
Partnerskapet för stöd till 
kunskapsstyrning inom 
hälso- och sjukvård 
Årsrapport 2022 



Förord 

I egenskap av ordföranden för Rådet för styrning med kunskap respektive 
styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 
(SKS) överlämnar vi härmed denna årsrapport för arbetet 2022. 

Sex myndigheter i Rådet har tillsammans med regionernas nationella sy-
stem för kunskapsstyrning utvecklat en modell för långsiktigt samarbete på 
nationell nivå, Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och 
sjukvården. Syftet med partnerskapet är att verka för en nationell gemensam 
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård genom att bidra till ökad samver-
kan, dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad 
kunskapsutveckling samt stöd för implementering och uppföljning. 

Stockholm februari 2023 

Olivia Wigzell 
Generaldirektör Socialstyrelsen och 
ordförande i Rådet för styrning med 
kunskap 

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör i Reg-
ion Jönköping och ordförande i 
styrgruppen för nationellt system 
för kunskapsstyrning hälso- och 
sjukvård (SKS) 
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Partnerskapet för stöd till 
kunskapsstyrning inom hälso- och 
sjukvård 

Bakgrund 
Partnerskap för kunskapsstyrning inom hälso- och 
sjukvård 
Sex myndigheter i Rådet har tillsammans med regionernas nationella system 
för kunskapsstyrning utvecklat en modell för långsiktigt samarbete på nation-
ell nivå, Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvår-
den. Partnerskapet bildades 2018 när styrgruppen för kunskapsstyrning i 
samverkan (SKS) och Rådet för styrning med kunskap (Rådet) enades om att 
skapa och uttala ett tillitsbaserat partnerskap som modell för långsiktig sam-
verkan på nationell nivå i frågor som rör kunskapsstyrning inom hälso- och 
sjukvården. De myndigheter som ingår är Läkemedelsverket, Statens bered-
ning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Socialstyrelsen, Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), E-hälsomyndigheten och Folk-
hälsomyndigheten. 

Syftet med partnerskapet är att bidra till ökad samverkan, dialog och sam-
ordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling 
samt bättre stöd för implementering och effektivare kunskapsstöd. Vidare är 
syftet att bidra till att resurserna inom hälso- och sjukvården används på 
bästa sätt och att bästa möjliga kunskap finns tillgänglig vid varje möte mel-
lan vårdpersonal och patient. Målet är att uppnå en effektiv och jämlik hälso- 
och sjukvård med hög kvalitet.  

Fokus i partnerskapet är att verka för att: 

• tydliggöra och kommunicera roller och ansvar mellan parterna
• gemensamt fånga, identifiera och prioritera behov av nationella kunskaps-

stöd.
• öka behovsanpassningen av nationella kunskapsstöd.
• öka genomslaget av de nationella kunskapsstöd som tas fram inom såväl

regionernas nationella struktur för kunskapsstyrning som statliga myndig-
heter.

• gemensamt stödja en ändamålsenlig uppföljning av hälso- och sjukvården.
• säkerställa att kunskapen används på bästa sätt genom att gemensamt ef-

fektivisera formerna för involvering av patient- och professionsföreträ-
dare.

• säkerställa att det finns effektiva och ändamålsenliga kontaktvägar in i och
mellan de olika organisationerna.
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• säkerställa att det finns ett effektivt och ändamålsenligt samarbete samt
tempo i frågor och inom/genom grupper där det är aktuellt.

• Samarbeta kring prioriteringar bland olika insatser och föra en dialog om
vilken part som bör göra vad.

• löpande utbyta information om pågående relevanta arbeten och kommande
produkter.

Arbetsformen för partnerskapet är genom en samverkansstruktur. Samver-
kansstrukturen består av en nationell strategisk styrgrupp, en taktisk samord-
ningsgrupp och samverkan på operativ nivå. 

Organisation 
Strategisk styrgrupp 
Den strategiska styrgruppen utgörs av SKS och generaldirektörerna från 
myndigheterna. Ordförandeskapet roterar årligen och under 2022 har region-
erna och SKS varit ordförande. Under året har styrgruppen sammanträtt vid 
tre tillfällen. 

Taktisk samordningsgrupp 
Den taktiska samordningsgruppen består av representanter som respektive 
part har nominerat. Den består av personer från regioner och myndigheter så 
som hälso- och sjukvårdsdirektörer, avdelningschefer samt personer från led-
nings- och styrningsfunktioner Taktiska gruppen har informerat och rappor-
terat tillbaka till styrgruppen. Ordförandeskapet roterar årligen och under 
2022 så har myndigheterna och Socialstyrelsen varit ordförande. Under året 
så har åtta möten hållits varav två tillfällen har varit workshops. Teman har 
varit att utveckla den gemensamma kunskapsstyrningen och att utveckla 
varandras roller och mandat i kunskapsstyrningen.  

Kansli 
Stödfunktionen för regionernas nationella system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård samt Socialstyrelsen svarar för ett kansli för partnerskapet.  

Kontaktpersoner 
Myndigheterna har utsett kontaktpersoner. Läkemedelsverket, SBU, Folk-
hälsomyndigheten, TLV och E-hälsomyndigheten har utsett en kontaktperson 
gentemot samtliga programområden och samverkansgrupper medan Social-
styrelsen har utsett en kontaktperson per programområde respektive samver-
kansgrupp.  
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Årlig rapportering 
Enligt styr- och ledningsdokumentet ska partnerskapet årligen sammanfatta 
sina insatser. I november 2022 beslutade den strategiska styrgruppen att på 
ett mer strukturerat sätt än tidigare och redovisa det gemensamma arbetet i en 
egen årsrapport.  

Årsrapport 2022 
Utveckling av regioners och myndigheters 
samverkan  
2021 genomfördes en uppföljning av hur partnerskapet utvecklats sedan dess 
start 2018. Uppföljningen visade att man inom partnerskapet såg behov av att 
uppdatera det gemensamma led- och styrdokumentet1 samt tydliggöra de in-
gående parternas roller och ansvar. Utvecklingsarbete har pågått under 2022 
och den strategiska styrgruppen fattade i november beslut om ett uppdaterat 
led- och styrningsdokument. Målformuleringen ändrades och har tydliggjort 
att partnerskapet ska bidra till ”en gemensam kunskapsstyrning”. Med ”en 
gemensam kunskapsstyrning” menar partnerskapet att regionernas och be-
rörda myndigheters arbete med kunskapsstyrning kompletterar varandra för 
att skapa en sammanhängande, sammanhållen och effektiv helhet. Styr- och 
ledningsdokumentet har också förtydligats genom att använda begrepp som 
att partnerna ska ”samarbeta” istället för att ”verka för”.  

Ytterligare en efterfrågad åtgärd 
som utvärderingen lyfte var behovet 
av att tydliggöra de ingående parter-
nas roller. På Strategiska styrgrup-
pens möte i november föreslogs att 
ta fram en text som beskriver vad vi 
avser med en gemensam kunskaps-
/styrnings-kedja inklusive att ta fram 
goda exempel. Ett sådant arbete 
kommer genomföras 2023. 

Stärkt gemensam planering 
Taktiska samordningsgruppen beslutade under 2022 om att på ett mer struk-
turerat sätt än tidigare samarbeta kring verksamhetsplanering. Tydliga in-
struktioner har tagits fram som utgår ifrån att myndigheternas kontaktperso-
ner och NPO/NSG ska genomföra avstämningar av planerade insatser och 
aktiviteter.  

Socialstyrelsen och NPO/NSG har haft avstämningar under hösten 2022. 
Syftet var att tidigt fånga in vilka behov som finns av olika insatser och att ha 
en samsyn kring kommande insatser. Alla dialoger har dokumenterats och 
sammanställts. På taktiska gruppens möte i december så diskuterades områ-
den som exempelvis kvinnosjukdomar och förlossning, rehabilitering, pallia-
tiv vård och levnadsvanor där båda parter har aktiviteter planerade och där 

1 https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.5f94e9591811657edb88bfc0/1655110041137/Partnerskapet-styr-
och%20ledningsdokument-2022-03-29.pdf  

https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.5f94e9591811657edb88bfc0/1655110041137/Partnerskapet-styr-och%20ledningsdokument-2022-03-29.pdf
https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.5f94e9591811657edb88bfc0/1655110041137/Partnerskapet-styr-och%20ledningsdokument-2022-03-29.pdf
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partnerskapet behöver följa dessa områden fortsatt under året. Övriga myn-
digheter har haft i kontakt i frågor som är aktuella för båda parter. Arbetet 
fortsätter och kommer att utvecklas vidare under 2023. 

Gemensam kommunikation 
Lärandeträff – Tre goda exempel 
I oktober uppträdde företrädare från regionerna och Socialstyrelsen på en lä-
randeträff med cirka 300 deltagare. Deltagarna bestod av medarbetare från 
regionerna och olika nationella grupperingar inom regionernas nationella sy-
stem för kunskapsstyrning. På mötet presenterades samarbetet partnerskapet 
och målet med ”en gemensam kunskapsstyrning”. Myndigheter och nation-
ella programområden/samverkansgrupper och dess arbetsgrupper (NAG) 
som har jobbat nära varandra inom flera områden. På lärandeträffen presente-
rades tre exempel på samarbeten mellan Socialstyrelsen och de nationella 
programområdena för endokrina sjukdomar, hjärta-kärlsjukdomar och tand-
vård. 

Foto: Åsa Welin 

Hjärta/kärl 
Samarbetet mellan Socialstyrelsen och NPO hjärt- och kärlsjukdomar har ett 
nära samarbete men det finns några erfarenheter att ta med sig från 2022. Ett 
exempel är att NPO har bistått Socialstyrelsen med namn på representanter 
från området till det bedömningsmöte som låg till grund för beslut om revi-
dering av riktlinjerna. Ett annat exempel är att Socialstyrelsen tillsammans 
med NPO och SBU hade en gemensam monter på Kardiovaskulära vårmötet 
2022 under rubriken ”En gemensam kunskapsstyrning”. 

I kontakt med professionerna och vartefter revideringsarbetet pågick, ifrå-
gasattes relevansen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom området. 
Detta utifrån att NPO nyligen hade tagit fram flera vårdprogram, riktlinjer, 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt att kliniknära europe-
iska riktlinjer nyligen publicerats. I dialog med NPO beslutade Socialstyrel-
sen att göra en paus i revideringsarbetet och istället göra en utvärdering för 
att följa utvecklingen mot en jämlik vård inom hjärt-kärlområdet. Det 
material som Socialstyrelsen redan tagit fram, överlämnades till NPO för 
fortsatt förvaltning. En lärdom är att det inom partnerskapet behöver tydlig-
göras vem som gör vad och i vilken ordning som olika kunskapsunderlag ska 
tas fram. En annan lärdom är vikten av löpande dialoger för att stämma av 
vad som är på gång inom respektive organisation och om det innebär att nå-
gon aktivitet behöver skjutas på eller tidigareläggas.  
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Obesitas 
Under arbetet med nationella rikt-
linjer för vård vid obesitas så har 
samarbetet via partnerskapet fun-
gerat väl. När det gäller barn med 
obesitas så startades en nationell 
arbetsgrupp (NAG) för att ta fram 
ett vårdprogram strax efter att 
riktlinjearbetet påbörjats. Social-
styrelsen hade därför kontinuerlig 
kontakt med NAG för att synkro-
nisera arbetet. Dessutom var 
några av myndigheternas anlitade 
experter även med i NAG:en. 
Vad beträffar vuxna med obesitas 
så hade Socialstyrelsen även en tidig kontakt med NPO en-
dokrina sjukdomar, som beslutade att avvakta med att till-
sätta en NAG tills att riktlinjerna publicerats. Efter att riktlinjerna är publice-
rade har dialogen fortsatt och NPO startar nu en NAG för området. 

Foto: Bildarkivet.se 
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Tandvård 
Samarbetet mellan parterna har fungerat väl i arbetet med de nationella rikt-
linjerna för tandvård, där NPO tandvård och Socialstyrelsen har haft en kon-
tinuerlig kontakt under hela arbetets gång. Under 2021-2022 har samarbetet 
främst kretsat kring att göra en gap-analys för att kartlägga dagens praxis i 
förhållande till riktlinjernas rekommendationer, de sjukvårdregionala semi-
narier som anordnades efter publiceringen av 2021 års version av riktlinjerna, 
samt kring implementering av de nationella riktlinjerna. 

Webbplatsen 
På webbplatsen kunskapsstyrningvard.se2 beskrivs partnerskapets uppdrag, 
struktur och vilka personer som representerar styrgrupp och taktisk grupp. 
Här publiceras även gemensamma dokument. På webbplatsen publicerades 
under hösten en kortfilm där partnerskapets syfte och mål presenteras i form 
av en dialog mellan Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen och ord-
förande i Rådet för styrning med kunskap och Mats Bojestig, hälso- och sjuk-
vårdsdirektör i Region Jönköping och ordförande i styrgruppen för nationellt 
system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS). 

2 https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/partnerskapmedmyndigheter.56210.html 
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Samverkansområden under 2022 

Stöd till nationella utvecklingsarbeten om 
digitalisering  
Inom ramen för partnerskapets fokusområde digitalisering av kunskapsstöd 
har ett pilotområde genomförts. Socialstyrelsen tillsammans med nationellt 
programområde för kvinnosjukdomar och förlossning och Inera, har initierat 
ett pilotarbete om hur Socialstyrelsens kunskapsstöd kan föras över till reg-
ionernas digitala plattform Nationellt kliniskt kunskapsstöd3 (NKK). Syftet 
är att nå en ökad effektivitet i överföringen och därmed också implemente-
ringen av nya kunskapsstöd hos vårdens professioner. Målen för piloten är 
dels att överföra Socialstyrelsens kunskapsstöd gällande vulvodyni till NKK, 
dels att beskriva arbetsprocessen och de svårigheter och lösningar som iden-
tifieras på vägen. Piloten kommer att slutrapporteras under 2023.  

  3 https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/

Foto: nationelltklinisktkunskapsstöd.se 

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/
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Nationell expertgrupp för horisontella prioriteringar 
Den nationella arbetsgruppen för horisontella prioriteringar fortsätter sitt ar-
bete och har rapporterat på taktiska samordningsgruppens möten under året. 
Arbetsgruppen fokuserar på att ta fram en modell som primärt fokuserar på 
den horisontella prioriteringen av nationella initiativ till ordnat införande i re-
lation till regionala förutsättningar. Under året har expertgruppen samman-
trätt vid nio tillfällen och har även haft möten med referensgruppen för tjäns-
tepersoner för diskussion kring ett material om svårighetsgrad. Hösten 2022 
påbörjades arbetet med expertgruppens rapport och de konkreta förslag som 
planeras kommer att presenteras under 2023. 

Utveckla samverkan om kunskapsstöd 
I överenskommelsen4 mellan staten och Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) avseende personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp så finns 
det skrivningar om att säkerhetsställa en sammanhängande kunskapsstyrning 
och att vårdförloppen ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd 
från myndigheter. Finns det nationella riktlinjer inom ett aktuellt område så 
bör de vara styrande.  

Det är viktigt att riktlinjer och andra kunskapsunderlag såsom exempelvis 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är samstämmiga. Partner-
skapet tillsatte 2020 en arbetsgrupp med representation från Socialstyrelsen, 
regionernas stödfunktion på SKR samt den nationella samverkansgruppen 
metoder för kunskapsstöd för att beskriva och vidareutveckla hur myndighet-
ens och regionernas kunskapsstöd ska hänga samman.  

Under 2021 publicerade arbetsgruppen en vägledning5 som är en första an-
sats att beskriva hur befintliga typer av kunskapsstöd som innehåller rekom-
mendationer ifrån Nationellt system för kunskapsstyrning samt hos Social-
styrelsen hänger samman. I korthet innehåller vägledningen beskrivningar 
av: 

• vilka kunskapsstöd med rekommendationer som finns inom Nationellt sy-
stem för kunskapsstyrning och Socialstyrelsen samt vad som skiljer dem
åt.

• hur befintliga kunskapsstöd av hög kvalitet kan utgöra basen då nya kun-
skapsstöd ska arbetas fram i andra format.

• att olika kunskapsstöd har olika primära mottagare och kan på det sättet
komplettera varandra.

Som ett komplement till vägledningen har även en instruktion tagits fram för 
hur myndigheterna och regionernas kunskapsstyrningssystems gemensamt 
och strukturerat kan verksamhetsplanera tillsammans. Denna användes för 
verksamhetsplaneringen 2023 och fokuserade på hur Nationella programom-
råden (NPO) och myndigheternas kontaktpersoner skulle samarbeta. Syftet 
med instruktionen är att tidigt kunna fånga in behov av kunskapsstöd och 

4 https://skr.se/download/18.eb74a4a17f44902bce37f95/1646647818714/Overenskommelse_Sammanhallen_jam-
lik_och_saker_vard_2022.pdf 
5 https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.888036617b192361ee84ee1/1629704441410/Vagledning-kunskaps-
stod-2021-05-17.pdf 

https://skr.se/download/18.eb74a4a17f44902bce37f95/1646647818714/Overenskommelse_Sammanhallen_jamlik_och_saker_vard_2022.pdf
https://skr.se/download/18.eb74a4a17f44902bce37f95/1646647818714/Overenskommelse_Sammanhallen_jamlik_och_saker_vard_2022.pdf
https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.888036617b192361ee84ee1/1629704441410/Vagledning-kunskapsstod-2021-05-17.pdf
https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.888036617b192361ee84ee1/1629704441410/Vagledning-kunskapsstod-2021-05-17.pdf
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tillsammans diskutera hur det ska hänga samman och vem som gör vad. Ar-
betet fortsätter och kommer att utvecklas vidare 2023. 

Patient- och brukarmedverkan 
Medan vårdprofessionerna har vetenskaplig expertis om sjukdomar och be-
handlingar, har patienterna och brukarna kunskap om sina egna resurser och 
förmågor, samt kraft att bidra. Patient- och brukarmedverkan behövs på både 
individ-, verksamhets- och systemnivå. När patienter, brukare, närstående 
och patientföreningar har möjlighet att bidra ger det bättre underlag för att 
skapa god service och kvalitet. 

För att ge goda förutsättningar 
för en aktiv patient- och brukar-
medverkan finns såväl hos myn-
digheterna som i regionernas kun-
skapsstyrningssystem både 
strukturer och verktyg för en aktiv 
patientsamverkan inom olika in-
satsområden. Rådet för styrning 
med kunskaps nätverk för patient- 
och brukarmedverkan och region-
ernas kunskapsstyrning för pati-
entmedverkan träffas regelbundet 
för att byta erfarenheter och i 
möjligaste mån samverka kring 
rutiner och arbetssätt för en tydlig 
och samstämmig samverkan med patient- och brukarföreningar.  

En gemensam rutin för förfrågan om experter 
Under året har en gemensam rutin tagits fram då myndigheter och regioner 
har kommit överens om att samordna förfrågningar av experter till olika upp-
drag. Förfrågningarna bör ske via Nationella programområden, NPO och 
Nationella samverkansgrupper, NSG och kontakterna sker via myndighetens 
kontaktpersoner.  

Foto: Scandinav 
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