till en nära vård är en ändamålsenlig kompetensförsörjning. Medarbetarnas kompetens är viktig för att bedriva och
utveckla en vård av hög kvalitet. Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) bedriver tillsyn av hälso- och sjukvårdens verksamheter utifrån
gällande regelverk, bl.a. avseende ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete. Flera myndigheter arbetar också löpande med kunskapsstyrning i samarbete med regioner och kommuner. Dessa är
bara några exempel på statligt agerande.
Vi inkluderade i utredningens enkät till regioner och kommuner
en fråga om hur de anser att staten bör stödja kunskapsgenerering,
implementering och kontinuerligt lärande. Svaren återges i kapitel 10.
Regionernas svar handlar bl.a. om att staten bör iklä sig en samordnande roll, att staten kan utveckla och tillgängliggöra kunskapsunderlag om implementering och förbättringsarbete samt att staten
behöver arbeta med uppföljning. Några av de regioner som lyfter
vikten av uppföljning tar sin utgångspunkt i statens behov av information för att följa läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården,
andra tar sin utgångspunkt i statens möjlighet att stödja förbättrade
förutsättningar för huvudmän, vårdgivare och profession att arbeta
med uppföljning inom ramen för det lokala förbättringsarbetet. Vidare
efterfrågas arenor för dialoger mellan politik, beslutsfattare och professioner. Utredningen tolkar detta som ett uttryck för ett upplevt
behov av att aktörer på olika nivåer och med olika uppdrag i hälso27

Socialdepartementet. Inrättande av ett nationellt vårdkompetensråd. Dnr S2019/03995/FS
(delvis).
28
S2019:04 Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg
om äldre.
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och sjukvårdssystemet samtalar mer med varandra om läget och
utvecklingen i detta. Kommunerna uttrycker sig i sina svar generellt
sett positivt till stöd från staten i att ta fram kunskapsstöd, bl.a.
nationella riktlinjer. Det finns dock en uttryckt önskan om att staten
i högre utsträckning ska utforma kunskapsstöd med utgångspunkt i,
eller särskilt anpassade till, kommunernas behov. Kommunerna uttrycker sig även positivt om att staten skulle ta en mer aktivt stödjande roll i relation till det lokala förbättringsarbetet. Förslag på hur
detta kan göras handlar i mångt och mycket om att tillhandahålla
någon typ av metodstöd för implementering och förbättringsarbete.
I frågor avseende mer strukturella förutsättningar lyfte kommunerna bl.a. vikten av att eventuella stimulansbidrag avseende hälsooch sjukvård tilldelas både kommuner och regioner, så att kommunernas hälso- och sjukvårdsuppdrag speglas i tilldelningen av statliga
resurser. Bättre samverkan mellan statliga myndigheter liksom starkare incitament för samverkan mellan kommuner och regioner var
ytterligare utvecklingsområden som nämndes.
Mycket av de stöd som regioner och kommuner efterfrågat i enkätsvaren är uppgifter som staten i någon utsträckning redan arbetar
med. Statens roll i tillämpning/förbättringsarbete handlar i mångt
och mycket om att bidra till så goda förutsättningar som möjligt.
Samtidigt är arbetet en stegvis process och kräver kontinuerliga prioriteringar avseende vilken statlig insats som gör mest nytta.
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Ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad
vård

• Utredningen ser den nationella uppföljningen och vårdens förbättringsarbete (som innebär tillämpning och förutsättningar
för tillämpning) som viktiga delar av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (se avsnitt 2.6).
• För att systemet som helhet ska arbeta mot målen i hälso- och
sjukvården på ett effektivt sätt är det viktigt att
1. aktörerna i systemet ser sig som delar av ett gemensamt
system och har förståelse för vad målen innebär för ansvar,
roller och verksamheter,
2. det finns strukturer för hur frågor och behov ska prioriteras gemensamt i systemet för att nå målen,
3. resurser och kompetens användas på ett klokt sätt i systemet.
• Ledarskapet på alla nivåer är centralt för att få aktörerna att
arbeta mot samma mål på ett effektivt sätt med de prioriteringar och arbetssätt som krävs. Ledarskapet och ledarens roll
som kulturbärare är viktig för det man vill uppnå. Utredningen har ett särskilt fokus på staten och ser där ett behov av
att myndighetsstyrningen stödjer ett nationellt sammanhållet
system.
Som tidigare konstaterats ser utredningen den nationella uppföljningen och vårdens förbättringsarbete (som innebär tillämpning och
förutsättningar för tillämpning) som viktiga delar av ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (se avsnitt 2.6). För
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att de insatser som initieras baserat på den nationella uppföljningen
ska få bästa möjliga effekt och vårdens förbättringsarbete ska kunna
utvecklas – utredningens båda huvuduppdrag – behöver systemet
som helhet fungera. Med ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård avser utredningen att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Systemet är ett verktyg
för att i högre grad nå målen med hälso- och sjukvården och därigenom öka värdet för patienter. Utredningens bedömning är att om
man i större utsträckning skulle driva en utveckling att verka mer
tillsammans som ett system skulle värdet för patienter öka och
resurser frigöras. Om alla aktörer väljer att se sig som delar av ett
nationellt system för kunskapsbaserad vård kan man säga att ett
sådant redan finns. I nästa steg handlar det om hur aktörerna ska
utveckla sina verksamheter så att systemet blir sammanhållet.
Som beskrivs i avsnitt 12.3 är det centralt att beakta att lösningen
på ett identifierat problem kan ligga i olika delar av systemet. Om
man t.ex. ska analysera vilka statliga insatser som bör vidtas i ljuset
av den nationella uppföljningen och analysen av denna, så bör de
möjliga alternativen identifieras och värderas utifrån hela det sammanhållna systemet för kunskapsbaserad vård. Exempelvis kan man
i ett fall behöva stärka förutsättningarna för att vården ska kunna
tillämpa tillgänglig kunskap och professionerna arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och i ett annat fall kan det vara ny
kunskap som behöver tas fram (se figur 14.1).
I detta kapitel belyser vi några grundläggande faktorer som utredningen anser behövs för att systemet ska bli sammanhållet och
därmed också stärka de förslag som utredningen lägger avseende
nationell uppföljning och vårdens förbättringsarbete.

14.1 Att arbeta tillsammans mot en gemensam målbild
I kapitel 5, 7 och 8 presenteras statens, regionernas och kommunernas arbete med kunskapsstyrning. Det sker ett visst samarbete
mellan aktörerna i dag, men vi ser att det arbete som görs kan förstärkas ytterligare om det på ett tydligt sätt blir en integrerad del i
ett för alla aktörer gemensamt system för kunskapsbaserad vård.
I ett optimalt fungerande system planeras och genomförs arbetet
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med beaktande av och i samverkan med de andra aktörerna. I detta
avsnitt vill vi kort belysa vad det kan innebära avseende målbild,
prioriteringar av frågor samt användning av resurser och kompetens.
14.1.1

Målbild

Centralt med gemensam syn på vad målbilden är, vad den innebär
samt vad som krävs för att kunna arbeta mot den
De lagstadgade målen med hälso- och sjukvården (se kapitel 2) har i
olika sammanhang utvecklats i en rad mål och visioner (se box 14.1).
Exemplen visar att man lägger lite olika fokus, men i stort adresserar
de olika aspekter av vårdens kvalitet, jämlikhet och effektivitet.
Grunden i målbilden bör vara det som patienter värdesätter, dvs. vad
som är viktigt avseende varje patients hälsa och vård. Även för de mer
övergripande bedömningarna av jämlikhet och effektivitet i vården
bör värdet för patienter vara utgångspunkten. Dessa värderingar kan
skilja sig mellan grupper av patienter med exempelvis olika diagnoser, olika åldrar eller socioekonomi.
Kunskapen om olika patientgruppers värderingar är således grundläggande, exempelvis vid beslut om vad som bör följas upp, eller
vilken ny kunskap som behöver utvecklas. Men det handlar om att
tillämpa relevant kunskap om patientvärderingar avseende den specifika frågan man arbetar med. Denna kunskap kan man t.ex. få genom
forskning kring patientvärderingar eller patientmedverkan. Att lyssna
på patientgrupper är därmed viktigt, men behöver inte betyda att de
med starkast röst är dem som är mest relevanta att lyssna till eller att
man kan bortse från patientgrupper som inte kan göra sig hörda på
egen hand.
Förutom tydlighet och kunskap om vad målbilden är, och kanske
mer centralt än de enskilda målbeskrivningarna, är att ha en gemensam syn på vad man lägger in i olika begrepp. Exempelvis kan nämnas
begreppet jämlik vård som ofta lyfts och betonas, men som sällan
ges en närmare beskrivning. Beroende på om man lägger tyngdvikten
på geografisk jämlikhet (jämlikt över landet), jämlikhet mellan befolkningsgrupper (jämlikt mellan kön, ålder, socioekonomi etc.) eller
behovsbaserad jämlikhet (de med störst behov ska prioriteras), påverkas vilka frågor och behov som man lyfter i systemet samt hur
man arbetar med dem.
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Box 14.1 De lagstadgade målen i HSL och exempel på visioner
– 3 kap. 1 § HSL: Målet med hälso- och sjukvården är en god
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården
ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.
– Regionernas vision: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa
– tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
– Vision för nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i
hälso- och sjukvården 2020–2024: God och säker vård – överallt och alltid.
– Vision eHälsa: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att
underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa
och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad
självständighet och delaktighet i samhällslivet.
– Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken i budgetpropositionen
2020: Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken är att befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad och effektiv hälso- och
sjukvård av god kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik,
jämställd och tillgänglig.
14.1.2

Prioriteringar av frågor

Helhetsgrepp behövs avseende prioriteringar av frågor utifrån målen
Det finns inte möjlighet att hantera alla frågor eller behov som
identifieras genom den nationella uppföljningen eller av olika aktörer såsom patienter och brukare, professioner, kommuner, regioner
eller myndigheter. Därför sker av nödvändighet en prioritering av
dessa och således en nedprioritering av andra. För att systemet ska
bli ändamålsenligt är det centralt att de prioriteringsprocesser som
används är transparenta, systematiska och utformade utifrån de
gemensamma målen. Prioriteringsprocesser utarbetas i dag på flera
olika håll bl.a. inom regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, på enskilda myndigheter och i samverkansforum såsom
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjuk326
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vård. Varje prioritering i sig kan vara ändamålsenlig i det smala perspektivet (t.ex. en myndighets prioritering av vilken fråga som ska
adresseras i en viss typ av rapport), men det är centralt att systemet
som helhet adresserar det som är viktigast för att nå målen och att
viktiga frågor inte faller mellan stolarna. Exempelvis kan sägas att
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning fångar många
specifika diagnosområden, vilket kan vara ändamålsenligt ur vissa
avseenden, men samtidigt finns det risk att viktiga frågor som rör
andra patientgrupper eller hälsorelaterade behov missas. Att se ett
nationellt sammanhållet system som en helhet kan också vara ett sätt
att se hur olika prioriteringsprocesser kan komplettera varandra.
Exempelvis skulle staten kunna säkerställa att de frågor som inte tas
omhand inom ramen för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning fångas upp. Det kan t.ex. vara vissa frågor som inte är
diagnosspecifika. Ett helhetsgrepp om prioriteringar av frågor är
således enligt utredningen centralt.
Utredningen vill kommentera några områden som kan behöva
uppmärksammas särskilt i fråga om prioriteringar i ett nationellt sammanhållet system:
• Kommunal hälso- och sjukvård och dess kontext. Att säkerställa att
den kommunala kontexten blir inkluderad i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård blir än mer viktigt i
omställningen mot en nära vård. Mycket av det som görs i systemet i dag rör vård för specifika diagnosgrupper med relevans för
den regionala hälso- och sjukvården. I dag bedrivs det t.ex. inte
uppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården i samma
utsträckning som för den vård som bedrivs av regionerna. Detta
kan innebära att brister i kvalitet och patientsäkerhet inte blir
uppmärksammade, till exempel avseende en säker och effektiv läkemedelsanvändning. Dessutom bedrivs det betydligt mindre praktiknära forskning inom den kommunala hälso- och sjukvården
och den kommunala kontexten adresseras inte i samma grad i
systematiska översikter och vägledningar. Det betyder bl.a. att
inte alla kunskapsstöd är utformade efter den kommunala hälsooch sjukvårdens behov och förutsättningar. Vårdens kontext,
ofta med ensamma behandlare som utför vården i patientens hem,
påverkar hur åtgärder utförs samt potentiellt även deras effekter
och risker.
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• Interprofessionellt perspektiv. Det är centralt att ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård inkluderar den
varierande typ av kunskap som är relevant i vården – alla professioner inom hälso- och sjukvården bör ha förutsättningar för att
arbeta evidensbaserat och ha tillgång till bästa möjliga kunskap
inom sitt område. Expertkompetens inom samtliga kunskapsområden i vårdprocessen – omhändertagande, omvårdnad, diagnostik, medicin, rehabilitering m.m. – behövs i samtliga delar av
systemet. Förutsättningarna ökar då också för en gemensam förståelse och samsyn utifrån ett personcentrerat och interprofessionellt perspektiv. En grundförutsättning för att arbeta kunskapsbaserat är att det finns förutsättningar för alla olika professionsgrupper att agera utifrån sin profession. Det handlar bl.a. om
att ha adekvat utbildning, att ha möjlighet till vidareutbildning
och fortbildning, men även om kontinuitet och andra faktorer (se
kapitel 13).
• Hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande insatser samt egenvård. I workshopar, samtal med patientreferensgruppen och i
andra dialoger har ett flertal personer lyft att hälsofrämjande och
förebyggande arbete liksom rehabilitering ofta kommer på en
underordnad plats när kunskap genereras, tillämpas och följs upp.
Detta trots att det finns potentiellt stora vinster inom dessa fält
både ur individens och det samhällsekonomiska perspektivet. Ett
annat område som lyfts i detta sammanhang är egenvård. Här
efterfrågas kunskapsbaserade underlag som kan vara till stöd vid
egenvård. Egenvårdsrådgivning med innehåll av skiftande karaktär och ur många olika aspekter ges av flera olika aktörer, bl.a. av
apoteken. Det är viktigt att berörda aktörer informeras om de
kunskapsbaserade underlagen som finns inom hälso- och sjukvården så att rådgivningen är densamma oavsett aktör. Det är
också viktigt att de erfarenheter som görs, t.ex. på apoteken, kan
återkopplas till hälso- och sjukvården på ett systematiskt sätt. Vi
ser att alla nämnda områden är särskilt viktiga i ljuset av den
demografiska utvecklingen samt omställningen mot en nära vård.
• Vara ett stöd på olika beslutsnivåer. Förutsättningarna för de
beslut som fattas i mötet mellan patient och profession skapas i
beslut på många andra nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet, från
den lokala till den nationella. Ageranden och beslut i omvärlden,
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bl.a. på EU-nivå, kan också påverka i olika grad. (figur 14.1).
Därför är det centralt att systemet skapar förutsättningar för dessa
beslut att vara kunskapsbaserade i hela kedjan. På policynivå
handlar det om att politikerna ska ha tillgång till faktabaserade
underlag för sina politiska beslut.
Figur 14.1

Beslut fattas på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet,
vilka avgör förutsättningarna för de beslut som sedan tas i mötet
mellan patient och profession. Figuren illustrerar exempel på
beslutsfattare, där den röda texten står för politiska
beslutsfattare och den svarta för övriga beslutsfattare. Systemet
finns i en omvärld, såväl nationell som internationell, som också
kan påverka i olika grad.
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Användning av resurser och kompetens
Potential finns att använda aktörernas kompetens och resurser klokare
För att systemet ska arbeta effektivt mot målen i hälso- och sjukvården behöver man säkerställa att resurser kan användas på ett ändamålsenligt sätt i systemet. Det kan t.ex. handla om att man genom
samarbeten och tekniska lösningar skapar förutsättningar för optimal användning av den data som genereras.
Det är dessutom viktigt med samsyn kring vilka metoder och
processer som krävs för att den kunskap som genereras, tillämpas
och följs upp ska vara tillförlitlig och relevant. Då kan det som
genereras av en aktör tas vidare av en annan. En rad olika aktörer är
involverade i generering och uppföljning av den kunskap och vägledning som tillämpas i vården. Finns en samsyn om metoder och processer så underlättas samarbeten och man kan undvika dubbelarbete.
Om utgångspunkten är vad man i systemet som helhet behöver lösa,
kan ändamålsenliga processer utvecklas t.ex. genom att använda
myndigheternas specialiserade metodkompetens och huvudmännens sakkunskap på ett mer integrerat sätt.
Det blir särskilt viktigt att rätt kompetens finns och används när
kunskap behöver genereras snabbt, eller beslut behöver fattas trots
en osäker kunskapsbas. Utredningen anser att den höga metodkompetens som finns på myndigheterna kan behöva utvecklas till att
bättre kunna göra bedömningar om vad som är tillräckligt tillförlitligt underlag vid olika beslut och hur man kan snabba upp processer
där så behövs.

14.2 Styrning och ledning
För att få aktörer som ingår i ett sammanhållet system att arbeta mot
samma mål på ett effektivt sätt med de prioriteringar och arbetssätt
som krävs, är ledarskapet på alla nivåer centralt. Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys speglar ledarskapets betydelse i rapporten
Åt samma håll, där myndigheten skriver att
Hälso- och sjukvården står under ett starkt förändringstryck. För att
möta dagens och morgondagens utmaningar kommer det i många fall
inte räcka med kontinuerligt utvecklingsarbete i enskilda verksamheter.
Det kommer även behövas utveckling av hela hälso- och sjukvårdssystemet. I det arbetet har ledarskapet i hälso- och sjukvården en nyckel330
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roll. Ledare och chefer kommer i ökande utsträckning behöva skapa
förutsättningar för gränsöverskridande verksamhetsutveckling och nya
lösningar med patienters, brukares och befolkningens behov i centrum.

I vårt uppdrag har vi ett särskilt fokus på staten. Staten ansvarar genom
regeringen för den övergripande hälso- och sjukvårdspolitiken. I perspektivet hur staten ska agera i ett sammanhållet system är regeringen och den statliga styrningen central. Det är regeringen som
sätter ramarna för respektive myndighets uppdrag och uppgifter. Myndigheterna är fristående och jämlika, dvs. ingen myndighet bestämmer över någon annan. Regeringen har ett ansvar i hur den styr sina
myndigheter för att ge dem goda förutsättningar att agera. Det kan
t.ex. handla om att vara tydlig i sin styrning och inte ge motsägelsefulla
eller överlappande styrsignaler. Regeringen kan också föreskriva hur
myndigheterna ska förhålla sig till varandra, t.ex. att de ska samverka
och samordna sig i olika frågor.
Utredningen har sett flera exempel på behovet av en utvecklad
myndighetsstyrning. Till exempel visar vår kartläggning av rapporter
om uppföljning att det finns en tendens att regeringen ger många
uppdrag i förhållande till vad man, enligt vad vi har erfarit, mäktar
med att ta emot och hantera. Flera myndigheter har gett uttryck för
att regeringen inte alltid är tydlig i sin styrning och att det ibland är
svårt att förstå vad det är regeringen behöver. Vi uppfattar också att
regeringen i sin styrning av sina myndigheter inte alltid samspelar
med den utveckling som sker på kunskapsstyrningsområdet där myndigheterna och huvudmännen har inlett ett närmare samarbete. Ett
exempel på det är överenskommelsen om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Utifrån ett helhetsperspektiv borde det av
överenskommelsen även ha framgått på ett tydligt sätt vilken roll
statliga myndigheter såsom Socialstyrelsen och SBU har i relation
till detta arbete. I ett sammanhållet system borde det bygga på en
kedja av kunskap där det som myndigheter tar fram omsätts av
regionerna och kommunerna. Genom att myndigheternas roller inte
framgår i överenskommelsen riskerar det att leda till otydligheter i
vem som bör göra vad.
Frågan om regeringens styrning av sina myndigheter har tagits
upp av andra utredningar före oss. Gemensamt för flertalet är att de
pekar på behovet av minskad detaljstyrning och långsiktiga förutsättningar för att åstadkomma ändamålsenliga resultat. Regeringen
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verkar dela den bilden. I budgetpropositionen för 20201 skriver regeringen att det är angeläget att regeringens styrning av statsförvaltningen även fortsättningsvis är långsiktig, strategisk, helhetsinriktad,
sammanhållen, verksamhetsanpassad och tillitsbaserad. Detaljstyrning bör undvikas, såvida det inte finns tydliga skäl till detta. Ett skäl
kan t.ex. vara att det finns tryck från omvärlden i en specifik fråga
som bedöms angelägen att möta. Sammantaget visar de exempel som
vi har tagit del av att det finns fortsatta behov av att arbeta i den
riktningen som anges i budgetpropositionen.
Vår bedömning är att regeringen, framför allt genom sin styrning
av myndigheterna, har en verkningsfull möjlighet att bidra till en mer
sammanhållen stat i ett mer sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Det handlar bl.a. om att ge myndigheterna utrymme
att kunna agera inom ramen för sina instruktioner, att ge långsiktiga
förutsättningar och att vara tydlig. Som exempel kan nämnas att om
regeringen ger många regeringsuppdrag under en kort tid kan det
försvåra för myndigheterna att få utrymme att agera utifrån sitt
grundläggande uppdrag. Dessutom kan det bli svårt för regeringen
att hantera den mängd information som ett stort antal regeringsuppdrag på kort tid kan innebära.
När det gäller en bättre samordning inom staten gjorde regeringen genom förordning2 om statlig styrning med kunskap inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst en tydlig markering att man vill
se en större samordning inom staten vad gäller dessa frågor. Vi tolkar
att vårt uppdrag är ett uttryck för behov av en mer samordnad stat
på fler områden.
Tillitsdelegationen har i sitt huvudbetänkande3 lyft fram vad som
är viktigt för att tillitsbaserad styrning ska fungera. Vår bedömning
är att det finns flera delar i det som Tillitsdelegationen lyfter fram
som också är ändamålsenliga att beakta för ett väl fungerande sammanhållet system. Bland annat identifierade delegationen förutsättningar för genomslag av en tillitsbaserad styrning och ledning. Vi
menar att dessa förutsättningar även är giltiga för att främja ett sammanhållet system. Förutsättningarna handlar bl.a. om

1

Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020. Utgiftsområde 2. Statlig förvaltningspolitik.
Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
3
SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn.
2
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• tydliga prioriteringar,
• ökat handlingsutrymme för ett tydligare fokus på medborgaren,
• ett förhållningssätt som grundar sig i att se medborgaren som
resurs och aktör,
• ökat fokus på medborgarens behov,
• systematiskt ta tillvara erfarenheter och möjliggöra delaktighet,
• helhetssyn och tillit till andra professioner,
• centralt är även uppföljning och långsiktighet,
• skapa incitament som främjar helhetsperspektiv,
• undanröja praktiska hinder för informationsöverföring,
• långsiktighet och kontinuitet samt
• ledarskap som främjar samverkan inom och mellan organisationer.
Rollen som kulturbärare
Alla de förutsättningar, listade av Tillitsdelegationen, som räknades
upp i föregående avsnitt är viktiga för vårt uppdrag, inte minst den
sista punkten om ledarskap som främjar samverkan. I de olika delarna
i vårt uppdrag är samverkan på olika sätt central. För att samverkan
ska bli ändamålsenlig och verkningsfull krävs det mer än att man
reglerar fram eller på annat sätt anför att samverkan ska ske. Vi
bedömer att det också är en fråga om kultur. När det gäller en ökad
samverkan i staten eller ökad samverkan för att främja ett sammanhållet system som helhet är det av betydelse att regeringen, i egenskap av den som styr myndigheterna, agerar konsekvent i sina signaler med budskapet att samverkan verkligen är viktigt. Det handlar
både om hur man styr och hur man de facto värderar och premierar
att så sker. Om regeringen vill åstadkomma en genuint stärkt samverkan mellan de statliga myndigheterna så måste regeringen också
följa upp, utvärdera och återkoppla på arbetet utifrån sådana kriterier. Om motstridiga styrsignaler ges så kommer sannolikheten för
framgång att minska. I betänkandet Effektiv vård4 skrev utredningen
4

SOU 2016:2 Effektiv vård.
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bl.a. om kulturfrågan och att ledaren som kulturbärare är en viktig
del för en positiv arbetsplatskultur. Utredningen erfor att de verksamheter som hade arbetat framgångsrikt med effektiviseringar hade
ett ledarskap som karakteriserades av att ledarna var starka kulturbärare för den arbetskultur som råder, vilket i sin tur hade utgjort
grogrund för effektivare verksamhet. Utredningen skriver också om
att fungerande samverkan i stor utsträckning är en fråga om kultur
där ledarskapet har stor betydelse. Ledarskapet och ledarens roll som
kulturbärare är således viktig för det man vill uppnå.
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En statlig funktion för nationell
uppföljning

Utredningens förslag:
Utredningen föreslår att den statliga funktionens två huvudsakliga syften – 1) att följa upp regeringens reformer och satsningar
på hälso- och sjukvårdsområdet, samt 2) analysera var behoven av
statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård –
ansvarsmässigt delas mellan olika myndigheter då de till viss del
kräver olika arbetssätt och förutsättningar.
1. Följa regeringens reformer och satsningar på området. Uppgiften
att följa upp regeringens satsningar och reformer samlas på en
myndighet – Myndigheten för vård och omsorgsanalys.
Myndigheten får också i uppgift att utveckla uppföljning och
analys av statliga initiativ, vilket regleras i instruktionen, samt
bidra med ett lärande avseende utformning och utveckling av
fortsatta initiativ.
2. Analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att
säkerställa god vård. Uppgiften att analysera var behoven av
statliga insatser är som störst föreslås utföras av en myndighetsgemensam arbetsgrupp och ett kansli vid Socialstyrelsen.
Kansliet blir motor i arbetet. Till detta kansli kopplas en operativ arbetsgrupp med ledamöter från myndigheter med ansvar
för hälso- och sjukvårdsfrågor. Dialog med hälso- och sjukvårdshuvudmännen och andra aktörer kommer att vara centralt
i arbetet.
Centralt i förslaget är att det årligen genomförs en strategisk
myndighetsgemensam dialog mellan myndighetscheferna för berörda myndigheter och regeringen. Det underlag som funktionen
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tar fram ligger till grund för dialogen. Dialogen ska ses som ett
viktigt bidrag i utformningen av statens hälso- och sjukvårdspolitik.
Den sammanställda bild av tillståndet och utvecklingen i hälsooch sjukvården som myndigheterna gör gemensamt ersätter det
arbete som i dag sker på Socialstyrelsen att ta fram en årlig lägesrapport på området.
Det myndighetsgemensamma arbetet och kansliet regleras inledningsvis genom regeringsuppdrag. Efter att denna ordning har
prövats regleras uppdraget i berörda myndigheters instruktioner.
Utredningens bedömning:
Socialdepartementets analyskapacitet bör förstärkas i syfte att
stärka Regeringskansliets beställar- och mottagarkapacitet.
För att stärka förutsättningarna för Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys arbete bör myndigheten ges författningsstöd
för att kunna hantera personuppgifter.
Frågan om tillgång till data är en strategiskt viktig fråga som
staten och huvudmännen bör hantera tillsammans i ett gemensamt utvecklingsprojekt. Målbilden bör vara att skapa en strategi
för ömsesidigt nyttjande av data. Ramarna för ett sådant samarbete bör slås fast i den överenskommelse som utredningen föreslår (se vidare förslag om överenskommelse i kapitel 17).
Enligt direktivet ska utredningen föreslå en funktion för en samlad
uppföljning av hälso- och sjukvården inom ramen för den befintliga
myndighetsstrukturen, med syfte att följa regeringens reformer och
satsningar på området samt analysera var behoven av statliga insatser
är som störst för att säkerställa god vård. Utredningen ska vidare
analysera hur funktionen kan samverka med hälso- och sjukvårdshuvudmännen samt föreslå hur den kan regleras.
Utredningen tolkar ordet funktion som en funktionalitet, vilket
innebär att det är något som ska göras inom befintlig myndighetsstruktur för att åstadkomma det som preciseras i utredningens uppdrag.
Utredningen föreslår att den statliga funktionens två huvudsakliga syften, som enligt direktivet är formulerade som – 1) följa
regeringens reformer och satsningar på området, samt 2) analysera
var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god
vård – ansvarsmässigt delas upp och kopplas till Myndigheten för
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vård och omsorgsanalys (Vårdanalys) respektive en myndighetsgemensam arbetsgrupp och ett kansli vid Socialstyrelsen. Anledningen till uppdelningen är att utredningen bedömer att de båda uppgifterna har olika karaktär och därmed kräver delvis olika arbetssätt
och förutsättningar. En central länk mellan dessa delar i funktionen
kommer att vara en årlig gemensam strategisk myndighetsdialog
mellan berörda myndigheter och regeringen, där underlag som funktionen tar fram blir en central utgångpunkt för dialogen.
Nedan beskriver vi närmare respektive del av funktionen samt
hur delarna kan samverka. Vidare utvecklar vi hur funktionens delar
kan införas och utvecklas över tid. I förslaget har vi tagit särskild fasta
på vikten av att arbetet kan komma igång snabbt. Förslaget innebär
därför en successiv utveckling över tid, där den något fragmentiserade uppföljningen som råder i dag (se kapitel 9) har potential att
utvecklas och bli mer samordnad med tiden. Vi anser att detta är en
mer framkomlig väg än att börja med att göra stora förändringar
avseende ansvar och former för uppföljningen. Slutligen beskriver vi
hur funktionens delar bör regleras samt vad utredningen anser
behöver förstärkas på Regeringskansliet för att övriga förslag, om de
genomförs, ska få önskad effekt. För att den nationella uppföljningen
verkligen ska ha potential att utvecklas ser vi att det finns ett behov av
att utveckla en strategi för ömsesidigt nyttjande av data mellan staten,
regionerna och kommunerna. Vi återkommer till det i kapitlet.

15.1

Följa regeringens reformer och satsningar
på området

Denna uppgift innefattar enligt utredningen att:
1. genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ,
2. bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning och
utveckling av fortsatta initiativ.
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Utredningen föreslår att dessa uppgifter läggs på Vårdanalys. Myndigheten lämpar sig väl för dessa uppgifter av följande skäl:
• Uppdraget ligger mycket nära Vårdanalys nuvarande instruktion
och pågående arbete. Utredningen anser att det finns goda förutsättningar för myndigheten att utveckla verksamheten utifrån
befintlig kompetens och pågående utvecklingsprojekt.
• Utredningens bedömning är att utvecklingen av denna verksamhet gynnas av att verksamheten koncentreras till en myndighet i
stället för att ansvaret, som i dag, sprids på flera.
• Det är även fördelaktigt att myndigheten inte själv är delaktig i
genomförandet av statliga initiativ och därmed kan anses ha ett
oberoende förhållande gentemot involverade aktörer.
• Utredningen ser också att det är fördelaktigt att myndigheten har
ett uttalat patient-, brukar- och medborgarperspektiv i sitt arbete.
Genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ
samt bidra till erfarenhetsutbyte och lärande
I Vårdanalys instruktion står det bl.a. att myndigheten ska:
på regeringens uppdrag bistå med utvärderingar och uppföljningar av
beslutade eller genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ.

Denna typ av utvärderingar görs i dag även av Socialstyrelsen. I utredningens enkät till myndigheterna (kapitel 9) framkom att Socialstyrelsen under 2017–2018 publicerat sju utvärderingar av statliga
initiativ och Vårdanalys hade publicerat åtta sådana under samma
tidsperiod (delrapporter inkluderat). Statliga initiativ definierar vi
som ett samlingsnamn för större initiativ från statens sida såsom
satsningar och reformer. Statliga insatser ser vi som en mer begränsad insats från statens sida, t.ex. ett kunskapsstöd. Samtliga
utvärderingar utgick från regeringsuppdrag med regeringen som
målgrupp. Utredningens förslag är att utvärderingar och uppföljningar av statliga initiativ görs av Vårdanalys. Mot bakgrund av att
myndigheten redan har en sådan uppgift i sin instruktion innebär
detta förslag att regeringen behöver vara konsekvent i sin styrning
av regeringsuppdrag om uppföljning av statliga initiativ och ställa
dem till Vårdanalys.
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Utredningens bedömning är att det finns stora fördelar med att
koncentrera denna verksamhet på en myndighet. Vår bedömning är
att uppföljning och analys av statliga initiativ, inkluderat effektutvärderingar av dessa, kräver sådan kompetens som redan finns på
Vårdanalys. Myndighetens arbete riktar sig redan primärt till politiska beslutsfattare och inte till den kliniska nivån. Det finns flera
pågående utvecklingsprojekt som skulle stödja detta arbete. Till exempel bygger myndigheten upp en egen samtyckesbaserad webbpanel
med patienter och brukare, vilket gör det möjligt att på ett snabbt
och kostnadseffektivt sätt fånga hur reformer och satsningar tas
emot och uppfattas av patienter och brukare. Men även hälso- och
sjukvårdsprofessionernas kunskap och erfarenhet behöver nyttjas
och användas i arbetet, vilket är ett område som skulle kunna behöva
stärkas och vidareutvecklas på Vårdanalys.
När Vårdanalys bildades var en bakomliggande orsak ett uttryckt
behov av att uppföljning skulle göras av en aktör som är oberoende
i förhållande till vårdgivarna eller de organisationer som har ett
ansvar för att genomföra beslutade satsningar eller reformer.1 Eftersom Vårdanalys inte tar fram exempelvis kunskapsstöd och inte är
del av myndigheternas gemensamma kunskapsstyrningsarbete genom
Rådet för styrning med kunskap har myndigheten även möjlighet att
göra oberoende granskningar av statliga initiativ i bred bemärkelse
och t.ex. göra bedömningar av andra myndigheters arbete.
Vårdanalys uppföljningar av statliga initiativ kommer också att
bli en viktig del i en samlad bild av läget och utvecklingen av hälsooch sjukvården, se avsnitt 15.2.
Genom att samla uppgiften hos en myndighet ser vi att möjligheten att utveckla denna typ av uppföljningar både till form och
innehåll ökar. En fortsatt utveckling av uppföljningen av statliga
initiativ kan till exempel innebära att göra en samlad analys av effekterna av flera reformer, även på regional nivå. Det kan också innebära
en utveckling av analys och resonemang avseende vilka effekter statliga initiativ har på andra delar av hälso- och sjukvården samt på
hälso- och sjukvårdens organisation och funktion på systemnivå,
exempelvis utifrån de riktlinjer som ska vägleda prioriteringar. Det
kan även innebära att utveckla och sammanställa generella och specifika indikatorer som systematiskt och återkommande kan använ1

Dir. 2010:58. Inrättande av en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för uppföljning
och utvärdering av hälso- och sjukvården. 2010.
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das i samband med uppföljning och analys av statliga initiativ. Genom
att samla uppföljning och analys av statliga initiativ hos en aktör ökar
förutsättningarna för en bättre förståelse för och kunskap om vad
som krävs för att uppföljningarna ska bli användbara. En sådan kunskap skulle kunna vara ett värdefullt stöd för regeringen vid utformning av nya initiativ. Vårdanalys bör därför även kunna bistå regeringen och Regeringskansliet med analys och bedömningar avseende
utformning av nya initiativ så att förutsättningarna för uppföljning
av dessa blir så optimala som möjligt.
Vår bedömning är att Vårdanalys redan har möjlighet att inom
ramen för sitt uppdrag bedriva ett utvecklingsarbete avseende uppföljning av statliga inaktiv, men att det kan behöva tydliggöras att
det är en prioriterad uppgift. Därför föreslår vi att uppgiften att ansvara för utvecklingen av uppföljningen av statliga initiativ tydliggörs i myndighetens instruktion som en permanent uppgift.
En utveckling på sikt
I utformningen av vårt förslag har vi utgått från att uppdrag om
uppföljning av statliga initiativ även fortsättningsvis kommer att ges
i form av regeringsuppdrag. Detta har vi gjort mot bakgrund av att
det är vad vi bedömer som möjligt på kort sikt. Förutsatt att regeringen väljer att ge Vårdanalys uppdragen att följa de statliga initiativen bör regeringen också överväga ett mer permanent uppdrag med
permanent finansiering till myndigheten att ansvara för uppföljning
av statliga initiativ i form av överenskommelser. Det är sådana initiativ som vi ser är mest frekventa och som återkommer regelbundet.
Andra statliga initiativ bedömer vi även fortsättningsvis bör ges som
särskilda regeringsuppdrag.
I sammanhanget är det viktigt med en balans mellan denna analysverksamhet och övrig verksamhet som myndigheten ansvarar för.
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Utökade möjligheter att hantera personuppgifter
Redan när Vårdanalys bildades konstaterade organisationskommittén att myndigheten inte hade författningsstöd för att utföra all
den behandling av personuppgifter som behövdes. Myndigheten har
därför sedan bildandet fört en dialog med Socialdepartementet angående behovet av författningsstöd för att kunna utföra sitt uppdrag.
Socialdataskyddsutredningen fick genom tilläggsdirektiv i uppdrag att utreda om det fanns behov av en särskild författning med
bestämmelser om personuppgiftsbehandling för Vårdanalys och om
det finns sådana behov, lämna behövliga författningsförslag. Socialdataskyddsutredningen lämnade sina förslag i juni 2018.2 Utredningen kom fram till att det behövs en registerlag för myndigheten
och föreslog därför en lag om behandling av personuppgifter vid
Vårdanalys.
Socialdataskyddsutredningen gjorde bedömningen att Vårdanalys
behöver behandla personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag.
Det är enligt Socialdataskyddsutredningen ofta aktuellt att behandla
känsliga personuppgifter om hälsa men även andra typer av personuppgifter, exempelvis demografiska uppgifter om ålder, kön, bostadsuppgifter, civilstånd och familj. Vidare menar utredningen att Vårdanalys också har behov av att behandla socioekonomiska uppgifter
om t.ex. utbildning, ekonomi, bidrag, sysselsättning och sysselsättningsgrad. Denna bild bekräftas av Vårdanalys. Myndigheten är i dag
beroende av att inhämta samtycke till behandlingen för att kunna
behandla känsliga personuppgifter.
Vi kan konstatera att Vårdanalys har genomfört en lång rad uppföljningsuppdrag sedan myndigheten bildades 2011, detta trots att
myndigheten inte har haft det lagstöd som Socialdataskyddsutredningen föreslår. Ofta baseras uppföljningen på data som inte är personuppgifter, exempelvis genom att det endast är statistik på gruppnivå som beställs från olika källor. Det innebär begränsningar för
vilka analyser som kan genomföras, och därmed i förlängningen också
vilka slutsatser som kan dras och vilka rekommendationer som kan
ges. För att undvika sådana begräsningar anlitar myndigheten i vissa
fall externa forskare vid universitet och högskolor som bedriver
forskning på myndighetens uppdrag, vilket innebär att personuppgifter behandlas vid de institutionerna. Forskningsuppdragen är ofta
2

SOU 2018:52. Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
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kostsamma, tar lång tid att genomföra och innebär mindre flexibilitet att utvidga och förändra analysens inriktning efterhand. Mot
bakgrund av att vi föreslår att myndigheten ska ansvara för uppföljningen av de statliga insatserna bedömer vi att myndigheten också
behöver få bästa möjliga förutsättningar för detta. Det inkluderar möjligheten att kunna hantera personuppgifter. Det skulle öka effektiviteten i uppföljnings- och analysarbetet och öka möjligheterna till
snabbare och mer tillförlitliga resultat. Utredningen gör därför bedömningen att det finns behov av författningsstöd som ger Vårdanalys
den möjligheten. Mot bakgrund av att det redan finns ett förslag till
författningsreglering finner vi inte skäl att lägga fram något ytterligare.
Vi vill i sammanhanget understryka att det är viktigt att i möjligaste mån använda redan insamlad data så att man inte ökar arbetsbördan ute i vården. En förflyttning mot ett ömsesidigt nyttjande av
data mellan staten och sjukvårdshuvudmännen bedömer vi som ett
viktigt steg för att öka möjligheten att få tillgång till data, se avsnitt 15.2.

15.2

Analysera var behoven av statliga insatser
är som störst för att säkerställa god vård

Denna del av funktionen speglar regeringens beställning i våra direktiv om att funktionen ska analysera var behoven av statliga insatser
är som störst för att säkerställa god vård. För att kunna göra detta
behöver funktionens uppdrag innefatta två huvudsakliga delar:
1. sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och
sjukvården,
2. belysa områden där det är ändamålsenligt för staten att agera för
att säkerställa en god vård samt belysa möjliga insatser.
De två uppdragen är stora och komplexa. Såväl bilden av läget och
utvecklingen som belysningen av möjliga statliga insatser är dessutom uppgifter som kan variera beroende på vilket perspektiv en
aktör har på frågan. Vårt förslag handlar om att skapa en samsyn
inom staten, där en viktig del i processen med att ta fram underlaget
även är dialog med aktörer utanför staten.
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En organisation som bygger på myndigheternas delaktighet
och engagemang
Utredningen föreslår att ovan två angivna uppgifter ska hanteras i en
organisation som bygger på de olika myndigheternas delaktighet och
engagemang. Syftet med det är att få en allsidig belysning, samtidigt
som den uppföljning och analys som görs kan bli mer effektiv och
på sikt ersätta dubbelarbete och minska det stora antal uppföljningsrapporter som i dag publiceras av statliga myndigheter (kapitel 9).
Vi föreslår att det inrättas ett kansli på Socialstyrelsen som blir
motor i arbetet. Till detta kansli kopplas en operativ arbetsgrupp
med deltagare från myndigheter som i ljuset av sina respektive
uppdrag bedöms relevanta. De myndigheter vi menar bör ingå i
arbetet är E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Inspektionen för
vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket (TLV) samt Vårdanalys. Socialstyrelsen kommer därmed både vara motor i arbetet och ingå i
arbetsgruppen. Kansliet och arbetsgruppen bör ha ett nära operativt
samarbete samt ett processorienterat arbetssätt där dialog är ett
centralt verktyg för arbetet. Syftet med dialogen är att öka förståelsen
för hur läget i hälso- och sjukvården är, orsaker till läget samt var de
största behoven av statliga initiativ och insatser finns. Dialogen bör
föras med aktörer inom hälso- och sjukvården, särskilt regioner och
kommuner som sjukvårdshuvudmän samt professions- och patientföreträdare. Dialogen med Regeringskansliet är central och den
huvudsakliga avrapporteringen av arbetet sker i form av en årlig
gemensam och strategisk myndighetsdialog (se avsnitt 15.4). Kansliet
och arbetsgruppen har tillsammans en samordnande, analytisk och
kommunikativ roll och det är viktigt att dessa kompetenser finns
representerade. Kansliets och arbetsgruppens respektive uppgifter
utvecklas nedan.
För att en reell samordning och samverkan mellan berörda myndigheter ska komma till stånd krävs dels en tydlig beställning från
regeringen om en sådan samordning, dels praktiska förutsättningar.
Vårt förslag till organisation syftar till att optimera de praktiska förutsättningarna. Se vidare om vikten av en ändamålsenlig myndighetsstyrning i avsnitt 17.2.
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Vi menar att ovan uppdrag bör kunna svara upp mot en del av den
problembild som har identifierats; att skapa en samlad faktabaserad
bild av läget och utvecklingen samt att bidra till att mer ändamålsenliga analyser av uppföljningen utvecklas för att regeringen ska
kunna omvandla den uppföljning som finns till agerande på policynivå. Uppdraget kopplar också an till behovet av dialog mellan staten,
regionerna och kommunerna om nationell uppföljning liksom behovet av att utveckla samordning och samarbete såväl inom staten som
mellan staten och andra aktörer avseende utvecklingen av den nationella uppföljningen. Grunden för utredningens förslag har varit att
skapa strukturer för att kontinuerligt kunna följa läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården på ett ändamålsenligt sätt. Med hjälp
av dessa strukturer finns det även möjligheter att hantera behov av
att snabbt ställa samman ett underlag, även om strukturerna skapas
primärt för den kontinuerliga uppföljningen. Förslaget löser dock
inte behovet av tillgång till data. Det senare ser vi som en bredare
uppgift som kräver ett övergripande samarbete mellan staten och
huvudmännen som handlar om att utveckla en strategi för ömsesidigt nyttjande av data (se vidare förslag om överenskommelse i
kapitel 17). Detta bedöms både gagna utvecklingen av den nationella
uppföljningen och minska belastningen på vårdens verksamhet
avseende insamling av data.
Den föreslagna strukturen för att ta sig an dessa uppgifter lämpar
sig enligt utredningen av följande skäl:
• Genom att skapa en organisation som bygger på alla berörda
myndigheters delaktighet ökar förutsättningar för en samordnad
och sammanhållen nationell uppföljning och analys. Strukturen
skapar även förutsättningar för att utveckla hur de enskilda
myndigheterna arbetar med uppföljning och analys på sikt.
Genom sin samordning och sitt kontaktnät ökar möjligheten att
hantera frågor från regeringen eller Regeringskansliet där det
finns behov av snabb återkoppling.
• Det gemensamma arbetssättet gör att underlaget som tas fram
har ett mervärde utöver de individuella uppföljningar och analyser som görs av enskilda myndigheter. Exempelvis säkerställs
legitimitet och förankring samt en allsidig belysning ur ett statligt
perspektiv.
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• Socialstyrelsen har flera upparbetade dialogarenor med t.ex.
hälso- och sjukvårdshuvudmännen och flera relevanta rådsstrukturer är placerade på myndigheten. Förslaget går i linje med
utredningens utgångspunkt att dra nytta av och använda befintliga strukturer.
En successiv process mot en samordnad och utvecklad nationell
uppföljning och analys
För att detta arbete ska kunna påbörjas relativt omgående är vår
bedömning att det behöver påbörjas utifrån befintligt utgångläge,
dvs. utifrån underlag som redan finns och i mindre skala för att sedan
successivt utvecklas. Därigenom kan man, som pilotprojekt, pröva
denna nya mer operativa samarbetsform myndigheterna emellan,
vilken har potential att utvecklas löpande under många år framöver.
Mot bakgrund av att ett syfte med uppdraget är att staten ska bli mer
sammanhållen ser vi att det har ett stort värde att skapa något
gemensamt av befintlig uppföljning. Över tid innebär det även att
den uppföljning och analys som i dag görs på olika myndigheter kan
komma att förändras. Det kan handla om vad, hur och av vem uppföljning och analys görs. Detta kan innebära att man på några års sikt
kan få en mer ändamålsenlig uppföljning och analys överlag.
Exempel på befintlig uppföljning är att det redan i dag görs breda
lägesrapporter av hälso- och sjukvården av bland annat Socialstyrelsen och IVO. Ett annat exempel är den modell för övergripande
uppföljning och analys med tre huvudsakliga kvalitetsområden som
Vårdanalys tagit fram och avser att fortsätta pröva och utveckla.
Utredningen anser att sådana rapporter samt även mer specifika
uppföljningar och analyser, bör tas tillvara i den mån de bedöms ändamålsenliga och att relevant utveckling bör fortsätta. Med detta som
grund finns ett mervärde i att en myndighetsgemensam struktur
sammanställer och analyserar en bild av tillståndet och utvecklingen
av hälso- och sjukvården som helhet.
I startskedet bör kansliet och arbetsgruppen i sitt arbete utgå från
myndighetsrapporter och annan information från myndigheterna
m.fl. för att presentera en översiktlig bild av läget i hälso- och sjukvården, inkluderande både den hälso- och sjukvård som regionerna
och den som kommunerna är huvudmän för. Detta innefattar även
de uppföljningar av statliga initiativ som utredningen föreslår ska
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utföras av Vårdanalys. Vi menar också att denna sammanställning
bör ersätta det arbete som redan görs på Socialstyrelsen för att ta
fram en årlig lägesrapport om utvecklingen i hälso- och sjukvården.
Till skillnad från den rapporten bör underlaget som tas fram av
kansliet utgå från de olika myndigheternas arbete och därmed spegla
en gemensam statlig bild. Denna bör inte heller presenteras i form
av en omfattande rapport, utan utgöra ett mer kortfattat analytiskt
underlag som på ett överskådligt sätt kan presenteras och diskuteras
(se avsnitt 15.4). Utredningens bedömning är att detta underlag skulle
skapa ett mervärde och säkerställa att resultatet inte blir att ytterligare en bild läggs till övriga.
Även den övergripande analysen kan utvecklas över tid. För att
identifiera insatser där staten gör mest nytta utifrån god vård kan det
behövas mer tvärgående analyser av påverkansfaktorer och orsakssamband mellan olika områden. Detta kan underlättas av en utveckling och större tillgång till data, se vidare nästa avsnitt. Detta kan
komma att påverka det uppföljnings- och analysarbete som de
enskilda myndigheterna gör. På sikt kan den statliga uppföljningen
och analysen också bli mer synkroniserad. Det kan till exempel
handla om att utveckla gemensamma analysplaner och att beskriva
de behov eller luckor man identifierar avseende uppföljning i en
gemensam behovsplan, som kan vara ett stöd för Regeringskansliet
i dess styrning av myndigheterna.
På sikt menar vi att kansliet och arbetsgruppen med fördel även
skulle kunna få i uppgift att samordna och driva vissa konkreta
utvecklingsprojekt relaterade till nationell uppföljning. Detta skulle
i så fall vara projekt som kräver en hög grad av samordning och
dialog mellan myndigheter och eventuellt andra aktörer. Vi menar
att det kan bidra till en successivt utvecklad samarbetskultur.
Förslaget av denna del av funktionen regleras inledningsvis genom
regeringsuppdrag. Efter att denna ordning har prövats är vårt förslag
att uppdraget sedan regleras i berörda myndigheters instruktioner.
Om det skulle visa sig att den starka vilja och det engagemang som
krävs för att utveckla en framgångsrik samverkan saknas, kan
regeringen i stället behöva se över befintlig myndighetsstruktur och
huruvida en enskild myndighet ska ha ansvar för den nationella
uppföljningen.
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En utveckling mot en strategi för ömsesidigt nyttjande av data
Successivt kan det ske en utveckling av vad som bör ligga till grund
för arbetet, beroende på vilka möjligheter det finns bl.a. när det gäller
tillgång till data. Som vi tidigare har beskrivit är frågan om tillgång
till data komplex och en fråga som både berör staten och sjukvårdshuvudmännen. Det är därför viktigt att det inte byggs upp
parallella spår. Vår bedömning är att den frågan skulle kunna hanteras som ett gemensamt utvecklingsprojekt om de gemensamma
behoven mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, som stadfästs i
ett långsiktigt samarbete (se vidare förslag om överenskommelse i
kapitel 17). Inom ramen för regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning påbörjades 2019 ett arbete om en gemensam uppföljnings- och analysplattform för hälso- och sjukvården. Bakgrunden till det är att det finns ett ökande behov av tillgång till data hos
regionerna som underlag för beräkning av kvalitetsindikatorer och
nyckeltal såväl som uppföljning och fördjupad analys, både regionalt
och nationellt. Majoriteten av den data som samlas in av huvudmännen har som primärt syfte att användas i vård och behandling
samt för ledning och styrning men utgör också grunden för den
nationella uppföljningen.
En viktig aspekt av en ökad samordning är också att inte belasta
vårdens verksamheter med krav på uppföljning i större utsträckning
än befogat. Genom att finna former för ett bättre och gemensamt
nyttjande av data bör det både gagna utvecklingen av den nationella
uppföljningen och insamling av data avseende belastningen på vårdens
verksamheter.
Vi bedömer att det arbete som regionerna har påbörjat skulle bli en
viktig del i ett gemensamt arbete mellan staten och sjukvårdshuvudmännen. Ett första steg skulle kunna vara att bilda ett gemensamt utvecklingsprojekt som kartlägger gemensamma behov och förutsättningar och hur man kan skapa en strategi för ömsesidigt nyttjande av
data. I detta arbete bör man även beakta frågor rörande personliga
samtycken vid bearbetning av data, integritet, sekretess och publiceringsetik. Även möjligheten för staten att få tillgång till data snabbare
än i dag, dvs. med mindre tidsmässig eftersläpning, kan vara en aspekt
att beakta i arbetet. Regleringen av eller avtalande om ett ömsesidigt
nyttjande av data i stat och region är således ett viktigt arbete som
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återstår efter utredningen och bör ta hänsyn till olika aktörers behov
och uppdrag samt rådande myndighetsstruktur och lagstiftning.
Kansli på Socialstyrelsen
En grundläggande förutsättning för arbetet är att resurser i både tid
och kompetens avsätts. Det måste finnas en motor i arbetet som har
rätt kompetens och tid avsatt för uppdraget. Som nämnts ovan bör
denna motor enligt vår mening vara ett kansli som inrättas på Socialstyrelsen. Den som leder kansliets arbete ansvarar också för att leda
den myndighetsgemensamma arbetsgruppen.
I kansliets uppdrag bör ingå att projektleda, dvs. planera och
organisera arbetet. Det är centralt att det finns en drivkraft och utvecklingsanda i kansliets arbete. Uppdraget bör också inkludera uppgiften att vara administrativt sammanhållande, dvs. en typ av spindeli-nätet-roll. En viktig del i detta är att ha löpande kontakt med en
rad olika aktörer som är av relevans för arbetet, både inom och utom
staten. Det är också kansliet som har huvudansvar för att förbereda
underlag för arbetsgruppens möten samt inför dialoger och olika
typer av rapportering till regeringen.
För detta uppdrag krävs en kombination av analytisk, statistisk,
kommunikativ, administrativ och projektledande kompetens. Kansliet behöver arbeta i en nyskapande och framåtblickande anda, för
att kunna åstadkomma det som förslaget syftar till. Det är också
angeläget att kansliet ska arbeta bredare än bara för den myndighet
som den föreslås placeras vid, dvs. att det förmår arbeta utifrån ett
perspektiv som representerar hela staten, samt att det har god förmåga att förstå regeringens behov. Kansliet bör i ett uppstarsskede
bemannas med fem årsarbetskrafter, varav en person som leder
kansliets arbete, tre analytiker samt en person som arbetar med
administration och kommunikation.
Arbetsgrupp med medarbetare från berörda myndigheter
Till kansliet på Socialstyrelsen knyts som nämnts en arbetsgrupp
med en person från respektive myndighet. Arbetsgruppen leds av
den som är ansvarig för kansliet. Ledamöterna utses av respektive
myndighet, som också ansvarar för att tillse att tillräcklig arbetstid
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samt mandat att företräda sin myndighet tillförsäkras ledamoten.
Dessa personer ska aktivt bidra med kunskap om uppföljningsarbetet i den egna myndigheten, kunna bidra med olika typer av
underlag och analyser från myndigheten samt aktivt samordna och
förankra arbetet i sin myndighet. Det är med andra ord en kombination av att vara myndighetens kontaktpunkt, bidra i operativt
analysarbete och underlagsproduktion samt att ha förankringsansvar
gentemot den egna myndigheten och dess ledning som vilar på
ledamöterna i arbetsgruppen. Ledamöterna ansvarar för den egna
myndighetens aktiva deltagande i arbetet och för de underlag som
utarbetas i samarbetet mellan arbetsgruppen och kansliet. I det operativa arbetet kan även andra personer på myndigheten, utöver ledamöterna, behöva involveras. De underlag som tas fram för de strategiska dialogerna mellan myndighetscheferna och ansvarig politisk
ledning bör vara utvecklade av och förankrade hos samtliga myndigheter representerade i arbetsgruppen. Socialstyrelsen ansvarar dock
för slutförandet och inlämnandet av underlagen.
Huvuduppgifter för kansliets och arbetsgruppens gemensamma arbete
Huvuduppgifterna är enligt vårt förslag, i uppstartskedet, att i) sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvården samt ii) belysa områden där staten kan agera för att säkerställa en god vård samt belysa möjliga insatser. Genom föreslagen
organisation – i ett faktiskt operativt samarbete mellan berörda myndigheter – nyttjar staten det arbete, den kunskap och kompetens
som finns på respektive myndighet samtidigt som man skapar en
grund för en mer sammanhållen analys och ett mer samordnat och
effektivt agerande från statens sida. Vi ser detta som startskottet på
en successiv utveckling av en mer operativ samarbetskultur myndigheterna emellan. Kansliet och arbetsgruppen bör även, genom sin
samordning och sitt kontaktnät, ha en beredskap för att kunna hantera frågor från Regeringskansliet där det finns behov av snabb återkoppling. Regeringskansliet ska kunna använda denna möjlighet när
det t.ex. inte är givet att vända sig direkt till en särskild myndighet.
Det blir på det viset ett smidigt sätt för regeringen att snabbt få en
fråga omhändertagen.
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I uppdraget att belysa områden där det är ändamålsenligt att staten
agerar för att säkerställa en god vård samt belysa möjliga insatser
ingår också att skapa en gemensam bild av vilka utvecklingsprojekt
som pågår inom den nationella uppföljningen och lämna rekommendationer avseende statligt agerande. När kansliet och arbetsgruppen
bidrar till att skapa en tydligare överblick över såväl tillstånd och
utveckling som pågående utvecklingsprojekt och bistår regeringen
med analys och rekommendationer avseende detta så läggs grunden
för en mer ändamålsenlig statlig styrning på området.
Kansliet och arbetsgruppen bör varje år fastställa en arbetsplan
för sitt arbete. Arbetsplanen bör utformas med beaktande av att
arbetet ska vara processorienterat.
Dialoger centralt i arbetsprocessen
Vi menar att kansliet och arbetsgruppen, genom ett arbetssätt som
inkluderar aktiv dialog med ett flertal aktörer, kommer att bidra till
en ökad samsyn. Dialog bör bland annat föras med regioner, kommuner samt patient- och brukarföreträdare respektive professionsföreträdare. Samtidigt är det centralt att arbetet blir effektivt och vi
bedömer att det inte kommer vara praktiskt möjligt att i alla delar av
arbetet uppnå full samsyn inom de tidsramar som kommer att vara
nödvändiga för arbetet. I dessa fall är det viktigt att eventuella avvikande meningar kan belysas på olika sätt. Vi menar att en så stor
samsyn som möjligt bör eftersträvas.
Vi vill framhålla att ju mer granulär analys som regeringen efterfrågar avseende tillstånd, utveckling och möjliga statliga insatser,
desto större blir behovet av dialoger för att förstå förklaringsfaktorer till vad data och likande visar. Förklaringar till skillnader mellan
regioner kan t.ex. bero på specifika lokala förhållanden.
Eftersom en sammanställd bild av läget och utvecklingen av
hälso- och sjukvården, och var det är ändamålsenligt att staten agerar
i relation till denna, berör så många olika aspekter menar vi att det
inte lämpar sig att skapa endast ett dialogforum för detta ändamål.
I stället bör olika befintliga dialogforum användas. I sammanhanget
är det viktigt och ändamålsenligt att så långt möjligt bygga på befintliga forum och strukturer. Sådana forum kan t.ex. vara Nationella
vårdkompetensrådet, något av partnerskapen eller nätverk samord-
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nade av SKR. I vissa fall kan det vara relevant att föra dialog även
med organisationer som inte primärt arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor, såsom Länsstyrelserna.
Vi vill också framhålla vikten av en löpande och kvalitativ dialog
med Regeringskansliet. I den problembild vi har identifierat inom
ramen för utredningens arbete har det bland annat lyfts ett behov av
mer utvecklad dialog mellan Regeringskansliet och myndigheterna i
syfte att myndigheterna ska kunna leverera det som regeringen
efterfrågar och behöver. Vi vill uppmärksamma på att kansliet och
arbetsgruppen blir ett kunskaps- och kontaktpunktsnav som Regeringskansliet kan nyttja i frågor relaterade till myndigheternas arbete
med nationell uppföljning.
Dialog med sjukvårdshuvudmännen genom befintliga
samverkansstrukturer
Som beskrivs ovan kommer kansliet och arbetsgruppen att behöva
söka dialog med olika aktörer beroende på vilket område inom den
nationella uppföljningen som de söker en fördjupad analys och förståelse för. I detta arbete är dialogen och samverkan mellan staten
och sjukvårdshuvudmännen helt central, en dialog som bör ske i
befintliga strukturer och dialogytor. Utöver att det är smidigt och
effektivt att använda dessa är det också viktigt att dialog förs i enlighet med de regler för samverkan mellan stat och huvudmännen som
överenskommits.
För att arbetet ska bli effektivt anser utredningen därför att
kansliet och arbetsgruppen bör använda de befintliga strukturer som
är mest lämpliga i varje enskilt fall. Om området t.ex. rör en viss
patientgrupp som innefattas av regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning kan det t.ex. vara relevant att föra en dialog på en
mer övergripande nivå inom ramen för Partnerskapet till stöd för
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård eller med det aktuella
nationella programområdet. På motsvarande sätt skulle en dialog om
ett utvecklingsprojekt avseende datatillgång kunna aktualisera en
dialog med den nationella samverkansgruppen för uppföljning och
analys.
För att diskutera bilden på en övergripande nivå kan dialoger
behövas med exempelvis hälso- och sjukvårdsdirektörerna, socialchefsnätverket, huvudmannagruppen eller RSS-nätverket. Även andra
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intressenter och fackliga organisationer kan vara aktuella att föra
dialog med. Socialstyrelsen har ett flertal befintliga kanaler för
dialoger utarbetade, vilket vi menar att kansliet och arbetsgruppen
bör använda sig av. Kansliets placering på Socialstyrelsen underlättar
den administrativa samordningen och logistiska planeringen av detta.
Internationella jämförelser för perspektiv och förståelse
Utöver dialog kan en annan del i en fortsatt analys av läget och utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård vara att se den svenska bilden i en
internationell kontext. Som framgår av kapitel 9 görs det redan en
rad olika studier, undersökningar m.m. där svensk hälso- och sjukvård jämförs med andra länder. Detta arbete bör i de fall det är lämpligt tas tillvara i en fortsatt analys för att skapa perspektiv och förståelse.
Möjligheter för regeringen att använda kansliet och arbetsgruppen
Efter att regeringen har tagit del av det myndighetsgemensamma
underlaget av en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och
sjukvården kan regeringen välja att med hjälp av arbetsgruppen och
kansliet vidareutveckla analysen av sådana områdena som regeringen
prioriterar att gå vidare med. Det kan bl.a. innebära att skapa en mer
detaljerad och djupgående bild av utmaningarna eller av olika handlingsalternativ, genom bl.a. fortsatt analys och dialog.
De statliga insatser som arbetet kan belysa kan röra frågor direkt
kopplade till vården, såsom en identifierad ojämlikhet inom ett visst
diagnosområde, eller övergripande problem med t.ex. tillgänglighet.
De kan även relatera till utvecklingen av den nationella uppföljningen, såsom identifierade luckor där nya register/indikatorer behövs,
eller behov av förändrade förutsättningar för uppföljning i exempelvis lagstiftning.
Denna utformning innebär också en möjlighet för regeringen att
ha en naturlig ingång via kansliet att vid behov snabbt kunna ställa
en fråga där det inte är givet vem eller vilka som bäst kan bidra med
svar.

354

SOU 2020:36

15.3

En statlig funktion för nationell uppföljning

Länken mellan funktionens två delar

Enligt direktivet ska funktionens båda syften öka möjligheten till en
mer strategisk, kunskapsbaserad och långsiktig styrning av hälsooch sjukvården på nationell nivå. För att detta ska bli möjligt är det
centralt att den kunskap och erfarenhet som genereras om statliga
initiativ på Vårdanalys tas tillvara i det myndighetsgemensamma arbetet
om en samlad bild av tillståndet i hälso- och sjukvården och blir en
naturlig del av analysen om var och hur det är ändamålsenligt för
staten att agera för att säkerställa en god vård.
Den huvudsakliga länkningen mellan delarna sker således i den
myndighetsgemensamma arbetsgruppen. Här säkerställs att arbetet
i funktionens båda delar inte blir parallella spår utan att det i stället
leder till ett gemensamt lärande.
En central del i förslaget är även den nedan beskrivna årliga strategiska myndighetsgemensamma dialogen med regeringen. Vi ser att både
Vårdanalys uppdrag och den myndighetsgemensamma delen av uppdraget under lednings av Socialstyrelsen är de centrala punkterna vid
denna dialog. Det blir därmed också en viktig länk mellan båda dessa
delar.

15.4

Gemensam strategisk myndighetsdialog

Utredningen föreslår att funktionens arbete rapporteras och diskuteras vid en särskild årlig myndighetsdialog på temat nationell uppföljning av hälso- och sjukvården. Det är en strategisk dialog som
sker mellan myndighetscheferna från berörda myndigheter och ansvarig politisk ledning för hälso- och sjukvårdsfrågor. Dialogen ska
ses som ett viktigt bidrag i utformningen av statens hälso- och sjukvårdspolitik. Det underlag som funktionen har tagit fram ska utgöra
underlag för diskussionen vid dialogen.
Dagordningen vid varje sådant dialogtillfälle bör utgöras av två
huvudpunkter
• uppföljning och analys av statliga initiativ, baserat på redogörelse
från Vårdanalys avseende deras arbete med att utföra och utveckla
uppföljning och analys av statliga initiativ och bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning och utveckling av
fortsatta initiativ (15.1),
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• bild av tillståndet och utmaningarna i hälso- och sjukvården samt
områden där staten kan agera för att säkerställa en god vård,
baserat på kansliets och arbetsgruppens arbete (15.2).
Den myndighetsgemensamma dialogen med regeringen ser vi som
ett nytt sätt att skapa en större samordning i staten. Den årliga dialogen med regeringen blir ett tydligt incitament för myndigheterna att
samordna sig för att leva upp till intentionerna.

15.5

Reglering

Den föreslagna organiseringen av funktionen har syftet att skapa
förutsättningar för ändamålsenliga statliga initiativ och insatser för
att bättre bidra till målen med hälso- och sjukvården. Detta genom
en utveckling, samordning och effektivisering av den nationella uppföljningen och analysen.
Vi gör bedömningen att den föreslagna organisationen på sikt bör
regleras i berörda myndigheters instruktioner. Det förslag på funktion som vi lägger fram bygger på ett processinriktat arbetssätt som
successivt kan utvecklas och förfinas. För detta krävs långsiktiga förutsättningar, vilket en reglering i instruktion är. Eftersom detta
förslag, enligt vår bedömning, är ett nytt sätt att organisera på menar
vi att det är lämpligt att först pröva och eventuellt justera innan det
slås fast. Därför föreslår vi att regeringen i ett första skede styr genom
regeringsuppdrag till berörda myndigheter att genomföra gemensamt. Socialstyrelsen bör även ges i uppdrag att inrätta ett kansli till
stöd för det myndighetsgemensamma uppdraget. Vi bedömer att
regeringsuppdraget till respektive myndighet bör omfatta en period
av fyra år, innan det regleras i en förordning.
Kommentarer till förslagen till ändringar i myndigheternas
instruktioner
Utredningens förslag innebär att funktionens två huvudsakliga syften
ansvarsmässigt delas upp på så sätt att uppgiften att följa upp regeringens satsningar och reformer samlas på Vårdanalys och uppgiften
att analysera var behoven av statliga insatser är som störst föreslås utföras av en myndighetsgemensam arbetsgrupp och ett kansli vid
Socialstyrelsen.
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Reglering i Vårdanalys instruktion
Utöver att ingå i den myndighetsgemensamma arbetsgruppen föreslås Vårdanalys dels vara den myndighet som ska ansvara för uppföljning av statliga insatser och reformer, dels inom sitt verksamhetsområde kontinuerligt utveckla uppföljning och utvärdering av
statliga reformer och andra statliga initiativ. Den senare uppgiften
föreslås regleras i myndighetens instruktion genom ett tillägg att
myndigheten även har till uppgift att:
inom sitt verksamhetsområde kontinuerligt utveckla uppföljning och
utvärdering av statliga reformer och andra statliga initiativ

Reglering i Socialstyrelsen instruktion
Socialstyrelsens uppgift regleras i instruktionen enligt följande:
Socialstyrelsen ska samordna utvecklingen av den nationella uppföljningen
och analysen av hälso- och sjukvården. Arbetet ska ske i samverkan med
andra berörda myndigheter.

Den första meningen speglar det ansvar som Socialstyrelsen föreslås
få genom att myndigheten ska inrätta ett kansli. Med andra berörda
myndigheter avses de övriga myndigheter som vi föreslår ska ingå i
arbetsgruppen. Dessa myndigheter är E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forte, IVO, Läkemedelsverket, Vårdanalys, SBU och
TLV.
Reglering i övriga myndigheters instruktioner som ingår i
arbetsgruppen
I instruktionerna för de övriga myndigheter som ingår i den myndighetsgemensamma arbetsgruppen regleras att respektive myndighet i
samverkan med andra berörda myndigheter ska bidra till en samordnad
utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården. Med andra berörda myndigheter avses här E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forte, IVO, Läkemedelsverket,
Vårdanalys, Socialstyrelsen, SBU och TLV (undantaget den myndighet vars instruktion det gäller).
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Förstärkt analyskapacitet
på Socialdepartementet

Utredningen bedömer att för att den föreslagna utvecklingen av
arbetet med nationell uppföljning vid myndigheterna ska få reell
effekt behöver förändringar ske i hela kedjan, dvs. förändringar
behöver även göras på Regeringskansliet. Det underbyggs av den
problembild som utredningen har tagit fram som visar på behov av
utvecklad beställar- och mottagarkapacitet i Regeringskansliet samt
en utvecklad dialog mellan Regeringskansliet och myndigheterna. Vi
föreslår därför en förstärkning av analyskapaciteten vid Socialdepartementet för att möta dessa behov. Syftet är att denna förstärkning ska vara ett stöd vid departementet när det handlar om
1. utformning av överenskommelser och andra statliga initiativ,
med syfte att tillförsäkra att de är uppföljningsbara,
2. dialog med myndigheterna avseende dessa frågor,
3. val och utformning av nya policybeslut.
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16

Förstärkt stöd till
kunskapsbaserat arbete
i regioner och kommuner

Utredningen har i uppdrag att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Utredningens tolkning är att uppdraget syftar till att stärka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på
lokal nivå. Specifikt ska utredningen analysera Kunskapsstödsutredningens förslag om att lagen om läkemedelskommittéer ska upphävas och ersättas av en ny lag om vårdkommittéer. Utredningen ska
också se över alternativa handlingsvägar.
Detta kapitel är indelat i två delar. I den första delen presenteras
utredningens ställningstaganden avseende Kunskapsstödsutredningens
förslag om att lagen om läkemedelskommittéer ska upphävas och
ersättas av en ny lag om vårdkommittéer. I den andra delen presenteras utredningens ställningstaganden avseende alternativa handlingsvägar.

16.1

Ställningstagande avseende
Kunskapsstödsutredningens förslag
om vårdkommittéer

Utredningens bedömning:
Kunskapsstödsutredningens förslagna lag om vårdkommittéer bör
inte införas. Lagen om läkemedelskommittéer bör bibehållas.
Utredningens rekommendation:
Varje region bör i reglementet till respektive läkemedelskommitté
fastställa arbetsformer, samverkansformer samt sammansättning
av ledamöter som tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör en
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integrerad del av regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation. Regionen bör tillförsäkra att behandlingsrekommendationer
och liknande vägledningar som genereras i kunskapsstyrningsarbetet beaktar såväl läkemedel som andra behandlingsformer på
ett integrerat sätt. Den kommunala hälso- och sjukvården bör ges
möjlighet att på lämpligt sätt delta och bidra i läkemedelskommitténs arbete.

Föreslagen lag om vårdkommittéer bör inte införas
Utredningen har i uppdrag att vidareanalysera Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer (se kapitel 10 och 13).
Förslaget presenterades sommaren 2017. Tidpunkten sammanföll
med uppstartsfasen i att regionerna beslutade att etablera ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Var och en av de 21 regionerna
fattade beslut om inrättande under hösten 2017. Sedan dess har
arbetet med att inte bara etablera utan även vidareutveckla systemet
pågått i snabb takt. Arbetet innebär att förändringar har skett i hur
regionerna arbetar med kunskapsstyrning, inklusive hur de arbetar
med att integrera kunskapsstyrning avseende läkemedel och andra
behandlingsformer. På nationell nivå har regionernas tidigare etablerade samverkansmodell för läkemedel inlemmats i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning genom inkorporering i den
nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik.
Samtidigt framgår av regionernas svar på en enkät från utredningen
att läkemedelskommittéerna är eller är på väg att bli sammankopplade med den lokala nivån i regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning.
Det finns redan i dag författning som täcker in de grundläggande
skyldigheterna att tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet och
att bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i hälsooch sjukvården. Vi kan inte se att det finns någon uttrycklig lucka i
de formella kraven på att upprätthålla kvalitet i den vård som ska
erbjudas. Föreslagen lag om vårdkommittér skulle inte heller förändra dessa krav. Kunskapsstödsutredningen gjorde själva bedömningen
att den föreslagna lagen inte skulle medföra några nya åtagande för
regionerna. Lagen syftade till att ändra regionernas arbetssätt, inte
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ge dem merarbete. Befintliga resurser skulle användas på ett mer
ändamålsenligt sätt.
Vi ställer oss också tveksamma till några av de begrepp som förekommer i den föreslagna lagen om vårdkommittéer då dessa inte har
en entydig allmänt erkänd definition och det därför kan uppstå tolkningssvårigheter avseende deras innebörd. Exempel på sådana begrepp
är ”nationell kunskapsstyrning” och ”kunskapsstöd”.
I vår analys av den befintliga lagen om läkemedelskommittéer
konstaterar vi vidare att lagen ger respektive regioner stort utrymme
att själv fastställa bl.a. arbetsformer, samverkansformer och kompetenssammansättning i kommittén. Vi ser inget juridiskt hinder för
regionerna att reglera läkemedelskommitténs arbete på ett sätt så att
den blir en integrerad del i regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation.
Namnet läkemedelskommitté signalerar ett smalare perspektiv än
det breda och integrerade sätt vi menar att läkemedelskommittéerna
behöver arbeta. Detta ser vi som en svaghet då det finns en risk att
berörda parter kan tolka in en frånvaro av krav på integrering dels
mellan läkemedel och andra behandlingsformer dels mellan läkemedelskommittén och övriga delar av regionens kunskapsstyrningsorganisation. Vår bedömning är dock att namnet i sig inte är ett
tillräckligt starkt vägande skäl för att motivera en ny lagstiftning som
går in på den kommunala självstyrelsens område utan att innebära
någon skillnad avseende sjukvårdshuvudmännens grundläggande
skyldigheter. Lagstiftning kan som instrument ge en tydlig signal om
vad regeringen förväntar sig av sjukvårdshuvudmännen. Vi menar dock
att denna signal kan, och i detta fall bör, förmedlas på annat sätt.
Utredningen gör bedömningen att det i dagsläget inte finns tillräckliga skäl att ändra lagstiftningen. Bedömning görs särskilt i ljuset av
i) att regionerna nu på eget initiativ har börjat etablera nya arbetssätt som speglar syftet bakom förslaget till vårdkommittéer,
ii) att lagen om vårdkommittéer inte skulle innebära någon skillnad
avseende sjukvårdshuvudmännens grundläggande skyldigheter,
iii) att befintlig lag om läkemedelskommittéer inte utgör något juridiskt hinder för regionerna att tillförsäkra att läkemedelskommittén arbetar integrerat med regionernas övriga kunskapsstyrning,
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iv) att en ny lag om vårdkommittéer skulle reglera frågor som ligger
inom ramen för den kommunala självstyrelsen utan att tillföra
någon förstärkning i sak.
Lagen om läkemedelskommittéer bör bibehållas
Vi bedömer vidare att den befintliga lagen om läkemedelskommittéer bör bibehållas. Skälen för utredningens bedömning avseende
detta är att läkemedelskommittéerna genom sitt arbete med att
tillförsäkra en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning bidrar
till patientsäkerheten. Vi vill i sammanhanget betona att en rationell
läkemedelsanvändning i praktiken bara kan uppnås om rekommendationer om läkemedelsbehandling utformas med ett helhetsperspektiv där både läkemedel och andra behandlingsformer1 beaktas.
I dag utgör också lagen i praktiken ett krav på regionerna att
organisera åtminstone en viss typ av stöd för lokal kunskapsstyrning. På så sätt stödjer lagstiftningen det gemensamma system för
kunskapsstyrning som regionerna håller på att etablera. Staten försäkrar sig också om att i varje fall läkemedelskommittéerna finns
kvar som stöd till det lokala förbättringsarbetet oavsett hur framgångsrikt regionerna på sikt förmår etablera och förvalta deras
gemensamma system.
Om staten skulle välja att avskaffa lagkravet på läkemedelskommittéer skulle det stå regionerna fritt att välja om de ska ha kvar sin
läkemedelskommitté eller ej. Det kan med andra ord innebära att
läkemedelskommittéerna skulle avvecklas i vissa eller samtliga regioner. Vi ser i detta flera risker även om sannolikheten för att respektive risk skulle inträffa är svår att bedöma. En risk är att det i många
aspekter väl fungerande arbete kommittéerna gör i dag skulle gå
förlorat eller bli mindre väl fungerande än i dag. En annan risk är att
det skulle leda till en lägre grad av samordning i läkemedelsfrågor
över landet och därmed till större ojämlikheter i läkemedelsanvändningen. Det finns även en potentiell risk att avvecklade läkemedelskommittéer skulle påverka kostnadsutvecklingen avseende läkemedel.
Staten har i dag starka incitament att kontrollera denna kostnadsutveckling.
1

Begreppet behandlingsformer använder vi här i bred bemärkelse, dvs. inkluderande exempelvis förebyggande och rehabiliterande insatser.
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Varje region bör tillförsäkra att läkemedelskommittén utgör
en integrerad del av regionens lokala kunskapsstyrning
Kunskapsstyrning är ett instrument för sjukvårdshuvudmännen att
uppnå en kunskapsbaserad vård. En ändamålsenlig kunskapsstyrning
kräver att vägledningar av olika slag beaktar både läkemedel och andra
behandlingsformer, i bred bemärkelse, på ett integrerat sätt. En ändamålsenlig kunskapsstyrning kräver också att nationella vägledningar
beaktas och anpassas till lokala förutsättningar. Kunskapsstyrningen
kräver väl etablerade samarbeten på flera nivåer och mellan många
aktörer.
Om läkemedelskommittéerna integreras i regionernas övriga
lokala kunskapsstyrningsorganisation kan deras kompetens och verksamhetsnära arbetssätt nyttjas som en resurs för det lokala kvalitetsoch förbättringsarbetet. Om läkemedelskommittéerna inte integreras utan tillåts agera som fristående stuprör till regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem finns i stället en risk för motstridiga budskap samt en ineffektiv resursanvändning om maktkamper,
dubbelarbete etc. uppstår. Utredningen bedömer det som avgörande
för effektiviteten och kvaliteten i kunskapsstyrningsarbetet att regionerna förmår organisera sin lokala kunskapsstyrning på ett ändamålsenligt sätt. Vi har konstaterat att lagen om läkemedelskommittéer
ger regionerna utrymme att utforma kommittéernas arbetsformer,
samverkansformer och sammansättning av ledamöter så att det blir
ändamålsenligt och integrerat med övriga delar av regionens lokala
kunskapsstyrningsorganisation. Vi menar att det är mycket angeläget att regionerna nyttjar det utrymmet och tillförsäkrar integrationen. Varje region bör i reglementet till respektive läkemedelskommitté fastställa arbetsformer, samverkansformer samt sammansättning
av ledamöter som tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör en
integrerad del av regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation.
Regionen bör tillförsäkra att behandlingsrekommendationer och liknande vägledningar som genereras i kunskapsstyrningsarbetet beaktar såväl läkemedel som andra behandlingsformer, i bred bemärkelse,
på ett integrerat sätt. I detta faller självklart även ett ansvar på läkemedelskommittéerna att lyhört anamma ett samverkande arbetssätt
som bidrar till en samordnad kunskapsstyrning på både lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå. En vård på lika villkor ska erbjudas
i hela landet. För att uppnå detta behöver ett löpande arbete bedrivas
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för att minska omotiverade skillnader i läkemedelsrekommendationer
och den nationella samordningen på området behöver öka.
Den kommunala hälso- och sjukvården bör ges möjlighet
att delta i läkemedelskommitténs arbete
Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkommittéer inkluderade även tanken att huvuddelen av kunskapsstödet till kommunerna
skulle ske via vårdkommittéerna. Vi instämmer med de remissinstanser som har givit uttryck för att kommunerna har ett eget ansvar
som sjukvårdshuvudman och att fokus bör ligga på att stärka kommunerna i den rollen. Vi gör samtidigt bedömningen att kommunernas förmåga att tillhandahålla kvalitativ, jämlik och effektiv hälsooch sjukvård kommer att vara en förutsättning för att den pågående
omställningen mot en mer nära vård ska fungera väl. Det är också
helt centralt att regioner och kommuner förmår utveckla sin samverkan. I ljuset av detta bedömer vi att ett stärkt stöd till förbättringsarbetet i kommunerna behöver utformas på flera olika sätt. Ett
sätt att stärka kommunerna i sin roll som sjukvårdshuvudman och
samtidigt nyttja kunskaperna i läkemedelskommittéerna är att regioner och kommuner utvecklar ett frivilligt samarbete i dessa. Detta
bör göras genom att den kommunala hälso- och sjukvården ges
möjlighet att på lämpligt sätt delta och bidra i läkemedelskommitténs
arbete. Redan i dag deltar representanter för den kommunala hälsooch sjukvården i flera läkemedelskommittéers arbete. Vår rekommendation är att ett sådant samarbete utvecklas i samtliga läkemedelskommittéer.
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Stöd till förutsättningar att arbeta
kunskapsbaserat på lokal nivå i hälsooch sjukvården

Utredningens förslag:
Staten ska fortsätta stödja och utveckla sitt stöd till lokalt implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner.
Stödet inriktas på att förbättra förutsättningarna för arbetet. Mer
fokus än i dag läggs på stöd till den kommunala hälso- och sjukvården. Ett förstärkt stöd bör bygga vidare på befintliga strukturer.
Vid fördelning av riktade medel behöver staten beakta både regioners och kommuners ansvar som sjukvårdshuvudmän.
Utredningens bedömning:
Utredningens förslag bör bl.a. ges uttryck genom följande:
• Staten bör i högre utsträckning än i dag utforma kunskapsstöd
med utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens
behov och i nära samarbete med representanter för denna.
• Staten bör stödja kommunernas implementerings- och förbättringsarbete bland annat genom att bidra till att förstärka de
regionala samverkans och stödstrukturerna (RSS). Dess kapacitet och långsiktiga förutsättningar kan därigenom öka och
hälso- och sjukvårdskompetens i strukturerna förstärkas. Detta
bör göras genom att medel avsätts för ändamålet inom ramen
för överenskommelser om en god och nära vård.
• Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att till regeringen årligen rapportera samlat om arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna
RSS, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvård. Rapporteringen bör ge en samlad bild av
insatser och utmaningar.
• Det Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen bör på
sin dagordning ta upp och söka tillfredsställande lösningar
avseende professionernas praktiska förutsättningar att utföra sitt
arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet i syfte
att stödja ett livslångt lärande.
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• Regeringen bör låta utreda frågan om en rättslig reglering som
innebär en obligatorisk skyldighet för kommunerna att ha
funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
Utredningens rekommendation:
Regioner och kommuner bör fortsätta att utveckla sitt samarbete
och samverkan avseende kunskapsstyrning. På de områden som
bedöms relevanta för samverkan/samarbete bör ett ändamålsenligt sådant tillförsäkras på alla nivåer, dvs. nationell, regional och
lokal nivå. Genom detta stärks även de lokala förutsättningarna
att arbeta kunskapsbaserat. Regioner och kommuner bör ta ett
ömsesidigt ansvar för etableringen av samarbetet.
Utredningen har konstaterat att det finns stöd till lokalt implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner. Stödet utgörs av en kombination av olika funktioner. En del av stödet
bygger på samarbeten mellan kommuner och/eller regioner. Ett
exempel på det är de regionala samverkans och stödstrukturerna
(RSS) men det finns även andra samarbeten. Utformningen av stödet
anpassas till lokala förhållanden och skiljer sig därmed också åt i
utformning och ambitionsnivå. Stöd till lokalt implementerings- och
förbättringsarbete behöver samtidigt ses i ett bredare perspektiv där
kompetensförsörjningen, med förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal med rätt kompetens, beaktas. Ur detta
bredare perspektiv framstår utmaningarna i den kommunala hälsooch sjukvården som särskilt stora.
Staten fortsätter utveckla sitt stöd och mer fokus än i dag läggs
på den kommunala hälso- och sjukvården
Vi ser ett fortsatt behov av kvalitetsutveckling i regioner och kommuner, bl.a. genom ett förstärkt lokalt implementerings- och förbättringsarbete. Staten har, utifrån sitt övergripande ansvar för hälsooch sjukvården, ett legitimt intresse av att verka för detta. Mer fokus
än i dag behöver läggas på stöd till den kommunala hälso- och
sjukvården. Behovet av ett ökat fokus på detta bör ses i ljuset av dels
att utmaningarna i den kommunala hälso- och sjukvården framstår
som särskilt stora sett ur det bredare perspektivet att upprätthålla
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kompetensförsörjningen i stort, dels att utmaningarna måste mötas
på ett adekvat sätt för att omställningen mot en mer nära vård ska
fungera väl.
Vi anser vidare att staten bör stödja det lokala implementeringsoch förbättringsarbetet genom att bygga vidare på befintliga strukturer. Det innebär också att vi bedömer att det finns andra verktyg
än den föreslagna lagen om vårdkommittéer som har större potential
att bli verkningsfulla.
Staten bör även i högre utsträckning än i dag utforma kunskapsstöd med utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens
behov och i nära samarbete med representanter för denna. En hel del
arbete pågår redan på området, bl.a. på Socialstyrelsen. Vi menar att
arbetet bör fortsätta utvecklas i denna riktning.
De statliga myndigheterna har en rad verktyg av skiftande karaktär till sitt förfogande (se kapitel 4). Flera av dessa verktyg kan staten
använda för att bidra till förutsättningar för lokalt implementeringsoch förbättringsarbete. Det ligger i sakens natur att det operativa
implementerings- och förbättringsarbetet bedrivs av sjukvårdshuvudmännen (eller genom deras försorg om det är privata utförare).
Utredningen vill framhålla att det är angeläget att staten i prioritering och utformning av sina insatser beaktar att både regioner och
kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvård samt att sjukvårdshuvudmännen har olika förutsättningar och behov. Vi menar att det
bl.a. behöver ta sig uttryck i att statliga medel som satsas på reformer
inom hälso- och sjukvården, till exempel inom ramen för överenskommelser, fördelas till både regioner och kommuner. Vikten av att
se och stödja den kommunala hälso- och sjukvårdens behov blir särskilt tydlig i ljuset av omställningen mot en mer nära vård. Kompetensförsörjningen – förmågan att såväl attrahera, rekrytera, behålla
som utveckla den kompetens som verksamheten behöver – blir central för verksamheterna.
Kunskapsstyrning, inklusive lokalt förbättringsarbete som handlar om kvalitetsutveckling på den lokala nivån, utgör en integrerad
del av detta. Det är områden som regeringens satsningar – överenskommelser med SKR samt uppdrag till myndigheter – redan berör
om än ofta med en annan etikett än kunskapsstyrning eller lokalt
implementerings- och förbättringsarbete. Vi menar att staten bör
fortsätta stödja omställningen och i det arbetet inkludera mer stöd
än i dag till sjukvårdshuvudmännens förutsättningar att utveckla sin
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kunskapsstyrning. Särskilt angeläget är att stödja kommunerna i detta.
Stöd till kommunal hälso- och sjukvård bör vara en central del av
stödet till en omställning mot en mer nära vård.
Staten bör bidra till förstärkt kapacitet och långsiktiga förutsättningar
i de regionala samverkans och stödstrukturerna
En viktig stödstruktur för den lokala kunskapsstyrningen, inklusive
det lokala implementerings- och förbättringsarbetet, i flera kommuner är de regionala samverkans och stödstrukturerna (RSS). Även
om strukturen varierar i utformning och funktion i olika delar av
landet så är RSS den i kommunerna mest utvecklade befintliga strukturen i vilken kommunerna samverkar med varandra och regioner
om kunskapsstyrning inom socialtjänst och kommunal hälso- och
sjukvård. RSS utgör genom detta en resurs även för staten. Dels är
det en kanal genom vilken staten kan föra dialog med kommunerna,
dels kan staten kanalisera stöd avsett för kommunerna till eller
genom dessa.
Att den lokala kunskapsstyrningen fungerar väl är också angeläget för att tillförsäkra ett ändamålsenligt samarbete på området
med regionerna och som central del i kommunernas löpande arbete
med kompetensförsörjning. En väl fungerande kunskapsstyrning i
kommunerna kommer vara särskilt viktigt i omställningen mot en
mer nära vård. Mot bakgrund av detta menar vi att staten bör stödja
kommunernas implementerings- och förbättringsarbete bland annat
genom att bidra till att förstärka RSS-strukturerna. Dess kapacitet
och långsiktiga förutsättningar kan därigenom öka och hälso- och
sjukvårdskompetens i strukturerna förstärkas. Detta bör göras
genom att medel avsätts för ändamålet inom ramen för överenskommelser om en god och nära vård. RSS-strukturerna nyttjas redan
i dag i överenskommelsen om god och nära vård 2020. Av styrelsebeslut från SKR avseende överenskommelsen om god och nära vård
2020 framgår att stimulansmedel till kommunerna betalas ut till RSSstrukturerna där kommunerna eller annan ansvarig huvudman för
den kommunala hälso- och sjukvården ska ha stor påverkansmöjlighet avseende hur medlen ska användas.2 Vi menar att framtida
överenskommelser om god och nära vård bör tillåta att en andel av
2

skr.se/download/18.47edd5e216ffdb5867cd6b77/1580981983734/Overenskommelse%20Godoch-nara-vard%202020.pdf (hämtad 20.04.06).
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de medel som avsätts för olika typer av kompetensstärkande insatser
används för att stärka kapaciteten och de långsiktiga förutsättningarna
liksom hälso- och sjukvårdskompetensen i RSS.
Uppdrag till Socialstyrelsen
Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att till regeringen årligen samlat
rapportera om arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna RSS, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Rapporteringen bör ge en samlad bild av insatser och utmaningar. Rapporteringen bör inkludera en tydlig redovisning av insatser till stöd för kunskapsstyrning i den kommunala hälso- och
sjukvården. Syftet med rapporteringen är att få en samlad bild av de
statliga insatser som görs för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård
oavsett huvudman samt dess relation till socialtjänsten, vilket kan
bidra till förbättrade beslutsunderlag inför nya beslut om statligt
agerande på området. En väl avvägd ambitionsnivå i rapporteringen
tar hänsyn både till regeringens behov av samlad överblick och vikten
av att inte belasta de organ som rapporteringen avser med onödig
rapporteringsbörda.
Det Nationella vårdkompetensrådet bör stödja professionernas
praktiska förutsättningar för livslångt lärande
Regioner och kommuner har ett ansvar för kunskapsstyrning och lokalt
förbättringsarbete i egenskap av huvudmän för hälso- och sjukvården. Samtidigt har hälso- och sjukvårdspersonalen ett personligt
ansvar för att de utför sitt arbete enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet. Det finns med andra ord både ett arbetsgivar- och ett
arbetstagaransvar relaterat till att aktuell vetenskap och beprövad
erfarenhet tillämpas. Oavsett om det finns någon kommitté som kan
ge stöd till lokalt implementerings- och förbättringsarbete eller inte
– och oaktat namn på denna – så är det till syvende och sist i den
operativa verksamheten som ny kunskap implementeras och förbättringsarbete sker. Det innebär också att oavsett hur bra det
externa stödet till verksamheten är utformat så kommer det faktiska
förbättringsarbetet aldrig bli bättre än de praktiska förutsättningarna
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som arbetsplatsen medger. Det finns därför en naturlig gräns för hur
stor effekt ett externt stöd kan generera.
Att få de praktiska förutsättningarna på plats på ett optimalt sätt
är komplext. Frågan handlar både om sjukvårdshuvudmännens och
hälso- och sjukvårdspersonalens förutsättningar att leva upp till sina
respektive ansvar. Från sjukvårdshuvudmännens perspektiv kan det
till exempel röra arbetsmarknadens utbud av legitimerad personal,
arbetsgivarens attraktivitet, tillgängliga ekonomiska resurser, behovet av prioriteringar i relation till andra offentliga åtaganden etc.
Från hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv rör det bl.a. tillgång
till kvalitetssäkrade och relevanta kunskapsunderlag samt tid att
hålla sig uppdaterad på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet i
form av fort- eller vidareutbildning, kompetensutveckling på arbetsplatsen eller liknande.
Vi bedömer att den problematik avseende bristande förutsättningar som professionsföreträdare beskriver är reell och den oro för
situationen som flera professionsföreträdare ger uttryck för därför
är legitim. Konsekvenserna av utebliven eller alltför begränsad möjlighet att hålla sig à jour med aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet
är potentiellt stora. Först och främst är det en patientsäkerhetsfråga.
Vi menar att professionernas praktiska förutsättningar att utföra sitt
arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet måste
uppmärksammas mer än de gör i dag. Sannolikt krävs insatser från
flera håll. Både individen, staten och vårdgivarna/sjukvårdshuvudmännen behöver samverka för att åstadkomma resultat. Det nyligen
inrättade Nationella vårdkompetensrådet ska långsiktigt samordna,
kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av
personal inom vården.3 Vi menar att hälso- och sjukvårdspersonalens
praktiska förutsättningar att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet är ett grundläggande behov för att
tillförsäkra kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården. Därför
bör frågan behandlas inom det Nationella vårdkompetensråd som
nyligen har inrättats och som kommer att arbeta med kompetensförsörjningsfrågorna löpande under en längre tid framöver.

3

www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/nationellavardkompetensradet/ (hämtad 20.03.31).
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Regeringen bör låta utreda frågan om obligatorisk MAR
Det har till utredningen framförts att det borde läggas ett förslag på
en rättslig reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för
kommunerna att ha en MAR på motsvarande sätt som kommunernas skyldighet att ha en MAS. I dialogen har bl.a. lyfts att tillgången
till rehabiliterande kompetens inom den kommunala hälso- och
sjukvården, och därmed individers tillgång till rehabiliterande insatser, varierar över landet samt att det finns större möjligheter att
säkerställa de hälsofrämjande, förebyggande och habiliterande/rehabiliterande insatserna i en verksamhet om också MAR, inte enbart
MAS, finns i verksamheten. Centralt i dialogen om förslaget har också
varit sambandet mellan tidiga förebyggande och rehabiliterande insatser till sköra personer, exempelvis äldre, och behovet av sociala
omsorgsinsatser.
Utredningens bedömning är att det är angeläget att rehabiliterande, liksom medicinsk, kompetens finns i alla kommuner och att
personal med den kompetensen har goda förutsättningar att utföra
sitt arbete. En god vård förutsätter tillgång till och samarbete mellan
samtliga professioner inom hälso- och sjukvården. Behovet av rehabiliterande kompetens blir särskilt viktig i ljuset av den demografiska
utvecklingen samt omställningen mot en nära vård där kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar hamnar allt mer i fokus. Vi ser att det
i detta sammanhang finns potentiellt stora vinster med ett välfungerande rehabiliteringsarbete både från individens perspektiv då
denne längre eller i större utsträckning klarar att leva ett självständigt
liv och från ett samhällsekonomiskt perspektiv då kostnaderna för
social omsorg kan minska.
Inom ramen för utredningen har vi, utifrån vårt direktiv, tittat på
frågan utifrån frågeställningen om detta vore ett effektivt sätt att
stärka vårdens förbättringsarbete. Vårt fokus har vidare särskilt varit
att titta på strukturella åtgärder för att stärka det lokala implementerings- och förbättringsarbetet. Vi bedömer det som möjligt att en
obligatorisk MAR-funktion skulle kunna bidra till ett stärkt sådant
arbete i kommunerna. Samtidigt menar vi att frågan om en sådan
eventuell reglering bör belysas ur ett bredare perspektiv än lokalt
implementerings- och förbättringsarbete. Den behöver också analyseras på djupet.
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I ljuset av vårt direktiv har vi valt att inte analysera en eventuell
MAR-reglering på djupet. Detta gör vi utifrån två skäl. Den första är
att en sådan eventuell reglering berör många fler aspekter av hälsooch sjukvården än det lokala implementerings- och förbättringsarbetet. Den andra är att vi bedömer att det finns andra åtgärder som
skulle ha större strukturell effekt på just detta arbete.
Vi menar dock att regeringen bör låta utreda förslaget om en
rättslig reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för kommunerna att ha en MAR. Ändamålsenligheten bör analyseras ur ett
bredare perspektiv än ramarna för vår utredning tillåter. Analysen
bör göras utifrån ett brett perspektiv och i ljuset av den demografiska
utvecklingen samt omställningen mot en mer nära vård. Det breda
perspektivet bör bl.a. ta sig uttryck i beaktande av värdet av personcentrering, kommunernas ansvar för både hälso- och sjukvård och
socialtjänst samt av hälsoekonomiska analyser som belyser effekter
på såväl individer som välfärdssystem.
Regioner och kommuner bör – med ömsesidigt ansvar – fortsätta att
utveckla sitt samarbete och samverkan avseende kunskapsstyrning
Som sjukvårdshuvudmän har såväl regioner som kommuner ett ansvar
att arbeta med kunskapsstyrning, inklusive lokalt förbättringsarbete.
Inom flera sakområden har regioner och kommuner samma behov
av kunskapsstöd men utifrån olika praktiska förutsättningar och
roller. Exempel på sådana områden är barn och unga, äldre, psykisk
ohälsa, avancerad sjukvård i hemmen etc. Regionerna håller på att
etablera ett mellan regionerna gemensamt system för kunskapsstyrning (se kapitel 7). Kommunerna har en egen struktur för samarbete kommunerna emellan i kunskapsstyrningsfrågor (se kapitel 8).
Vi ser i dag ett visst samarbete regioner och kommuner emellan. Exempelvis har kommunala representanter inkluderats i några av de nationella programområdena inom regionernas gemensamma system. Det
finns också flera exempel på lokala samarbeten mellan kommuner
och regioner ute i landet. Vi menar att det samarbetet behöver utvecklas och förstärkas. Det behövs ett fortsatt arbete med att identifiera ytterligare områden som är relevanta för samarbete/samverkan.
Dessa områden kan förändras över tid. För att samarbetet inom
dessa områden ska bli till gagn inte bara på övergripande nivå utan
även för det lokala förbättringsarbetet behöver samarbete tillför372
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säkras i hela kedjan från nationell till lokal nivå. Det innebär att
regioner och kommuner behöver hitta samarbetsformer såväl nationellt, regionalt som lokalt. Som sjukvårdshuvudmän med eget ansvar
för sin kunskapsstyrning bör regioner och kommuner ta ett ömsesidigt ansvar att tillförsäkra etableringen av ett sådant samarbete.
Enligt utredningens bedömning är det inte problematiskt att regioner och kommuner bygger upp och verkar i olika grundläggande
strukturer för kunskapsstyrning så länge dessa strukturer kan kroka
arm och samarbeta i de frågor som är av gemensamt intresse.
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Långsiktiga förutsättningar för ett
nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård

Utredningens förslag:
För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård ska en 10-årig överenskommelse slutas mellan staten, regionerna och kommunerna. Det
yttersta syftet är att nå målen med hälso- och sjukvården och därmed ett ökat värde för patienterna.
Överenskommelsen ska inkludera några centrala utgångspunkter avseende målbild och prioriterings- och arbetsprocesser.
I överenskommelsen kan också centrala, gemensamma utmaningar
att arbeta med slås fast. Strukturerad samverkan mellan aktörerna
i syftet att skapa en strategi för ömsesidigt nyttjande av data bör
utgöra en sådan gemensam utmaning att arbeta med. Den bör
inkluderas i överenskommelsen.
Redan när överenskommelsen formuleras beaktas utvärderingsperspektivet och den följs sedan upp av den myndighet som regeringen beslutar.
Utredningens bedömning:
Regeringen bör genom sin myndighetsstyrning bättre stödja en
utveckling mot ett mer sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Centralt i detta är
– att utgå från helheten, exempelvis att beakta att både regioner
och kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvård,
– att styrningen är långsiktig och strategisk,
– att styrningen är samordnad, samt

375

Långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system ...

SOU 2020:36

– att styrningen är balanserad och ger myndigheterna utrymme
att verka inom ramen för sina instruktioner.
Utredningen anser att våra huvuduppdrag rör viktiga delar av ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Utredningen använder en bred definition av ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård och avser med det att hälso- och
sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Om
detta system som helhet fungerar väl ökar förutsättningarna för att
de insatser som görs – baserat på den nationella uppföljningen eller
i syfte att stärka vårdens förbättringsarbete – får bästa möjliga effekt.
Utredningen ser att det görs mycket viktigt utvecklingsarbete inom
staten, regionerna och kommunerna. Om aktörerna i högre grad skulle
driva utvecklingen tillsammans som ett sammanhållet system är vår
bedömning att värdet för patienters skulle öka och resurser skulle
frigöras. I ett sådant system ökar förutsättningarna för att säkerställa
att aktörerna totalt sett arbetar med de viktigaste frågorna för att nå
målen med hälso- och sjukvården och att de olika aktörernas kompetens och resurser används på ett ändamålsenligt sätts, samtidigt som
dubbelarbete undviks.
Som beskrivs i utredningens analys (se kapitel 14) ser vi några centrala faktorer som aktörerna behöver enas omkring för att systemet
ska bli sammanhållet och arbeta mot målen i hälso- och sjukvården
på ett resurseffektivt sätt. Faktorerna rör målbild samt prioriteringsoch arbetsprocesser. Aktörerna i systemet – staten, regionerna och
kommunerna – arbetar alla redan på olika sätt med dessa frågor. Just
nu befinner vi oss i ett skede där regionerna sedan några år tillbaka
har formerat sig i ett gemensamt system för kunskapsstyrning, staten
har genom Rådet för styrning med kunskap inlett ett närmare samarbete om dessa frågor och kommunerna utvecklar sitt samarbete
genom bl.a. de regionala samverkans- och stödstrukturerna. Därutöver finns initiativ till samarbeten på nationell nivå mellan aktörerna
såsom Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvård och Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten. Om utvecklingen inte sker samordnat riskerar dock systemet att inte fungera optimalt totalt sett. Vi menar därför att det finns
ett värde i att förstärka och utveckla detta arbete till en helhet.
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För att få detta att ske anser utredningen att det krävs en långsiktig inramning av systemet där ett samspel mellan aktörerna främjas
för att skapa en helhet som hänger ihop och får möjlighet att utvecklas över tid. Utredningen föreslår att detta skapas genom en överenskommelse mellan staten, regionerna och kommunerna. Utredningen
anser även att regeringens styrning av myndigheterna skulle kunna
utvecklas för att bättre stödja en utveckling mot ett mer sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.

17.1

Långsiktiga förutsättningar genom
en överenskommelse

För att skapa långsiktiga förutsättningar för att utveckla ett nationellt sammanhållet system som på ett effektivt sätt arbetar mot
målen med hälso- och sjukvården föreslår utredningen att inriktningen bör stadfästas i en överenskommelse. Det rimmar väl med de
skrivningar som finns i överenskommelser mellan regeringen och
SKR för 2019 där det bl.a. framgår att en strävan under de kommande åren är att stärka samverkan mellan regioner och kommuner
i syfte att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg. Det rimmar
också med skrivningarna i budgetpropositionen för 20201, där regeringen gör bedömningen att det kommer att krävas ett hållbart och
långsiktigt engagemang från alla ingående aktörer för att garantera
en mer kunskapsbaserad och jämlik vård för patienterna.
En 10-årig överenskommelse bör slutas mellan staten, regionerna
och kommunerna. Att överenskommelsen föreslås vara 10-årig ska
ses som en signal att detta är ett långsiktigt arbete och att berörda
parter kan känna tillit till varandra att alla arbetar åt samma håll. Efter
tio år bör en rimlig målbild vara att man har kommit så långt att detta
är ett naturligt sätt att arbeta på. Avsikten är att överenskommelsen
följs upp kontinuerligt under de 10 åren så att man successivt kan
dra lärdom av det man har gjort. Överenskommelsen bör bygga på
några värden och principer som parterna kommer överens om att
eftersträva. Det handlar i stort om att utgångspunkten är att alla
arbetar i ett gemensamt system, mot målen med hälso- och sjukvården. Dialog ser vi också som en viktig del för att åstadkomma ett
sammanhållet system. Hur samarbetsformer och dialog ska se ut bör
1

Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020. Utgiftsområden 9. Hälso- och sjukvårdspolitik.
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också slås fast i överenskommelsen. Vi menar att det är angeläget att
dialogformer skapas för överenskommelsen som på ett ändamålsenligt sätt ger utrymme för både politisk dialog mellan regeringen
och sjukvårdshuvudmännen och dialog på tjänstemannanivå. Det
primära med överenskommelsen är att slå fast förutsättningar och
principer för ett gemensamt arbete, inte att tillföra medel. För att
överenskommelsen ska bli verkningsfull och upplevas som ett stöd
är det också viktigt att andra överenskommelser förhåller sig till det
som läggs fast i den. Annars riskerar överenskommelserna att ge splittrade signaler.
Vi bedömer att en överenskommelse som stödjer ett nationellt
sammanhållet system kan bidra till att förutsättningarna ökar för att
de beslut som fattas på alla nivåer – från mötet mellan patienter och
professioner till regeringsnivå – blir kunskapsbaserade.
Faktorer som föreslås ingå i överenskommelsen
1. Den gemensamma målbilden, dvs. en formulering av vad de
gemensamma målen med hälso- och sjukvården innebär för de
olika aktörernas ansvar, roller och verksamheter.
2. Processer och strukturer för hur frågor och behov ska prioriteras
i systemet som helhet för att nå målen. Man måste exempelvis
säkerställa att den kommunala kontexten adresseras i högre utsträckning än i dag.
3. Former för hur resurser och kompetens kan användas på ett ändamålsenligt sätt i systemet, vilket innefattar
• att se över hur man kan skapa en gemensam strategi för ömsesidigt nyttjande av data.
• att utforma processer där man använder myndigheternas specialiserade metodkompetens och huvudmännens sakkunskap
på ett mer integrerat sätt än i dag när kunskap genereras, tilllämpas och följs upp.
Att komma överens om dessa former är enligt utredningen centralt
för att systemet ska bli sammanhållet och arbeta effektivt mot målen.
Att formerna stadfästs i en överenskommelse ger en tydlig signal om
inriktningen till alla aktörer i systemet och skapar långsiktiga förut378
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sättningar för aktörerna att arbeta och utveckla sin verksamhet enligt
dem, då man kan vara trygg med att övriga aktörer gör detsamma.
Det ger även en riktning för fortsatt arbete i olika samverkansarenor
såsom Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvård samt gör att drivkraften för arbetet blir mindre personberoende.
Redan när överenskommelsen formuleras bör utvärderingsperspektivet beaktas. Den bör följas upp av den myndighet som regeringen beslutar. Utredningen menar att Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys är en lämplig myndighet, i enligt med utredningens
förslag i kapitel 15.

17.2

Myndighetsstyrning som stödjer
ett sammanhållet system

Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 slagit fast att det är
angeläget att regeringens styrning av statsförvaltningen även fortsättningsvis är långsiktig, strategisk, helhetsinriktad, sammanhållen,
verksamhetsanpassad och tillitsbaserad. Utredningen instämmer i
den bedömningen och anser att den rimmar väl med hur myndighetsstyrningen bör fungera för att stödja såväl helheten som delarna
i ett sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
Vi vill understryka några aspekter som vi ser som särskilt viktiga.
Den första är helhetsperspektivet, exempelvis att hälso- och sjukvården bedrivs av både regioner och kommuner som sjukvårdshuvudmän
och där staten har ett övergripande ansvar. Utgångpunkten i regeringens styrning måste vara att beakta denna helhet, t.ex. i utformandet av överenskommelser och i uppdrag till myndigheter. Den yttersta
anledningen till att detta perspektiv är så viktigt är att hälso- och sjukvården ska fungera för patienterna. Patienter, och då särskilt den
stora mycket utsatta gruppen av sköra äldre, rör sig ofta mellan dessa
huvudmän. Hälso- och sjukvården behöver fungera i hela kedjan.
Styrningen bör eftersträva att vara långsiktig och strategisk. Detaljstyrning bör undvikas, såvida det inte finns tydliga skäl till detta. Det
handlar om att ge förutsättningar att verka som en del i en helhet.
Vidare är det av vikt att styrningen är samordnad, så att det inte
ges motsägelsefulla eller överlappande signaler från staten. Samordning behöver bl.a. ske för att staten ska vara en tydlig part gentemot
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regioner och kommuner och för att verksamheten ska vara effektiv
och ändamålsenlig. Det illustreras t.ex. i förordning om statlig styrning med kunskap i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.2 Där
ställs det krav på behovsanpassning, samordning och effektivitet.
Perspektivet för den statliga kunskapsstyrningen är hela tiden att
förenkla för att på den lokala nivån, i patientmötet, kunna ta del av
och tillämpa den bästa tillgängliga kunskapen. Samordning är särskilt
viktigt när myndigheterna vänder sig mot samma målgrupper.
Den del av vårt uppdrag som handlar om nationell uppföljning
har ett tydligt fokus på samordningen i staten. Baserat på vad vår kartläggning visar menar vi att det i det här sammanhanget också är viktigt att regeringen mer samlat ser över sina behov av uppföljning och
de styrsignaler som regeringen sänder till sina myndigheter. Vi menar
därför att regeringen behöver se över sin styrning i samband med att
ett förnyat grepp tas om en mer samordnad uppföljning. Det handlar
också om att styrningen ska vara balanserad och ge myndigheterna
utrymme att verka inom ramen för sina instruktioner och inte försvåras av en för stor mängd regeringsuppdrag.
Dialogen mellan myndigheterna och regeringen ser vi som en viktig del i styrningen. Det kan bl.a. handla om att använda dialoginstrumentet på ett delvis nytt sätt. Vårt förslag om en strategisk myndighetsgemensam dialog ser vi som ett delvis nytt sätt att använda dialogen, som också kan bidra till ökad samordning. En annan aspekt som
flera myndigheter har gett uttryck för är behovet av att bättre förstå
vad regeringen vill åstadkomma. I den förvaltningspolitiska propositionen från 2010 kan man läsa att kontakter mellan Regeringskansliet och andra myndigheter är viktiga inslag i en effektiv förvaltning och bör syfta till informations- och kunskapsutbyte samt förtydliganden av regeringens styrning. Vi vill understryka vikten av detta.

2

Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
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Utredningens förslag:
Den ändrade bestämmelsen i 3 § förordningen (2010:1385) med
instruktion för Myndigheten för vård och omsorgsanalys föreslås
träda i kraft den 1 april 2021.
Förslaget att i 6 a § i förordningen (2015:284) med instruktion
för Socialstyrelsen upphäva kravet att myndigheten ska lämna en
årlig lägesrapport till regeringen avseende tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård, föreslås träda
i kraft den 1 januari 2022.
Den nya bestämmelsen i 4 a § förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen föreslås träda i kraft den 1 januari
2025.
De ändrade bestämmelserna i förordningarna med instruktioner för berörda myndigheter föreslås träda i kraft den 1 januari
2025.

Skälen för utredningens förslag:
Utredningen föreslår att instruktionen för Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys fr.o.m. den 1 april 2021 kompletteras med uppgiften att myndigheten inom sitt verksamhetsområde kontinuerligt
ska utveckla uppföljning och utvärdering av statliga reformer och
andra statliga initiativ. Vi bedömer att detta är tidigast möjliga datum
för ikraftträdande.
Utredningen föreslår vidare att Socialstyrelsens uppdrag att årligen lämna en lägesrapport till regeringen avseende tillståndet och
utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård ska upphöra
fr.o.m. den 1 januari 2022. Vi bedömer att detta är tidigast möjliga
årsskifte för ikraftträdande.
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Mot bakgrund av att utredningen föreslår att funktionen inledningsvis, under 4 år, ska regleras genom regeringsuppdrag så bedömer
utredningen att det inte krävs något ytterligare förberedelsearbete
när verksamheten därefter övergår till permanenta uppdrag. Uppdraget ska efter dessa inledande 4 år regleras i berörda myndigheters
instruktioner. Det utrednings- och förberedelsearbete som Socialstyrelsen behöver göra när det gäller att bemanna kansliet och hitta
former för arbetet tillsammans med arbetsgruppen bedömer utredningen kan ske inom ramen för regeringsuppdraget. Mot bakgrund
av att regeringsuppdraget föreslås omfatta fyra år föreslår utredningen
att bestämmelserna relaterade till att permanenta detta uppdrag ska
träda i kraft den 1 januari 2025. Bestämmelserna relaterade till att permanenta uppdraget är dels den nya bestämmelsen i 4 a § förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen, dels ändrade
bestämmelser i förordningarna med instruktioner för berörda myndigheter. Med berörda myndigheter avses här E-hälsomyndigheten,
Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
Förslagen bedöms inte kräva någon övergångsreglering.
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19.1

Jämlik vård av god kvalitet och ett effektivt
resursutnyttjande

Utredningens överväganden och förslag har primärt två syften.
I fortsättningen benämner vi dessa förslag. Förslagen syftar dels till
att öka förutsättningarna för staten att göra de insatser som mest
effektivt bidrar till att målen med hälso- och sjukvården nås, dels till
att öka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens professioner att
arbeta kunskapsbaserat. Om staten och de båda sjukvårdshuvudmännen arbetar tillsammans, i enlighet med utredningens förslag om
ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård, kan
också förutsättningarna för ett effektivt resursutnyttjande och en
långsiktig utveckling mot en jämlik vård av god kvalitet optimeras.
Utredningens samlade förslag, bedömningar och rekommendationer
bidrar på så sätt till att nå målen med hälso- och sjukvården och
därmed skapa värde för patienten.
Utredningens förslag innebär ingen grundläggande förändring i
statens, regionernas eller kommunernas ansvar eller uppgifter. Däremot syftar utredningens förslag till att stärka samarbetet och samverkan aktörerna emellan. I utredningens förslag om en statlig funktion för nationell uppföljning ligger en styrning mot ett mer effektivt
och ändamålsenligt samarbete de statliga myndigheterna emellan. I utredningens förslag om att stärka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå finns tydliga signaler om vikten av samverkan regioner och kommuner emellan, men även vikten av att
staten är lyhörd för skiftande behov i regioner och kommuner och
anpassar sitt agerande därefter. I utredningens förslag om ett sammanhållet system för kunskapsbaserad vård betonas vikten av att alla
aktörer i hälso-och sjukvårdssystemet, och på alla nivåer, arbetar tillsammans mot en gemensam målbild, de i hälso- och sjukvårdslagen

383

Konsekvensbeskrivning

SOU 2020:36

stadgade målen. Det handlar i korthet om att nå en mer jämlik vård
av god kvalitet och samtidigt uppnå ett mer effektivt resursutnyttjande.
Samhällsekonomiska konsekvenser
Genom ett mer samordnat agerande, såväl inom staten som mellan
de olika aktörerna, och bättre förutsättningar för hälso- och sjukvårdens professioner att arbeta kunskapsbaserat kommer ökad jämlikhet och ökad kvalitet bättre kunna uppnås utan att nya resurser
tillförs. Det handlar om att använda resurserna smartare. I hälso- och
sjukvårdens verksamhet bör det bl.a. medföra bättre behandlingsresultat, färre vårdskador och mer effektiv läkemedelsanvändning.
På nationell nivå handlar det bl.a. om att rätt aktör gör rätt insats vid
rätt tid, vilket minskar dubbelarbete och onödigt utdragna utvecklingsprocesser. Att rätt kompetens används på rätt ställe och i rätt
tid optimerar användningen av befintliga resurser. Sammantaget bedömer utredningen att förslagen kommer att ha en positiv effekt på
samhällsekonomin.
Olika aspekter av jämlik vård
Utredningens förslag bedöms, som nämnts ovan, på olika sätt bidra
till en mer jämlik vård. Jämlik vård inkluderar flera aspekter av jämlikhet, såsom geografisk jämlikhet (likvärdigt över landet, givet behov),
jämlikhet mellan befolkningsgrupper (likvärdigt mellan kön, ålder,
socioekonomi etc., givet behov) och att de med störst behov ska
prioriteras. På så sätt har förslagen också en positiv effekt på hälsooch sjukvårdsrelaterade aspekter av jämställdhet mellan kvinnor,
män, flickor och pojkar. Det har på samma sätt en sådan positiv effekt
på hälso- och sjukvårdsrelaterade aspekter av integration. Till exempel kan den föreslagna funktionen i sitt arbete med uppföljning och
analys av hälso- och sjukvården fördjupa och förfina analysen avseende olika delar av landet samt patienters bakgrundsfaktorer såsom
kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet. Regeringen får då bättre
möjligheter att vidta relevanta åtgärder för att komma tillrätta med
omotiverade skillnader. Likaså kan bättre förutsättningar att arbeta
kunskapsbaserat på lokal nivå leda till anpassade implementeringsstrategier för särskilda grupper. Genom att skapa långsiktiga förut-
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sättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård ökar möjligheterna att prioritera de frågor som är viktigast för att nå målen. Genom utredningens förslag ökar förutsättningarna för regeringen att styra mer strategiskt, kunskapsbaserat
och långsiktigt hållbart. Staten får bättre beslutsunderlag inför ställningstaganden avseende var behovet av statliga insatser är som störst
för att nå en god vård.
Inga konsekvenser på flera områden
Utredningens förslag innebär inte att regioner och kommuner får
några nya uppdrag eller något nytt ansvarsområde. Inte heller föreslås detaljreglering på något område som tidigare gett utrymme för
flexibilitet utifrån lokala eller regionala förutsättningar. Utredningen
menar därmed att förslagen inte medför några konsekvenser för den
kommunala självstyrelsen.
Utredningen ser inte heller att utredningens förslag kommer att
påverka brottslighet eller det brottsförebyggande arbetet, sysselsättning, offentlig service eller små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företag.
Inte heller ser utredningen att förslagen har några konsekvenser för
miljön eller EU-rätten.

19.2

Kostnadskonsekvenser för staten

En statlig funktion för nationell uppföljning och analys
Utredningens förslag avseende en statlig funktion för nationell uppföljning innehåller flera olika delar. Alla delar medför inte kostnadskonsekvenser. I det följande beskriver vi vilka kostnadskonsekvenser vi bedömer att de olika delarna av förslaget innebär. Vi ser ingen
påverkan på statens eller myndigheternas intäkter. I samband med
beskrivningen av kostnadskonsekvenser lämnar vi även förslag avseende hur dessa kan finansieras.
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Vårdanalys ska följa regeringens satsningar och reformer
Följa regeringens reformer och satsningar på området. Uppgiften att
följa upp regeringens satsningar och reformer samlas på en myndighet – Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Myndigheten
får också i uppgift att utveckla uppföljning och analys av statliga
initiativ, vilket regleras i instruktionen, samt bidra med ett lärande
när det gäller utformning och utveckling av fortsatta initiativ.
Utredningens förslag i denna del innebär resursmässigt att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) får två uppgifter
som påverkar resursbehovet
1. följa upp fler av regeringens satsningar och reformer än i dag samt
2. utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ och bidra med
lärande när det gäller utformning och utveckling av fortsatta
initiativ.
Tabell 19.1

Kostnadsbedömningar Vårdanalys

Förslag
1. Följa upp fler av regeringens satsningar
och reformer än i dag.
2. Utveckla uppföljning och analys samt
bidra med lärande.

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6
Kostnadsneutralt för staten.
Finansiering till Vårdanalys i
regeringsuppdrag och på sakanslag.
2 årsarbetskrafter permanent förstärkning
och 1 extra årsarbetskraft för uppstartsarbete under år ett.

Följa upp fler av regeringens satsningar och reformer än i dag
Myndigheten gör redan i dag denna typ av uppdrag. De har i sin
instruktion uppgiften att på regeringens uppdrag bistå med utvärderingar och uppföljningar av beslutade eller genomförda statliga
reformer och andra statliga initiativ. Utredningens förslag handlar
om att regeringen mer konsekvent ska lägga denna typ av uppdrag
på Vårdanalys i stället för att sprida uppdragen på flera myndigheter.
I dag ges denna typ av uppdrag i regel i form av regeringsuppdrag där
särskilda medel avsätts för ändamålet. Eftersom utredningens förslag
handlar om vilken myndighet som ska utföra uppdraget men inte i
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sig innebär att fler uppföljningar ska göras så är denna del av utredningens förslag kostnadsneutralt för staten. För Vårdanalys blir det
dock i praktiken en resursförstärkning. Resursförstärkningen tilldelas
i respektive regeringsuppdrag. Utredningen menar att resurser kan
tilldelas Vårdanalys enligt samma princip som i dag, dvs. via sakanslag inom ramen för medel som avsatts för initiativet. Vi vill dock
understryka vikten av att regeringsuppdragen ges med full kostnadstäckning så att den egeninitierade verksamhet som myndigheten också
enligt sin instruktion ska bedriva inte trängs undan av de nya uppdragen. Det är angeläget att regeringen motverkar en sådan potentiell undanträngningseffekt som annars kan inverka negativt på myndighetens nuvarande arbete, som vi från utredningens sida ser behov
av att bibehålla.
Utredningen är medveten om att resurstilldelning som sker för
specifika regeringsuppdrag skapar en betydande utmaning för myndigheterna avseende deras möjligheter att tillförsäkra en långsiktig
och strategisk kompetensförsörjning då medel för regeringsuppdrag
tilldelas för specifika kalenderår. Mot bakgrund av detta anser utredningen att regeringen på sikt också bör överväga ett mer permanent
uppdrag med permanent finansiering till myndigheten att ansvara
för uppföljning av statliga initiativ i form av överenskommelser. Det
är sådana initiativ som vi ser är mest frekventa och som återkommer
regelbundet. Andra statliga initiativ bedömer vi även fortsättningsvis
bör ges som särskilda regeringsuppdrag.
Utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ samt bidra med
lärande när det gäller utformning och utveckling av fortsatta initiativ
Utredningen bedömer att Vårdanalys bör ges en permanent resursförstärkning på två årsarbetskrafter för de delar av utredningens förslag som innebär att Vårdanalys ska stärka sitt arbete med att utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ samt bidra med
lärande när det gäller utformning av fortsatta initiativ. Vi anser vidare
att Vårdanalys bör ges en extra resursförstärkning på en extra årsarbetskraft under det första året. Denna extra resursförstärkning ser
vi motiveras ur behovet av ett uppbyggnadsarbete där verksamhet,
metoder och arbetssätt anpassas och utvecklas för att stödja det nya
uppdraget. Se tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader.
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Utredningen föreslår att resursförstärkningen finanserias inom
ramen för ändamålet för anslag 1:6 inom utgiftsområde 9. För anslag 1:6
Bidrag till folkhälsa och sjukvård är ändamålet att anslaget får användas för många olika syften inom folkhälsa och hälso- och sjukvård,
bl.a. för utgifter för bidrag och statsbidrag för att hälso- och sjukvårdens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt. Därtill får
anslaget användas för att förbättra förutsättningarna för att kunskap
och erfarenheter tas tillvara för att förbättra hälso- och sjukvården
liksom för en god och mer jämlik vård.
Myndighetsgemensamt arbete att analysera var behoven
av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård
Analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård. Uppgiften att analysera var behoven av statliga insatser är som störst föreslås utföras av en myndighetsgemensam
arbetsgrupp och ett kansli vid Socialstyrelsen. Kansliet blir motor
i arbetet. Till detta kansli kopplas en operativ arbetsgrupp med
ledamöter från myndigheter med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Dialog med hälso- och sjukvårdshuvudmännen och andra
aktörer kommer att vara centralt i arbetet.
Utredningens förslag i denna del innebär resursmässigt två uppgifter:
1. Socialstyrelsen ges i uppdrag att inrätta och bemanna ett kansli
2. Nio myndigheter ges i uppdrag att ingå i ett gemensamt arbete,
organiserat i en myndighetsgemensam arbetsgrupp. Ingående myndigheter är E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och hälsa (Forte), Inspektionen
för vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket, Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), Socialstyrelsen, Statens
beredning för medicinska och social utvärdering (SBU) och
Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV).
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Kostnadsbedömningar kansli och arbetsgrupp

Förslag
1. Inrättande av kansli på Socialstyrelsen.
2. Nio myndigheters deltagande i
myndighetsgemensam arbetsgrupp.

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6
5 årsarbetskrafter
Inom ram för berörda myndigheters
förvaltningsanslag.

Inrättande av kansli på Socialstyrelsen
Utredningen föreslår att ett kansli ska inrättas på Socialstyrelsen.
Vår bedömning är att kansliet kommer att behöva fem årsarbetskrafter för att kunna genomföra det arbete utredningen föreslår som
inledande ambitionsnivå. Detta under den period som utredningen
förslår att uppdraget regleras via regeringsuppdrag, dvs. 2021–2025.
Om ytterligare uppgifter tillförs kansliet i ett senare utvecklingsskede behöver särskilda resurser tillföras för detta. Vi bedömer att
det inte finns särskilda uppstartskostnader. De kompetensprofiler vi
bedömer behövs i kansliet är en person som leder arbetet (kanslichef
eller motsvarande), tre analytiker och en årsarbetskraft som arbetar
med administration och kommunikation. Se tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader. Utredningen föreslår att resursförstärkningen finanserias inom ramen för ändamålet för anslag 1:6 inom
utgiftsområde 9.
Nio myndigheters deltagande i myndighetsgemensam arbetsgrupp
Nio myndigheter får i utredningens förslag i uppdrag att ingå i en
myndighetsgemensam arbetsgrupp. Mot bakgrund av att dessa myndigheter redan i dag har många medarbetare som arbetar med uppföljning och analys och att kansliet genom sitt operativa ansvar kommer att bära en stor del av arbetsbördan i det gemensamma arbetet
menar utredningen att de nio myndigheternas deltagande i den gemensamma arbetsgruppen bör finansieras inom ramen för berörda myndigheters förvaltningsanslag.
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Förstärkt analyskapacitet på Socialdepartementet
Socialdepartementets analyskapacitet bör förstärkas i syfte att stärka
Regeringskansliets beställar- och mottagarkapacitet.
Tabell 19.3

Kostnadsbedömning Socialdepartementet

Förslag
Förstärkt analyskapacitet på
Socialdepartementet

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6
2 årsarbetskrafter

Utredningen har konstaterat att för att få en verkningsfull nationell
uppföljning behöver en förstärkning ske i hela kedjan. Socialdepartementet föreslås få en förstärkt analyskapacitet motsvarande två årsarbetskrafter. Kompetensprofilen bör vara senior analytiker. Skälet är
att departementet behöver förstärka sin analyskapacitet på hälsooch sjukvårdsområdet. Nationell uppföljning och analys är en viktig
källa till kunskap för regeringen. Inte minst mot bakgrund av nu
rådande situation är det än viktigare att det sker en adekvat uppföljning av hela hälso- och sjukvården och att regeringen får ändamålsenliga beslutsunderlag för ställningstaganden avseende fortsatt statligt agerande. Utredningen har visat på behov av utvecklad beställaroch mottagarkapacitet i Regeringskansliet, vilket vi med detta förslag vill förändra. En förstärkt analyskapacitet kan bidra med stöd
till Socialdepartementet i dessa frågor. En sådan ekonomisk förstärkning ryms inom ändamålet för anslag 4.1 Regeringskansliet m.m. och
utredningen föreslår att förstärkningen finansieras genom omfördelning inom ramen för detta anslag. Se tabell 19.6 för beräkning av
årliga kostnader.
Förutsättningar för att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå
Även utredningens förslag avseende förutsättningar för att arbeta
kunskapsbaserat på lokal nivå innehåller flera olika delar. Alla delar
medför inte kostnadskonsekvenser. I det följande beskriver vi vilka
kostnadskonsekvenser vi bedömer att de olika delarna innebär. Vi
ser ingen påverkan på statens eller myndigheternas intäkter. I sam-
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band med beskrivningen av kostnadskonsekvenser lämnar vi även
förslag avseende hur dessa kan finansieras.
Tabell 19.4

Kostnadsbedömningar avseende förutsättningar för
kunskapsbaserat arbete på lokal nivå

Förslag
Lag om vårdkommittéer bör inte inrättas
Staten ska fortsätta stödja och utveckla
sitt stöd till lokalt implementerings- och
förbättringsarbete i regioner och kommuner
Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att till
regeringen årligen rapportera samlat om
arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna
RSS m.fl.
Staten bör stödja kommunernas
implementerings- och förbättringsarbete
bl.a. genom att bidra till att förstärka de
regionala samverkans- och
stödstrukturerna (RSS).
Regeringen bör låta utreda frågan om
en rättslig reglering som innebär en
obligatorisk skyldighet för kommunerna
att ha funktionen medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR).

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6
Kostnadsneutralt
Kostnadsneutralt

0,2 årsarbetskrafter

Medel avsätts för ändamålet inom ramen för
överenskommelser om en god och nära vård.

2 årsarbetskrafter under ett års tid

Lag om vårdkommittéer bör inte inrättas
Utredningens förslag avseende förutsättningar för att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå relaterar till utredningens uppdrag att vidareanalysera Kunskapsstödsutredningens förslag om hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Utredningens bedömning är att den lag
om vårdkommittéer som Kunskapsstödsutredningen förslog inte
bör inrättas och att befintlig lag om läkemedelskommittéer bör bibehållas. Utredningens bedömning har därmed inga kostnadskonsekvenser.
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Staten ska fortsätta stödja och utveckla sitt stöd till lokalt
implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner
Som utredningen har konstaterat arbetar staten redan i dag på olika
sätt med att stödja lokalt implementerings- och förbättringsarbete i
regioner och kommuner. Stödet går dock under många olika etiketter.
Se särskilt avsnitt 13.3. Vi föreslår att staten ska fortsätta att stödja,
och även utveckla sitt stöd, med inriktning på att förbättra förutsättningarna för arbetet. Vi menar också att staten bör bygga
vidare på befintliga strukturer. Ett viktigt budskap är dock att mer
fokus än i dag bör läggas på stöd till den kommunala hälso- och sjukvården. Det är också en central princip vi lyfter fram i vårt förslag,
att staten vid fördelning av riktade medel behöver beakta både
regioners och kommuners ansvar som sjukvårdshuvudmän.
Tillämpandet av dessa principer kräver i sig inga ytterligare resurser. Detta kan förbättras ytterligare inom ramen för pågående arbete
eller i framtida satsningar. Principerna behöver dock återspeglas i den
förda politiken och i inriktningen på myndigheternas arbete. I en
situation där riktade statliga medel ska avsättas, t.ex. inom ramen för
en överenskommelse, är det viktigt att beakta behoven hos både
regioner och kommuner som sjukvårdshuvudmän innan beslut om
hur medel ska fördelas fattas.
Utredningen har även utvecklat tankegångar avseende nya åtgärder staten bör vidta för att fortsätta stödja och utveckla stödet till
lokalt implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner. Vi ser att dessa åtgärder är lämpliga som komplement till
myndigheternas i övrigt pågående arbete på området. En sådan åtgärd är att staten i högre utsträckning än i dag bör utforma kunskapsstöd med utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens behov och i nära samarbete med denna. Att göra detta inom
ramen för myndigheternas redan befintliga uppdrag kan t.ex. handla
om hur man prioriterar arbete med olika kunskapsstödjande vägledningar till hälso- och sjukvården. Hur behöver en viss vägledning
utformas och arbetas fram för att bli relevant för den kommunala
hälso- och sjukvården likväl som för den hälso- och sjukvård som
bedrivs i regionerna? Ett ytterligare exempel på arbete som vi menar
ska bedrivas inom ramen för redan befintliga strukturer och pågående uppdrag är utredningens bedömning att det Nationella vårdkompetensrådet på sin dagordning bör ta upp och söka tillfreds-
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ställande lösningar avseende professionernas praktiska förutsättningar att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet i syfte att stödja ett livslångt lärande. Det Nationella vårdkompetensrådet har redan i uppdrag att titta på denna typ av frågor
och behöver därför inte tillföras ytterligare resurser för just detta.
Utkomsten av en sådan diskussion kan i nästa led medföra merkostnader. Dessa får då beräknas och beredas vid det aktuella tillfället.
Åtgärder som kan innebära merkostnader
Några av de åtgärder som utredningen lyfter fram som lämpliga
komplement till övrigt pågående arbete kommer att medföra kostnader. Utredningen menar bl.a. att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag
att till regeringen årligen rapportera samlat om arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna RSS, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten samt Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Rapporteringen bör ge en
samlad bild av insatser och utmaningar. I all rapportering krävs att
en rimlig ambitionsnivå sätts. Vi menar att en väl avvägd ambitionsnivå i rapporteringen tar hänsyn både till regeringens behov av samlad överblick och vikten av att inte belasta de organ som rapporteringen avser med onödig rapporteringsbörda. Vår bedömning är
att rapporteringen tar omkring 0,2 årsarbetskrafter i anspråk. Utredningen föreslår att resursförstärkningen finanserias inom ramen för
ändamålet för anslag 1:6 inom utgiftsområde 9. Se tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader.
Utredningen menar också att staten bör stödja kommunernas
implementerings- och förbättringsarbete bland annat genom att bidra
till att förstärka de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS).
Vi menar att detta bör göras genom att medel avsätts för ändamålet
inom ramen för överenskommelser om en god och nära vård. Vi
bedömer det som sannolikt att överenskommelser med denna inriktning och med riktade statliga bidrag kommer att ingås mellan regeringen och SKR även ett antal år framöver. Mot bakgrund av den
kommunala hälso- och sjukvårdens behov och betydelse samt vikten
av att kommunerna klarar sin kompetensförsörjning och sitt löpande
systematiska kvalitets- och förbättringsarbete menar vi att det finns
all anledning att beakta kommunernas behov särskilt i fördelningen
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av de medel som avsätts inom ramen för överenskommelserna. Om
en andel av dessa medel kan kanaliseras till eller via de regionala samverkans- och stödstrukturerna på ett sätt som stärker dessa långsiktigt i struktur och i hälso- och sjukvårdskompetens så kan detta
gynna grundläggande förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat i
kommunerna. Vi anser inte att det är meningsfullt att ange exakt
andel av medlen som bör avsättas för ändamålet. Detta måste sättas
i relation till hela överenskommelsens omfattning och mer precisa
delsyften.
Utredningen menar vidare att regeringen bör låta utreda frågan
om en rättslig reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för
kommunerna att ha funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Detta uppdrag bör ges som del av ett större utredningsuppdrag för att kunna nyttja synergieffekter och stordriftsfördelar i
arbetet. Vi bedömer att arbetet kan ta två årsarbetskrafter i anspråk
under ett års tid. Detta kan finansieras genom utredningsmedel. Se
tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader.
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Tabell 19.5

Kostnadsbedömning nationellt sammanhållet system

Förslag

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6

En 10-årig överenskommelse sluts mellan
staten, regionerna och kommunerna

Överenskommelse kan slutas utan medel.
Medel till särskilda utvecklingsarbeten om
parterna önskar.
4 miljoner per år

Uppföljning av överenskommelsen

För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård föreslår utredningen att en
10-årig överenskommelse ska slutas mellan staten, regionerna och
kommunerna. Det primära med överenskommelsen är att slå fast
förutsättningar och principer för ett gemensamt arbete, inte att tillföra medel. Utredningens menar därför att överenskommelsen kan
slutas utan statsbidrag/medel. Med denna ansats medför utredningens
förslag inte några direkta kostnader vare sig för staten, regionerna eller
kommunerna. Parterna kan dock välja att avsätta medel till särskilda
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utvecklingsarbeten inom ramen för överenskommelsen. Storleken
på detta måste anpassas efter karaktären och ambitionsnivån av utvecklingsarbetet.
Redan när överenskommelsen formuleras beaktas utvärderingsperspektivet och den följs sedan upp av den myndighet som regeringen beslutar. Vi menar att det finns en fördel i att uppföljningen
sker kontinuerligt under tioårsperioden och avrapporteras vid några
olika tillfällen för att bidra till ett lärande i arbetet, varför medel bör
budgeteras årligen för ändamålet. En sådan uppföljning ges i ett regeringsuppdrag. Kostnaden för en sådan uppföljning beror på vald ambitionsnivå. Vi uppskattar att en rimlig ambitionsnivå kan vara att
avsätta i storleksordningen 4 miljoner kronor per år. Utredningen
föreslår att resursförstärkningen finanserias inom ramen för ändamålet för anslag 1:6 inom utgiftsområde 9. Se tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader.
Utredningen bedömer vidare att regeringen genom sin myndighetsstyrning bättre bör stödja en utveckling mot ett mer sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård. Inte heller detta ställningstagande
medför några konsekvenser för statens kostnader eller intäkter.
Kommentarer till kostnadsberäkningar
Beräkningarna i tabell 19.6 är gjorda utifrån Socialstyrelsens beräkningsmodell och avser kostnad per årsarbetskraft. Lönenivån har
uppskattats utifrån aktuella kompetensprofiler. Av tabellen framgår
även hur stor del av den totala kostnaden som utgörs av lön och
lönebikostnad respektive overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader. Lönebikostnaden inkluderar arbetsgivaravgifter och arbetsgivarens pensionspremier. Beräkningsmodellen har använts för samtliga beräkningar avseende årsarbetskrafter utom för Socialdepartementet. I beräkningen av förstärkningen av Socialdepartementet
ingår endast lön och lönebikostnad och beräkningen är gjord utifrån
genomsnittlig lön för en senior analytiker på departementet.
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Tabell 19.6

Beräknade kostnader för respektive förslag, staten,
2021–2024, tusental kronor
2021

2022

2023

2024

Vårdanalys permanent förstärkning*
Varav löner och lönebikostnad

4 460
2 790

2 964
1 860

2 964
1 860

2 964
1 860

Varav overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader
Kansli på Socialstyrelsen**
Varav löner och lönebikostnad
Varav overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader
Socialdepartementet***
endast lön och lönebikostnad
Arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå
Socialstyrelsen årlig rapport****
Varav löner och lönebikostnad
Varav overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader
MAR-utredning****
Varav löner och lönebikostnad
Varav overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader
Nationellt sammanhållet system
Uppföljning av överenskommelse

1 656

1 104

1 104

1 104

7 412
4 652
2 761

7 412
4 652
2 761

7 412
4 652
2 761

7 412
4 652
2 761

2 280

2 280

2 280

2 280

296
186
110

296
186
110

296
186
110

296
186
110

2 964
1 860
1 104

-

-

-

4 000

4 000

4 000

4 000

Nationell uppföljning och analys

*Två årsarbetskrafter och en extra årsarbetskraft år ett, analytiker.
**Fem årsarbetskrafter, en kanslichef, tre analytiker, en administration/kommunikation.
***Två årsarbetskrafter, senior analytiker.
****Beräknat utifrån samma lönenivå som analytiker.

19.3

Kostnadskonsekvenser för regioner
och kommuner

En statlig funktion för nationell uppföljning och analys
Utredningens förslag handlar om ett mer effektivt och ändamålsenligt samarbete inom staten. Utredningens bedömning är att detta
inte medför några nya kostnader eller förlorade intäkter för regioner
och kommuner.
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Konsekvensbeskrivning

Förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå
Utredningen riktar två rekommendationer till sjukvårdshuvudmännen i denna del av utredningens uppdrag. Rekommendationerna handlar dels om att varje region i reglementet till sin läkemedelskommitté
bör fastställa arbetsformer, samverkansformer samt sammansättning av ledamöter som tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör
en integrerad del av regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation,
dels om att regioner och kommuner bör fortsätta att utveckla sitt
samarbete och samverkan avseende kunskapsstyrning.
Utredningens rekommendationer innebär inga nya åtaganden
eller skyldigheter för sjukvårdshuvudmännen. Utredningen menar
därför att dessa inte medför några nya kostnader eller förlorade intäkter för regioner och kommuner.
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård föreslår utredningen att en
10-årig överenskommelse ska slutas mellan staten, regionerna och
kommunerna. Det primära med överenskommelsen är att slå fast
förutsättningar och principer för ett gemensamt arbete, inte att tillföra medel. Utredningens menar därför att överenskommelsen kan
slutas utan statsbidrag/medel. Med denna ansats medför utredningens
förslag inte några direkta kostnader vare sig för staten, regionerna
eller kommunerna. Parterna kan dock välja att avsätta medel till särskilda utvecklingsarbeten inom ramen för överenskommelsen. Storleken på detta måste anpassas efter karaktären och ambitionsnivån
av utvecklingsarbetet.
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Kommittédirektiv 2018:95

Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård
Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018
Sammanfattning
En särskild utredare ska utifrån förslagen i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) stödja utformandet av ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård där statens
och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patientmöte. Utredarens arbete kommer därför dels bestå
av dialog och samverkan med berörda aktörer, dels av fördjupade
analyser av valda förslag och bedömningar i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Utredaren ska bl.a.
– stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård
– stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen
– stödja utvecklingen av en förbättrad nationell uppföljning av hälsooch sjukvården
– ytterligare analysera och utveckla valda förslag och bedömningar
i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.
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Viktiga steg mot en mer kunskapsbaserad vård
Patienterna ska få en kunskapsbaserad vård
Att varje patientmöte baseras på bästa kunskap är en grundförutsättning för en jämlik vård. Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården under tio års tid visar dock att oönskade variationer inte
minskat i den omfattning som krävs för att uppnå målsättningarna
om god vård på lika villkor. I uppföljning efter uppföljning ses en
bristande och varierande följsamhet till nationella riktlinjer och
behandlingsrekommendationer. Det är en utmaning att nå ut med
ny kunskap och förändra praxis i hälso- och sjukvården. Hälso- och
sjukvården behöver vara ett lärande system som tar till sig och skapar
ny kunskap, ständigt förbättrar verksamheten och skapar förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patientmöte.
Hälso- och sjukvård är en kunskapsintensiv verksamhet
Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är snabb. Den
medicinska databasen Pubmed innehåller över 26 miljoner referenser till biomedicinsk litteratur och varje år tillkommer drygt 1,4 miljoner medicinska artiklar. Som enskild yrkesutövare kan det vara
utmanande att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen. Det
är också väl känt att det är svårt att nå ut med forskningsresultat så
att de påverkar klinisk praxis och det finns ofta en diskrepans mellan
vad forskningen har visat fungerar och vad som faktiskt görs i
vården.
Ett första steg i att underlätta för yrkesutövarna att ta till sig ny
kunskap kan vara att värdera och sammanställa forskningsresultaten
i olika typer av kunskapsstöd som standardiserade vårdplaner eller
riktlinjer. Sammantaget finns ett stort antal kunskapsstöd som riktar
sig till många delar av hälso- och sjukvården. Det finns undantag,
exempelvis saknas kunskapsstöd ofta inom områden där evidens saknas. Vissa professionsgrupper har också sämre tillgång till kunskapsstöd. Många olika aktörer tar emellertid fram kunskapsstöd, t.ex.
myndigheter, professionsorganisationer och landsting. Det finns
risk för att kunskapsstöden dubblerar och överlappar varandra i detta
stora utbud.
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Rådet för styrning med kunskap arbetar för samordning av myndigheternas kunskapsstyrning. I en delrapport från Socialstyrelsen
2016 till Rådet för styrning med kunskap konstateras att myndigheterna på vårdområdet gemensamt gav ut cirka 600 kunskapsstödjande publikationer under 2015. Följsamhet till rekommendationer i
riktlinjer och standardiserade vårdplaner har visat sig ge positiva
resultat för patienten. I teorin är det rimligt att tänka sig att rekommendationerna alltså i normalfallet borde följas av hälso- och sjukvårdspersonal. Följsamhet har emellertid visat sig svårt att uppnå och
det finns många förklaringar till det. Att enbart sammanställa och
sprida skriftligt material, t.ex. riktlinjer, är inte tillräckligt för att
förändra klinisk praxis.
I Kunskapsstödsutredningens betänkande (SOU 2017:48) presenterades olika undersökningar av vilka kunskapsstöd som används
i hälso- och sjukvårdens vardag och vilka förutsättningar som finns
för en kunskapsbaserad vård och kontinuerligt lärande. Utredningen
genomförde också egna enkätundersökningar i samarbete med några
professionsföreningar. Gemensamt för de olika studierna och utredningens enkäter var att respondenterna ansåg sig ha begränsade förutsättningar för ett kontinuerligt lärande.
Socialstyrelsens utvärderingar har visat att det finns brister i följsamheten till de nationella riktlinjerna och att det finns relativt stora
skillnader mellan landstingen i den vård patienterna får vilket är en
bild som bekräftas av Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys i
rapporten Lång väg till patientnytta – en uppföljning av nationella
riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system. Kunskapsstödsutredningen anger i sitt betänkande att de nationella riktlinjerna inte bör göras bindande utan att en bredare ansats har bättre
förutsättningar att leda till en kunskapsbaserad och jämlik vård för
patienterna viket också beskrivs närmare nedan.
Förbättringsarbete i vården är viktigt
Socialstyrelsen listar i sin skrift Om implementering från 2012 fem
vanliga missförstånd om förändringsarbete. Det första är att effektiva metoder sprider sig själva. Det andra är att information räcker
för att åstadkomma förändring. Det tredje är att utbildning leder till
användning, det fjärde att förändring sker snabbt och det femte att
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det räcker att man tror på det man gör för att det ska bli bra. Forskare
menar att hälso- och sjukvården inte kommer att nå sin fulla potential om inte förändringsarbete blir en integrerad del av allas arbete
varje dag och i alla delar av systemet. Man behöver också vara uppmärksam på om förändringarna verkligen innebär förbättringar. För
att åstadkomma förändringar som genererar förbättringar kan man
söka stöd i förbättringskunskap.
Verksamheternas förbättringsarbete på den lokala nivån är viktigt
i strävan att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik vård. Det krävs
en kombination av professionell kunskap och förbättringskunskap
för att förbättringar ska ske i hälso- och sjukvården. Medan hälsooch sjukvårdens personal genom sina utbildningar får med sig gedigen
professionell kunskap är användningen och tillämpningen av förbättrings- och analyskunskap mer begränsad. Förbättringsarbete kan
behöva ske, och sker, på många olika sätt både på nationell, regional
och lokal nivå. Kunskap som skapas i det dagliga arbetet är en viktig
del i förbättringsarbete, liksom att ta till sig och förbättra verksamheten utifrån nya forskningsrön. Det är också viktigt att den kultur
som råder uppmuntrar till lärande, innovation och utveckling och att
verksamheten har tillgång till sina egna data för uppföljning.
Kvaliteten i verksamheterna ska systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras (5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen [2017:30]).
Enligt 18 kap. 2 § samma lag ska landsting och kommuner medverka
vid finansiering, planering och genomförande av dels kliniskt forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdens område, dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Av 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) följer att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt
arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
samt att patienterna ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och
sjukvård som uppfyller dessa krav. Enligt 6 kap. 4 § samma lag är
hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
anger att vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem
för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Det
finns mot denna bakgrund uttalade krav på utveckling av kvalitet i
hälso- och sjukvården i dag.
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En central faktor för att göra vården mer kunskapsbaserad är en
utvecklad uppföljning och ett aktivt förbättringsarbete på lokal nivå.
Läkemedelskommittéernas och Stramas (Samverkan mot antibiotikaresistens) arbete med datadriven och lokalt förankrad kunskapsstyrning i form av återkoppling till förskrivare av förskrivningsdata
i relation till rekommenderad behandling är värt att lyftas fram i
detta sammanhang.
Uppföljning är viktigt på flera olika sätt
För att följa upp om bästa tillgängliga kunskap används, och för att
utvärdera hur tillämpade metoder och behandlingar fungerar, behöver såväl vårdprofessioner som beslutsfattare och patienter kunna ta
del av underlag om vilka behandlingar som används, hur de upplevs
och vilka resultaten blir. Uppföljning och transparens är också viktigt ur demokratisk synpunkt för medborgarens rätt till insyn och
information. De olika aktörerna har behov av data av olika detaljeringsgrad, olika ofta och vid olika tidpunkter för sina respektive syften.
Staten kan förväntas vara intresserad av aggregerad information med
generella och översiktliga mått, och ju närmare verksamheten man
kommer desto intressant blir det med mer detaljerade data. Den
enskilda yrkesutövaren eller teamet inom vården behöver tillgång till
information om det egna arbetet och de egna patienterna för att själv
kunna analysera och förbättra sitt arbete, men även för att sprida
goda lärdomar vidare.
Vården samlar in data på olika sätt. För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra
patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts om
patientens vård och behandling. Journalsystemen används vanligtvis
inte för att exempelvis göra jämförelser mellan patienter eller enheter,
även om det i dag finns undantag.
För detta ändamål används i stället främst registerdata. I Sverige
finns många olika typer av register för att följa vårdens processer och
utfall. På nationell nivå finns både nationella hälsodataregister och
kvalitetsregister. Dessa ger förutsättningar för att följa och jämföra
vad som sker i vården i hela landet. En viktig grundläggande skillnad
mellan hälsodataregister och kvalitetsregister är att det är obligatoriskt enligt lag för vården att tillhandahålla uppgifter till hälso-
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dataregister (6 § lagen [1998:543] om hälsodataregister), medan
kvalitetsregistren bygger på frivillighet för vården och patienten.
Täckningsgrad och datakvalitet kan variera stort: nationellt, mellan
register och lokalt och är en viktig aspekt för registrens användbarhet.
I dagsläget finns många kvalitetsregister inom den specialiserade
vården medan det varken finns något heltäckande hälsodataregister
eller kvalitetsregister inom primärvården. Fler och fler vårdcentraler
använder sig emellertid av ett system för kvalitetsdata i primärvården
kallat Primärvårdskvalitet. Det introducerades 2016 och har tagits
fram som ett stöd för vårdcentralernas förbättringsarbete. Projektet
drivs från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan
med andra aktörer och med medel från satsningen på nationella
kvalitetsregister.
Data från hälso- och sjukvården samlas också in inom ramen för
forskningsprojekt och kliniska prövningar. Dessutom finns ett flertal enkätundersökningar som samlar in data om patienters och medborgares uppfattning om hälso- och sjukvården. Även vissa nationella
kvalitetsregister innehåller patientrapporterade utfalls- och upplevelsemått.
Trots ett stort antal datakällor och omfattande inrapportering av
data finns det områden inom hälso- och sjukvården där datatillgången eller kvaliteten brister och uppföljning på nationell nivå är en
stor utmaning. Det kanske tydligaste exemplet i dagsläget är den
bristande uppföljningen av primärvården. Det gäller också stora sjukdomsgrupper som psykisk ohälsa, hjärtsvikt och kronisk obstruktiv
lungsjukdom (KOL).
Nationell uppföljning som stöd för styrning
Svensk hälso- och sjukvård beskrivs av Palmberg med kollegor i
skriften Att leda kunskapsbaserad utveckling – Ett kunskapsunderlag (2014) som ett komplext adaptivt system bestående av olika nätverk där de ingående aktörerna inte kan styras på samma sätt som i
en klassisk hierarkisk linjeorganisation. Även Calltorp med kollegor
anger i rapporten Kunskapsbaserad ledning, styrning och utveckling
inom hälso- och sjukvården (2006) att man kan få en mer tydlig bild
av styrningens möjligheter och begränsningar inom hälso- och sjukvården genom att utgå från ett nätverksperspektiv. I en väv av kon-
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takter och relationer hanteras stora och komplexa utbyten både
mellan kommunernas och landstingens egna enheter och med externa
intressenter. Många medicinska ställningstaganden görs exempelvis
inom ramen för olika professionella nätverk som ofta är uppbyggda
specialitetsvis och överskrider både sjukhus- och landstingsgränser.
Systemledningen i komplexa system bör enligt Palmberg med kollegor
begränsa sitt fokus till att
– sätta upp mål och resultatkrav
– följa upp utfallet i systemet som helhet och för respektive aktör
– hur går det?
– förfina målen och systemet när resultaten visar vad som behöver
”skruvas på”.
Däremot bör valet av angreppssätt och hur det tillämpas lämnas till
aktörerna i systemet att bestämma. De olika aktörerna kan välja att
göra på många olika sätt, och ändå nå målen. Det är viktigt, och lite
av poängen, att i komplexa system lämna stor frihet för detta.
Betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård lämnades i juni 2017
Regeringen beslutade den 3 december 2015 att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att överväga och lämna förslag till hur en ökad
följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan
uppnås. Syftet med uppdraget var att säkerställa att den hälso- och
sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik
och ges på samma villkor till kvinnor och män. I uppdraget ingick
även att kartlägga de olika initiativ och samarbeten kring ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd som pågår på olika nivåer inom
hälso- och sjukvården, att utreda förutsättningarna för samt behovet
och lämpligheten av att göra nationella riktlinjer inom hälso- och
sjukvård i någon form obligatoriska eller mer bindande, samt att
lämna de förslag som bedömdes vara ändamålsenliga för att uppnå en
ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd (dir. 2015:127). Utredningen antog namnet Kunskapsstödsutredningen (S 2015:07).
Kunskapsstödsutredningen lämnade i juni 2017 betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälsooch sjukvård (SOU 2017:48). Betänkandet har remissbehandlats.
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Många remissinstanser uttryckte stöd för, och välkomnade, betänkandets kartläggning, lägesbeskrivning och problemanalys. Mottagandet av förslagen var mer blandat.
Sedan Kunskapsstödsutredningen lämnade sitt betänkande har
både staten och sjukvårdshuvudmännen tagit, och står inför att ta,
en rad viktiga steg för att förbättra det nationella arbetet för en kunskapsbaserad vård.
Ett nytt landstingsgemensamt kunskapsstyrningssystem
Landstingen bygger just nu upp ett gemensamt nationellt kunskapsstyrningssystem i syfte att skapa bättre förutsättningar för en mer
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
Bland annat ska behov identifieras och kunskapsstöd tas fram och
utformas så att de är lätta att använda. Systemet ska göra det enklare
att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården.
Förutom kunskapsstöd ingår också stöd till uppföljning och analys,
stöd till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskapet. I dagsläget
omfattar kunskapsstyrningen landsting och regioner, men målet är
att hitta former för arbete med kommunerna också. Kunskapsstyrningssystemet leds av Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan
(SKS).
Rådet för styrning med kunskap
Förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende
hälso- och sjukvård och socialtjänst trädde i kraft vid halvårsskiftet
2015. I förordningen används begreppet styrning med kunskap.
Förordningen tydliggör att syftet med den statliga styrningen med
kunskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är att utgöra ett
stöd för huvudmännen i arbetet med att ge patienter och brukare en
god vård och insatser av god kvalitet och bidra till att hälso- och
sjukvård och socialtjänst bedrivs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Styrningen med kunskap ska enligt förordningen
vara samordnad, effektiv och anpassad till de behov olika professioner inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt huvudmän har.
Styrningen med kunskap ska även bidra till en ökad jämställdhet.
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För att möjliggöra en utvecklad samverkan med ett stort antal
aktörer inrättades två nya strategiska forum, Rådet för styrning
med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst samt
Huvudmannagruppen. I Rådet för styrning med kunskap samverkar
de statliga myndigheter som har i uppdrag att styra med kunskap
eller som har centrala roller för att bidra till framtagandet av underlag
för sådan styrning. I Huvudmannagruppen erbjuds representanter
för huvudmännen att delta i ett rådgivande organ. I myndigheternas
instruktioner är det angivet att de ska samverka i enlighet med förordningen om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och
sjukvård och socialtjänst.
Statskontoret har regeringens uppdrag att utvärdera om syftet
med förordningen om statlig styrning med kunskap avseende hälsooch sjukvård och socialtjänst uppnås. Statskontoret ska även utvärdera om innehållet i myndigheternas arbete med att styra med
kunskap motsvarar syftet. I utvärderingen ska Statskontoret så långt
som möjligt belysa resultaten av förändringarna även på regional och
lokal nivå. Statskontoret ska lämna förslag till åtgärder för hur
berörda myndigheter effektivare kan utföra sina uppgifter beträffande
styrning med kunskap. Statskontoret ska belysa hur samverkan
mellan de myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap
har utformats samt vilka resultat denna samverkan får för myndigheterna och för deras arbete med att styra med kunskap. Reformens
resultat för berörda aktörer på regional och lokal nivå samt för professionerna ska också belysas. Slutrapporten ska lämnas senast den
1 november 2018.
Vissa myndigheter har fått ändrade uppdrag för att minska risken
för dubbelarbete och underlätta samverkan. Statskontoret ska även
utvärdera dessa förändringar. Statskontoret redovisade en delrapport
den 27 april 2016. I delrapporten anger Statskontoret att myndigheterna har tagit ett inledande steg mot en samlad kunskapsstyrning.
Samverkan mellan myndigheterna har etablerats och myndigheterna
har tagit hänsyn till huvudmännens övergripande prioritering. Statskontoret anser dock i delrapporten att det är långt kvar innan målen
är uppfyllda. Arbetet med att anpassa kunskapsstyrningen till mottagarnas behov ansågs till exempel fortfarande vara i ett inledande
skede.
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Partnerskap mellan myndigheter och landstingens
kunskapsstyrningssystem
Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) och närmast
berörda myndigheter i Rådet för statlig styrning med kunskap har
under våren 2018 tecknat en överenskommelse om att ingå ett partnerskap. Myndigheterna och SKS ska tillsammans utveckla och pröva
en modell för en långsiktig samverkan på nationell nivå i frågor som
rör kunskapsstyrning på hälso- och sjukvårdsområdet. Partnerskapet ska bl.a. bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av
initiativ som kan bidra till en behovsanpassad kunskapsutveckling.
Huvudsyftet är att bidra till att resurserna i vården ska användas på
bästa sätt och att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid
varje möte mellan vårdpersonal och patient för att uppnå en effektiv
och jämlik vård med hög kvalitet. Fyra myndigheter ingår för närvarande i partnerskapet.
Utveckling av ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård
Staten har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdssystemet
och för att befolkningen får en hälso- och sjukvård på lika villkor.
En grundförutsättning för detta är att hälso- och sjukvården är
baserad på den bästa tillgängliga kunskapen. Hälso- och sjukvårdspersonalen har en skyldighet att verka enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet. För att varje patientmöte ska vara baserat på den bästa
kunskapen krävs också att hälso- och sjukvården är en lärande organisation. För detta krävs tillgång till aktuell kunskap genom till exempel
kunskapsstöd. Det krävs också att verksamheterna kan följa upp och
lära av egna resultat relaterat till andra verksamheters resultat. För
att ständigt förbättra verksamheten krävs en tillitsfull miljö där
förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen. För att detta ska bli
verklighet behöver alla aktörer bidra utifrån sina kompetenser och
förutsättningar och samverka för att patienten ska få den bästa möjliga vården baserat på den bästa tillgängliga kunskapen.
Det behövs ett nära samarbete mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, patient- och professionsföreningar och andra berörda
aktörer för att uppnå ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård där de olika aktörernas ansvar och roller är tydliga
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och insatserna gemensamt förstärker varandra. I takt med att landstingen tar ett allt större ansvar för att uppnå en kunskapsbaserad och
jämlik vård genom det landstingsgemensamma kunskapsstyrningssystemet behöver staten på motsvarande sätt utveckla sin styrning
med kunskap så att staten och sjukvårdshuvudmännen tillsammans
kan skapa ett sammanhållet nationellt system för en kunskapsbaserad och jämlik vård. Ett sådant nationellt system håller i dagsläget på att bildas genom en rad viktiga initiativ från olika aktörer.
Det kommer att vara en dynamisk process där ingående aktörer, inte
minst staten och sjukvårdshuvudmännen, behöver definiera sina
respektive roller, uppgifter och ansvar. Systemet är under utveckling
men viktiga komponenter är de kunskapsstödjande insatser som görs
av regeringen och dess myndigheter, landstingen och landstingens
gemensamma kunskapsstyrningssystem, patient- och professionsföreningar och i förlängningen med nödvändighet även kommunal
hälso- och sjukvård. Staten bör, främst genom utvecklad nationell
uppföljning, bidra till ett nationellt sammanhållet system där statens
och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans skapar förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska
användas i varje patientmöte.
Ett väl fungerande samarbete kommer att krävas
Varje aktör som arbetar för en kunskapsbaserad vård behöver ta
ansvar för att arbetet är värdeskapande och av god kvalitet. Delarna
i systemet måste emellertid också hänga ihop och sträva efter att
ömsesidigt förstärka varandra för att patienten i slutändan ska få en
kunskapsbaserad vård av god kvalitet. I dag förekommer det att olika
aktörers produkter eller initiativ dubblerar eller rent av motsäger
varandra och att vägen till nytta för patienten är onödigt lång. Myndigheternas arbete behöver ta ytterligare steg för att uppfylla intentionen med förordningen om statlig styrning med kunskap nämligen
att myndigheternas arbete ska vara behovsanpassat, effektivt och
samordnat. Partnerskapet och arbetet i Rådet för styrning med kunskap är viktiga steg i denna riktning. Regeringen bedömer att det
dessutom krävs en sammanhållande kraft som verkar för att de olika
delarna i systemet hänger ihop och tillsammans skapar en fungerande helhet. En stödjande kraft i form av en särskild utredare med
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ett genomförandeuppdrag kan enligt regeringens bedömning spela
en viktig roll i utformandet av ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård. Utredarens arbete kommer därför dels
bestå av dialog och samverkan med berörda aktörer, dels av fördjupade analyser av valda förslag och bedömningar i betänkandet
Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Uppdraget att stödja ett nationellt sammanhållet system
Utredaren ska stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård där statens och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patientmöte.
Stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan
regeringen och sjukvårdshuvudmännen
Regeringen konstaterar att styrningen med kunskap inte i tillräcklig
utsträckning har lyckats skapa förutsättningar för vården att vara en
lärande organisation och att vidta systematiska förbättringsåtgärder
för att varje patientmöte ska vara baserat på bästa tillgängliga kunskap. Regeringen bedömer att regeringen och sjukvårdshuvudmännen därför bör ha nära och regelbundna samråd för kunskapsbaserad
och jämlik vård. Syftet är att föra en strukturerad dialog om behov,
utmaningar och insatser på området. Detta förutsätter att det finns
tillgång till en väl utvecklad uppföljning som underlag för samråden
(se vidare nedan). Uppföljningen behöver kunna påvisa oönskade
variationer och peka ut både goda och mindre goda exempel. Det är
också viktigt att i nästa steg, i enlighet med etablerade beslutsprocesser, komma överens om vad som ska ske som en följd av vad uppföljningarna visar.
En övergripande konsekvens av samråden är att den statliga styrningen har förutsättningar att bli tydligare. Regeringen ser att en mer
strukturerad dialog kan bidra till att förbättra förutsättningarna för
en lärande hälso- och sjukvård. Det lämnar även utrymme för ett
tillitsfullt utformat ansvarsutkrävande gentemot huvudmännen vid
brister gällande kunskapsbaserad och jämlik vård. Samråden bör

412

SOU 2020:36

Bilaga 1

framöver utvecklas vidare i takt med att bättre underlag successivt
finns tillgängligt från den nationella uppföljningen. Inom ramen för
samråden bör dialoger föras med professionsföreträdare samt företrädare för patienter. Samråden är en viktig pusselbit i det sammanhållna nationella kunskapsstödssystemet. Även kommunerna bör
som sjukvårdshuvudmän ingå i samråden med regeringen och formerna för detta ska ses över inom ramen för denna utredning. Samråden baseras resultaten från en förbättrad nationell uppföljning som
beskrivs vidare nedan. Samråden förutsätter att landstingen och
kommunerna samverkar i frågor om kunskapsbaserad vård.
– Utredaren ska aktivt stödja utvecklingen av samråden för kunskapsbaserad och jämlik vård mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen.
– Utredaren ska beakta det partnerskap som inrättats mellan några
myndigheter och Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan
(SKS) och bedöma hur detta bör förhålla sig till samråden.
– Utredaren ska se över och lämna förslag på hur kommunerna som
sjukvårdshuvudmän på ett ändamålsenligt sätt kan ingå i samråden.
Stödja utveckling av en förbättrad nationell uppföljning av hälsooch sjukvården
Regeringen gav den 28 juni 2018 Socialstyrelsen respektive Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att var och en lämna
förslag på hur nationell uppföljning av hälso- och sjukvården kan
utvecklas för att ge regeringen bättre möjlighet att löpande följa vårdens kvalitet och jämlikhet. Uppdragen motiveras av att den nationella uppföljningen behöver förbättras så att den tydligare kan visa
på omotiverade skillnader i vårdens strukturer, processer och resultat, samt ge förutsättningar för att analysera vad dessa beror på. En
utgångspunkt är att den samlade nationella uppföljningen ska förbättras men inte öka i omfattning eller kostnad. I ovan nämnda uppdrag ingår därför också att föreslå vilka befintliga utfallsmått eller
indikatorer som inte längre bör användas för nationell uppföljning.
– Utredaren ska övergripande följa och stödja utvecklingen av en
förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården och i
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utredningen särskilt beakta de ovan beskrivna uppdragen till Socialstyrelsen och Myndigheten för vård och omsorgsanalys.
Uppdraget att vidareutveckla valda förslag och bedömningar
i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård
Ett antal remissinstanser pekar på att vissa av förslagen och bedömningarna i betänkandet från Kunskapsstödsutredningen kräver mer
analys innan de kan förverkligas. Regeringen delar den bedömningen.
Utredaren ska därför ytterligare analysera de frågor som anges nedan.
Regeringen anser att dessa kan komma att utgöra viktiga delar i
utvecklingen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård efter ytterligare analys. Utredaren har även möjlighet
att analysera andra förslag och bedömningar i betänkandet som inte
anges nedan om det är relevant.
Vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas
Kunskapsstödsutredningen gjorde bedömningen att vården bör få
stöd i att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete med ett vetenskapligt förhållningssätt. Både förbättringskunskap och professionell kunskap behövs för att förbättra medicinska, funktionella och
upplevda resultat. Kunskapsstödsutredningen föreslog att lagen
(1996:1157) om läkemedelskommittéer upphävs och ersätts av en ny
lag om vårdkommittéer. Vårdkommittéerna ska enligt förslaget verka
för att nationella kunskapsstöd används och att vårdens resultat följs
upp samt på annat sätt stödja hälso- och sjukvården i arbetet med att
nå en kunskapsbaserad och jämlik vård. Vårdkommittéerna ska enligt
förslaget inte utfärda egna rekommendationer om det finns nationella rekommendationer eller ställningstaganden. Kunskapsstödsutredningen anför i betänkandet att en central faktor för att göra vården
mer kunskapsbaserad är att uppföljningen på lokal nivå utvecklas.
Användningen av data från uppföljning på lokal nivå har varit en
framgångsfaktor för läkemedelskommittéernas stöd till förbättringsarbete för förskrivare. Regeringen delar Kunskapsstödsutredningens
bedömning. Utredaren ska därför särskilt beakta denna aspekt. En
växande del av sjukvården sker inom ett kommunalt huvudmannaskap.
Kunskapsstödsutredningen bedömer att en huvudsaklig del av kun-
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skapsstödet till kommunerna bör ske via vårdkommittéerna. Utredaren ska beakta den kommunala hälso- och sjukvården i sin analys och
sina förslag.
– Utredaren ska analysera förutsättningarna för, och konsekvenserna av, att eventuellt införa vårdkommittéer eller motsvarande.
Alternativa handlingsvägar bör också ses över, bl.a. mot bakgrund
av att flera landsting i sina remissvar bedömer att ett eventuellt
lagkrav på att införa vårdkommittéer bör göras först efter ytterligare analys.
– Utredaren ska också analysera Kunskapsstödsutredningens förslag om att avveckla lagkravet om läkemedelskommittéer särskilt
med avseende på konsekvenserna för läkemedelskommittéernas
nuvarande arbete. Utredaren ska samråda med Läkemedelsutredningen (S 2016:07) i denna fråga.
– Utredaren ska, efter vidare analys enligt ovan, lämna förslag till
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas, särskilt på lokal nivå.
Detta kan även komma att inkludera författningsförslag.
Utveckla förslaget om en nationell digital kunskapstjänst
De ekonomiska resurser som i dag går till olika utvecklingsprojekt
för att ta fram digitala kunskapsstöd till vården föreslås i Kunskapsstödsutredningens betänkande samlas och användas till att ta fram
en samlad digital kunskapstjänst.
– Utredaren ska närmare klargöra förutsättningarna för och utarbeta ett detaljerat förslag till en nationell kunskapstjänst till
exempel i form av en databas, där kvalitetssäkrade kunskapsstöd
och vetenskapliga artiklar görs tillgängliga. Utredaren ska beakta
Kunskapsstödsutredningens förslag men är även fri att pröva
andra lösningar.
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Analysera de statliga myndigheterna roll i ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård
Sedan betänkandet presenterades har, som nämnts ovan, några myndigheter inom Rådet för styrning med kunskap avseende hälso- och
sjukvård och socialtjänst etablerat ett partnerskap med styrgruppen
för landstingens nya nationella system för kunskapsstyrning.
Statskontoret har regeringens uppdrag att utvärdera om syftet
med Rådet för styrning med kunskap uppnås och även belysa resultaten av förändringarna på regional och lokal nivå. I Statskontorets
uppdrag ingår också att ta fram förslag till åtgärder för hur myndigheterna effektivare kan utföra sina uppgifter inom området och
bedöma hur samverkan mellan myndigheterna fungerar. Statskontoret ska lämna en slutrapport senast den 1 november 2018.
– Utredaren ska samråda med Statskontoret och inom ramen för
sitt uppdrag följa hur de statliga myndigheternas roller i arbetet
för en kunskapsbaserad vård utvecklas. Utredningen ska också
vid behov lämna förslag till hur rollerna fortsatt bör utvecklas,
inklusive eventuella författningsförslag.
Vidare utreda förslaget om ett strukturerat stöd till samråden
I Kunskapsstödsutredningens betänkande föreslås ett nationellt kansli
för att bl.a. bistå regeringen med insatser för att säkerställa att det
föreslagna samrådet mellan regeringen och landstingen successivt
utvecklas och ger önskade effekter. Regeringen delar bedömningen
att det kan komma att behövas ett strukturerat stöd till samråd
mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen över tid. Formen för
detta behöver emellertid utredas närmare.
– Utredaren ska se över om det finns ett behov av ett strukturerat
stöd till regelbundna samråd mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen och hur ett sådant stöd i så fall bör utformas och
ha sin hemvist.
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Föreslå hur den kommunala hälso- och sjukvården ska inkluderas
Den kommunala hälso- och sjukvården växer i betydelse och kraven
på att den ska vara kunskapsbaserad är lika stora som för hälso- och
sjukvård där landstinget är huvudman.
• Utredaren ska därför lämna förslag på hur den kommunala hälsooch sjukvården bör inkluderas i det nationella sammanhållna
systemet för en kunskapsbaserad vård.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474) och i det sammanhanget särskilt redogöra för konsekvenserna för berörda aktörer. Utredaren ska särskilt
redovisa konsekvenser och kostnader för staten, landsting och kommuner samt föreslå hur dessa ska finansieras. I synnerhet ska konsekvenserna för kvinnor, män och flickor och pojkar, samt hälso- och
sjukvårdens och berörda myndigheters uppgifter beskrivas. Även
konsekvenserna för en jämlik vård ska beskrivas, både vad gäller jämlik vård mellan olika grupper och kön samt jämlik vård över landet.
Kontakter och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med företrädare för sjukvårdshuvudmännen,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt med samtliga myndigheter med centrala uppgifter som berör uppdraget, Rådet för
styrning med kunskap, partnerskapet samt andra berörda aktörer så
som patient- och professionsföreningar samt läkemedelskommittéerna. I den mån det bedöms lämpligt ska utredaren även föra dialog
med andra pågående utredningar, bl.a. Samordnad utveckling för god
och nära vård (S 2017:01), Läkemedelsutredningen (S 2016:07) och
Framtidens socialtjänst (S 2017:03).
Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.
(Socialdepartementet)
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Kommittédirektiv 2019:78

Tilläggsdirektiv till utredningen Sammanhållen
kunskapsstyrning (S 2018:12)
Beslut vid regeringssammanträde den 7 november 2019
Ändring i uppdraget
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiven Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård (dir. 2018:95).
Landstingen har inlett ett gemensamt arbete med att etablera en
gemensam struktur för kunskapsstyrning, med syfte att bästa möjliga kunskap används i varje patientmöte. Kunskapsstyrningsstrukturen är under uppbyggnad och regeringen följer arbetet noga.
Regeringen ser att det även finns anledning att analysera hur den
statliga strukturen på ett ändamålsenligt sätt kan bidra till att bästa
möjliga kunskap används i varje patientmöte och därmed underbygga landstingens pågående utvecklingsarbete.
I dagsläget finns det flera myndigheter som tar fram kunskapsstöd till olika delar av såväl den landstingskommunala som den kommunala hälso- och sjukvården. Regeringen ser behov av att analysera
hur staten kan agera mer sammanhållet i frågor om uppföljning och
kunskapsstöd m.m. för att bättre svara upp mot den önskade utvecklingen.
Mot bakgrund av att landstingens kunskapsstyrningsstruktur är
under uppbyggnad, att andra kunskapsstyrningsstrukturer som berör
kommunal hälso- och sjukvård, till exempel partnerskapet, har
etablerats och att statens arbetssätt behöver analyseras och utvecklas
bedöms det i nuläget inte ändamålsenligt att utredaren ska stödja ut419
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formandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Det innebär också att utredningen inte ska fokusera på hur
själva genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsstyrning sett ut.
Utredaren ska i stället fokusera på hur staten kan agera på ett mer
sammanhållet sätt genom att bättre förutsättningar skapas för en
nationell och sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården.
Utredaren ska i sammanhanget i möjligaste mån beakta de förutsättningar som gäller för den kommunala hälso- och sjukvården. Därigenom ökar möjligheten till en mer strategisk, kunskapsbaserad och
långsiktigt hållbar styrning av hälso- och sjukvården på nationell nivå.
Mot bakgrund av detta ändras utredningens direktiv.
Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast
den 30 juni 2020.
Uppdraget att stödja utformandet av ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Enligt de ursprungliga direktiven skulle utredaren inom ramen för
uppdraget att stödja ett nationellt sammanhållet system bl.a.
– stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
– stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen
– stödja utvecklingen av en förbättrad nationell uppföljning av hälsooch sjukvården.
Dessa uppdrag ersätts med att utredaren ska
– analysera och lämna förslag på en funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården inom ramen för den befintliga
myndighetsstrukturen, med syfte att följa regeringens reformer
och satsningar på området samt analysera var behoven av statliga
insatser är som störst för att säkerställa god vård
– analysera hur en sådan funktion kan samverka med hälso- och
sjukvårdens huvudmän, till exempel inom ramen för landstingens
gemensamma kunskapsstyrningsstruktur
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– lämna förslag på hur en sådan funktion kan regleras.
Uppdraget att vidareutveckla valda förslag och bedömningar
i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård
Enligt de ursprungliga direktiven skulle utredaren inom ramen för
uppdraget att vidareutveckla valda förslag och bedömningar i betänkandet
Kunskapsbaserad och jämlik vård bl.a.
– ytterligare analysera och utveckla valda förslag och bedömningar
i det betänkandet.
Av direktiven framgår att utredaren ska klargöra förutsättningarna
för och utarbeta ett detaljerat förslag till en nationell kunskapstjänst.
Detta bedöms vara för omfattande för att genomföras inom ramen
för denna utredning och ska därför inte analyseras eller utredas
vidare.
Kontakter och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med företrädare för sjukvårdshuvudmännen,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt med samtliga myndigheter med centrala uppgifter som berör uppdraget, Rådet för
styrning med kunskap, partnerskapet samt andra berörda aktörer så
som patient- och professionsföreningar samt läkemedelskommittéerna. I den mån det bedöms lämpligt ska utredaren även föra dialog
med andra pågående utredningar, bl.a. Samordnad utveckling för god
och nära vård (S 2017:01), Framtidens socialtjänst (S 2017:03) och
Utredningen om översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (S 2019:01).
Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet.
Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast
den 30 juni 2020.
(Socialdepartementet)
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Statliga myndigheter med ansvar
för hälso- och sjukvårdsfrågor

Denna bilaga innehåller en beskrivning av uppdragen för de myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap samt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Beskrivningarna tar sin utgångpunkt i respektive myndighets instruktion.
E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten ansvarar enligt sin instruktion1 för register och
it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering. I myndighetens uppdrag ingår också att samordna regeringens satsningar på e-hälsa samt övergripande följa utvecklingen på
e-hälsoområdet. Myndigheten har bl.a. ett särskilt ansvar för de
register som anges i lagen (1996:1156) om receptregister och lagen
(2005:258) om läkemedelsförteckning samt för att utfärda intyg om
tillstånd för den som vill bedriva detaljhandel med läkemedel till
konsument. Myndigheten ska förvalta, framställa och tillhandahålla
nationell läkemedelsstatistik, ansvara för ett antal register såsom
nationellt register över elektroniska recept för djur, nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel, förbrukningsartiklar och
livsmedel samt ansvara för ett nationellt register över sortimentsoch leveransinformation avseende dosdispenserade läkemedel.
E-hälsomyndigheten har också ett kunskapsstödjande uppdrag.
Enligt instruktionen ska myndigheten tillhandahålla ett elektroniskt
expertstöd till öppenvårdsapoteken i syfte att öka säkerheten vid
expediering av läkemedelsrecept. Det system som tillhandahålls
1

Förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten.
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heter EES och är att kategoriseras som ett beslutsstöd. Myndigheten
erbjuder även ett beslutsstöd som heter Min förskrivning. Förskrivare av läkemedel kan med stöd av receptregisterlagen ta del av
den egna statistiken över sin läkemedelsförskrivning. Statistiken kan
även användas till medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring, dock inte på patientnivå.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten ska enligt sin instruktion2 verka för god
folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta. I uppdraget ingår att genom kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning bl.a. främja hälsa och förebygga sjukdomar och
skador. Myndigheten ska vidare svara för kunskapsuppbyggnad inom
sitt ansvarsområde och förse regeringen och statliga myndigheter
med kunskaps- och beslutsunderlag. Folkhälsomyndigheten ska också
identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet relevant kunskap till berörda i kommuner, regioner och andra berörda samhällssektorer. Exempelvis ska myndigheten verka för att förskrivare, övriga
berörda yrkesgrupper och allmänheten tillämpar de kunskaper som
finns om antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens.
Folkhälsomyndigheten har också i uppdrag att ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer, att bidra
med metoder för att beakta folkhälsoaspekter i uppföljningar samt
att ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.
Myndigheten har ett övergripande nationellt ansvar för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar smittskyddet på nationell nivå. Vidare får myndigheten bedriva sådan
forskning som är nödvändig för att myndighetens uppdrag på smittskyddsområdet ska kunna fullgöras. Folkhälsomyndigheten tar också
fram föreskrifter, rekommendationer och vägledningar till hälso- och
sjukvårdspersonal. Även det nationella arbetet med antibiotikaresistens
och vårdhygien samordnas av myndigheten. Några andra av myndighetens ansvarsområden är vaccinationer, beredskapsplanering inför
2

Förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten.
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utbrott av smittsamma sjukdomar samt nationella beredskapslager
av smittskyddsläkemedel.
Folkhälsomyndigheten producerar en relativt stor mängd publikationer som finns tillgängliga på myndighetens hemsida.
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har enligt sin
instruktion3 i uppdrag att finansiera och utvärdera forskning inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Resultaten av forskning finansierad av Forte ska ligga till grund för behovs- och problemanalyser,
kunskapssammanställningar och beslutsunderlag. Forte bidrar även
genom att stödja implementering och användning av forskning i
praktik. Forte förmedlade 2019 cirka 685 miljoner kronor i stöd till
forskning. I myndighetens regleringsbrev återfinns ett antal uppdrag
rörande särskilda områden som myndigheten ska utvärdera eller
bedriva forskning inom.
Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har enligt sin instruktion4
i uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälsooch sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade. Syftet med tillsynen är att granska
att befolkningen får hälso- och sjukvård samt omsorg som är säker,
har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Den lagstiftning som styr verksamheten är i huvudsak hälsooch sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade. Varje år ska IVO lämna en särskild rapport
till regeringen med en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn,
klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och tillståndsprövning under det gångna verksamhetsåret.
IVO:s tillsyn inom hälso- och sjukvårdsområdet omfattar hälsooch sjukvården och dess personal. Tillsynen ska främst inriktas på
granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter, dvs. att vård3
4

Förordning (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg.
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givaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt
som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen
uppfylls. Vidare ska IVO efter anmälan pröva klagomål mot hälsooch sjukvården och dess personal.
Av propositionen Inspektionen för vård och omsorg – en ny
tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (prop.
2012/13:20), som ligger till grund för bildandet av myndigheten,
framgår att utöver det löpande arbetet med tillsyn ska IVO bidra till
sektorns löpande utveckling genom att med stöd av sina iakttagelser
bidra till ett successivt lärande. Vidare framgår det av propositionen
att i de fall myndigheten observerar problem eller frågeställningar
som har betydelse för sektorns utveckling bör inspektionen samverka med Socialstyrelsen så att iakttagelserna tillvaratas på bästa
möjliga sätt. Propositionen anger också att IVO bör bygga lämpliga
samarbetsformer med huvudmännen så att inspektionens arbete på
bästa möjliga sätt samspelar med huvudmännens kvalitetsansvar.
Läkemedelsverket
Av Läkemedelsverkets instruktion5 följer att myndigheten ansvarar
för kontroll och tillsyn av läkemedel, narkotika och vissa andra produkter som står läkemedel nära. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, kosmetiska produkter, tatueringsfärger och vissa varor som är avsedda för kosmetiska och hygieniska
ändamål. Kontrollen och tillsynen är till stor del lagreglerad. Läkemedelsverket ska enligt sin instruktion svara för föreskrifter och
allmänna råd i fråga om läkemedel och andra produkter som omfattas av myndighetens kontroll eller tillsyn, svara för information
inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter och enskilda, svara
för forskning på områden av betydelse för den kontroll och tillsyn
som myndigheten ska bedriva, tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till allmänheten m.m.
Genom Giftinformationscentralen har myndigheten till uppgift
att lämna giftinformation och behandlingsråd till hälso- och sjukvården och allmänheten avseende akuta förgiftningar med läkemedel,
kemikalier och andra produkter samt biologiska toxiner. Läkemedelsverket har sedan 2013 haft i uppdrag att samordna och följa upp
5

Förordning (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket.
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arbetet med att genomföra den nationella läkemedelsstrategin genom
det s.k. Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL).
Myndigheten producerar kunskapssammanställningar, behandlingsrekommendationer, säkerhetsinformation och svarar på enskilda
frågor.
Läkemedelsverket utarbetar rekommendationer för läkemedelsbehandling i samarbete med specialister från hälso- och sjukvården
och även i samverkan med andra myndigheter såsom Socialstyrelsen
och Folkhälsomyndigheten. Ämnesvalet görs bl.a. utifrån önskemål
från hälso- och sjukvården, nya läkemedel och vid större förändringar inom terapiområden. Läkemedelsverkets rekommendationer
publiceras på myndighetens hemsida.
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för delaktighet (MFD) ska enligt sin instruktion6 främja
ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället. I instruktionen betonas bl.a. att
myndigheten ska ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till
stöd för arbetet med tillgänglighet och delaktighet, men även arbeta
med uppföljningar och analyser. Myndigheten ska bidra till kunskapsutveckling i frågor som rör delaktighet, tillgänglighet, universell utformning, välfärdsteknologi, miljö, levnadsvillkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår det
också att sprida kunskap. Vidare ska myndigheten följa och initiera
forskning inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten arbetar också
med att följa upp, utvärdera och analysera utvecklingen inom funktionshinderspolitiken. Vid myndigheten finns ett kunskapsråd som
bl.a. ska identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för uppföljning och analys och bistå myndigheten med kunskap och
erfarenhet i frågor som avser rättigheter för personer med funktionsnedsättning och genomförandet av funktionshinderspolitiken.
I rådet finns bl.a. företrädare för intresseorganisationer och näringsliv samt personer med vetenskaplig erfarenhet.

6

Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet.
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Myndigheten för vård och omsorgsanalys
Av instruktionen7 för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
(Vårdanalys) framgår att myndigheten ur ett patient-, brukar-, och
medborgarperspektiv ska följa upp och analysera verksamheter och
förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg.
Myndigheten ska följa upp och analysera vårdens och omsorgens
funktionssätt, effektivitetsgranska statliga åtaganden och verksamheter, samt (inom ramen för sitt verksamhetsområde) bistå regeringen med underlag och rekommendationer för effektivisering av
statlig verksamhet och styrning. Vårdanalys har också till uppgift att
utvärdera sådan information om hälso- och sjukvården och omsorgen
som lämnas till den enskilde gällande informationens innehåll, kvalitet, ändamålsenlighet och tillgänglighet. Myndigheten ska bistå
med utvärderingar och uppföljningar av statliga reformer och initiativ samt bedriva omvärldsbevakning och göra internationella jämförelser. Patient- och brukarperspektivet ska bl.a. tillgodoses genom
det patient- och brukarråd som finns vid myndigheten. Av instruktionen framgår att rådet särskilt ska identifiera och lämna förslag på
lämpliga områden för analys och granskning samt bistå i arbetet med
att identifiera patienters, brukares och medborgares behov av information. Myndigheten har ett särskilt uppdrag att bistå regeringen
med underlag och rekommendationer för effektivisering av statlig
verksamhet och styrning. Myndigheten har under flera år haft i uppdrag
att ansvara för genomförandet av den svenska delen i en internationell
undersökning om hälso- och sjukvården, den s.k. International
Health Policy Survey.
Socialstyrelsen
Av Socialstyrelsens instruktion8 följer att myndigheten är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör bl.a. hälso- och sjukvård,
tandvård och socialtjänst. Socialstyrelsen ska genomföra sitt uppdrag genom regler (föreskrifter), kunskap och statsbidrag. Socialstyrelsen ska också ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom sitt verksamhetsområde samt ge stöd till metodutveckling inom sitt verksamhetsområde. Socialstyrelsen ska genom
7
8

Förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorganalys.
Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.
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kunskapsstöd eller föreskrifter bidra till att hälso- och sjukvården
bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Häri ingår uppgifter som att inventera kunskapsläget och utveckla ny kunskap samt
sammanställa och analysera denna kunskap. Myndigheten ska också
följa upp och utvärdera utvecklingen av hälso- och sjukvården och
omsorgen, utveckla och förvalta nationella indikatorer för god hälsa,
vård och omsorg samt redovisa analyser av verksamheternas processer, resultat och kostnader.
Socialstyrelsen ansvarar vidare för hälso- och socialtjänstregister
och övriga statistikdatabaser. Myndigheten ska särskilt ansvara för
officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken och hälsodataregister. Myndigheten ansvarar också för
att skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer inom sitt verksamhetsområde. Socialstyrelsen ansvarar för en
rad förvaltningsärenden bl.a. när det gäller beslut om behörigheter
för olika professioner samt statsbidrag. Myndigheten har också ett
särskilt uppdrag när det gäller kurser för specialistläkare.
Socialstyrelsen har en central roll när det gäller statens kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården och i förhållande till övriga
myndigheter. I budgetpropositionen för 2015 skrev regeringen att
Socialstyrelsen ska ha en tydlig roll som ett nav för den statliga kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt att
myndighetens stabsliknande roll ska betonas. Sedan den 1 juli 2015
är Socialstyrelsen ordförande i Rådet för styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheten samordnar
det löpande arbetet i rådet.
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS) är bindande regler som
sjukvården har att följa. Reglerna kan vara direkt styrande på hur
vården inom ett visst sjukdomsområde ska utföras. Socialstyrelsen
har även gett ut en stor mängd föreskrifter som huvudsakligen är
inriktade på styrning, organisation, ledning och administration av
hälso- och sjukvården.
Utöver de uppgifter som Socialstyrelsen har att utföra i enlighet
med instruktionen, präglas verksamheten av en stor mängd regeringsuppdrag, bl.a. om uppföljning och utvärdering av hälso- och
sjukvårdens strukturer, processer och resultat.
Inom Socialstyrelsen finns också särskilda rådgivande och beslutande organ för vissa frågor. Ett exempel är att det inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för
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nationell högspecialiserad vård. Socialstyrelsen har ett utpekat ansvar för den högspecialiserade vården.
Socialstyrelsen har en särskild kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser där det finns utförlig information om drygt 300 ovanliga sjukdomar och tillstånd.
Socialstyrelsen ansvarar för den nationella webbplatsen Kunskapsguiden.se. Webbplatsen riktas till personer som arbetar med hälsa,
vård och omsorg med syfte att underlätta spridning av nationellt
samlad kunskap.
Socialstyrelsen tillhandahåller ett beslutsstöd benämnt Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB). Tjänsten avser att utgöra ett stöd
för de frågor som läkare, Försäkringskassan och andra aktörer stöter
på i samband med sjukskrivning. Syftet med FMB ska vara att höja
kvaliteten på sjukskrivningarna och därigenom bidra till en kvalitetssäker, effektiv och likvärdig sjukskrivningsprocess.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har i
uppdrag att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder i
hälso- och sjukvården och i den verksamhet som bedrivs med stöd
av socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (1993:387) ur ett medicinskt perspektiv där
så är tillämpligt, samt ur ett ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv. I SBU:s instruktion9 framhålls att myndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och lättfattligt sätt och
sprida dem så att sjukvårdshuvudmän (regioner och kommuner),
vårdgivare och andra berörda kan tillägna sig kunskapen. SBU ska
kontinuerligt utveckla sitt arbete med att sprida utvärderingarna så
att dessa tillämpas i praktiken och leder till önskade förändringar
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vidare har SBU bl.a.
i uppdrag att systematiskt identifiera, aktivt föra ut kunskap om
samt utvärdera behandlingsmetoder i vården vars effekter det saknas
tillräcklig kunskap om. Förutom SBU:s allsidiga vetenskapliga utvärderingar som innefattar systematiska översikter, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter,
9

Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering.
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gör SBU en rad andra produkttyper. Bland annat kommenterar SBU
systematiska översikter från andra internationella aktörer samt utför
mindre omfattande litteraturgenomgångar där sjukvården och socialtjänsten kan få svar på avgränsade frågor. SBU bereder även frågor
för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut,
exempelvis genom att ta fram kunskapsunderlag till Socialstyrelsens
nationella riktlinjer. SBU identifierar kontinuerligt vetenskapliga
kunskapsluckor och publicerar dem på SBU:s webbplats som stöd
för forskare och forskningsfinansiärer i deras prioritering av områden för ny forskning.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Av instruktionen10 för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV) följer att myndigheten ska medverka till en ändamålsenlig
och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och tandvård samt till
en god tillgänglighet till läkemedel i samhället och en väl fungerande
apoteksmarknad. I myndighetens uppdrag ingår att pröva vilka läkemedel som ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet samt att fastställa försäljningspriser. Myndigheten avgör
även vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet
och fastställer produktens försäljningspris. TLV har också ett tillsynsuppdrag genom att de utövar tillsyn över de aktörer som ska
följa förmånslagen, det vill säga främst läkemedelsföretag och apotek.
I myndighetens uppdrag ingår att fatta beslut om vilka tillstånd och
tandvårdsåtgärder som ska ingå i det statliga högkostnadsskyddet
för tandvård samt att fastställa referenspriser för olika tandvårdsåtgärder. Vidare ansvarar TLV för beslut om beloppsgränser och
ersättningsgrader för tandvårdsstödets högkostnadsskydd. Myndigheten ska också följa och analysera utvecklingen på läkemedels-,
apoteks- och tandvårdsområdena. Vidare ska myndigheten bl.a. följa
upp och utvärdera sina beslut och de föreskrifter som myndigheten
beslutar och informera berörda om sin verksamhet och om sina
beslut. TLV genomför hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel
och medicintekniska produkter som används inom slutenvården. De
hälsoekonomiska bedömningarna tas fram till regioner på efterfrågan av dessa via regionernas gemensamma grupp, Rådet för nya
10

Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
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terapier (NT-rådet). TLV publicerar en handbok om tandvårdsstödet där TLV:s föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd presenteras på ett mer lättillgängligt sätt, oftast med kliniska
exempel. Därutöver har myndigheten tagit fram ett webbaserat kunskapsstöd, KUSP, för dem som arbetar i tandvården. TLV tillhandahåller även uppgifter om prisnivåer för utförd tandvård.
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Teori – Ett sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård

• Med ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård menar utredningen att hälso- och sjukvårdssystemets
olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer.
• Syftet med systemet är att skapa förutsättningar för att nå
målen med hälso- och sjukvården, att öka kvaliteten, jämlikheten och effektiviteten.
• För patientmötet finns utarbetade processer för hur bästa
tillgängliga forskningsbaserade eller systematiskt framtagna
kunskap kan integreras med den individuella patientens situation, önskemål och erfarenheter samt den professionelles bedömning och kliniska expertis (evidensbaserad praktik).
• För beslut inom hälso- och sjukvården som fattas på andra
nivåer, utanför det enskilda patientmötet, finns processer för
hur man kan integrera den bästa tillgängliga forskningsbaserade eller systematiskt framtagna kunskapen med politiska
perspektiv/intentioner, sakkunnigas expertis, eller medborgares och patienters perspektiv.
• Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
ska säkerställa att de viktigaste frågorna kontinuerligt identifieras och prioriteras samt att ny relevant och tillförlitlig kunskap genereras och tillgängliggörs på hälso- och sjukvårdens
samtliga nivåer. Systemet ska också erbjuda en infrastruktur
som stimulerar att bästa tillgängliga kunskap tillämpas och att
användandet följs upp och analyseras.
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I den här bilagan fördjupar vi utredningens definitioner och användning av centrala begrepp såsom sammanhållet system för kunskapsbaserad vård samt hur man kan se på ett sådant system både utifrån
det enskilda patientmötet och på andra organisatoriska nivåer i hälsooch sjukvården. Vidare presenteras systemets huvudsakliga delar samt
hur de länkas samman.

Centrala begrepp för utredningen
Utredningen arbetar efter kommittédirektiv med titeln Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård. Utredningens bedömning är att ”ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård” avser en sammanhängande helhet
där hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för
att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla
nivåer, som bidrar till hälso- och sjukvårdens övergripande mål. På
den lokala nivån, i mötet med patienten eller medborgaren – definieras kunskapsbaserad vård som att beslut inom hälso- och sjukvården ska vila på sammanvägningen av (i) patienten/medborgarens
situation, önskemål och erfarenheter; (ii) forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap samt (iii) den professionelles bedömning
och kliniska expertis. Denna definition är överensstämmande med
principerna för evidensbaserad praktik (EBP) (se nedan och Box 1).
På högre organisatoriska nivåer i hälsosystemet, dvs. på regional
och nationell nivå – definieras kunskapsbaserad vård som att beslut
angående hälso- och sjukvårdssystemet ska vara så välinformerade
som möjligt och informeras av såväl forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap som andra källor såsom politiska perspektiv/intentioner, sakkunnigas expertis samt medborgares och patienters
perspektiv. Denna definition är överensstämmande med evidensbaserad hälso- och sjukvård samt evidensinformerad hälsopolicy
(presenteras närmare nedan).
Forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap kan baseras på både vetenskap och annan systematiskt genererad kunskap
såsom uppföljningar och analyser eller av systematiska metoder för
att nå konsensus av till exempel beprövad erfarenhet. Vilken fråga
som ställts, tillgång till forskning/data samt var och i vilket samman-
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hang i hälsosystemet beslutet ska tas, avgör vilken typ av underlag
som utgör bästa tillgängliga kunskap. I det följande kommer begreppet forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap förenklat
benämnas som forskningsbaserad kunskap.
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård ska
säkerställa att de viktigaste frågorna identifieras och prioriteras samt
att ny relevant och tillförlitlig kunskap genereras och tillgängliggörs
hälso- och sjukvårdens samtliga nivåer. Systemet ska så långt det är
möjligt skapa förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap tilllämpas och följs upp.
Figur 19

De tre källor som vägs samman i patientmötet
i en evidensbaserad praktik

En evidensbaserad praktik – en beslutsmodell för patientmötet
Evidensbaserad praktik (EBP) är en beslutsmodell rörande insatser i
hälso- och sjukvård och socialtjänst (för historik, se Box 1). EBP
innebär att tre källor transparent och systematiskt vägs samman i de
beslut som sker mellan patient och vårdens professioner. Källorna
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utgörs av patientens situation, önskemål och erfarenheter, den professionelles bedömning och kliniska expertis samt forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap (figur 1).
Patientens situation, önskemål och erfarenheter utgör en viktig källa
i ett beslut om insats eller behandling. Det är av vikt att patienten får
insikt i vad den forskningsbaserade kunskapen (se ovan) säger och
vad den professionella bedömningen är. Detta för att patienten ska
ha möjlighet att formulera en informerad önskan i beslutet om den
egna behandlingen. Det kan t.ex. handla om vilka effekter av en
behandling som upplevs viktiga och vilken tyngd man lägger på olika
typer av biverkningar. De valmöjligheter som patienten har styrs
bl.a. av behov och vad som anses vara vetenskap och beprövad erfarenhet (se vidare avsnitt 4.1).
Den professionelles bedömning avser de slutsatser som kan dras
baserat på den aktuella patientens symtom och prognos sammanvägt
med den professionsspecifika expertisen och den erfarenhet som den
professionelle har själv (eller som förmedlas från handledare eller
mer erfaren kollega). Hälso- och sjukvårdens professioner behöver
kontinuerligt ges möjlighet att ta till sig och omsätta aktuell forskningsbaserad kunskap i patientmötet. Den professionelle behöver
även hitta former och arbetssätt för att väga samman forskningsbaserad kunskap med den egna erfarenheten och kliniska expertisen
samt inkludera patientens situation, önskemål och erfarenheter i
beslutet. För att en evidensbaserad praktik ska kunna äga rum i mötet
med patienten behöver hälso- och sjukvårdsorganisationen och hälsooch sjukvårdens beslutsfattare skapa förutsättningar för detta, exempelvis genom kontinuerliga utbildningsinsatser för hälso- och sjukvårdens alla professioner samt genom att man har en beredskap för
att systematiskt ta emot, anpassa och realisera evidensbaserade kunskapsunderlag (t.ex. nationella riktlinjer).
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Box 1 Evidensbaserad praktik
Forskningen om evidensbaserad praktik tog bl.a. avsprång i
epidemiologen John Wennbergs serie av registerstudier som på
1970-talet visade på stora lokala och omotiverade variationer i
Amerikas hälso- och sjukvård (1). Wennbergs studier visade
också på medicinskt omotiverade skillnader i hälsoutfall mellan
olika vårdgivare. Synliggörandet av lokala variationerna ledde till
en strävan att likrikta beslutsprocessen för att minska omotiverade skillnader i såväl praktik som hälsoutfall. Dessa tankegångar
utvecklades av bland andra David Sackett (2) för att under 1990talet presenteras som evidensbaserad medicin (EBM). EBM var
initialt en pedagogisk modell för medicinskt beslutsfattande som
användes på läkarutbildningar i Kanada och USA.
När EBM kom att appliceras på fler områden än medicin inom
välfärdsystemen vidgades begreppet till evidensbaserad praktik
(EBP). Inom hälso- och sjukvården inkluderar EBP i dag samtliga
kunskapsområden, såsom exempelvis omvårdnad, fysioterapi och
psykologisk behandling.

En evidensbaserad hälso- och sjukvård – en beslutsmodell
för hela hälso- och sjukvårdssystemet
Slutsatsen att målen med hälso- och sjukvården har större sannolikhet att uppnås om beslut på alla nivåer äger rum i transparenta
beslutsprocesser samt vilar på systematiskt utvecklade underlag, har
fastslagits i Sverige och i många andra länder (3, 4). Forskningsbaserad kunskap har i detta sammanhang lyfts fram som viktig och
underanvänd. Under det senaste kvartsseklet har det svenska hälsosystemet verkat för att hälso- och sjukvårdens beslut på lokal, regional
och nationell nivå ska informeras av bästa tillgängliga kunskap (5).
Denna utgångspunkt vilar på det faktum att evidensbaserad praktik i patientmötet inte sker i ett vakuum, utan att dess yttersta förutsättningar är avhängigt av att hälso- och sjukvården som helhet
och på samtliga nivåer verkar i denna riktning. Det gäller således även
för politiska och administrativa nivåer och förutsätter att hälsosystemet förses med forskningsbaserad kunskap som en källa även
vid politiska och administrativa beslut på lokal, regional och nationell nivå.
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Evidensinformerad hälsopolicy
Hälsopolicy är en stats uttalade intention och ageranden, som
vilar på i förväg fastlagda principer och som riktar sig till hälsosystemet i vid bemärkelse. Hälsopolicy uttrycks i lagar, förordningar, reformer och riktlinjer som riktar sig till hälsosystemets
delar eller systemet i sin helhet (6).
Evidensbasering inom hälso- och sjukvårdssystemet har beforskats
inom fältet evidensinformerad hälsopolicy (6). Policys kan vara av
bindande (exempelvis lagstiftning) eller mer frivillig eller vägledande
karaktär (exempelvis riktlinjer).
Vad avses med evidensinformerad hälsopolicy? Begreppet rymmer två dimensioner:
– dels att policyns innehåll i någon utsträckning bygger på forskningsbaserad kunskap när sådan finns att tillgå,
– dels att proceduren att formulera, implementera, följa upp och
analysera hälsopolicyn bygger på vetenskapliga principer, dvs. på
ett systematiskt och transparent sätt och där eventuella felkällor
aktivt söks och adresseras.
Även om man inom EBP väger in flera källor i beslut om behandling
så inkluderar evidensinformerad hälsopolicy ofta en ännu bredare
arsenal av perspektiv och typer av källor i policybesluten. Detta har
förklarats av policyfrågornas närhet till den politiska sfären men
också för att de problem man söker lösa på systemnivå med hälsopolicys ofta rymmer en större komplexitet (7). Evidensinformerad
hälsopolicy behöver – liksom EBP – såväl innehållsligt som procedurmässigt väga in fler källor – såsom sakkunnigas, professionellas, patienters eller politikers perspektiv och bedömningar (8).
Evidensinformerade hälsopolicys kan klassificeras i tre olika typer praktiska policys, tjänstepolicys och styrningspolicys (8):
1. Praktiska policys tar sikte på den praktiska verksamheten i hälsosystemet, exempelvis i form av rutiner för förskrivning av antibiotika.
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2. Servicepolicys fokuserar på hur service och tjänster inom hälsoområdet ska organiseras, exempelvis utformning av digitala vårdtjänster.
3. Styrningspolicys reglerar hur organisatoriska och finansiella strukturer ska ordnas i hälsosystemet, exempelvis den nationella modellen för öppna prioriteringar via finansiella ersättningssystem i primärvården.
I praktiken är denna indelning mindre tydlig och policys rymmer i
många fall flera av dessa policytyper. Exempelvis kan nationella riktlinjer definieras som styrningspolicy men har också drag av praktisk
policy när specifika behandlingsmetoder rekommenderas.
Policyutveckling kan ses som en cyklisk process som löper över
faserna idé/behov, formulering, implementering och uppföljning.
Centrala komponenter i en hälsopolicyprocess har ansetts vara aktörer, innehåll, kontext och process, se figur 2 som illustrerar hälsopolicytriangeln (9).
Figur 2

Hälsopolicyns centrala komponenter

Policykontext är den samhälleliga, juridiska, ekonomiska, sociala
och kulturella omgivning som omger policyn. Policyaktörerna utgörs av de nätverk av individer, organisationer eller aktörer som initierat, drivit, medverkat eller påverkat policyns formulering och imple-
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mentering. Bland policyaktörerna finns också de individer, grupper
och organisationer som direkt eller indirekt berörs av policyn. Policyns innehåll och intention är de uttalade åtgärder eller förändringar
som är policyns huvudsakliga riktning eller budskap.
Vilken typ av forskningsbaserad kunskap som är användbar och i
vilket skede denna typ av underlag kan komma in i policyprocessen
beror i stort på vilka aktörer som är involverade, vilket uppdrag dessa
har samt vilka hälsoområden policyn rör.
Figur 3

De huvudsakliga komponenterna i ett sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård. Systemet skapar förutsättningar för en
evidensbaserad praktik (illustrerad med EBP-modellen i centrum)
genom en evidensbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer

Systemet och dess komponenter
System för kunskapsbaserad vård har beskrivits på olika sätt både
nationellt och internationellt (10, 11). Utredningen har valt att i
denna bilaga beskriva systemet och dess olika komponenter utan att
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ta ställning till specifika modeller. I detta avsnitt beskrivs de enskilda
komponenterna i systemet – identifiering och prioritering av frågor
och behov, generering av forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap, generering av vägledning eller ställningstagande, tilllämpning och förutsättning för tillämpning samt systematisk
uppföljning och analys (figur 3). Vi börjar dock med att beskriva hur
komponenterna i systemet påverkar varandra.
Komponenterna i systemet påverkar varandra
Ett sammanhållet system behöver ta i beaktande att komponenterna
i systemet påverkar och påverkas ömsesidigt. Det innebär att utformningen av de distinkta komponenterna behöver beakta komponenterna samt helheten. Det sker även återkoppling mellan komponenterna, till exempel kan arbetet med vägledningar belysa aspekter av
vad ny forskningsbaserad kunskap bör adressera. Likaså kan man vid
tillämpning återkoppla till vad som kan behöva justeras vad gäller
vägledningar, och uppföljning och analys kan återkoppla till verksamhetens tillämpning.
Det har visat sig att, trots att metodiken för varje enskild komponent i systemet har utvecklats och förfinats över åren återstår
stora utmaningar i hälso- och sjukvården vad gäller till exempel både
överdiagnostik och överbehandling som underbehandling med effektiva interventioner (åtgärder för att förbättra eller skydda hälsan)
(11). Detta trots den exponentiella ökningen av publicerad forskning, samt ett stort antal systematiska översikter, riktlinjer och uppföljningar. Det finns med andra ord stor potential att öka värdet och
minska resursslöseri i hela systemet.
Hur effektivt systemet kan skapa förutsättningar för en ökad
kvalitet, jämlikhet och effektivitet i vården beror också på de val och
prioriteringar som görs i systemet. Det finns en rad aspekter som
påverkar detta i hela kedjan från vilka aspekter av vården som följs
upp, vilka frågor som prioriteras, vilken forskning som bedrivs, hur
den är upplagd, hur och om man väljer att sammanställa den, och
vilka faktorer man adresserar vid utformningen av riktlinjer och
rekommendationer samt vid implementering. Några exempel på ansatser att göra strukturerade prioriteringar i de olika leden beskrivs
under respektive del nedan.
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Identifiering och prioritering av frågor och behov
Frågor kan vara problem eller kunskapsbehov av många olika slag
både vad gäller kliniska frågeställningar eller policyfrågor. Frågor
och behov kan identifieras av olika aktörer såsom patienter,
befolkning, professioner i vården, kommuner och regioner, eller
departement och myndigheter.
Frågor kan vara problem eller kunskapsbehov av många olika slag både
vad gäller kliniska frågeställningar eller policyfrågor. Frågor kan identifieras av olika aktörer såsom patienter, befolkning, professioner i
vården, kommuner och regioner, eller departement och myndigheter. Uppföljning och analys är ett centralt verktyg för att identifiera
viktiga frågor att besvara.
En identifierad och prioriterad fråga kan behöva adresseras och
besvaras i olika delar av systemet, beroende på vad som redan är gjort
och var problemet ligger. I vissa fall finns redan den forskningsbaserade kunskapen som behövs. Det kanske snarare behövs vägledning i hur kunskapen ska kunna tillämpas i praxis, eller hur man
kan tänka kring prioriteringar i frågan. I andra fall kanske det i stället
är förutsättningar för att kunna tillämpa kunskapen som inte är på
plats. Andra frågor kan behöva lösas genom förändringar i uppföljningar för att man bättre ska kunna förstå och förbättra aspekter av
vården. Det innebär att identifiering av frågor kan leda till åtgärder
eller förändringar var som helst i systemet.
Generering av forskningsbaserad eller systematiskt
utvecklad kunskap
Denna del handlar om att utifrån lämplig metodik bedriva och
sammanställa forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap. Genereringen är beroende av vilken fråga den ska adressera.
Upplägg och metodik för generering av forskningsbaserad och systematiskt utvecklad kunskap är beroende av vilken fråga den ska adressera. Det kan till exempel handla om behandlingseffekter, hur patienter
värderar ett visst utfall, upplevelser av ett tillstånd, samt hälsoekonomiska-, process-, organisations- och policyaspekter etc.
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Generering av forskningsbaserad kunskap görs i två steg: 1) enskilda forskningsstudier (primärforskning) och 2) sammanvägning
och bedömning av forskning (exempelvis systematiska översikter
eller HTA-rapporter). Om det saknas forskning kan systematiska
metoder för insamling av till exempel patienterfarenheter eller professionens beprövade erfarenhet användas (systematiskt genererad
kunskap).
Metodik för forskning och sammanvägning av forskning samt
systematiskt genererad kunskap utvecklas kontinuerligt för att öka
tillförlitligheten och relevansen av den kunskap som genereras. För
att kunskapsgenereringen på ett effektivt sätt ska gynna kvalitet,
jämlikhet och effektivitet i vården krävs medvetna val och prioriteringar i flera steg samt att underlagen är utformade på ett vis som
gynnar tillämpning.
Upplägg av forskningsstudie baseras på frågan
Det finns en mängd olika sätt att utforma forskningsstudier på. Som
nämnts ovan, kommer olika upplägg och metodik att behöva tilllämpas beroende på vad det är för fråga som ska besvaras. Till exempel kan behandlingseffekter bäst besvaras med randomiserade studier,
medan frågor rörande prognos bäst besvaras med observationsstudier och frågor som rör upplevelser, erfarenheter eller attityder
kan förstås bäst genom kvalitativa studier.
Frågeställningar som rör hälsopolicy och hälsosystem, exempelvis formulering, implementering och uppföljning av policy eller
studier av förbättringsprocesser eller principer för prioritering i sjukvården utforskas multidisciplinärt inom såväl hälsovetenskap, teknikvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. För dessa frågeställningar används ofta hela spannet av forskningsmetoder, dvs. såväl
kvalitativa, kvantitativa som mixade ansatser.
Tillvägagångsätt för identifiering och prioritering
av forskningsfrågor
För att man ska prioritera den forskning som har störst möjlighet
att ge förutsättningar för högre kvalitet i vården är det centralt att
utgå ifrån vad patienter, profession och i vissa fall medborgare bedö-
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mer som viktigast att få kunskap om. En metod för att prioritera
forskningsbehov har tagits fram av den brittiska organisationen James
Lind Alliance där brukare och profession i strukturerade former
gemensamt prioriterar forskningsfrågor (12). En anpassad variant av
denna metodik har använts av Forte vid bland annat framtagandet av
sin strategiska forskningsagenda för det nationella programmet om
tillämpad välfärdsforskning (13).
I arbetet med systematiska översikter (se nedan) kan även kunskapsluckor identifieras, det vill säga frågor där nya forskningsstudier
behövs. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
(SBU) har beskrivit hur identifierade kunskapsluckor kan ligga till
grund för prioritering av ny relevant forskning (14), se figur 4.
Figur 4

Steg för att fylla vetenskapliga kunskapsluckor i bland annat
hälso- och sjukvården
Dessa steg omfattar systematisk översikt, identifiering av
vetenskapliga kunskapsluckor, prioritering av forskningsfrågor och
finansiering och utförande av praktiknära forskning. I centrum av
hjulet finns de som bäst kan visa var både praktiknära forskning och
systematiska översikter behövs, nämligen brukare, profession och
närstående. De är även nyckelpersoner när det gäller att prioritera
forskningsfrågor, medverka i utformningen av forskningen samt vid
implementering av den kunskap som tas fram

Från SBU:s rapport Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering (14).
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Metodik för sammanvägning av forskningsbaserad
och systematiskt utvecklad kunskap.
Precis som vid utförandet av enskilda forskningsstudier behöver
man tillämpa en systematik och transparens vid sammanvägning av
forskning. Metodiken för detta är i sig ett forskningsområde och den
kunskap som genereras vid sammanvägningen publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Ett etablerat system för metodiken är det internationella GRADE-systemet (15) som har utvecklats som en fortsättning på utvecklingen av den evidensbaserade praktiken. Två centrala
aspekter av GRADE är att utfallen som mäts ska vara betydelsefulla
för patienter och att alla bedömningar som görs ska vara transparenta. Då detta system är så pass etablerat både internationellt och
i Sverige1, utgår utredningen från mycket av den forskning som gjorts
inom GRADE i de följande avsnitten.
Som nämnts behöver de enskilda forskningsstudierna vägas samman och resultatens tillförlitlighet bedömas för att generera generaliserbar kunskap. Detta kräver en strukturerad arbetsprocess som
inkluderar formulering av fråga, litteratursökning, granskning, sammanvägning och evidensgradering.
Vid användningen av GRADE bedöms och graderas tillförlitligheten till de sammanvägda resultaten från de vetenskapliga studierna.
Graderingen baseras i huvudsak på en bedömning av fem faktorer:
1. den övergripande risken för systematiska fel i de ingående studierna,
2. om studierna motsäger varandra,
3. i vilken grad de studerade förhållandena skiljer sig från den
aktuella frågan,
4. om det finns brister i precision (t.ex. om det totala antalet studiedeltagare eller händelser är för få) samt
5. hur stor risken är för snedvriden publicering.
GRADE metodiken utvecklas kontinuerligt och anpassas till bl.a.
utvecklingen av nya studiemetoder. Inom GRADE-samarbetet har
man till exempel arbetat med utvecklingen av evidensgraderingen vid
komplexa interventioner.
1

GRADE används av ett 100 tal organisationer världen över bl.a. av WHO och Cochrane,
samt i Sverige av SBU, Socialstyrelsen och regionala HTA-enheter.
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Resultat från kvalitativ forskning har under senare år blivit en del
av den evidensbaserade praktiken där det bl.a. används för att avgöra
vilka utfallsmått som är viktigast för patienterna och för att t.ex.
undersöka hur accepterbar en intervention är. Tillförlitligheten av
resultat från sammanställd kvalitativ forskning bedöms med en
anpassad variant av GRADE, GRADE-CERQual (16).
Systematisk konsensus av erfarenheter – ett exempel på systematiskt
utvecklad kunskap
I de fall då forskningsbaserad kunskap inte finns eller bedöms som
alltför otillförlitlig, kan bästa möjliga kunskap innebära systematiskt
insamlade erfarenheter. Ett exempel på detta är formulär för att inhämta information om patienters upplevelser och erfarenheter av
behandlingar som tagits fram av den internationella organisationen
för utvärdering av medicinska metoder, Health Technology Assessment International (HTAi) som bland annat använts i anpassade
former av SBU (17). Ett annat exempel är Socialstyrelsens strukturerade process för att inhämta professionens beprövade erfarenhet,
vilken innefattar enkäter till yrkesverksamma i vården med relevant
erfarenhet och ett konsensusförfarande för att bedöma om det finns
rimlig konsensus kring en metods effekter och risker (18). Inom
GRADE redovisas alla kunskapsunderlag som ligger till grund för en
rekommendation samt hur tillförlitliga resultaten är. Tillförlitligheten
av systematiskt genererad kunskap, om den inte är utförd med forskningsmetodik för att undvika snedvridna resultat, bedöms ofta vara
mycket låg. Denna osäkerhet beaktas vid formulering av rekommendationen t.ex. genom att man lägger större vikt vid behandlarens
bedömning och patientens önskemål samt att uppföljning och analys
blir än mer viktigt.
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Generering av vägledning eller ställningstagande
Vägledningar är ett samlingsnamn för exempelvis riktlinjer, rekommendationer, vårdprogram, eller beslutsstöd i olika former. De
kan vara av olika karaktär och rikta sig till olika målgrupper och
beslutsnivåer i hälso- och sjukvården. På policynivå är det mer
relevant att tala om ställningstaganden hur man ska möta ett visst
behov, t.ex. i form av en ny lag.
Vägledningar för hälso- och sjukvården kan vara av olika karaktär
och rikta sig till olika målgrupper och beslutsnivåer i hälso- och
sjukvården. Det innefattar exempelvis riktlinjer, rekommendationer,
vårdprogram, eller beslutsstöd i olika former. Sammanställningarna
av forskningsresultat eller annan strukturerat inhämtad kunskap ska
ligga till grund för vägledningarna, men man kan även behöva ta
hänsyn till ytterligare aspekter samt göra olika typer av värderande
ställningstaganden. Exempelvis väger man för- och nackdelar mot
varandra och gör olika typer av prioriteringar inom eller mellan sjukdomsområden.
Inom GRADE (se ovan) har man tagit fram ramverk för hur man
kan gå från den forskningsbaserade kunskapen till en vägledning
eller ett ställningstagande på ett systematiskt och transparent vis.
Syftet är att säkerställa att man tar hänsyn till alla relevanta aspekter
vid ett beslut, och att bästa tillgängliga forskningsbaserade eller
systematiskt framtagna kunskap används i beslutsprocessen (19–23).
Det finns olika varianter på ramverk för till exempel kliniska rekommendationer, folkhälsofrågor eller hälsosystemfrågor. Ramverken
inkluderar frågor såsom vad man vet om effekter och ekonomiska
konsekvenser av en insats, vad en intervention kan få för konsekvenser på jämlikhet samt hur godtagbar och genomförbar den är.
Detta kan utgöra ett stöd i beslut om en insats ska genomföras och
i så fall hur.
Insatser som rör folkhälsofrågor eller hälsosystemfrågor är ofta
komplexa vilket gör att mer detaljerade ställningstaganden kring
implementeringsstrategier kan behövas. Komplexa frågor kan vara
svårare att beforska och passar sällan för randomiserade och kontrollerade studieupplägg, därför har den forskningsbaserade kunskapen
för denna typ av frågor ofta låg eller mycket låg tillförlitlighet. Detta
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gör att man kan behöva ta extra hänsyn till hur uppföljning och utvärdering av insatsen ska utföras (23).
Det är väl belagt att vägledningar i för stor utsträckning inte tilllämpas i sjukvården (5, 24). Flera av de faktorer som har betydelse
för hur lyckosam tillämpningen av en vägledning blir, grundläggs
redan när vägledningen genereras och formuleras (25, 26). Bland
annat har karaktären på vägledningen relativt stor roll för implementeringen. Detta beskrivs närmare nedan.
Tillämpning och förutsättningar för tillämpning
Att tillämpa kunskap handlar både om att omsätta bästa möjliga
kunskap i praktiken (implementering) och om att arbeta löpande
med systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete).
När en ny intervention genom forskning bedömts vara effektiv, ha
tydliga fördelar gentemot rådande praxis och vara kostnadseffektiv
så kan det anses naturligt att en sådan metod kommer att börja
användas relativt omgående och rutinmässigt i hälso- och sjukvården
till nytta för patienten och samhället. Det är dock väl belagt att så är
sällan fallet. Fördröjningen mellan en metods bevisade effekt och
rutinmässig användning har uppskattats till 15–20 år (27). Det finns
en stor mängd studier som belägger att forskningsresultat har svårt
att få ett jämnt och rutinmässigt genomslag i hälso- och sjukvårdens
praktik (28–30). Genom historien har nyttan med otaliga medicinska
innovationer fördröjts och därmed orsakat höga humanitära och
ekonomiska kostnader (Box 2).
Box 2 Exempel på fördröjd implementering av kunskap
Ett klassiskt exempel är förlossningsläkaren och forskaren Ignaz
Semmelweis (1818–1865) som 1847 upptäckte effekterna av bristfällig handtvätt. Genom systematiska kartläggningar, kunde
Semmelweis slå fast att handtvätt avsevärt reducerade risken för
den dödliga barnfebern som drabbade nyförlösta kvinnor. Upptäckten togs emot med stor skepsis av samtiden och rutiner för
handtvätt inom hälso- och sjukvården fick sitt genomslag först
många decennier senare.
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Ett modernare exempel ser vi vid tillstånd som depression och
ångest där psykologiska behandlingsmetoder – decennier efter att
dess effekt belagts vetenskapligt – inte rutinmässigt har nyttiggjorts i vårdens praktik (31).
Att stimulera tillämpningen av forskningsbaserad kunskap i hälsooch sjukvårdens praktik och policybeslut är angeläget av flera skäl,
där strävan efter en jämlik och högkvalitativ vård kan lyftas fram som
de främsta och mest centrala. Utvärderingar och studier visar att
graden av följsamhet till exempelvis nationella riktlinjer skiljer sig
mellan olika regioner, mellan olika professioner och för olika hälsotillstånd.
Frågor som rör tillämpning av kunskap adresseras av flera forskningsfält, såsom kunskapsöversättning (knowledge translation),
translationell forskning (translational research), kunskapsöverföring
(knowledge transfer), förbättringsvetenskap (improvement science),
policyimplementering (policy implementation) samt implementeringsvetenskap (implementation science) (32). Dessa kunskapsfält är
delvis överlappande, men varierar exempelvis ifråga om var i hälsosystemet fokus läggs eller vilken typ av kunskap som avses. I det följande beskrivs de faktorer som visat sig påverka processen att omsätta
evidensbaserade interventioner i rutinmässig praktik inom hälsooch sjukvård – barriärer och underlättande faktorer. Främst kommer
teorier från fältet implementeringsvetenskap att presenteras här då
det området explicit fokuserar på tillämpningen av evidensbaserade
interventioner. Därefter presenteras relevanta delar av forskningsområdet policy implementation som genererat kunskap kring hur
styr- och förvaltningssystem kan utvecklas för att skapa förutsättningar för att en evidensbaserad praktik kan realiseras. För vetenskaplig teori om förbättringsarbete, se kapitel 10, avsnitt 10.3.
Faktorer som påverkar tillämpning av kunskap i hälsooch sjukvårdens sammanhang
Som tidigare nämnts så är svårigheterna att omsätta kunskap med
vetenskaplig bas i praktisk verksamhet inom hälso- och sjukvården väl
belagda (33, 34). Samtidigt finns det exempel på effektiv spridning
där ”unga” behandlingsmetoder snabbt och rutinmässigt implemen-
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terats i hälso- och sjukvårdens praktik, såsom utvecklade metoder att
behandla diabetes eller ny telemedicinsk teknik som implementerats
i samband med covid-19 pandemin (35).
Dessa skillnader i spridning och tillämpning av evidensbaserade
metoder, har väckt frågan om de bakomliggande faktorer som förklarar variationen, samt hur en jämnare och mer effektiv tillämpning
av nya metoder kan uppnås (25, 36).
Fem faktorer har identifierats av särskild betydelse för att förstå
och förklara implementeringsutfall, se figur 5. Faktorerna utgörs av
1. Egenskaper hos interventionen
2. Egenskaper i den miljön där interventionen ska användas
3. Egenskaper hos målgrupperna
4. Egenskaper i den yttre miljön
5. Implementeringsprocessen och de implementeringsstrategier
som används
Dessa faktorer kan anses utgöra byggstenar för att analysera och
stödja implementeringsprocesser på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorerna kan också användas för att, till en betydande del, beskriva vad som kännetecknar framgångsrik implementering. Man bör dock beakta att implementeringsprocesser i hälsosystem rymmer en stor komplexitet och ofta spänner över ett tidsspann på 2–5 år (eller längre), vilket innebär utmaningar för såväl
implementeringsforskning som dess tillämpning. Faktorerna bör
således inte förstås som isolerade, utan ska ses som samverkande och
gemensamt bidragande till ett implementeringsutfall.
Nedan följer fördjupade beskrivningar av faktorerna Egenskaper
hos interventionen, Egenskaper i den inre miljön samt Implementeringsprocessen, då dessa anses ha särskild bäring på utredningens område. Egenskaper i den yttre miljön och egenskaper hos målgruppen
utelämnas i denna beskrivning.
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Faktorer som förklarar implementeringsutfall

Anpassad från Damschroder et al. 2009 (25).

Egenskaper hos interventionen
Intervention i detta sammanhang kan utgöras av en enskild metod,
exempelvis en ny metod för diagnostik eller behandling. Interventionen kan också vara en samling metoder eller rekommendationer
såsom i nationella riktlinjer.
Hur lyckosam införandet av en ny intervention blir beror delvis
på egenskaper hos själva metoden eller interventionen. Interventioner bär alltid ett antal karaktäristika eller attribut, exempelvis grad
av komplexitet, evidensstyrka, matchning med målorganisationen
och anpassningsbarhet (26). En distinktion är dock att det är målanvändarnas uppfattning om interventionens karaktäristika som har
betydelse. Dessa karaktäristiska har visat sig ha samband med interventionens potential att omsättas i rutinmässig praktik i hälso- och
sjukvård (25, 37).
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– Uppfattas ha relativ fördel. I de fall målanvändaren uppfattar att
införandet av interventionen innebär en relativ fördel jämfört
med befintlig praxis eller jämfört med en alternativ lösning, så
kommer det i många fall verka till implementeringens fördel.
– Kostnad. Kostnaden för att implementera och använda interventionen på kort och lång sikt påverkar målanvändarens värdering
och användning av interventionen. När kostnaden för införandet
av en intervention på kort sikt överstiger den relativa fördelen,
utgör detta i många fall en barriär för implementering.
– Anpassningsbarhet. I vilken utsträckning en intervention eller
delkomponenter kan anpassas eller skräddarsys för att passa målanvändaren eller målorganisationen utan att dess effekt går förlorad, har betydelse. En högre grad av anpassningsbarhet kan
påtagligt gynna implementeringsprocessen.
– Förtroende för interventionens avsändare. Avsändare av en intervention är den organisation som av målanvändarna uppfattas ha
ansvar för interventionens ursprung. Avsändaren kan vara intern
eller extern i relation till målanvändaren. (Exempelvis Socialstyrelsen betraktas ofta som nationella riktlinjers externa avsändare av målgruppen beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.)
När målanvändarna och andra viktiga intressenters förtroende för
interventionens avsändare är hög, så ökar det i många fall sannolikheten för en framgångsrik implementering (36). Det finns studier
som visar att målanvändare ofta har högre förtroende för interna
avsändare men att kvaliteten ofta skattas högre när avsändaren är
extern (38).
– Evidensstyrka och kvalitet. Målanvändarnas värdering av kvaliteten och validiteten på den kunskap/evidens som interventionen vilar på samt den process genom vilken interventionen
utvecklats har visat sig har betydelse för deras benägenhet att
använda objektet (39). Även kvalitet i fråga om hur interventionen ”förpackas” har visat sig ha betydelse. När målanvändaren
uppfattar att exempelvis ett utbildnings- eller vägledningsmaterial är sammansatt och presenterat på ett tillgängligt och välstrukturerat sätt, ökar det sannolikheten att materialet används.
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– Komplexitet. Komplexiteten i relation till interventionen rör målanvändarens uppfattning om komplexiteten som interventionen
rymmer (t.ex. en svårbegriplig behandlingsmetod eller en metod
som vänder sig till flera huvudmän eller nivåer i hälsosystemet),
men också huruvida man förväntar sig att implementeringsprocessen kommer att bli svår (t.ex. långvarig eller resurskrävande).
– Observerbarhet/mätbarhet. Interventioner vars utfall, effekt eller
nytta är enkla att uppfatta och följa upp genom mätningar har
visat sig vara en framgångsfaktor för implementering. Det kan
handla om att utfallet av interventionen är lätt att definiera och
att indikatorer och datakällor för uppföljning är relativt enkla att
formulera och upprätta eller kanske redan finns på plats (36).
Egenskaper i den inre miljön – vårdorganisationen
där vägledningen ska användas
– Organisationens kunskap om och fokus på patienters/medborgares behov. Många teorier om implementering betonar betydelsen av att förändringsprocessen på alla plan bör ta patientens
egenskaper, behov och situation i beaktande (40, 41). Vårdorganisationer som känner till sina patienters och medborgares behov,
inklusive de barriärer som kan finnas för att möta dessa har visat
sig vara framgångsrika ifråga om implementering. Denna kunskap
om patienten är ofta kännetecknade för organisationer som betecknar sig som patientcentrerade (42, 43).
– Ledarskapets beredskap för implementering. När ledare tydligt
deklarerar sin intention att varaktigt implementera (inklusive att
följa upp) en intervention råder ofta ett gott utgångsläge för att
lyckas med implementeringen (44). Utöver en sådan deklaration
behöver implementeringens organisatoriska och ekonomiska
konsekvenser bedömas och tillräckliga resurser tillgängliggöras
för processen (45). Detta kan handla om utbildning/träning,
lokaler och tid som bidrar till att vårdens medarbetare upplever
att det finns utrymme och trygghet för att fasa in nya metoder
(45, 46). Därtill behöver nödvändig kunskap göras lättillgänglig.
Detta rör exempelvis kunskap om interventionen och hur den ska
sammanlänkas med andra arbetsuppgifter (36, 47).
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– Ett gynnsamt implementerings- och lärandeklimat. Ett organisationsklimat som stimulerar implementerings- och lärandeprocesser har en koppling till framgångsrik och effektiv implementering. Ledarskap har även i detta sammanhang visat sig
kunna ha en betydande roll (25). Det kan handla om att mål och
incitament är kopplade till kontinuerlig infasning av evidensbaserade interventioner samt utfasning av interventioner av lågt
värde (48). Det handlar också om att etablera en psykologisk
trygghet i organisationen där medarbetare ges förutsättningar för
lärande, reflektion och för att nya arbetssätt ska kunna etablera sig.
– Uppföljning och återkoppling kopplas till implementeringen.
När indikatorer på implementeringsutfall kan formuleras i system
för uppföljning så kan det stimulera effektiv implementering
(49, 50).
– Upplevt behov av förändring – ”Tension for change”. I vårdorganisationer där ledning, personal, patienter och andra intressenter upplever att den befintliga vårdpraktiken är i faktiskt
behov av eller har intresse för utveckling och förbättring är utgångsläget för implementering av nya arbetssätt och metoder mer
gynnsamt (36, 51).
– Kompabilitet med befintliga värderingar och arbetsprocesser.
Om interventionen matchar rådande värderingar och passar in i
rådande arbetsflöden och system i organisationen så underlättar
detta implementeringen (36, 51).
Process och strategi för spridning och implementering
Efter att en intervention utvärderats som effektiv är det brukligt att
den kommuniceras på något av följande sätt:
– Passiv diffusion: ett passivt tillgängliggörande av en intervention
genom att t.ex. publicera en rapport på en webbsida.
– Aktiv spridning/disseminering: initiativ att uppmuntra användning, t.ex. att anordna spridningskonferenser, utbildningsevenemang eller workshopar.
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– Implementering: ett aktivt, planerat och långsiktigt initiativ för
att stödja användning med målgruppen i åtanke, t.ex. att tillsammans med målgruppen planera för en långsiktig läro- och förändringsprocess som kontinuerligt utvärderas.
Interventioner som följs av aktiva, planerade och evidensbaserade
strategier för spridning och implementering har större chans att
omsättas till rutinmässig praktik i hälsosystemet. I det följande summeras den kunskap som finns rörande effektivitet i fråga om implementeringsstrategier.
Implementeringsprocessen kan övergripande sägas ske i fyra aktiviteter eller steg – planera, engagera, genomföra samt uppföljning
och analys (25), se figur 6. De fyra stegen har en normgivande karaktär, dvs. de anger en ideal process som i utvärderingar har visat bära
visst förklaringsvärde för framgångsrika implementeringsprojekt.
Figur 6

Implementeringsprocessens fyra steg

Uppföljning
och analys

Planera

Genomföra

Engagera

Det första steget, att planera implementeringsprocessen – är ett steg
av särskild betydelse då steget visat sig känneteckna framgångsrika
implementeringsprojekt samt att det i många andra fall ägnas liten
eller ingen uppmärksamhet (45). Planering av en implementeringsprocess bör ta målgruppen och andra relevanta intressenters perspektiv och behov i beaktande. I detta steg görs analyser av hur interventionen behöver och kan anpassas till målorganisationen. Vidare
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är det av betydelse att barriärer för implementering identifieras och
att implementeringsstrategier anpassas till implementeringsobjektets olika målgrupper och dessas behov. Passande kanaler och nätverk för kommunikation och samverkan behöver även identifieras
eller etableras. En plan för vilka implementeringsstrategier som bör
användas i olika skeden bör upprättas. (Implementeringsstrategier
beskrivs närmare nedan). Avslutningsvis har identifieringen eller
etablerandet av metoder för monitorering och utvärdering framträtt
som en central aspekt av planeringsfasen i implementeringsprocessen.
Det andra steget – engagera – innebär att etablera samverkan med
passande individer, grupper och organisationer som kan bli de tidiga
användarna av implementeringsobjektet. Implementeringsprocessen
stimuleras i avsevärd utsträckning av att opinionsledare eller implementeringsledare, i en organisation sprider information om interventionen och också fungerar som förebild (52, 53). Implementeringsprocessens tredje steg innebär att de steg som planerats i tidigare
faser genomförs i enlighet med planen. Det sista steget – uppföljning
och analys – innebär att implementeringsprocessen regelbundet
bedöms – såväl kvantitativt som kvalitativt med avseende på progress
och kvalitet.
Med implementeringsstrategier avses ansträngningar, metoder
eller tekniker som används för att stimulera ett hållbart införlivande
av en intervention i en specifik kontext (54). Det finns ett stort antal
implementeringsstrategier som påverkar implementeringsprocesser
och deras utfall. Strategierna kan delas in i fyra övergripande kategorier – i) strategier inriktade mot utbildning och/eller uppföljning,
ii) organisatoriska strategier, iii) finansiella strategier, eller
iv) regulatoriska strategier.
När implementeringsstrategier utvärderats tyder mycket på att
strategier som är mångfacetterade, som använder och kombinerar
flera typer av strategier, som anpassats till interventionen och målgruppen och som kontinuerligt utvärderas för att kunna skräddarsys, är mer effektiva än andra strategier (55–57).
För att vara effektiva behöver även implementeringsstrategierna
riktas mot flera nivåer i hälsosystemet – strukturell nivå, organisationsnivå samt på grupp- och individnivå (58–60).

456

SOU 2020:36

Bilaga 4

Systematisk uppföljning och analys
Uppföljning innebär att faktiska skeenden i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras. En uppföljning ger en översiktlig bild,
så värderingsfritt som möjligt av det som man följer upp. Analys
handlar om att närmare granska och förstå det man har följt upp,
inte bara konstatera t.ex. genom värdering i relation till uppsatta mål.
Uppföljning och analys på lokal, regional och nationell nivå är av vikt
för att kunna göra rätt insatser för en ökad kvalitet, jämlikhet och
effektivitet i hälso- och sjukvården.
Uppföljning innebär att faktiska skeenden och utfall i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras lokalt, regionalt och nationellt. En
uppföljning ger en översiktlig bild, så värderingsfritt som möjligt
(61). Uppföljning i hälso- och sjukvården kan röra förekomst av specifika ohälsotillstånd, åtgärder som hälso- och sjukvården erbjudit, hur
samverkan inom och mellan vårdaktörerna skett, väntetider, kostnader etc. Uppföljning kan också röra kartläggning och utfall av åtgärder i hälsosystemet som är av mer strukturell- och systemkaraktär,
exempelvis uppföljning av effekter att statliga initiativ. Uppföljningar av denna typ ger också möjligheter att analysera effekter av
kunskapsstyrningssystemet och dess olika komponenter. En uppföljning i sig behöver inte säga något om vad resultatet betyder, vad
resultaten beror på eller vad som behöver förbättras. För det krävs att
uppföljningen efterföljs av analys och en värdering i relation till uppsatta mål.
Systematisk uppföljning innebär att uppföljningen följer ett organiserat arbetssätt och följer ett antal vedertagna principer som ska
minimera riskerna för att slump eller systematiska fel påverkar resultaten. Centralt i systematisk uppföljning är att formulering av den
fråga som ska följas upp sker på ett strukturerat sätt och att uppföljningsprocessen är transparent och reproducerbar.
Uppföljningar i ett hälsosystem kan ske isolerat på lokal, regional
eller nationell nivå, dvs. att uppföljningen ”stannar” på den nivå där
data är insamlad. I många fall startar dock uppföljningen i någon del
av systemet men kan adderas samman till utfall för regionen eller
landet – och har på så sätt bäring för systemet som helhet. Således
bör uppföljning ses som en genomgående process som följer hälsosystemets nivåer och aktiviteter.
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Exempel på en sådan process är nationella riktlinjers kvalitetsindikatorer som återspeglar centrala rekommendationer. Indikatorerna
kan användas lokalt, regionalt och nationellt för att följa upp vårdens
utveckling av processer, resultat och kostnader, för att jämföra
förändring över tid och för att initiera förbättringar av vårdens
jämlikhet, kvalitet och effektivitet.
På lokal nivå utgör systematisk uppföljning en avgörande aspekt
av förbättringsarbetet och uppföljningsdata belyser verksamhetens
kvalitet och tillgänglighet. När individuella data läggs samman kan
uppföljningsdata analyseras för att belysa mönster och trender i
populationens hälsa, tillgång till hälsoservice och för att utvärdera
effekter av de metoder som används i hälso- och sjukvården. Analyser av systematiska uppföljningar kan således informera besluts- och
prioriteringsprocesser samt möjliggöra kontinuerligt lärande på samtliga nivåer i hälsosystemet.
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Statens offentliga utredningar 2020
Kronologisk förteckning

1. Översyn av yrket personlig assistent
– ett viktigt yrke som förtjänar bra
villkor. S.
2. Skärpta regler om utländska
månggiften. Ju.
3. Hållbar slamhantering. M.
4. Vägen till en klimatpositiv framtid. M.
5. Fler ruttjänster och höjt tak
för rutavdraget. Fi.
6. En begriplig och trygg sjukförsäkring
med plats för rehabilitering. S.
7. Brott mot djur – Skärpta straff och ett
mer effektivt sanktionssystem. N.
8. Starkare kommuner – med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget. Fi.
9. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står
vi? Vart går vi? M.
10. Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå
målet Ingen övergödning. M.
11. Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om utländska
direktinvesteringar. Ju.
12. Nya kapitaltäckningsregler
för värdepappersbolag. Fi.
13. Att kriminalisera överträdelser av
EU-förordningar. N.
14. Framtidens teknik i omsorgens tjänst.
S.
15. Strukturförändring och investering
i hälso- och sjukvården – lärdomar
från exemplet NKS. S.
16. Ett effektivare regelverk för utlännings
ärenden med säkerhetsaspekter. Ju.
17. Grönt sparande. Fi.
18. Framtidens järnvägsunderhåll. I.
19. God och nära vård. En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. S.
20. Skatt på modet – för att få bort
skadliga kemikalier. Fi.

21. Sveriges museum om Förintelsen.
+ Holocaust Remembrance and
Representation. Documentation
from a Research Conference. Ku.
22. Motorfordonspooler
– på väg mot ökad delning av motorfordon. Fi.
23. Hälso- och sjukvård i det civila
försvaret – underlag till
försvarspolitisk inriktning. S.
24. Tillsammans för en välfungerande
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. S.
25. Ett nationellt biljettsystem
för all kollektivtrafik. I.
26. En sjukförsäkring anpassad efter
individen. S.
27. Högre växel i minoritetspolitiken.
Stärkt samordning och uppföljning.
Ku.
28. En mer likvärdig skola
– minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. U.
29. En ny myndighet för att stärka det
psykologiska försvaret. Ju.
30. En moderniserad arbetsrätt. A.
31. En ny mervärdesskattelag.
Del 1 och 2. Fi.
32. Grundpension. Några anslutande
frågor. S.
33. Gemensamt ansvar
– en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.
Del 1 och 2. U.
34. Stärkt kvalitet och likvärdighet
i fritidshem och pedagogisk omsorg. U.
35. Kontroll för ökad tilltro
– en ny myndighet för att förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga ut
betalningar från välfärdssystemen. Fi.

36. Ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård
– ett system, många möjligheter. S.

Statens offentliga utredningar 2020
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Kulturdepartementet

En moderniserad arbetsrätt. [30]

Sveriges museum om Förintelsen.
+ Holocaust Remembrance and
Representation. Documentation
from a Research Conference. [21]

Finansdepartementet
Fler ruttjänster och höjt tak
för rutavdraget. [5]
Starkare kommuner – med kapacitet att
klara välfärdsuppdraget. [8]
Nya kapitaltäckningsregler
för värdepappersbolag. [12]

Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt
samordning och uppföljning. [27]
Miljödepartementet
Hållbar slamhantering. [3]

Grönt sparande. [17]

Vägen till en klimatpositiv framtid. [4]

Skatt på modet – för att få bort skadliga
kemikalier. [20]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står
vi? Vart går vi? [9]

Motorfordonspooler
– på väg mot ökad delning av motorfordon. [22]
En ny mervärdesskattelag.
Del 1 och 2. [31]

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet
Ingen övergödning. [10]
Näringsdepartementet

Kontroll för ökad tilltro
– en ny myndighet för att förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga ut
betalningar från välfärdssystemen. [35]

Brott mot djur – Skärpta straff och ett
mer effektivt sanktionssystem. [7]

Infrastrukturdepartementet

Socialdepartementet

Framtidens järnvägsunderhåll. [18]
Ett nationellt biljettsystem
för all kollektivtrafik. [25]

Översyn av yrket personlig assistent – ett
viktigt yrke som förtjänar bra villkor.
[1]

Justitiedepartementet

En begriplig och trygg sjukförsäkring med
plats för rehabilitering. [6]

Skärpta regler om utländska
månggiften. [2]
Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om utländska
direktinvesteringar. [11]
Ett effektivare regelverk för utlännings
ärenden med säkerhetsaspekter. [16]
En ny myndighet för att stärka det
psykologiska försvaret. [29]

Att kriminalisera överträdelser av
EU-förordningar. [13]

Framtidens teknik i omsorgens tjänst. [14]
Strukturförändring och investering
i hälso- och sjukvården – lärdomar
från exemplet NKS. [15]
God och nära vård. En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
[19]
Hälso- och sjukvård i det civila försvaret
– underlag till försvarspolitisk
inriktning. [23]

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
[24]
En sjukförsäkring anpassad efter individen.
[26]
Grundpension. Några anslutande frågor.
[32]
Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård
– ett system, många möjligheter. [36]
Utbildningsdepartementet
En mer likvärdig skola
– minskad skolsegregation och för
bättrad resurstilldelning. [28]
Gemensamt ansvar
– en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.
Del 1 och 2. [33]
Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg. [34]
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till regionfullmäktige för
beslut om inrättande av ett nytt verksamhetsområde respektive modifieringar av
avgränsningarna för elva andra verksamhetsområden, samtliga förändringar
definierade i tekniska nämndens tolv beslut TN §162−173/2020.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har i en serie beslut (TN §162−173/2020) godkänt ett inrättande,
nio utökningar samt två inskränkningar av verksamhetsområden.
De totalt tolv förändringarna omfattar ett varierande antal fastigheter. Detaljer för
samtliga verksamhetsområden framgår av tekniska nämndens beslut och
bakomliggande tjänsteskrivelser med bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot inrättandet respektive
modifieringarna av verksamhetsområdena.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har i en serie beslut (TN §162−173/2020) godkänt ett inrättande,
nio utökningar samt två inskränkningar av verksamhetsområden. Dessa är
Inrättande av verksamhetsområde
Lickershamn, för vatten och spillvatten, 191 fastigheter (TN § 165)
Utökningar av verksamhetsområden
Bunge Stucks, för vatten och spillvatten, 14 fastigheter (TN § 162)
Fårösund/Bunge Utbunge, för vatten och spillvatten, 4 fastigheter, (TN § 163)
Stånga Strömma, för vatten och spillvatten, 25 fastigheter (TN § 167)
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Tofta Krokstäde, för spillvatten, 7 fastigheter (TN § 168)
Västerhejde Hallbros-Botmunds, för vatten och spillvatten, 42 fastigheter (TN § 169)
Västerhejde Kuse, för vatten och spillvatten, 2 fastigheter (TN § 170)
Västerhejde Nygårds, för vatten och spillvatten, 4 fastigheter (TN § 171)
Burgsvik, för vatten och spillvatten, 2 fastigheter (TN § 172)
Klintehamn, för spillvatten, 6 fastigheter (TN § 173)
Inskränkningar av verksamhetsområden
Levide, för vatten, 28 fastigheter (TN § 164)
Sanda Stenhuse, för vatten, 1 fastighet (TN § 166)
Tekniska nämnden överlämnar samtliga ärenden till regionfullmäktige för beslut.
Regionstyrelseförvaltningen har sammanfört ärendena TN 2020/1084−1095 (med
beslut TN §162−173) i föreliggande samlingsärende RS 2020/1396.
Bedömning

Inrättandet av nytt verksamhetsområde i Lickershamn
Enligt Gotlands kommuns första VA-plan skulle utbyggnaden av vatten och
spillvatten i Lickershamn genomföras under åren 2006−2007. På grund av
resursbrist, och senare en dom i dåvarande VA-nämnden (numera Mark- och
miljödomstolen i Nacka) som placerade Irevikens VA-utbyggnad före Lickershamn,
sköts utbyggnaden av ledningsnätet fram i tiden för att till slut färdigställas under
2013.
När ledningsnätet var färdigställt var de volymer/flöden man räknat med inte längre
tillgängliga, dels på grund av utbyggnaden i Ire, dels på grund av att
grundvattentäkterna inte längre hade den kapacitet man tidigare trott eller räknat
med, dels på grund av avsaknaden av ett vattenverk med reservoar.
Fastigheter inom området har från 2013 haft möjlighet att ansluta sig till spillvatten.
Byggnation av en ny vattenreservoar i Lickershamn pågår för närvarande och
komplettering av ledningar har utförts, vilket ger förutsättningar för att kunna
leverera vatten till området. Med inrättande av föreslaget verksamhetsområde har
Region Gotland fullgjort sitt uppdrag enligt tidigare VA-plan.
Ekonomisk konsekvensanalys. Positivt för VA-kollektivet som får möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av investeringen för utbyggnaden i
Lickershamn. Intäktens storlek är beroende av om alla ansluter sig till
dricksvattennätet, som är frivilligt om fastighetsägaren kan uppvisa godkänt
vattenprov. Det kan även finnas ett antal enskilda avloppsanläggningar som Region
Gotland måste betala ersättning för.
Landsbygdsperspektiv. Positivt för landsbygden att få ingå i ett verksamhetsområde
för VA.
Barn- och genusperspektiv. Inga påvisbara konsekvenser.
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Utökningar av verksamhetsområden
De beslutade utökningarna av sammanlagt nio verksamhetsområden i Bunge,
Fårösund, Stånga, Tofta, Västerhejde (tre områden), Burgsvik och Klintehamn gäller
mestadels både vatten och spillvatten. Många av fastigheterna är idag ansluta med
avtal, men ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde, och i samlad
bebyggelse, varför de bör tas in i verksamhetsområdet.
När det gäller Strömma i Stånga fanns området med i Region Gotlands VAutbyggnadsplan 2014 som ett område med ett utpekat behov av kommunalt
spillvatten då många av de enskilda avloppen är undermåliga och området ligger i
anslutning av Strömmaån, en å med hög skyddsklass.
I arbetet med den nya VA-planen, VA-utbyggnadsplan 2018, föll detta område
dessvärre bort då det inte observerades att verksamhetsområde för spillvatten
respektive verksamhetsområde för vatten i Stånga hade olika utbredningsområden.
Då området uppfyller kriterierna för VA-utbyggnadsområde i VA-planen skall
verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas.
I Västerhejde Hallbros-Botmunds föreligger ett exploateringsavtal som styr att
området förses med kommunalt VA. Utöver de fastigheter som ingår i
exploateringsområdet finns ytterligare fyra fastigheter som ligger i nära anslutning till
exploateringsområdet och därför får anses ingå i ett större sammanhang.
Ekonomisk konsekvensanalys. Där utökning av verksamhetsområdet gäller
fastigheter idag ansluta med avtal, innebär utökningen inga ytterligare intäkter för
anslutningar till vatten och spillvatten då anläggningsavgift redan erlagts. I de fall
utökningen avser nyanslutna fastigheter genereras intäkter till VA-kollektivet.
Landsbygdsperspektiv. Positivt för landsbygden att få ingå i ett verksamhetsområde
för VA.
Barn- och genusperspektiv. Inga påvisbara konsekvenser.
Inskränkningar av verksamhetsområden
De inskränkningar av verksamhetsområden som beslutats om, i Levide respektive
Sanda, har lagstöd i form av 9 § vattentjänstlagen (Lag 2006:412). Enligt lagen får ett
verksamhetsområde inskränkas så att det inte omfattar en bebyggelse som
uppenbarligen saknar behov av allmänna vattentjänster om
− det är ett område där utbyggnad inte har skett och inte heller har begärts, eller
om
− fastigheten eller bebyggelsen inte längre omfattas av det större sammanhang
som avses i 6§ vattentjänstlagen (ca 20−30 fastigheter) och fastighetens
behov lämpligen kan ordnas genom enskild anläggning.
I båda fallen har ingen anslutning begärts på 15 respektive 40 år. Förändringen av
verksamhetsområden som föreslås är föranledda av att vattenledningen som passerar
fastigheterna i och med bygget av södra Gotlands nya vattenverk i Kvarnåkershamn
har blivit en överföringsledning för grundvatten. På överföringsledningar medges ej
anslutningar för enskilda fastigheter.
Ekonomisk konsekvensanalys. Möjligheten till framtida intäkter försvinner.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1396

Landsbygdsperspektiv. Inga påvisbara, fastigheterna har idag enskild
vattenförsörjning.
Barn- och genusperspektiv. Inga påvisbara konsekvenser.
Detaljer för samtliga verksamhetsområden framgår av tekniska nämndens beslut och
bakomliggande tjänsteskrivelser med bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot inrättandet respektive
modifieringarna av verksamhetsområdena.
Beslutsunderlag



Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030. Antagen av
regionfullmäktige 2017-12-18, §232.



VA-plan för Region Gotland 2030. Antagen av tekniska nämnden 2018-1121, §271.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §162 Utökning av verksamhetsområde Bunge
Stucks inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §163 Utökning av verksamhetsområde
Fårösund (Bunge Utbunge) inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §164 Inskränkning av verksamhetsområde
Levide inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §165 Inrättande av verksamhetsområde
Lickershamn inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §166 Inskränkning av verksamhetsområde
Sanda Stenhuse inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §167 Utökning av verksamhetsområde
Stånga Strömma inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §168 Utökning av verksamhetsområde Tofta
Krokstäde inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §169 Utökning av verksamhetsområde
Västerhejde Hallbros och Botmunds inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §170 Utökning av verksamhetsområde
Västerhejde Kuse inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §171 Utökning av verksamhetsområde
Västerhejde Nygårds inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §172 Utökning av verksamhetsområde
Burgsvik inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §173 Utökning av verksamhetsområde
Klintehamn inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse RS 2020/1396 Inrättande
respektive modifieringar av verksamhetsområden för vatten och spillvatten i
Bunge, Fårösund, Levide, Lickershamn, Sanda, Stånga, Tofta, Västerhejde,
Burgsvik samt Klintehamn.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1396

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN reg
MBN reg
Länsstyrelsen i Gotlands län

Bilaga: Kartor RS 2020/1396
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1250
10 september 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Start-PM Inre hamnen
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
- att godkänna upprättat förslag till Start-PM och utvecklingskoncept för
samhällsbyggnadsprojekt inom inre hamnen i Visby.
-

att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta projektdirektiv för
samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett genomförande.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2017-04-27 (RS §98): ”Byggnadsnämnden får i uppdrag att
arbeta fram ett förslag till detaljplan för den inre hamnen i Visby i huvudsak utifrån
de planeringsförutsättningar som redovisats i tidigare politiskt beslutade övergripande
plandokument samt utifrån den nyligen framtagna stadsvisionsstudien. Planprocessen
tar sin början i en bred medborgardialog.”
Framtagande av en detaljplan för inre hamnen är ett omfattande arbete som kräver
en förvaltningsövergripande arbetsinsats. Ett genomförande av detaljplanen kräver
regionala investeringar. För att få en bild över möjligheter, hinder samt ekonomiska
förutsättningar föregås detaljplanearbetet av ett Start-PM och ett beslut om att starta
ett samhällsbyggnadsprojekt.
Upprättat Start-PM föreslår att en detaljplan upprättas för inre hamnen och en för
Skeppsbron. Utbyggnaden av exploateringsområdet bör sedan ske etappvis då denna
kräver relativt stora investeringar för iordningsställande av marken för bebyggelse,
hantering av befintlig bebyggelse och i utveckling av allmän plats. Då det är angeläget
för Gotland att Campus Gotland får möjlighet att växa föreslås att området med
möjlighet för framtida expansion av universitetet prioriteras.
Ärendebeskrivning

Utredningsområdet för inre hamnen omfattar kommunalägd mark. Marken nyttjas i
dagsläget till största delen som parkering och för bebyggelse som ursprungligen varit
kopplad till hamnverksamheten.
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Tidigare utredningar har konstaterat att bostäder inte är aktuellt inom området
framför allt på grund av buller från hamnverksamheten och att hamnens möjlighet
till framtida utveckling och expansion inte får äventyras av andra anspråk.
Start-PM redovisar resultatet av förstudien rörande förutsättningarna för ett
samhällsbyggnadsprojekt som syftar till att ge möjlighet för ny bebyggelse med
kontor och verksamheter samt förnyelse av allmänna platser i inre hamnen. Berörd
fastighet, Visby Innerstaden 1:1, ägs av regionen.
Inom ramen för förstudien har genomförts en medborgardialog som varit
utgångspunkt i det fortsatta arbetet. I medborgardialogen framkom att det är viktigt
att frihetskänslan i hamnen finns kvar, att hamnen blir en plats som ger utrymme för
att röra sig, koppla av eller vara kreativ. Visionen är att stadsutvecklingen ska vara
inkluderande och bidra till att hamnkaraktären bibehålls, eller rent av stärks upp. När
det stora hamngolvet utvecklas och blir mer inbjudande för vistelse och aktivitet sker
det som noder i ett öppet landskap.
En viktig aktör inom området är Uppsala Universitet - Campus Gotland. Tillväxten
vid Campus Gotland fortsätter och närmar sig målet om 1 500 studenter. För
närvarande är det drygt 1 200 studenter. Det tillkommer även nya utbildningar med
större studentgrupper. Detta innebär att universitet lokalmässigt börjar bli riktigt
trångbodda, både avseende kontorsytor och framförallt större undervisningssalar. I
samband med utveckling av inre hamnen skulle universitetet kunna ges möjlighet att
expandera i ändamålsenliga lokaler.
Som en del i förstudien har ett utvecklingskoncept tagits fram. Visionen är att de
allmänna platserna ska präglas av en inkluderande upplevelse och kunna erbjuda
något för alla. Ny bebyggelse i området ska bygga vidare på den kontrastrika
hamnkaraktären. Detaljerad gestaltning vidareutvecklas vid upprättande av
detaljplaner och under markanvisningsprocessen.
Utbyggnaden av exploateringsområdet bör ske etappvis då denna kräver relativt stora
investeringar för iordningsställande av marken för bebyggelse och i utveckling av
allmän plats. Då det är angeläget för Gotland att Campus Gotland får möjlighet att
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växa föreslås att området med universitetsbyggnaderna prioriteras. Det är viktigt att
även de allmänna platserna och funktionerna i nära anslutning till
universitetsbyggnaderna byggs ut i samma etapp så att delområdet får en ”färdig”
karaktär och inte upplevs som byggarbetsplats.
Området bedöms behöva delas upp i två detaljplaner. En för etapp 1 samt norra
delen av etapp 2, som vid behov kan delas upp i fler detaljplaner efter samråd.
Vågbrytaren bör inte planläggas då inga byggrätter tillskapas där eftersom den
periodvis används av hamnverksamheten. Skeppsbron bör omfattas av en egen
detaljplan.

Budgetmedel kommer att begäras i exploateringsbudgeten efter beslut om och när
samhällsbyggnadsprojektet ska startas.
Den översiktliga ekonomiska redovisningen visar att kostnaderna för genomförandet
exklusive investeringskostnaden för byggnader som ska ägas av regionen kommer att
ligga i nivå med intäkterna. En noggrannare analys av intäkter och kostnader bör
göras inom varje deletapp av utredningsområdet inför utbyggnad i syfte att säkerställa
att förutsättningarna för en planvinst föreligger.
Bedömning

Upprättat Start-PM omfattar ett område som utgör en central del av Visby och en
viktig mötesplats för såväl regioninvånare, studenter som besökare. För
hamnverksamheten är området perifert och de delar som hamnverksamheten har
behov av kan med fördel kombineras med en utveckling av området.
Läget i anslutning till universitetet, Almedalen, hamnen, innerstaden och havet skapar
unika förutsättningar som med dagens utformning inte används på bästa sätt. En
utveckling av området i enlighet med upprättat Start-PM skapar möjlighet för
expansion av Campus Gotland som med detta unika läge kan stärka sin
attraktionskraft. Inom området kan kontorsverksamheter etablera sig och kanske
starta upp samarbeten med universitet. Kultur- och utbildning föreslås dela på en
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gemensam arena. Besöksnäringen förstärks med ett hotell med förutsättningar att
komplettera Gotland med ytterligare en destination. Väl utformade och genomtänkta
allmänna platser och ett nytt kallbadhus skapar unika möjligheter för att stärka Visby
som en attraktiv plats att bo, verka och leva på samt att besöka.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför regionstyrelsen att godkänna upprättat
Start-PM och ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta projektdirektiv för
samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett genomförande av att utveckla
inre hamnen i Visby.
Beslutsunderlag

Upprättat Start-PM för samhällsbyggnadsprojekt inom inre hamnen i Visby, Region
Gotland
Inre hamnen Visby – Koncept för utveckling

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF – Mark- och trafikavdelningen
SBF – Planavdelningen

4 (4)

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningarna
Enhet plan samt markavdelningen

Ärendenr RS 2020/1250

1 (22)

Handlingstyp Start-PM
Datum 2019-09-10
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Startpromemoria för samhällsbyggnadsprojekt inom inre
hamnen i Visby, Region Gotland
Sammanfattning
Startpromemorian (Start-PM) ska utgöra underlag för beslut att påbörja
samhällsbyggnadsprojekt som omfattar framtagande av detaljplaner och utbyggnad
av allmänna platser inom inre hamnen.
I detta Start-PM föreslås att en detaljplan upprättas för inre hamnen och en för
Skeppsbron. Utbyggnaden av exploateringsområdet bör sedan ske etappvis då denna
kräver relativt stora investeringar för iordningsställande av marken för bebyggelse,
hantering av befintlig bebyggelse och i utveckling av allmän plats. Då det är angeläget för
Gotland att Campus Gotland får möjlighet att växa föreslås att området med
universitetsbyggnaderna prioriteras.
Utredningsområdet för inre hamnen omfattar kommunalägd mark. Marken nyttjas i
dagsläget till största delen som parkering och för bebyggelse som ursprungligen varit
kopplad till hamnverksamheten.
Ett utvecklingskoncept har tagits fram för inre hamnen. Visionen är att de allmänna
platserna ska präglas av inkluderande och kunna erbjuda något för alla. Ny
bebyggelse i området ska bygga vidare på den kontrastrika hamnkaraktären. Mer
detaljerad gestaltning kommer att vidareutvecklas vid upprättande av detaljplaner och
under markanvisningsprocessen.
Beroende på områdets utsatta läge och speciella förutsättningar bedöms
utvecklingen av Inre hamnen att medföra högre kostnader än normalt för både
regionen och exploatörer. Den översiktliga bedömningen är ändå att kostnaderna,
exklusive investeringskostnaden för byggnader som ska ägas av regionen, kommer
att ligga i nivå med beräknade intäkter förutsatt att antaget pris per bruttoarea

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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byggrätt uppnås. Utgifterna för utbyggnaden av VA bedöms kunna täckas av
anslutningsavgifter.

Syfte och mål
I detta Start-PM redovisas resultatet av förstudien rörande förutsättningarna för ett
samhällsbyggnadsprojekt som syftar till att ge möjlighet för ny bebyggelse med
kontor och verksamheter samt förnyelse av allmänna platser i inre hamnen. Berörd
fastighet, Visby Innerstaden 1:1, ägs av regionen.
Start-PM ska utgöra underlag för beslut att påbörja samhällsbyggnadsprojekt som
omfattar framtagande av detaljplan och utbyggnad av allmänna platser. Start-PM ska
redovisa områdenas förutsättningar för ett samhällsbyggnadsprojekt med hänsyn
tagen till platsens förutsättningar, Region Gotlands miljöprogram och andra
styrdokument.
I medborgardialogen framkom att flera anser att det är viktigt att frihetskänslan i hamnen
finns kvar, att hamnen blir en plats som ger utrymme för att röra sig, koppla av eller vara
kreativ. Visionen är att stadsutvecklingen ska vara inkluderande och bidra till att
hamnkaraktären bibehålls, eller rent av stärks upp. När det stora hamngolvet utvecklas
och blir mer inbjudande för vistelse och aktivitet sker det som noder i ett öppet landskap.
Dialog har förts och ska fortsätta föras med Uppsala Universitet för att involvera
dem i den kommande processen, inkluderande samordningsformer, för att underlätta
kommande genomförande.

Översiktskarta samhällsbyggnadsprojekt inre hamnen. Utredningsområdet inringat med svart streck.
Området som är aktuellt för detaljplan för ny bebyggelse för kontor, service och undervisning är markerat med
gul färg.
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Bakgrund
I den tidigare planeringen av inre hamnen utreddes möjligheten till bostäder. Ett
planprogram godkändes för området år 2015 och ett start PM för Holmen godkändes år
2016. En av de slutsatser som drogs i dessa arbeten är att det inte är möjligt eller lämpligt
att bygga bostäder inom utredningsområdet, eftersom Visby hamn är en aktiv hamn med
miljötillstånd för störande verksamheter och ska under överskådlig tid fortsätta att vara
det. I Start PM från 2016, som endast omfattade Holmen, drogs slutsatsen att annan
verksamhet än hamnverksamhet inte är möjlig på en stor del av Holmen. Att uppnå en
utveckling av en mindre del av Holmen och intilliggande parkering bedömdes vara möjligt
eftersom det inte påverkar hamnverksamheten på ett menligt sätt. Förutsättningarna för
det inte undersöktes inte 2016, utan rekommenderades att utredas i ett nytt uppdrag.
Under våren 2019 togs en vision fram som visar ett koncept för gestaltning och
programmering av både bebyggelse och allmän plats för ett större område kring inre
hamnen, inklusive en del av Holmen, det arbetet är en del av detta start-PM.
Planuppdrag för inre hamnen

Regionstyrelsen beslutade 2017-04-27 (RS §98): ”Byggnadsnämnden får i uppdrag att
arbeta fram ett förslag till detaljplan för den inre hamnen i Visby i huvudsak utifrån de
planeringsförutsättningar som redovisats i tidigare politiskt beslutade övergripande
plandokument samt utifrån den nyligen framtagna stadsvisionsstudien. Planprocessen tar
sin början i en bred medborgardialog.”
Framtagande av en detaljplan för inre hamnen är ett omfattande arbete som kräver en
förvaltningsövergripande arbetsinsats. Ett genomförande av detaljplanen kräver regionala
investeringar. För att få en bild över möjligheter, hinder samt ekonomiska förutsättningar
bedöms det vara nödvändigt att detaljplanearbetet föregås av ett Start-PM och ett beslut
om att starta ett samhällsbyggnadsprojekt.

Gällande bestämmelser
Gällande översiktsplan:

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av KF 2010-06-14 § 79 (aktualitetsförklarad av
RF 2014-06-16 §97) anger: Område med detaljplaner och befintlig fördjupad översiktsplan.
Utredningsområdet omfattas av en fördjupad översiktsplan för Visby Hamn antagen
av kommunfullmäktige (nu regionfullmäktige) 1995-06-12. I FÖP Visby hamn anges mål
för förnyelse av området, bland annat: Gästbåtar och kryssningsfartyg så nära innerstaden
som möjligt. Parkering anges på Skeppsbron, området som vetter mot öppet hav pekas ut
för strandpark, rekreation och parkering anges mot det öppna havet. Ett
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sammanhängande gångstråk längs vattnet genom området byggs ut. (FÖP för Visby
Hamn aktualitetsförklarades av RF 2014-06-16, §97)
Utredningsområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen Hela Visby 2025, (antagen av
KF 2009-12-14) och är där markerat som utredningsområde. Framtida detaljplaner har
därmed inte ett uttryckligt stöd i översiktsplanen, men står inte heller i strid med den.
Gällande detaljplaneprogram:

Ett planprogram finns för området; Hamnen, Kopparsvik, och Holmen. Det godkändes
av Regionstyrelsen 2015-03-04. Planprogrammets avgränsning följer i huvudsak det
utredningsområde i hamnen som pekas ut i den fördjupade översiktsplanen ”Hela Visby
2025”. Planprogrammet pekar ut området för exploatering där framtida markanvändning
avgörs i samband med kommande detaljplaner. Hamnens verksamheter och utveckling
får inte äventyras. Hamnplan och ett stråk vidare mot havet pekas ut för parkering och
strandpark. Områdena närmast vatten pekas ut för hamnverksamhet.
Gällande detaljplaner:

Skeppsbron omfattas av detaljplan för Visby innerstad. Universitetet, kongresshallen och
en del av havslinjen omfattas av detaljplan för Kanonen och Kasernen. Vågbrytaren
omfattas av detaljplan för nya hamnen och hamnkontoret av detaljplan för Badhusparken.
Holmen och delar av inre hamnen omfattas av 1879 års stadsplan.

1879

Översikt - gällande detaljplaner
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Detaljplan 09-P-186 (Visby innerstad) antagen 2010-02-22. Inom utredningsområdet
anger planen byggnadskvarter, användning ska anpassas till bebyggelsens kulturvärden.
De obebyggda delarna anges som lokalgata.
Detaljplan 0980-A3/1939 (Badhusparken) fastställd 1939-05-26. Anger park och
hamnområde.
Detaljplan 09-P-59 (Kanonen och Kasernen) antagen 1999-06-14. Inom
utredningsområdet anger planen parkering, vändzon och havsbad.
Detaljplan 09-VIS-398 (Nya hamnen) antagen 1982-02-23. Anger Hamnområde. På
piren får uppföras byggnad med en byggnadshöjd på 7,5 meter och med en byggnadsyta
på 500 kvadratmeter.
Strandskydd

Det generella strandskyddet gäller idag inte inom berört område men i och med att en ny
detaljplan upprättas kommer strandskyddet att återinträda. Då naturreservat
Gotlandskusten inte har införts i området är det Region Gotland som ansvarar för att
pröva strandskyddet när ny detaljplan tas fram i området. Enligt 4 kap. 17 § PBL får en
kommun upphäva strandskyddet i ett område om det finns särskilda skäl för det och om
intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset. Bestämmelserna i 7 kap. 18 c–18 g §§miljöbalken ska tillämpas på
detaljplanebestämmelser om upphävande av strandskydd.
Tillstånd

Nuvarande hamnverksamhet regleras med tillstånd enligt Miljöbalken. Planförslaget ligger
inom hamnområdet. Det innebär att den planerade markanvändningen måste anpassas till
omgivningen så att hamnverksamhetens tillstånd inte riskerar inskränkningar.
Fornlämningar

Hela Visby innerstad och ringmuren utgör fast fornlämning och skyddas enligt 2 kap.
Kulturmiljölagen. Det aktuella området ligger i direkt anslutning till fornlämningen. Till
varje fornlämning hör dessutom ett skyddsområde. Länsstyrelsen kommer med stor
sannolikhet bedöma att en arkeologisk undersökning ska utföras för att undersöka om det
finnas kvar medeltida kulturlager och lämningar som bryggor, båt- och kajkonstruktioner.
Riksintressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap. 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap. 1 § MB.
Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte medföra att
Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Visby hamn samt farleden till hamnen utgör riksintresse för kommunikationer (3 kap. 8 §
MB). Den planerade bebyggelsen i anslutning till hamnverksamheten ska anpassas så att
framtida krav på restriktioner på hamnen undanröjs. Hamnens riksintresse ska skyddas så
att funktionen inte påverkas negativt. Revidering av riksintresset pågår.
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Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, beslut av
Riksantikvarieämbetet 1987-11-05, enligt 3 kap. 6 §,MB. Värdet utgörs av Visby innerstad.
Hänsyn till riksintresset och Världsarvet Hansestaden Visby är en av förutsättningarna för
hur bebyggelse i området ska utformas och vilken exploatering som kan tillåtas.
Strandpromenaden fram till kallbadhuset omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv MB 3:6.
Området omfattas av försvarsmaktens stoppyta för höga objekt, område med särskilt
behov av hinderfrihet och influensområde luftrum. Området från Hamnkontoret och
söderut av omfattas av ”övrigt” influensområde.
Klimatanpassning

Klimatet förväntas att förändras med högre temperatur, ökade mängder skyfall i
kombination med torka samt stigande havsnivåer.
Högre temperaturer medför värmeböljor. Det är viktigt att byggnaderna utformas gediget
för att kunna hålla kyla såväl som värme. Rundlar med grönska och träd bryter upp de
hårdgjorda ytorna och förbättrar områdets motståndskraft mot värmeböljor och skyfall.
Det är därför viktigt att sträva efter att tillföra grönska till området, som i nuläget är
mycket hårdgjort.
Marken ligger huvudsakligen ovanför tvåmeterskurvan (två meter över hav). Ett mindre
område vid skeppsbron ligger något under 2 meter. Där måste marken höjas något. Inom
ramen för planarbetet ska höjder mätas in med hög precision.

Planeringsförutsättningar
Under våren 2019 togs ett koncept fram för inre hamnens utveckling. Konceptet utgör ett
översiktligt förslag på placering, programmering och gestaltning av bebyggelse och allmän
plats. Konceptet bygger på dialoger med medborgare, näringsidkare och andra
intressenter samt utredningar. Avsikten är att konceptet ska fungera som en gemensam
riktning för de olika parter som är delaktiga i planeringen av områdets torg, gator och
bebyggelse. Konceptet är avsett att ligga till grund för kommande detaljplanering,
markanvisningar och projektering av allmän plats. I dessa skeden kommer gestaltningen
av byggnader och platser att fördjupas.
Konceptet utgör en del av för förstudien och ligger till grund för beräkningar av intäkter
och utgifter.
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Bebyggelse

Illustrationsplan, ny bebyggelse markerad med vit färg, (A-J)

Kvarter A - Kontorslokaler och dynamisk "hub"
I detta läge föreslås en större kontorsbyggnad i 2-3 våningar. Intentionen är att byggnaden
ska fungera som en mötesplats för akademin och näringslivet. Gestaltningen ska tydligt
associeras med hamn- eller industrikaraktär. Bottenvåningens sidor mot omgivningen ska
så långt möjligt, programmeras och gestaltas så att byggnaden interagerar med staden. Det
kan handla om att delar av bottenplan ska användas för restaurang eller andra lokaler som
besöks av många människor. Byggrättens storlek beräknas uppgå till cirka 8000 m2 (BTA),
varav bottenplan utgör cirka 3300m2.
Kvarter B - Aula med vänner
I detta läge föreslås en solitärbyggnad som omfamnas av mer kvartersmässiga
byggnadskroppar mot nordost och nordväst. Byggnaden ska innehålla kontor och aula
och samspela med silon i sin form. Den mer kvartersmässiga kontorsbebyggelsen utförs i
två-tre våningar. Det ska eftersträvas att aulan kan samutnyttjas av olika aktörer för flera
olika syften, bland annat för musikändamål. Aulans storlek beräknas uppgå till cirka 800
m2 (BTA), storleken på de omfamnande kontorsbyggnaderna beräknas uppgå till cirka
1200 m2 (BTA).
Kvarter C- Torgbyggnad med saluhallsatmosfär
I detta läge föreslås en byggnad i en våning som har en viktig rumskapande funktion i
hamnmiljön. Den delar upp det stora avlånga torget i två mindre delar och definierar
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platsen mot gästhamnen. Byggnaden föreslås inrymma publika funktioner som offentlig
toalett mm. men också kommersiella besöksintensiva verksamheter som café, restaurang,
butik mm. Byggnadsarean beräknas uppgå till cirka 300-400 m2.
Kvarter D – Skulptur
I detta läge skulle en hotellverksamhet vara möjlig för att bidrar till att befolka
hamnmiljön på tider då kontors- och studiemiljöer är mindre aktiva. Byggrättens storlek
(BTA) beräknas uppgå till cirka 3600 m2 , och inrymmer cirka 60 hotellrum. Byggnaden
föreslås sticka upp lite i höjd i en mindre del och få karaktären av en skulptur i hamnen.
Kvarter E – Bebyggelse för den lilla skalan
I detta läge förslås en serie friliggande små byggnader i ett plan. Byggnadernas funktion
för stadsmiljön är att skapa en mer småskalig och inbjudande miljö framför den stora
kontorsbyggnaden i mötet med gästhamnen. Bebyggelsen ska innehålla besöksintensiva
verksamheter som butiker, service och enklare matställen, gärna sådant som är öppet
också under vinterhalvåret. Den totala byggnadsarean beräknas uppgå till högst cirka 350
m2.
Kvarter F, Sockersilon
I medborgardialogen framkom att majoriteten ser att silon fortsatt får användas som
klätterhall. Det är positivt om klätterverksamheten kan kombineras med alternativa
idrotter, kultur, konst och utställningar. Det är också värdefullt om silon kan fortsätta
användas som en ”opolerad”, icke-kommersiell byggnad. På sikt kan standarden på
byggnaden höjas, med avseende på uppvärmning, sanitet och omklädningsmöjligheter.
Kvarter G, Amfiteater
Funktionen ”Kallis” beach club kan finnas kvar men en placering och utformning som är
bättre integrerad med staden och som ger plats för en förlängning av strandpromenaden.
För att uppleva havet, solen och andra nöjen, utformas en ny, enklare byggnad, som en
amfiteater med en gradäng som vänder sig mot väster. Byggnadens storlek beräknas
uppgå till cirka 500 m2.
Kvarter H – Kallbadhus i sin enkelhet.
Visby får ett nytt kallbadhus i den lilla bukten framför Wisby Strand. Byggnaden
integreras med ett antal sol- och badterrasser som kopplas till den befintliga badbryggan
(som upprustas). Det nya kallbadet föreslås utföras som en enkel och relativt anspråkslös
byggnad. Storleken beräknas uppgå till cirka 100 m2. Byggnaden kan antingen placeras
enligt illustrationsplanen, alternativ i anslutning till badbryggan närmare ”Kallis”. Exakt
läge och storlek för ett framtida kallbadhus behöver studeras mer detaljerat.
Kvarter I – Servicehus för gästhamnen
De befintliga längorna med servicefunktioner för gästhamnen flyttas. Nytt läge som
föreslås är lite längre ut på Holmen i en ny eller flyttad byggnadslänga samt i en del av det
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äldre hamnmagasinet utanför sockersilon som inte redan nyttjas. Genom att gästhamnen
planeras att spegelvändas så att bryggorna ansluter västerut mot Holmen, kommer
gångavståndet att minskas jämfört med idag. Byggnadsarean för den nya byggnaden
beräknas uppgå till cirka 400 m2 och kan utökas något i storlek om behov finns.
Kvarter J – Komplettering längs Skeppsbron
Längs Skeppsbron finns ett antal ”gluggar” som är lämpade för 3-4 byggnader med
kompletterande bebyggelse med liknande skala som den omgivande bebyggelsen i cirka
1,5 till 2,5 våningar. Nya byggnader ska utföras i enlighet med Visbys gällande
byggnadsordning. Sammanlagd BTA beräknas uppgå till cirka 1000-1500 m2.
Allmänna platser

Inre hamnen är en unik plats i Visby, ett så kallat ”AA-läge”. En god stadsbyggnad
innebär att byggnader och rummen mellan byggnaderna utvecklas tillsammans. Att
utveckla de allmänna platserna i samband med att området byggs ut är en förutsättning
för att skapa en attraktiv och trygg stad för medborgare, besökare och näringsidkare. En
omhändertagen utemiljö genererar värden, både ur socialt och ekonomiskt perspektiv.
Konceptet utgår ifrån nio platser med olika innehåll och aktiviteter. Platserna utformas
utifrån de olika aktiviteterna och behoven, men gestaltning av karaktären som genomsyrar
området är enkelhet och känslan av industriell hamn. Utformningen gör så att det finns
ytor som är flexibla olika aktiviteter och behov.
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Allmänna platser – hamnens ”nio liv”

1. Kajplatsen, här föreslås ett stort runt golv med en upplyft rundel en plats som skapar
rörelse i olika riktningar. En startpunkt och slutpunkt för hamnen.
2. Bryggan, här föreslås en platsbildning med ett golv av trä. Mot vattnet skapas
sittgradänger och trämöbler, likt en läktare för att uppleva båtlivet
3. Hamnplan, här föreslås ett nytt torg med speciell industriprägel genom ett golv av
platsgjuten betong och element av glänsande stål. Stålet minner om den forna
industrijärnvägen. På torget finns ytor för tillfälliga evenemang och aktiviteter.
4. Havsbadet föreslås bestå av en serie trappande trädäck i anslutning till badbrygga
och nya Kallbadhuset. Här finns utomhusduschar, omklädningsbås mm. En ramp
integreras i trädäcken som gör badbryggan tillgänglig.
5. Vind- och vågplatsen föreslås lyfta fram naturkrafterna i mötet med havet.
Skulpturala element tillåts bli isskulpturer vintertid. Vågorna bildar ljud i en platsunik
vågorgel.
6. Byggeriplatsen får utvecklas till en tillåtande gör-det-självyta. Här finns enklare skjul
med redskap och material som administreras av lämplig lokalförening. Härifrån utgår
byggprojekt till hamnen i övrigt, som element för skejt och parkour.
7. Silotorget förslås bli en mixad mötesplats. Här finns uteserveringar, klättervägg,
boulderingblock och parkourelement.
8. Konstnavet, ute på piren föreslås en publik plats som kretsar kring konst och
utsikten mot hav, hamn och stad. Den höga muren i betong och marken ovanför kan
nyttjas som ytor för tillfälliga konsthändelser.
9. Fiskescenen Platsen föreslås utrustas med en sydvänd sittgradäng. Fiskescenen kan
enkelt ställas om till utomhusscen sommartid för evenemang som konserter och
teater.
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Grönstruktur och markbeläggning

Grönskan i hamnen föreslås gestaltas som rundlar i marken med grupper av vind- och
salttåliga, uppstammade träd. Rundlarna utformas som nedsänkta “urtag” i asfalten och
fylls med krossad sten, betong och asfalt. Ytorna i rundlarna hyser fältskikt av Gotländska
karaktärsväxter. Fältskiktet driftas som ängsmark, men där substratet “rörs om” på årlig
basis.
Ett industriellt hamngolv föreslås, som sätter karaktären för inre hamnen. De olika
platserna blir varianter av detta golv, men där målning av ytan eller nya markmaterial
hjälper till att understödja utvecklingen av platserna.
Gator, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, parkering

Målbilden är att det ska blir lättare och tryggare att gå och röra sig i området. Cykeln ska
bli det naturliga valet att ta sig till området vilket även är en förutsättning för att öka
cykeltrafiken, vilket gynnar såväl miljö som människors hälsa och i dess förlängning
Region Gotlands ekonomi. I den nya strukturen i inre hamnen ska cykelparkering och
handikapparkering anläggas nära målpunkterna och övrig bilparkering lokaliseras längre
bort.
Exakta lägen för handikapparkering, busshållplatser, cykelparkeringar med mera behöver
fastställas genom förprojektering. Förprojekteringen bör även samordnas med
förprojekteringen av utbyggnaden av vatten- och avlopp samt dagvattenhanteringen för
området men även för att säkerställa nödvändiga plushöjder för gator och VA.
Kommunfullmäktige antog i december 2018 en ny parkeringsstrategi för Gotland.
Parkeringsstrategin består av mål och visioner om hur parkering och trafik ska se ut
framöver på Gotland och runt om Visby. Många av dessa mål rör miljöfrågor och ett
hållbart resande. Biltrafiken skall minska och cykeltrafiken och kollektivtrafiken skall öka.
Antal parkeringar för motorfordon och cyklar ska följa parkeringsstrategi antagen 201811-30.
Majoriteten av deltagare i medborgardialogen ser gärna att ytorna som idag upptas av
parkeringsplatser kan användas till något mer värdeskapande. Några menar att det är
orimligt att parkerade bilar ska stå på första parkett i detta AAA-läge. För att kunna
utveckla området krävs att merparten av den vardagliga parkeringen flyttas strax söder om
inre hamnen, vid Färjeleden, på, eller i anslutning till, den gamla hamnterminalens läge.
Fyra olika alternativa parkeringslösningar har studerats på ytan kring gamla
Färjeterminalen. Två alternativ handlar om att bygga nytt parkeringshus. Dessa alternativ
ersätter det mesta av dagens parkeringsplatser inom inre hamnen och är de mest
kostsamma alternativen. Ytterligare alternativ är att i ett första steg göra en
omarrondering av marken för att på så sätt frigöra plats för mer markparkering och i ett
andra steg anlägga ett p-däck.
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Universitet

Uppsala universitet etablerade sig på Gotland den 1 juli 2013. Universitetets ambition är
att utveckla en fullvärdig akademisk miljö för utbildning, forskning och samverkan. Den
mång- och tvärvetenskapliga miljön ska utvecklas och antalet lärare, forskare och
studenter ska öka med ett mål om minst 1500 helårsstudenter på campus, målet förväntas
uppnås redan 2021, vilket innebär att behoven är nära förestående, om inte redan aktuella.
Uppsala universitets verksamhet är viktig för Region Gotland. Universitetet erbjuder
utbildningar som är relevanta för den regionala arbetsmarknaden och studenterna bidrar
till samhällsutveckling och ökad mångfald. Den forskning som bedrivs vid Campus
Gotland stärker både näringslivet och samhällets utveckling i stort.
Campus Gotland är i behov av expansion för universitetens behov. Universitetet uppger
att de har behov för tre undervisningssalar om 120 platser som går att avdela till 6 salar
med 60 platser, cirka 30 flexibla arbetsplatser, en aula om ca 200 platser som kan
samutnyttjas med övriga aktörer i Visby samt en lokal för digital salstentamen för ca 100
platser
Region Gotland och universitet har tecknat ett strategiskt partnerskap. Där nämns att en
positiv utveckling av hamnområdet kan understödjas genom inkludering av Uppsala
universitet i arbetet med den fysiska planeringen. Genom att samarbeta kring utveckling
av campusområdet kan flera olika intressen tas tillvara. Förutom att vara en viktig
mötesplats kan en attraktiv campusmiljö fungera attraherande för forskare och näringsliv.
Detta går väl i linje med visionsmålet om att Gotland ska vara en naturlig mötesplats i
Östersjön. Närheten mellan universitetet och det gotländska samhället är viktig.
Universitet har svarat i ett yttrande (daterat 2020-02-18) att de ser mycket positivt på att
utveckla inre hamnen till en vacker och attraktiv mötesplats, i nära anslutning till
campusområdet. Tillväxten vid Campus Gotland fortsätter framåt och närmar sig målet
om 1500 studenter på campus. För närvarande är det drygt 1200 studenter. Det
tillkommer även nya utbildningar med större studentgrupper. Detta innebär att universitet
lokalmässigt börjar bli riktigt trångbodda, både avseende kontorsytor och framförallt
större undervisningssalar. Idag hyr universitetet Regionens lokaler i Björkanderska etapp 1
och 2. I samband med expansionen av inre hamnen skulle universitetet kunna överväga
att lämna dessa förhyrningar för mer ändamålsenliga lokaler.
Medborgarperspektiv

Under början av 2019 genomfördes en webbdialog för inre hamnen. Alla som ville kunde
lämna synpunkter på vad som är bra med hamnen och vad som kan förbättras. Totalt
kom 380 synpunkter in via en webbenkät. Sex fokusgrupper intervjuades och 50
platsintervjuer genomfördes för att få en djupare bild av området. Några av de önskemål
som framkom mest frekvent var att förlänga strandpromenaden och öka vattenkontakten,
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använda enkla och flexibla lösningar, ökad trafiksäkerheten prioritet för gående och
cyklister samt att skapa destinationer och vistelsevärden året om.
Eftersom området är publikt och en viktig del av staden bör den fortsatta processen
präglas av medborgardeltagande. En uppföljande medborgardialog på samrådsförslaget
ska utföras.
Region Gotlands förslag till kulturplan 2021-2024

Vart fjärde år skriver Region Gotland fram en ny kulturplan som anger ambitioner och
inriktning för kulturpolitiken de kommande fyra åren. Kulturplanen har tre
fokusområden: social hållbarhet, kulturskapandets villkor och kulturen som näring. En
god tillgång till mötesplatser lyfts fram i visionen för fokusområdena social hållbarhet och
kulturskapandets villkor. För fokusområdet ”kulturen som näring” är visionen att
Gotland är en unik plats som attraherar och utvecklar både enskilda kulturskapare och
företag inom kulturella och kreativa näringar. Gotlands varumärke som en innovativ plats
är starkt och kulturens betydelse för tillväxt och attraktivitet för inflyttning, boende,
besökande och företagande är bekräftad.
En utveckling av inre hamnen enligt konceptet kan möjliggöra en plats för
musikarrangemang i form av ett mindre konserthus/aula som saknas på Gotland idag.
Utvecklingen ger även möjlighet till utomhusscen, konstnärsprojekt och fritidsaktiviteter.
Kulturplanen föreslår även en stärkning av arkitekturområdet trycker på vikten att uppnå
en utökad regional samverkan inom stadsbyggnads och arkitekturområdet.
VA inkl. dagvatten

Sedvanlig utbyggnad av vatten och avlopp kan ske för anslutning till det avloppsledningsnät som finns i anslutning till området. En förutsättning för vattenförsörjningen
är att planerad överföringsledning från Kvarnåkershamn till Visby byggs ut.
Regionens VA-avdelning har utfört en översiktlig dagvattenutredning som visar hur
dagvattnet kan hanteras inom området. En exploatering av området får inte försämra
recipienten Östersjöns vattenstatus. Idag går dagvatten direkt ut i havet eller via
spillvatten till reningsverk. Ett genomförande av stadsutvecklingsprojektet bedöms kunna
förbättra renheten på dagvattnet och bidra till att avlasta reningsverket. Som underlag i
detaljplanearbetet bör dagvattenutredningen fördjupas. En möjlig lösning för att fördröja
en del av dagvattnet lokalt är att utforma de föreslagna träd- och växtrundlarna med
exempelvis skelettjord.
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El, fjärrvärme, fiber

El, fjärrvärme och fiber finns i anslutning till området. Enligt energiplanen under rubriken
"Bostäder och lokaler" står att Region Gotland ska:
• I planering och tillståndsgivning driva på och stimulera så att all ny- och ombyggnation
lever upp till höga miljökrav och hög energieffektivitet.
• Genom planering bidra till att tillkommande samlad bebyggelse kan anslutas till
gemensam infrastruktur för vatten, avlopp, värme och transporter effektivt och
energibesparande. Förorda fjärrvärme som värmesystem i tätorterna.
Inom planområdet finns elnätstation, elledningar, teleledningar och bredband som måste
flyttas. GEAB har gjort en översiktlig bedömning av exploateringens behov av el och
fjärrvärme. Tillkommande bebyggelse kan kopplas till fjärrvärmenätet och det finns
kapacitet i elnätet för ytterligare anslutningar.
Räddningstjänst

Räddningstjänsten bedömer att brandposter finns i tillräcklig omfattning.
Om någon brandpost blir överbyggd behöver den flyttas. Utrymme och åtkomst för
räddningstjänst behöver bevakas och säkerställas i planarbetet. Kraven på utrymme för
såväl räddningsvägar som uppställningsplatser ökar allt efter som antalet våningar ökar på
bebyggelsen. Det behövs även utrymme för att genomföra sjörelaterade räddningsinsatser
som att släcka båtbrand eller hantera drunkningstillbud.
Uppförande av byggnader behöver vara på ett avstånd av 12-25 meter från cisternerna till
den marina tankstationen, beroende på vilken typ av vätska samt mängd som cisternen
innehåller. Det är även möjligt att bygga in cisternerna så att brandteknisk klass uppnås på
väggar & tak, eller gör vice versa på de byggnader som uppförs.
Miljöbedömningar

Även om radonhalterna generellt sett är relativt låga på Gotland kommer mätning att
föreskrivas för att säkerställa att bebyggelsen radonsäkras. Undersökning om behov av
miljöbedömning ska göras i samband med detaljplaneläggning.
Buller

Bullret från färjorna kategoriseras som industribuller och de alstrar lågfrekvent buller.
En bullerutredning gjordes i samband med planprogrammet år 2014. Enligt utredningen
ligger de ekvivalenta bullernivåerna under högsäsong mellan 45 och 50 dBA inom
utredningsområdet.
En slutsats som drogs i planprogrammet är att planering av nya bostäder på Holmen inte
är möjlig utan att risk för att störningar för de boende uppkommer med följd att hamnens
tillstånd hotas. Ur bullersynpunkt är det däremot möjligt att planlägga för verksamheter
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som kontor, hotell och handel som har andra gränsvärden än bostäder när det gäller
buller. För undervisningslokaler och tillfällig övernattning gäller Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om buller inomhus. Inomhusnivåerna bör understiga 45 dBA maximal nivå,
30 dBA ekvivalent nivå. I planarbetet ska en bullerutredning göras för att säkerställa att
den nya bebyggelsens fasader utförs med tillräcklig ljuddämpning. Risk för hamnens
tillstånd bedöms ej föreligga då hamnverksamheten inte ansvarar för den nya
bebyggelsens bullernivåer inomhus.
Kulturmiljö

Planområdet ligger utanför men gränsar mot Världsarvet Hansestaden Visby
(UNESCO). Världsarvet utgörs av staden innanför stadsmuren och
omgivande parkområden som skyddszon. Vid planerade förändringar i eller i
världsarvets närhet får värdet som världsarvet besitter inte urholkas. Några av de värden
som är kopplade till den fysiska miljön är innerstadens stadsiluett och dess medeltida
gatunät. De värden som är viktiga för stadens autenticitet handlar till stor del om
möjligheten att leva ett vardagsliv där.
Geoteknisk och miljöteknisk undersökning

Ett antal miljö- och geotekniska utredningar har tidigare gjorts inom delar av området och
sammanställts i en rapport (PentaCon 2019-02-05). En kompletterande översiktligt
geoteknisk utredning har därefter utförts för de delområden som inte har undersökts
tidigare (PentaCon 2019-07-09). Därefter har en grov kostnadsuppskattning gjorts
(PentaCon 2019-08-27).
Jorden bedöms generellt bestå av fyllningsjord med friktionsjord direkt på
kalkstensberget eller på ett lager med naturligt lagrad sand. Fyllningsjorden bedöms
generellt vara relativt homogen bestående av grus eller sand med mindre inslag av gyttja
eller silt på vissa ställen. Berget bedöms generellt ha liten sprickighet. Bergytans nivå
bedöms i undersökningsområdets norra del ligga mellan nivåerna -3,5 – -1,5 meter.
För lätt bebyggelse (enplanbyggnader generellt) bedöms att grundläggning kan ske på
konventionellt sätt – med plintar eller hel platta. För tyngre byggnader krävs
grundläggning med pålar eller grävplintar. Scenarion med höjd vattennivå i Östersjön
måste beaktas.
Inom det undersökningsområdet finns områden med PAH-haltig1 asfalt och
underliggande PAH-haltig fyllningsjord. Halterna PAH i jord är ställvis över det generella
riktvärdet för mindre känslig markanvändning, MKM, som är åtgärdsmålet för det
aktuella området. Generellt bedöms hela det övre jordskiktet vara påverkat av PAH:er i
varierade grad. Ställvis finns högre PAH-halter även djupare ned i fyllningsjorden

1

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är den idag största, kända grupp av cancerogena ämnen
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Vid schaktning för ny beläggning, ytliga grundläggningsarbeten för byggnader eller
liknande arbeten i den konstaterat PAH-haltiga jorden skall förorenad jord omhändertas i
anslutning till aktuellt arbetsområde. Vid arbeten i asfalten skall kompletterande
provtagning utföras för att bestämma PAH-halt inom aktuellt arbetsområde. I samband
med detaljprojektering av schakt- och grundläggningsarbeten inom det aktuella området
bör generellt en förtätad provtagning ske för att få en bättre bild av hur massor från
schakter skall hanteras samt vilket slutgiltigt saneringsbehov som föreligger.
Saneringskostnaden uppskattas till cirka 19 mkr.
Tidigare utredningar har visat att även området vid gamla hamnterminalen där parkering
kan komma att anläggas är förorenat. En ansvarsutredning har utförts och enligt denna
ska regionen stå för 5 % av total kostnad som är beräknad till ca 20 mkr, vilket innebär att
regionen ska erlägga 1 mkr.
Plankostnadsavtal

Region Gotland bekostar framtagande av detaljplan. Kostnaden kompenseras i samband
med markförsäljningen.
Fastighets- och avtalsrättsliga förutsättningar

Region Gotland är ägare av berörd fastighet. Försäljning av den kvartersmark som är
avsedd att avyttras kommer att ske genom markanvisning. Markanvisning kan ske genom
direktanvisning eller genom markanvisningstävling. Direktanvisning kan ske när regionen
vill tillgodose ett särskilt etableringsönskemål med allmänt intresse i stadsutvecklingen. I
detta fall är det Uppsala universitet som är i behov av att utöka sin verksamhet vilken
bedöms vara viktigt för Gotlands framtid och gynna samhällsutvecklingen.
Efter beslut om markanvisning upprättas ett markanvisningsavtal eller, om beslutet om
markanvisning sker via direktanvisning i ett tidigt skede, ett ramavtal som sedan följs upp
med ett markanvisningsavtal.
Markanvisningsavtal ska tecknas före antagande av detaljplan. Markanvisningsavtal ger
exploatören ensamrätt att under en bestämd tid förhandla med Region Gotland om köp
av fastigheten. Markanvisningsavtalen kommer att kompletteras med genomförandeavtal
som ska upprättas inför bebyggande av berörda fastigheter. Dessa tydliggör vem som gör
vad och vilket ansvar berörda har samt fördelning av kostnadsansvaret för
genomförandena.
Tillgång till parkering för den nya bebyggelsen löses genom parkeringsköp.
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Dialog

Fortsatt dialog ska föras med Uppsala Universitet, medborgare och andra intressenter.
Dialog har förts med kultur- och fritid angående en plats för musik i kombination med en
aula. En fortsatt dialog ska föras mellan förvaltningarna samt andra intressenter inom
kultur- och fritidsområdet.
Etapper

Förslag på etappindelning för genomförandet. Etapp 1 markeras med gul färg, etapp 2 markeras med blå
färg, etapp 3 markeras med grön färg.
När det stora hamngolvet utvecklas sker det som noder i ett öppet landskap, vilket
möjliggör flexibilitet och etappvis utbyggnad. Det gör det möjligt att exempelvis spara
delar av parkeringen under tiden som området succesivt växer fram.
Utbyggnaden av exploateringsområdet bör ske etappvis då denna kräver relativt stora
investeringar för iordningsställande av marken för bebyggelse och i utveckling av allmän
plats. Då det är angeläget för Gotland att Campus Gotland får möjlighet att växa föreslås
att området med universitetsbyggnaderna prioriteras. Det är viktigt att även de allmänna
platserna och funktionerna i nära anslutning till universitetsbyggnaderna byggs ut i samma
etapp så delområdet får en ”färdig” karaktär och inte upplevs som byggarbetsplats.
Den första etappen föreslås innefatta ”kontorshuben”, ” aulan”, servicebyggnader för
gästhamnen samt den allmänna platsen i anslutning till bebyggelsen inklusive den
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småskaliga bebyggelsen och torgbyggnaden. En stor del av parkeringen mot havet och
Kallis kan då sparas då den huvudsakligen ligger inom etapp två.
Etapp två föreslås omfatta kallbadhusområdet, ett eventuellt hotell, omläggning av
Strandvägen och upprustning av vågbrytaren. Etapp tre föreslås omfatta Skeppsbron.
Området bedöms behöva delas upp i två detaljplaner, en för etapp 1 och norra delen av
etapp 2. Vid behov kan detaljplanen delas upp i fler detaljplaner efter samråd.
Vågbrytaren bör inte planläggas då inga byggrätter tillskapas där eftersom den periodvis
används av hamnverksamheten. Skeppsbron bör omfattas av en egen detaljplan.
Ekonomi

Budgetmedel kommer att begäras i exploateringsbudgeten efter beslut om och när
samhällsbyggnadsprojektet ska startas.
Den ekonomiska redovisningen bygger i det här läget på översiktliga bedömningar och
kommer att konkretiseras under tiden för planprocessen. Vid jämförelse med
motsvarande åtgärder utförda inom andra områden och i övrigt kända förutsättningar,
får bedömningen av utgifter och inkomster anses tillräckligt tillförlitlig.
Teknikförvaltningens projektavdelning har bistått vid framtagande av beräknade
kostnader.
Utgifter
Utgifterna för utbyggnaden av VA bedöms kunna täckas av anslutningsavgifterna.
Nedanstående kalkyl är en bruttoredovisning av utgifterna. De ungefärliga utgifterna för
genomförandet bedöms vara följande:
Utrednings- och detaljplanekostnader
Rivnings och saneringskostnader
Om- tillbyggnad av ledningar, pumpstation, dagvatten
Anläggande av allmän plats (enlig beskrivning sid 10)
Anläggande av övrig allmän plats
Parkeringsdäck samt markparkering
Projektering, byggherrekostnad, oförutsett
Summa
Investeringskostnad, regionägda byggnader, kv. F, G, H, I
Projektering, byggherrekostnad, oförutsett
Summa

5 mkr
27 mkr
14 mkr
19 mkr
20 mkr
20 mkr
42 mkr
147 mkr
37 mkr
15 mkr
52 mkr

Inkomster
Inkomsterna härrör från försäljning av byggrätter inom den mark som ägs av regionen,
och VA-avgifter. Inkomsterna från byggrätterna beräknas utifrån bedömda nivåer för
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priser per kvm bruttoarea (BTA). Marknadsvärdet för byggrätterna varierar beroende på
tillåten markanvändning och läge. Inre hamnen har ett mycket exklusivt och attraktivt
läge vilket bedöms generera högre prisnivå än vad som tidigare förekommit i Visby. Detta
bekräftas i en studie för etablering av hotell i Inre hamnen. Vid priser per BTA byggrätt
inom intervallet 6 000 – 10 000 kr/BTA och en total försäljningsbar yta om 16 000 kvm
BTA blir intäkten vid försäljning ca 130 mkr. Intäkter från parkeringsköp bedöms till ca
60 tkr/plats, om 90 platser säljs blir intäkten ca 5 mkr. Del av kostnaderna enligt ovan ska
täckas av intäkter från anslutningsavgifter till kommunalt VA. Med ett genomsnittligt pris
om 8 000 kr/BTA beräknas kostnaderna, exklusive investeringskostnaden för byggnader
som ska ägas av regionen, att ligga i nivå med intäkterna.
Ökade driftskostnader
Ett genomförande leder till utökning en av driftsuppdraget för Teknikförvaltningen. Det
utökade VA-uppdraget täcks in genom VA-avgifter.
Utökat uppdrag avseende allmän platsmark innebär dels ökade kapitalkostnader om ca
3 000 tkr (år ett) förutsatt 50 års avskrivning för VA och 25 år för gator och lekutrustning,
d.v.s. för s.k. värdebärande investeringar som inte regleras mot kommande
försäljningsintäkter. Övriga driftskostnader, exkl. underhåll, d.v.s. för renhållning gator,
belysning, skötsel av grönytor mm, ökar med ca 1 000 tkr/år de fem första åren, därefter
beräknas kostnaden till ca 700 tkr/år. För att klara sitt driftuppdrag och sitt åtagande
måste Teknikförvaltningen kompenseras för dessa ökade drift- och kapitalkostnader.
Genomförande
Detaljplanearbetet kommer att genomföras enligt utökat planförfarande. Region Gotland
kommer att vara huvudman för ren-, spill- och dagvatten och allmän platsmark inom
planområdet. Dagvattenlösningen förutsätts ha ett långtgående lokalt omhändertagande
för att inte belasta recipienten Östersjön.
Regionen kommer att ansvara för ombyggnad samt utbyggnad av nya gator, gc-vägar och
platser inom området (allmän platsmark) med god tillgänglighet. Regionen ansvarar även
för genomförandet av grönstruktur.
Exploatörerna ansvarar för genomförandet av alla åtgärder inom kvartersmark som
fordras inom de fastigheter som bildas efter genomförd detaljplaneläggning.
Sedvanliga utredningar kommer att ske i samband med detaljplaneläggningen. De
utredningar som i detta skede bedöms behöva utföras är fördjupade mark- och
geotekniska utredningar, dagvattenutredning, bullerutredning, vindkartering,
klimatanpassning och solstudier. Planeringsbesked avses att sökas hos länsstyrelsen med
intentionen att tidigt få reda på statliga myndigheters syn på några av de riksintressen som
finns i området och därmed detaljplanens framkomlighet, innan allt för stora resurser har
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lagts ned på planarbetet. Det gäller främst riksintresset för kulturmiljövården, hamnen
samt militära intressen.
En översiktlig geoteknisk utredning har genomförts för området som visar på att marken
behöver åtgärdas innan byggnation.
Enligt lagstiftningen är det fastighetsägaren som ansvarar för att marken inte ska vara
förorenad varför det bör göras fördjupade markundersökningar för att säkerställa
markens miljömässiga klassificering uppfyller kraven för att kunna användas för besöksoch kontorsverksamheter. För området vid hamnkontoret där parkering kommer att
lokaliseras, har en ansvarsutredning genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen som visar att
regionen ska betala 5% av kostnaderna för sanering.
I ett inledande skede utförs grundkartearbete som ska ge detaljplanen nödvändiga
grundförutsättningar men även förutsättningar för kommande byggnation och
projektering.
I ett tidigt skede görs en förprojektering för infrastrukturen vilket bygger på höjddata från
inmätningen för grundkartan. Med förprojekteringen som grund kan kostnaderna för
infrastrukturen bedömas säkrare än de tidigare upprättade uppskattningarna. Under
detaljplanearbetet och markanvisningen hanteras också gestaltningsfrågorna mer
detaljerat.
I slutet på planprocessen upprättas den slutliga projekteringen av infrastrukturen samt
förfrågningsunderlag för upphandling av densamma. Byggandet av infrastrukturen kan
startas först efter det att detaljplanen är fastställd och har vunnit laga kraft.
Arbetets bedrivande

Genomförandearbetet kommer att bedrivas enligt planprocessen och i projektform enligt
Region Gotlands fastställda projektmodell med representanter från berörda förvaltningar
och i samverkan med berörda exploatörer och deras konsulter.
Projektorganisationen bemannas av berörda förvaltningar.
Projektägare
- uppdragsgivare
- styrgrupp
- projektledare

RSF/TKF
RSF, expl.strateg/verksamhetsledare
RSF, SBF, TKF
MoS/TKF

Delprojektledare (vid genomförande av projekt)
- detaljplan
Plan/SBF
- utbyggnad
Proj.avd./TKF
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Sakområdesrepresentanter (vid genomförande av projekt)
- gata, GC-vägar, belysn. o dyl
MoS+Proj.avd/TKF
- grönstruktur
MoS/TKF
- VA inkl dagvatten
VA/TKF
- trafik
MoS/TKF
- kollektivtrafik
KTE/TKF
- bygglov
BE/SBF
- natur/miljöinventering, MKB
Plan/SBF
- socioekonomiska frågor
RSF
- driftsuppdrag
VA+Gata/park/TKF
RSF= regionstyrelseförvaltningen
SBF= samhällsbyggnadsförvaltningen
BE = enheten för bygglov
VA = vatten- och avloppsavdelningen
MoS = mark- och stadsmiljöenheten

TKF = teknikförvaltningen
Plan = planenheten
KTE = kollektivtrafikenheten
Proj.avd = projektavdelningen
Gata/park = gata- och parkavdelningen

Preliminär tidplan planprocess för etapp 1 inkl. markanvisning
Under förutsättning att personella och ekonomiska resurser tilldelas kan ett
genomförande ske enligt följande
4 kv. 2020
- Start-PM till RS för beslut
4 kv. 2021
- samråd detaljplan
3 kv. 2022
- granskning detaljplan
3 kv. 2022
- markanvisningavtal
2 kv. 2023
- antagande av detaljplan
Under förutsättning att budgetmedel och personella resurser finns beslutade
planeras för
1 kv. 2021
- grundkartearbete
3 kv. 2021
- förprojektering
3 kv. 2023
- projektering
1 kv. 2024
- upphandling
2 kv. 2024
- start byggande infrastruktur
SBF:s och TKF:s bedömning

I likhet med regionstyrelseförvaltningen kan förvaltningarna konstatera att det inte finns
detaljplanelagd mark för en utökning av universitetet i Visby. För att kunna möta behovet
av en expansion av Campus Gotland bör en utveckling av inre hamnen ske.
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Framtida detaljplan för verksamheter och allmänna platser bedöms inte stå i strid med
översiktsplanen eller planprogrammet för Hamnen, Kopparsvik, och Holmen, godkänt
2015-03-04. En utveckling bedöms stödja förslaget till kulturplan för Gotland 2020-2024.
Den översiktliga ekonomiska redovisningen visar att kostnaderna för genomförandet
exklusive investeringskostnaden för byggnader som ska ägas av regionen kommer att ligga
i nivå med intäkterna. En noggrannare analys av intäkter och kostnader bör göras inom
varje deletapp av utredningsområdet inför utbyggnad.
Utifrån redovisningen i den här startpromemorian föreslår teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna att
1. Regionstyrelsen godkänner startpromemorian inklusive utvecklingskoncept för
samhällsbyggnadsprojekt inom inre hamnen
2. Regionstyrelsen ger i uppdrag åt regionstyrelseförvaltningen att upprätta
projektdirektiv för samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett
genomförande
Ett genomförande av ovanstående och enligt redovisad tidplan förutsätter att det avsätts
nödvändiga medel/ resurser för projektering och personella resurser för framtida
genomförande.

SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGARNA

Johan Åberg
Förvaltningschef,
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilagor:
Koncept för utveckling

Jenny Iversjö
Chef mark- och trafikavdelningen,
Teknikförvaltningen

- KONCEPT FÖR UTVECKLING

Den här berättelsen skapades i digital form med Esri Story Map. Den rekommenderas att läsas digitalt
via dator eller surfplatta för bästa upplevelse. Den digitala versionen finns på webben på:
https://arcg.is/1iC001 Alternativt gå via: www.gotland.se/inrehamnen

INLEDNING

Syftet med denna berättelse är att föreslå ett koncept för utveckling av bebyggelse och platser i inre hamnen.
Utvecklingskonceptet ska fungera som en gemensam riktning för invånare och de olika parter som är delaktiga
i planeringen av områdets torg, gator och bebyggelse.
Konceptet bygger på dialoger med medborgare, näringsidkare och andra intressenter samt utredningar.
Konceptet kommer att ligga till grund för vidare arbeten och beslut om att starta ett stadsbyggnadsprojekt.
Förslaget är ännu inte politiskt beslutat eller prövat genom detaljplan.
Aktiv hamn
I den tidigare planeringen av inre hamnen utreddes möjligheten till bostäder. En av de slutsatser som drogs är
att det inte är möjligt eller lämpligt att bygga bostäder inom området. Visby hamn är en aktiv hamn med
miljötillstånd för störande verksamheter och ska under överskådlig tid fortsätta att vara det.
Utvecklingskonceptet har tagits fram under våren 2019 av teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna i
samarbete med Ahlqvist & Almqvist Arkitekter, Urbio och Andreas Forsberg Arkitektur.

STADSBYGGNADSVISION

I medborgardialogen framkom att flera anser att det är viktigt att frihetskänslan i hamnen finns kvar, att
hamnen blir en plats som ger utrymme att röra sig, koppla av eller vara kreativ. Visionen är att Inre hamnen
ska vara en poetisk plats; där alla kan känna sig välkomna.
Hamnen utgör en kontrast till den klassiska stadens gator och torg. Intentionen är att det inre hamnområdet
ska uppfattas som en del av staden, men med sin egen historia och identitet. Hamnen präglas av kontraster;
den öppna hamnkaraktären som kontrast till innerstadens småskalighet, hav och land, vinter och sommar,
aktiv båthamn och rekreativ stadshamn. Denna kontrastverkan skapar en dynamik ska framhävas i
utvecklingen av hamnen.
Hamnen är en del av staden och den är till för alla. Alla ska känna sig välkomna!

Stärka hamnkaraktären - delarna gör helheten
Cellens inre innehåller en rad cellkomponenter med
stödfunktioner som tillsammans bygger cellen. Delarna
gör helheten. När det stora hamngolvet ska utvecklas och
bli mer inbjudande för vistelse och aktiviteter sker det
som noder i ett öppet landskap. Genom komposition och
olika attraktiva funktioner inom den upplösta formen kan
en helhet skapas där hamnkaraktären bibehålls - eller
rent av stärks upp!

Strategi

Inriktningen är att inre hamnen ska utvecklas med estetik och funktion i balans. De estetiska strategierna för
hamnutvecklingen handlar om att arbeta med både den stora och lilla skalan, med variation i en
sammanhängande komposition och med stråk som överraskar och berör. De strategier som fokuserar på
funktion handlar om att sträva efter att omvandla hamnen till en plats för människan, genom tillskapa en
mångfald av funktioner och aktiviteter samt arbeta med flexibla lösningar.

Variation och komposition
Många av deltagarna i medborgardialogen ser ett
värde i att hamnkaraktären bevaras och förstärks.
För att bevara hamnkaraktären är strategin att
varje byggnad och plats ska uttrycka sig
individuellt, med en genomtänkt komposition.
Byggnadernas volymer balanseras mellan högt
smalt, lågt brett, för att åstadkomma en
spännande komposition som harmoniserar med
stadssiluetten.

Den stora och lilla skalan
I Inre Hamnen ses havet från staden, likaså
ses staden från havet. Inre Hamnen är synlig
från långt håll, den utgör en fond till
stadssiluetten från sjösidan. Den nya
bebyggelsen ska harmonisera med
stadssiluetten och även tillföra den nya
värden. Taklandskapets utformning är viktig
för upplevelsen av hamnen ur den stora
skalan. Inre Hamnen är väldigt utsatt för
väder och vind. På den lilla skalan är en
småskalig bebyggelse och växtlighet viktigt
för att skydda mot vind och erbjuda mysiga
platser att vistas på. Den visuella kontakten
med havet ska bevaras och förstärkas

Fotgängarens perspektiv
Den stora och lilla skalan ger två statiska perspektiv på staden.
Det tredje, mer dynamiska perspektivet, handlar om hur
staden upplevs ur en fotgängarens perspektiv. En medveten
placering av byggnader och platser gör att perspektivet
kontinuerligt förändras när fotgängaren rör sig genom
området. Stråk knyts ihop och nya målpunkter tillförs. Strävan
är att området ska präglas av rumsliga kontraster, så att
spännande rum och utblickar uppkommer mellan
byggnaderna.

En plats för människan
I medborgardialogen framkom att det finns en
stark önskan om att öka vattenkontakten i inre
hamnen. Både i form av en ihopkopplad,
tillgänglig strandpromenad hela vägen bort till
Skeppsbron och i form av platser att vistas på i
direkt anslutning till havet.
Inre hamnen är en attraktiv del av Visby som
till stor del använd som parkering i dagsläget.
Den största attraktionen är havet. Området
ska utvecklas till en plats för människor.
Offentliga platser som torg, bad med mera i
havets närhet har hög prioritet och även
kommersiella verksamheter som restauranger,
cafér mm.
De offentliga rummen ska tillhöra och välkomna alla. De sociala aspekterna har därför stor betydelse vid
områdets planering.

Flexibilitet
Hamnverksamheten är viktig för
Gotland, en utveckling ska gagna hela
Gotland och ske i samklang med Visby
hamns verksamhet, linjetrafik med
fastlandet, kryssningstrafik och
gästhamn för fritidsbåtar.
Visby hamn förändras under året,
säsongsvariationerna är stora. Flexibla
och mobila lösningar kan möta de
behov som förändras över året. Mobila
inslag som föregår mer permanenta
byggnader föreslås även användas för
att markera att en förändring är på
gång.
Deltagare i medborgardialogen
beskriver en brist på destinationer eller besöksmål i inre hamnen. Speciellt på vintern då många verksamheter
är säsongsbaserade. Det är viktigt att de verksamheter som etablerar sig kompletterar varandra och bidrar till
att hamnen befolkas mer och under flera olika delar av året och dygnet. Verksamheterna ska dela med sig till
staden genom bottenvåningar med publik karaktär.

Synergieffekter
Det är viktigt ur ett
hållbarhetsperspektiv att marken
utnyttjas effektivt; de nya torgen
och byggnaderna ska därför så långt
som möjligt användas för flera olika
syften, så synergieffekter
uppkommer. Eftersom olika
byggnader kommer att användas
olika intensivt över året och dygnet
finns goda förutsättningar för
samutnyttjande av energi. Taken är
en viktig resurs som kan används på
sätt som skapar mervärden, som att
medverkar till energiförsörjning.
Addering av grönska till byggnader
och torg bidrar till ekologisk
mångfald och ekosystemtjänster.

MEDBORGARDIALOG

Under början av 2019 genomförde Region Gotland i samarbete med Spacescape en webbdialog för inre
hamnen. Alla som ville kunde lämna synpunkter på vad som är bra med hamnen och vad som kan förbättras.
Totalt kom 380 synpunkter in via en webbenkät. Sex fokusgrupper intervjuades och 50 platsintervjuer
genomfördes för att få en djupare bild av området.

Favoritplatser till vänster. Platser som kan förbättras till höger.

Sammanfattning av medborgarförslag
Sammanfattning av vad många tycker är viktigt:
• Förläng strandpromenaden och öka vattenkontakten
• Använd enkla och flexibla lösningar
• Ökad trafiksäkerhet och högre prioritet för gående och cyklister
• Skapa destinationer och vistelsevärden året om
Fördjupning av resultatet finns i slutrapporten.

UTVECKLING AV BEBYGGELSE

Illustrationsplan, kvarteren (A-J) beskrivs mer ingående följande avsnitt

De nya byggnaderna skapar tillsammans med de befintliga i hamnområdet de mellanrum som är blir platser
för framtida stadsliv i inre hamnen. De nya byggnaderna ska tillåtas ha starka karaktärer och få vara en smula
”udda” individer i sällskap med sockersilon ”elefantkranen” hamnmagasinet på Holmen, m.fl. och inte minst
de båtar och fartyg i mycket olika storlekar som också är starka individer i hamnmiljön.
Byggnadsvolymerna balanseras mellan högt
och smalt samt lågt och brett, för att
åstadkomma dynamik och spänning inom
området. En väl avvägd komposition av de
olika byggnaderna är viktig för att
åstadkomma en miljö som samspelar med
omgivningen och kan tillföra nya värden till
stadssiluetten.
På samma sätt som byggnadernas volymer ska medverka till att skapa dynamik i området ska byggnadernas
funktioner komplettera varandra så att de bidrar till att göra hamnmiljön attraktiv att vistas i under olika
årstider och under olika tider på dygnet. Byggnaderna utförs generellt utan källarplan pga. närhet till
grundvatten.
I följande avsnitt beskrivs de olika kvarterens volym, användning och karaktär. Beskrivningen utgör riktlinjer
för kommande detaljplanearbete och fortsatt gestaltningsarbete. Illustrationer i kvartersbeskrivningen i
följande del av detta avsnitt har tagits fram av Ahlqvist & Almqvist Arkitekter.

Kvarter A - Kontorslokaler och dynamisk "hub"

I detta läge möjliggörs för en lägre byggnad i 2-3 våningar, men med ett relativt stort fotavtryck. Gestaltningen
ska tydligt associeras med hamn- eller industrikaraktär. Byggnaden som blir den största i området föreslås
profileras genom en sågtandad taksiluett som efterliknar en verkstadshall med takljus. Bottenvåningens sidor
mot omgivningen ska så långt möjligt, programmeras och gestaltas så att byggnaden interagerar med staden.
Bottenvåningarna styrs mot stadslivsberikande verksamheter och bidrar till aktivitet i marknivå såväl dagtid
som kvällstid. Det kan handla om restauranger, service, handel eller andra lokaler som besöks av många
människor. Det är också viktigt att bottenvåningen får en transparent utformning och att entréer vänds mot
de publika ytorna, främst mot Hamnplan och mot Katträngen (gästhamnen). Inåt disponeras bygganden med
en långsträckt ljusgård som har ena änden mot Hamnplan och den andra mot Sockersilon.
Kvarter A, sammanfattning
• 2-3 våningar högt
• Enkel rektangulär planform som bildar en av ”väggarna” till nya Hamnplan
• Genomgående ljusgård med öppning mot Hamnplan och mot Sockersilon.
• Gestaltning som återspeglar hamn- eller industrikaraktär främst genom taksiluett med stark karaktär.
• Bottenvåningen ska programmeras och gestaltas så att byggnaden interagerar med staden, främst mot
Hamnplan och Katträngen.

Kvarter B - Aula med vänner

I detta läge möjliggörs en solitärbyggnad som omfamnas av mer kvartersmässiga byggnadskroppar mot
nordost och nordväst. Solitärbyggnaden ska samspela med silon i sin form, dvs vara rund, oval eller hexagonal
samt gärna relativt hög. De mer kvartersmässiga byggnadskropparna utförs i två- tre våningar. Det ska
eftersträvas att aulan kan samutnyttjas av olika aktörer för flera olika syften.
Kvarter B, sammanfattning
• Form som anknyter till Silon
• Solitär form upp till ca 15 m höjd, som reser sig ur mer kvartersmässig bebyggelse i högst 3 våningar
• Upphöjd förbindelsegång till kvarter A
• Flerfunktionalitet och samutnyttjande

Kvarter C- Torgbyggnad med saluhallsatmosfär

Torgbyggnaden placeras på Hamnplan mellan förlängningen av Cramérgatan och Kaserngatan så att dessa, sett
från Almedalen, har obrutna siktlinjer mot hamnen. Byggnaden placeras förskjutet så att det blir generöst med
plats på södra sidan mot Katträngen (gästhamnen) och mer gatukaraktär på dess norra sida. Byggnaden har en
viktig rumskapande funktion i hamnmiljön. Den delar upp det stora avlånga torget i två mindre delar och
definierar också sin egen plats mot gästhamnen. Byggnaden föreslås inrymma publika funktioner som offentlig
toalett mm. men också kommersiella besöksintensiva verksamheter som café, restaurang, butik mm. Byggnaden
ska ha en huvudsakligen transparent och öppen karaktär, samt stå som ett ”objekt” på torget och inte vara
kvartersbildande. Möjlighet att göra taket tillgängligt kan prövas i kommande skede.
Kvarter C, sammanfattning
• Torgbyggnad i ett plan med öppen karaktär
• Starkt samband mellan ute och inne
• Väl tilltagna utkragande skärmtak eller andra rumsbildande utvändiga strukturer
• Utformas som en offentlig byggnad i hög kvalitet, en ”kristall” på torget.

Kvarter D - Skulptur

Hamnverksamheten gör att bostäder inte är ett alternativ i hamnområdet. Däremot är hotellverksamhet
möjligt, vilket också bidrar till att befolka hamnmiljön på tider då kontors- och studiemiljöer är mindre aktiva. I
likhet med aulan föreslås byggnaden ha en vertikal del med en tydligt skulptural form kombinerat med mer
kvartersmässiga längor i den nedre planen. De senare bidrar till att forma portar och passager mellan
stadsrummen.
Kvarter C, sammanfattning
• Skulpturalt torn i hörnet på Hamnplan i ca 5-6 våningar som gestaltas och inpassas mycket omsorgsfullt i
stadssiluetten.
• Länga i 2-3 våningar i Hamnplans förlängning mot havet
• Kort länga i 2-3 våningar mot den flyttade Strandvägen
• Huvudentré mot Hamnplan, och gärna entréer till andra publika verksamheter som kan inrymmas i
bottenvåning.

Kvarter E - Bebyggelse för den lilla skalan

På sydöstra sidan av byggnad A, som vetter mot gästhamnen, förslås en serie friliggande små byggnader i ett
plan. Byggnaderna ska vara av karaktären ”objekt” på en publik yta och inte kvartersbildande. Byggnadernas
funktion för stadsmiljön är att skapa en mer småskalig och inbjudande miljö framför den stora
kontorsbyggnaden i mötet med gästhamnen.Bebyggelsen ska innehålla besöksintensiva verksamheter som
butiker, service och enklare matställen, gärna sådant som är öppet också under vinterhalvåret. Byggnaderna
tillåts vara fria i form och karaktär men får inte vara för stora.
Kvarter E, sammanfattning
• 3-5 st en-plans-byggnader på kajen mellan kvarter A och gästhamnen.
• Total byggnadsarea högst ca 350 kvm
• Största enskilda byggnad får vara ca 100 kvm
• ”Elefantkranen” ska vara synlig från Donnersgatan genom Kaserngatan
• Publika verksamheter
• Fri form

Kvarter F – Sockersilo som avspänt aktivitets- och kulturcenter
I medborgardialogen framkom många delade åsikter om Sockersilon. Majoriteten ser dock gärna att silon
fortsatt får användas som klätterhall. Många av de som inte använder klättersilon idag, be-skriver den som
sluten och att den behöver bli mer öppen och välkomnande. Det är positivt om klätterverksamheten kan
kombineras med alternativa idrotter, kultur, konst och utställningar. Det är också värdefullt om silon kan
fortsätta användas som en ”opolerad”, icke-kommersiell byggnad.
På sikt bör standarden på byggnaden höjas, med avseende på uppvärmning, sanitet och
omklädningsmöjligheter. Destination Gotland är beroende av sin del av silon för att kunna genomföra
utbildning och säkerhetsövningar. För att de ska kunna flytta på sig behövs en ersättningslokal med samma
rumshöjd i anslutning till hamnbassängen.
Kvarter F, sammanfattning
• Sockersilon bevaras med i huvudsak oförändrad exteriör
• Invändig standardhöjning på sikt och mer diversifierade publika verksamheter

Kvarter G – Amfiteater

”Kallis” beach club är tänkt att finnas kvar och fungera på liknande sätt som idag, men något förskjutet
österut, för att ge plats för en strandpromenad längs havet. Medan kallbadsfunktionen flyttas till en egen
byggnad ett kort stycke norrut, ersätts de övriga nuvarande byggnaderna med nya och mer ändamålsenliga.
Byggnaderna föreslås, precis som idag, bli placerade så att de formar ett rum med havet i fonden. För att
uppleva havet, solen och andra nöjen, utformas en ny byggnad som en amfiteater med en gradäng som
vänder sig mot väster. Som en sydlig gräns på området placeras en smal länga i en våning som kan innehålla
kafé, barer, service mm.
Kvarter G, sammanfattning
• Kallisområdet som helhet är ”inåtvänt” men ska ändå ha en utsida som upplevs som attraktiv och ger
något till stadsmiljön.
• Solterrasser utformas som en amfiteater upp till ca 4 m hög.
• Sida på solterrasser mot Strandvägen ska ha utformning och innehåll som gör att den upplevs som en
framsida
• Servicelänga i en våning med framsida mot norr, upp till ca 4 m hög

Kvarter H – Kallbadhus i sin enkelhet

Visby får ett nytt kallbadhus i den lilla bukten framför Wisby Strand. Byggnaden integreras med ett antal soloch badterrasser som kopplas till den befintliga badbryggan (som upprustas). Det nya kallbadet ska utföras
som en enkel och relativt anspråkslös byggnad och placeras så att siktlinjen i förlängningen på Donnersgatan
inte bryts. Det ska eftersträvas att kallbadet fungerar så att bad kan ske på ett ogenerat sätt trots det
exponerade läget.
Kvarter H, sammanfattning
• Kallbadhus integreras med solterrasser i bukten mot Kallis
• Kallbadhus ges en enkel och anspråkslös utformning men ändå med en tydlig identitet
• Kallbadhus placeras utanför siktlinjen i Donnersgatans förlängning.
• Strandlinje anpassas för att skydda mot vågor

Kvarter I – Servicehus för gästhamnen

Tillskapandet av kvarter A och E gör att de befintliga längorna med servicefunktioner för gästhamnen måste
flyttas något. Nytt läge som föreslås är lite längre ut på Holmen i en ny eller flyttad byggnadslänga samt i en
del av det äldre hamnmagasinet utanför sockersilon som inte redan nyttjas. Genom att gästhamnen planeras
att spegelvändas så att bryggorna ansluter västerut mot Holmen, kommer gångavståndet att minskas jämfört
med idag.
Kvarter I, sammanfattning
• Ny eller flyttad servicebyggnad utförs som en enkel låg byggnadslänga med sadeltak.

Kvarter J – Komplettering längs Skeppsbron

Längs Skeppsbron finns ett antal ”gluggar” som är lämpade för infill-byggnation. Nya byggnader ska ha en
skala och en karaktär som tar stor hänsyn till omgivande byggnader samt utföras i enlighet med Visbys
gällande byggnadsordning. Inom ramen för vad byggnadsordningen tillåter, ska byggnaderna ges ett samtida
uttryck. Viktigt är också att byggnaderna vänder publika sidor mot Skeppsbron.
Kvarter J, sammanfattning
• Nya byggnader utformas inte enligt inre hamnens koncept, utan efter Visbys byggnadsordning
• Stor anpassning i skala och arkitektoniskt uttryck till omgivande bebyggelse
• Samtida arkitektoniskt uttryck
• Publika verksamheter i bottenvåning mot Skeppsbron.

Världsarvet Visby Innerstad

Inre hamnen ligger strax utanför världsarvet Visby innerstad. Visby innerstad representerar ett unikt exempel
på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad stad och är därför upptagen på Unescos världsarvslista. Visby
har utvecklats genom tiden, de olika historiska lagren har anpassats till den medeltida strukturen som
fortfarande är närvarande i staden. Några av de världsarvsvärden som är kopplade till den fysiska miljön är
innerstadens stadsiluett och dess medeltida gatunät. De värden som är viktiga för stadens autenticitet handlar
till stor del om möjligheten att leva ett vardagsliv där. För hamnens utveckling föreslås tre principer för att
stödja dessa värden:
FRAMHÄVA DEN HISTORISKA LÄSBARHETEN. För att inte bryta den historiska läsbarheten är det viktigt att
utvecklingen i inre hamnen kan skiljas från innerstaden. Det stora hamngolvet ska fortsätta att utgöra en
kontrast till innerstadens trånga gränder och torg.
RESPEKTFULL ADDITION TILL STADSILUETTEN. Ny bebyggelse balanseras mellan högre- smalare och bredarelägre. En mindre addition till stadsiluetten kan tillföra dynamik och ett nytt historiskt lager. Det nya tillägget
ska gestaltas mycket omsorgsfullt och inpassas i stadsbilden så att det gamla förblir det mest storslagna och
det mest iögonfallande vid inseglingen till Visby hamn.
EN LIVFULL STADSDEL - DYGNET RUNT, ÅRET RUNT. Inre hamnen har genom historien varit en dynamisk plats,
full av aktivitet. Kontor, hotell, kallbadhus, restauranger, universitetslokaler mm. bidrar till att hamnen
återbefolkas, under flera olika delar av året och dygnet. Vilket gynnar Gotland, staden och vardagslivet

UTVECKLING AV PLATSER
Gestaltningen av platserna tar sin utgångspunkt i hamnmiljöns karaktär som värdeskapande kontrast till den
täta innerstaden. Konceptet tar sin utgångspunkt i resultatet av medborgardialogen. I mötet mellan de nya
tilläggen och det industripräglade uppstår oväntade möten och utmanande friktion som inte funnits tidigare.
*Illustrationer i detta avsnitt har tagits fram av Urbio.

De fem landskapselementen
Konceptet bygger på elementen vattnet, golvet, ‘stepping stones’, platserna och grönskan. Dessa fem
landskapselement kombineras på olika vis eller kuggar i varandra så att platsunika helheter skapas och
adderar upplevelsevärden åt besökaren.

Vattnet

I förlängningen av siktlinjer inifrån stadsbebyggelsen hålls vattenrummen fria. Målet är att föra in
eftermiddags- och kvällssolens vattenglitter långt in på land bland bebyggelsen i Visby. På de ställen där Inre
hamnen når vattnet gestaltas mötena som viktiga målpunkter.

Golvet

Det historiska golvet av smågatsten följer den gamla stadsfronten som en bred förmarksfris där uteserveringar
mm kan ta plats. I övrigt är det industriella hamngolvet som rår och som sätter karaktären för Inre hamnen.
De olika platserna blir varianter av detta golv, men där målning av ytan eller nya markmaterial hjälper till att
understödja utvecklingen av platserna.
På Hamnplan görs exempelvis en nytolkning av det industriella golvet, utförd i sjok av ljus betong kombinerat
med långsträckta slitsar av stål. Utformningen av detta golv hämtar inspiration från det gotländska kalket och
den hamnjärnväg som fanns tidigare men som nu är borttagen.

Golvet målas med oranga linjer. Orange finns redan i Inre hamnen på både stål och asfalt. Linjerna
kompletteras med riktningspilar och namn på städer runt Östersjön som Visby stått i kontakt med.

FÄRDRIKTNINGAR. Riktningarna i linjemålningarna hämtas från läget på hamnar runt Östersjön i förhållande till Visby.

Golv med hamnkaraktär

Stepping stones

Platserna i Inre hamnen länkas samman via bibehållna siktlinjer så att besökaren från varje plats har visuell
kontakt till nästa målpunkt i Inre hamnen. På piren utformas en promenadstig som en evighetsåtta med
ramper och trappor i sträckmetall och gallerdurk som överbryggar höjdskillnaderna på pirens murar och
glaciser.

Nio platser tillskapas i inre hamnen (1-9) de olika platserna beskrivs i följande avsnitt

Platserna

Platserna utformas som funktionsgeneralla golv som möbleras upp allt efter att behov uppstår. Här kan Inre
hamnens olika folkliv ta plats och förändras över tid. Platserna speglar läget och förutsättningarna lokalt och
ska tillåtas bli exponeringsytor för medborgarnas önskedrömmar om vad Inre hamnen kan bli.
Förslaget utgår ifrån nio typer av urbant liv:
1. Hamnliv: Kajplatsen
2. Båtliv: Bryggan
3. Torgliv: Hamnplan
4. Badliv: Havsbadet
5. Naturliv: Vind- och vågplatsen
6. Gör-det-själv-liv: Byggeriplatsen
7. Sportliv: Silotorget
8. Konstliv: Konstnavet
9. Fiskeliv: Fiskescenen

1. Hamnliv

KAJPLATSEN. Kajplatsen är innerstadens transitionszon mot Inre hamnen. Här skapar ett stort runt golv med
en upplyft rundel en plats som skapar rörelse i olika riktningar. På samma sätt blir rundeln en självklar urban
mötespunkt och landmärke att stämma träff vid. En startpunkt och slutpunkt för hamnen.
Röster från medborgardialogen:
”Staden börjar vid skeppsbron, tydligare utformning som entré till staden samt sista anhalt”
”Öka orienterbarheten”
”Hamnplan som en samlings/mötesplats”
”Den industriella karaktären är viktig”
”Fler destinationer eller besöksmål”

2. Båtliv

BRYGGAN. Bryggan är en platsbildning med ett golv av trä som en förlängning av gästhamnens system av
bryggor. Här finns kafé och restaurang med möjlighet till uteservering både på markplanet och på tak. Mellan
bryggan och trätorget skapas sittgradänger och trämöbler för bekväm och icke kommersielliserad vistelse, likt
en läktare för att uppleva båtlivet.
Röster från medborgardialogen:
”Katträngen är en favoritplats”
”Ta hänsyn till studenternas behov med studieplatser vid havet”
”Ökad vattenkontakt”

3. Torgliv

HAMNPLAN. Hamnplan är ett nytt torg med speciell industriprägel genom ett golv av platsgjuten betong och
element av glänsande stål. Stålet minner om den industrijärnväg som fanns här i hamnens ungdom. På torget
finns ytor för tillfälliga evenemang och aktiviteter sommarhalvåret, för att vintertid kunna husera bilparkering.
Röster från medborgardialogen:
”Flexibla lösningar på temporära ytor”
”Mer grönska”
-”Den industriella karaktären är viktig” - ”Fler destinationer eller besöksmål”

4. Badliv

HAVSBADET. Havsbadet består av en serie trappande trädäck i anslutning till badbrygga och nya Kallbadhuset.
Här finns utomhusduschar, omklädningsbås och många kanter att ty sig till på badhandduken i solen efter ett
bad i havet. En ramp integreras i trädäcken som gör badbryggan fullt tillgänglig.
Röster från medborgardialogen
- ”Ökad vattenkontakt”
”Hamnkaraktär bevaras och stärks”
”Fler destinationer eller besöksmål”

5. Naturliv

VIND- OCH VÅGPLATSEN. Vind- och vågplatsen lyfter fram naturkrafterna som härskar i den här delen av
staden i mötet med havet. Med vindflöjlar, vindspel och mobiler framträder vindarna. Skulpturala element
tillåts bli isskulpturer vintertid. Vågorna bildar ljud i en platsunik vågorgel. Sommartid finns vattenspel som
lockar barnfamiljerna.
Röster från medborgardialogen
”Motarbeta säsongsbaseringen med målpunkter”
”Platser att njuta av utsikten”
”Ökad vattenkontakt”
”Hamnkaraktär bevaras och stärks”
”Fler destinationer eller besöksmål”

6. Gör-det-själv-liv

BYGGERIPLATSEN. Byggeriplatsen är en tillåtande gör-det-självyta, som ligger lika avsides som vackert vid
havet (om än väderutsatt). Här finns enklare skjul med redskap och material som administreras av lämplig
lokalförening. Härifrån utgår byggprojekt till hamnen i övrigt, som element för skejt och parkour.
Röster från medborgardialogen
”Platsen ska inte bli för tillrättalagd”
”Olika element som passar för skate”

7 Sportliv

SILOTORGET. Silotorget är en mixad mötesplats för kafégäster, klätterfantaster och parkourfolk - en nod till för
att ses och synas i anslutning till kontorsbyggnaden och Klätterverkstan. Här finns uteserveringar, klättervägg,
boulderingblock och parkourelement i en spännande blandning som drar olika kategorier av människor.
Röster från Medborgardialogen
”Klätterverksamhet öppnas upp och kombineras med andra verksamheter”
”Aktiviteter, Idrott, lek och kultur för barn”
”Brist på kaféer”
-”Den industriella karaktären är viktig”
”Fler destinationer eller besöksmål”

8 Konstliv

KONSTNAVET. Ute på piren skapas en publik plats som kretsar lika mycket kring kontemporär gatukonst som
utsikten mot både hav, hamn och stad. Ett unytt utkikstorn knyter ihop de olika nivåerna på piren och fungerar
som landmärke. Tornet görs i smäckert stål med trappor och ramper som letar sig ut på pirens olika delar. Den
höga muren i betong och marken ovanför nyttjas som ytor för tillfälliga konsthändelser.
Röster från medborgardialogen:
”Mer kultur”
”Ljusprojiceringar på holmen och piren som tydliggör att platserna är för allmänheten”
”Laglig klottervägg eller muralmålning på piren”
”En kulturscen längst ut på piren eller ett utsiktstorn”
”Fler destinationer eller besöksmål”

9 Fiskeliv

FISKESCENEN. Fiskescenen är en plats för folk med fiskeintresse att mötas på och spendera tid. Platsen görs
iordning med bord för fiskerensning och en sydvänd sittgradäng att vila benen i och titta på när andra
fiskar. Fiskescenen kan enkelt ställas om till utomhusscen sommartid för evenemang som konserter och
teater.
Röster från medborgardialogen
”Fler destinationer eller besöksmål”
Plats för reflektion och egentid”
”Mer sittplatser på piren”
”Utomhusscen som tillåts låta”

Grönskan

Grönskan i hamnen gestaltas som utströsslade rundlar i marken med grupper av vind- och salttåliga,
uppstammade träd. Rundlarna har olika storlek och placeras ut i ett klusteraktigt men samtidigt spontant vis.
Detta gör det lätt att lägga till och dra ifrån planteringar efter behov över tid, vilket gör platsen mer tillåtande
och dynamisk.

Grön konfetti

Vegetationen i Inre hamnen består av utspridda trädvolymer som dyker upp i kluster på ett spontant vis.
Träden är gruppställda och ibland solitära och planteras i rundlar av olika storlek. Träden i Inre hamnen har ett

extremt lokalklimat att hantera med tidvis kraftiga och salta vindar i full sol och tidvis torrt. Konceptet för
träden har en tillåtande och öppen approach för experimenterande med trädarter. Konceptet står inte och
faller med att träd dör.

De gruppställda träden kommer får gemensam krona. Redan från start görs åtgärder på träden för att få
fram och framhäva ett vindpinat uttryck.

vindpinat träd

Ruderata rundlarna

Rundlarna utformas som nedsänkta “urtag” i asfalten och fylls med krossad sten, betong och asfalt.
Omgivande mark lutas mot rundlarna så att dagvattnet i möjligaste mån blir biologiskt tillgängligt.
Ytorna i rundlarna hyser fältskikt av ruderat grönska med karaktärsväxter som cikoria, kungsljus, strimsporre,
nattljus och blåeld. Fältskiktet driftas som ängsmark, men där substratet “rörs om” på årlig basis.
Ytskiktet i rundlarna utgörs av krossat material som ger en rå känsla. Trädkronorna höjs så att siktlinjerna i
ögonhöjd bibehåller den öppna känslan. Dagvatten leds till rundlarna där det kan tas upp av växtligheten.

PARKERING

I inre hamnen föreslås befintliga parkeringsytor att ersättas med platser och hus. Detta koncept visar på några
möjliga parkeringslösningar. De enklaste lösningarna ersätter en del av de förlorade parkeringarna, medan de
mer påkostade har möjlighet att ersätta stora delar av de platser som tas i anspråk för stadsutveckling i inre
hamnen. Hur kraftig efterfrågan på parkering ska mötas är en fråga som kommer att tas ställning till i senare
skede.

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog i december 2018 en ny parkeringsstrategi för Gotland. Parkeringsstrategin består
av mål och visioner om hur parkering och trafik ska se ut framöver på Gotland och runt om Visby. Många av
dessa mål rör miljöfrågor och ett hållbart resande. Biltrafiken skall minska och cykeltrafiken och
kollektivtrafiken skall öka.
Majoriteten av deltagare i webbenkät och fokusgrupper ser gärna att ytorna som idag upptas av
parkeringsplatser kan användas till något mer värdeskapande. Dock är det flera som uttrycker en oro för att
parkeringsplatserna ska tas bort helt och att kongresshallen, universitetet och biblioteket inte ska kunna
erbjuda platser till besökare. Andra menar att det är orimligt att parkerade bilar ska stå på första parkett i
detta AAA-läge. Parkeringsplatserna skapar också trafik längs Skeppsbron, vilket bidrar till en problematisk
trafiksituation.

Inom hamnområdet behöver det finnas ett antal parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Vid stora evenemang finns stundtals möjlighet att nyttja yttre delen av Holmen för tillfällig parkering. Det är
dock inte möjligt eller lämpligt att använda Holmen för permanent parkering då den behövs för hamnens
behov.

Vardagsparkering

Merparten av den vardagliga bilparkeringen föreslås ersättas strax söder om inre hamnen, vid Färjeleden, på,
eller i anslutning till, den gamla hamnterminalens läge.
Det leder till att trafiken i inre hamnen minskar markant och att det blir lättare och tryggare att gå och röra sig
i området. Cirkulationen som förbinder Färjeleden och Skeppsbron och markerar då att trafikleden tar slut och
att den inre staden tar vid.
Den flexibla torgytan som föreslås i inre hamnen kan användas till parkering vintertid och till torgaktiviteter
sommartid, likt Stora Torget.
Det ska finnas gott om cykelparkering i inre hamnområdet, i nära anslutning till målpunkterna för att främja
hållbara färdsätt. Exakt läge studeras i vidare projektering.
Fyra olika alternativa parkeringslösningar har studerats på ytan kring gamla Färjeterminalen.

Alternativ 1

För att öka kapaciteten på markparkeringen föreslås att den inre av båtverksamhetens två längor med
servicefunktioner flyttas. Idag används ca 3000 m² av markytan för uppställning av båtar under vinterhalvåret.
Förslaget innebär att den lilla parken i södra delen av området tas bort och att hela ytan söder om den södra
infarten till området blir ny yta för båtuppställning. De fyra mindre byggnader med bl.a. biluthyrning flyttas i
förslaget ett kort stycke västerut. Ett genomförande av alternativ 1 kan utvecklas till samtliga övriga alternativ
i en senare etapp.

Alternativ 2

Förslaget innebär att ett nytt parkeringshus i tre våningar, med parkeringsyta på taket, byggs på norra delen
av ytan söder om hamnkontoret. Den har yttermåtten ca 90 x 35m och antas ha infart från söder. I likhet med
alternativ 1 rivs den lilla parken längst i söder och ytan söder om parkeringshuset anvisas för båtuppställning.
Alternativet innebär att det befintliga hamnkontoret kan bevaras med nuvarande verksamheter eller på sikt
byggas om och inkludera kontor eller andra verksamheter.

Alternativ 3

I förslaget antas att det befintliga hamnkontorets byggnad rivs och ersätts med ett parkeringshus i tre
våningar, med parkeringsyta på taket. Ytan söder om parkeringshuset utformas i princip enligt alternativ 1,
med skillnaden att en möjlig mindre kontorsbyggnad anvisas som ersättning för de funktioner som inte kan
vara kvar i befintlig byggnad. I norra delen av parkeringshuset föreslås publika funktioner dels i
bottenvåningen men också längst upp, med möjlighet till utblickar över havet och hamnområdet. I ett fortsatt
arbete med alternativet kan det studeras hur hamnkontoret skulle kunna inrymmas i ett mellanplan på norra
delen av byggnaden.

Alternativ 4

Förslaget bygger vidare på alternativ 1) med markparkering och en omdisponering av båtverksamhetens
servicefunktioner. Markparkeringen modifieras något för att ovanpå rymma ett öppet parkeringsdäck i ett
plan. Parkeringsdäcket har yttermåtten ca 94 x 35 m med en anslutande ramp bakom servicelängorna

FORTSÄTTNINGEN
Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.
Läs den interaktiva versionen på webben på https://arcg.is/0vXTD8.

Den här videon visas i onlineversionen av berättelsekartan

Denna berättelse visar ett första koncept på hur inre hamnen kan utvecklas i framtiden. Utvecklingen av
inre hamnen kommer att ske successivt och under lång tid.
Nästa steg blir att upprätta ett start PM, som ett dokument som bland annat innehåller en översiktlig
kostnadskalkyl. Efter det ska politikerna fatta beslut om att inleda stadsbyggnadsprojekt. Om ett positivt
beslut tas kommer ett detaljplanearbete att inledas samtidigt som områdets gator och torg kommer att
projekteras mer ingående.
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• Tidig dialog Visby Inre hamn medskick till planarbete och platsutveckling, Spacescape 2019-04-15
• Visby inre hamnen– Parkeringsutredning, Ahlqvist och Almqvist Arkitekter, december 2018
• illustrationsplan, URBIO
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Medborgarförslag. Dispens för flyktingar utan
uppehållstillstånd att få tillfälligt arbetstillstånd
Förslag till beslut

•Medborgarförslaget avslås

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
hos Migrationsverket skall söka dispens för flyktingar utan uppehållstillstånd att få
tillfälligt arbetstillstånd, alternativt beviljas undantag från kravet på arbetstillstånd.
Inom rådande regelverk skulle en ansökan om dispens eller undantag utställd av en
kommunal aktör vara utsiktslös. Detta bekräftas av underhandskontakter med
Migrationsverket.
Mot bakgrund av detta bedömer Regionstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget
bör avslås.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
hos Migrationsverket skall söka Dispens för flyktingar utan uppehållstillstånd att få tillfälligt
arbetstillstånd, alternativt beviljas undantag från kravet på arbetstillstånd.
Förslaget inleder med att framhålla att det på Gotland finns personer utan vare sig
uppehållstillstånd eller möjlighet att återvända till sina hemländer. Dessa har under
sin asylprövningstid även innehaft arbetstillstånd, något som dragits in på grund av
asylansökansavslaget. Medborgarförslaget pekar på att personerna under tiden med
arbetstillstånd bidragit med ett värdefullt tillskott till Gotlands arbetsmarknad.
Avslutningsvis framhålls att ifrågavarande förslag skall betraktas som ett tillägg till två
tidigare inlämnade medborgarförslag1 på liknande tema.
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Avseende lagrum så berörs förslaget av Utlänningslagen (2005:716),
Utlänningsförordningen (2006:97) samt Lagen om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (2016:752).

Bedömning

Inget av lagrummen medger ett förfarande med generell ansökan om dispens- eller
undantag hemställd från kommunal aktör. De möjligheter som finns till avsteg,
exempelvis §11-12 i Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige (2016:752), avser individärenden där Migrationsverket är
beslutande myndighet.
En ansökan om dispens eller undantag från Region Gotland skulle därför vara
utsiktslös, något som även bekräftats i underhandskontakter med Migrationsverket.
Mot bakgrund av detta bedömer Regionstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget
bör avslås.
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Inskickat av: BILL ANDERS ERIKSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag vill att regionen ska söka dispens hos Migrationsverket som gör det möjligt för flyktingar som inte har fått uppehållstillstånd att få
tillfälligt arbetstillstånd alt.beviljas undantag från kravet på arbetstillstånd.
Beskrivning och motivering
Idag finns många flyktingar på Gotland som inte har fått uppehållstillstånd men av olika skäl inte har möjlighet att återvända till sina
hemländer. De flesta har under asylprövningstiden haft arbetstillstånd (ATUND) och därmed arbetat i olika slags yrken, bl a inom
regionens äldreomsorg och inom hotell och restaurang. Nu när de har nekats uppehållstillstånd har även deras arbetstillstånd dragits in
samtidigt som dagersättningen upphört. Dessa personer, varav många har genomgått delar av gymnasieutbildningen inom t ex vård och
omsorg, har tidigare gjort värdefulla insatser för regionens invånare och vill inget annat än att fortsätta bidra med sina arbetsinsatser.
Det skulle även utgöra ett viktigt tillskott till regionens arbetsmarknad.
Anm. Detta förslag är ett tillägg till tidigare inlämnat medborgarförslag från Agneta Berg och Frans Brozén och bör lämpligen
behandlas i sammanhanget.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
BILL ANDERS ERIKSSON
Adress
MÄSTERGATAN 18 LGH 1101

Postnummer och ort
621 39 Visby

E-postadress
bill.eriksson@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

