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Hur kan Socialstyrelsen stödja 

ert arbete för en god och jämlik 

vård och hälsa?



Strategisk färdplan 2017 - 2020



Samordnade och 

stabslikannde

• Bistå regeringen med underlag och expertkunskap.

• Ordförande i rådet för styrning med kunskap och huvudmannagruppen.

• Samordna insatser för barn och unga.

• Sektorsansvar funktionshinderspolitiken.

• Främja jämställdhet.

• Lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Expert

• Kunskapsstöd till att hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

• Kunskapsutveckling och kunskapsförmedling.

• Främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete.

• Följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst.

• Följa forsknings- och utvecklingsarbete.

• Enhetliga begrepp, termer och klassifikationer.

• Ändamålsenlig informationsstruktur.

Förvaltning och 

regelgivning

• Behörighetsfrågor

• Officiell statistik

• Hälsodataregister

• Statsbidrag

• Föreskrifter och allmänna råd

• Tillståndsbeslut

Krisberedskap

• Katastrofmedicin och krisberedskap.

• Att expertis står till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer.

• Medverka i krisberedskapssystemet och i totalförsvaret.

Instruktion
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4. Kunskapsstyrning 

genom nationella 

riktlinjer

2. Jämlik älsa, 

vård och 

omsorg

1. Samordnar 
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Våra utvecklingsområden



Jämlik hälsa, vård och omsorg



Jämlik hälsa, vård och omsorg

Målet är att vi ska redovisa orsaker till ojämlikhet och ge

stöd för att genomföra insatser för en jämlik hälsa, hälso-

och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

Målet når vi bland annat genom att 

• utveckla våra kartläggningar, 

jämförelser, riktlinjer, analyser och 

åtgärdsförslag så att de identifierar 

ojämlikhet och bidrar till ökad 

jämlikhet

• ha dialog med våra målgrupper, så 

att vår kunskap och våra produkter 

blir målgruppsanpassade och 

lättanvända.



Vad arbetar vi med för närvarande 

inom ramen för utvecklingsområdet?

• Särskilt fokus på tillgänglighet och patientsäkerhet samt vissa specifika 

områden som t.ex. förlossningsvården, psykisk ohälsa och tandvård

• Främja mötesplatser och dialog om frågor som berör analys, 

utvärdering och förbättringsarbete 

 Läkemedelskostnadsprognos, NPS, standardiserade vårdförlopp, 

bättre resursutnyttjande, utvecklingsprojektet för process-id i vården

• Jämföra och analysera tillgång till vård och omsorg för olika grupper

 Förlossningsvården, kvinnor med ryggmärgsskada, läkemedelsbehandling, 

långvariga smärttillstånd, tillgång till LARO-behandling, placerade barns tandhälsa

• Gör en förflyttning från att konstatera läget till att peka på och ge 

fördjupad analys av orsaker till problemet och föreslå åtgärder. 

2017-09-14



Fördjupade analyser 

- verktyg för att uppnå jämlik hälsa och 

omsorg

20xx-xx-xx

• Vad ligger bakom skillnader? 

• Kan de förklaras? 

• Vad är orsakerna till skillnader? 

• Förslag till åtgärder? 

• Statlig kunskapsstyrning och dialoger med 

huvudmän?



En jämlik hälsa?



Positiv utveckling men samtidigt 

fortsatta utmaningar inom folkhälsan

•Medellivslängden ökar 

•Minskad dödlighet i hjärtkärlsjukdomar och cancer

•Hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanor 

har blivit mer etablerat.

•Rökning och alkoholkonsumtion minskar i 

befolkningen men fler äldre har alkoholproblem

•Övervikt och fetma ökar 

•Socioekonomiska skillnader kvarstår



Självskattat allmänt hälsotillstånd 

– Andel med bra eller mycket bra hälsotillstånd 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Förgymnasial, Kvinnor Eftergymnasial, kvinnor

Förgymnasial, män Eftergymnasial, män

Källa: Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.

Procent



Vikten av 

hälsosamma levnadsvanor

Den som har 

hälsosamma 

levnadsvanor 

lever i genomsnitt 

14 år längre 

Sunda 

levnadsvanor kan

t.ex. förebygga 

30 procent 

av all cancer

Bara varannan 

kvinna och var 

tredje man anger att 

de inte har några 

ohälsosamma 

levnadsvanor 

Cirka en femtedel 

av den samlade 

sjukdomsbördan 

kan tillskrivas 

ohälsosamma 

levnadsvanor

Nio av tio är 

positiva till att vård-

personalen ger stöd 

till förändringar i 

deras levnadsvanor 

framför att få ett 

läkemedel 

utskrivet

Totalt 97 procent 

kan tänka sig att 

lämna information om 

sina levnadsvanor



Åtgärder till personer med 

ohälsosamma levnadsvanor 



Primärvården 

behöver vidareutvecklas



Åtgärder till riskkonsumenter i primärvården



Målnivåer (från nationella riktlinjerna 

för diabetes)

National target level:  95 % 

Ytterligare  

27,000 ska erbjudas 

hjälp med att sluta 

röka för att nå 

målnivån

stop smoking. 
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25 procent av alla kvinnor och 15 

procent av alla män beräknas få 

en depression någon gång i livet.

Det är vanligare att kvinnor 

upplever stress, sömnbesvär, 

trötthet och ångest.

I åldersgruppen 16-29 år 

rapporterar 54 procent av 

kvinnorna och 33 procent av 

männen oro, ängslan eller ångest.

Ökad psykisk ohälsa



Skillnader i tandvården

• Ungefär dubbelt så vanligt med sämre tandhälsa och låg 

tandvårdskonsumtion bland barn och ungdomar som har 

varit placerade

• Personer med högskoleutbildning besöker tandvården i 

klart högre utsträckning än vad personer med 

grundskoleutbildning gör.

• Både tandhälsa och besök i tandvården skiljer mycket åt 

mellan personer från olika invandringsländer.



En god vård?



En god vård?

• Kostnaderna för hälso- och sjukvården har ökat kontinuerligt. 

I jämförelse med andra länder satsar Sverige relativt mycket som 

andel av de samlade resurserna. 

• Flertalet av indikatorerna som avser hälsa och resultat kopplat till 

medicinsk kvalitet visar på kontinuerliga förbättringar och bra 

resultat i relation till andra länder. 

• Flertalet indikatorer som avser tillgänglighet visar inte på samma 

goda utveckling eller resultat i förhållande till andra länder. 



En god vård?

• Förtida dödlighet, genom ett urval orsaker som i hög grad bedömts 

vara åtgärdbara inom vården och ischemisk hjärtsjukdom, har fortsatt 

minska. 

• Ingen minskning av antalet självmord kan ses för de senaste 15 åren. 

• Män har en minskad dödlighet i KOL innan 80 års ålder medan 

kvinnor haft en ökad dödlighet, framförallt bland kvinnor med kortare 

utbildning.

• Överlevnaden vid cancersjukdom har ökat och både kvinnor och män 

har bra resultat i jämförelse med övriga norden. 

• Fallskador ökar bland äldre och innebär en omfattande 

sjukdomsbörda och stora ekonomiska kostnader. 

• Patienter med risk för stroke ges i ökande grad förebyggande 

behandling samtidigt som skillnaderna mellan län samt kvinnor och 

män har minskat. 



Ojämlik vård - skillnader i 

hjärtsjukvården



20xx-xx-xx



Möjliga orsaker 

till den ojämlika vården

• Skillnader i vårdens organisation, skillnader 

i tillgång till utrustning och personal

• Vårdmötet resulterar i olika beslut

• Otillräcklig kompetens i den somatiska 

vården bidrar till skillnader mellan patienter 

med eller utan psykisk ohälsa

• Bristande kunskapsstyrning

Vårdanalys, En mer jämlik vård är möjlig, 2014



Aktuella frågor och områden på 

myndigheten



Några aktuella frågor och 

områden

•Uppbyggnaden av huvudmännens 

kunskapsstyrningsstruktur

•Primärvårdens utveckling

•Den högspecialiserade vården

•Kompetensförsörjningen



Samverkan mellan vård och 

omsorg

•Ca en 1 miljon patienter/brukare har ett 

relativt komplext samordningsbehov

•Några grupper har särskilt behov av 

samordning, t.ex. placerade barn, sköra 

äldre, personer med psykisk ohälsa och 

personer med missbruk

•Finns brister i samordningen



Sluten vård

Sjukhus-
anknuten 

hemsjukvård

Primärvård
Kommunal 
hälso- och 

sjukvård

Socialtjänst



Forts Några aktuella frågor och 

områden

•Kommunala hälso- och sjukvården

•Missbruks- och beroendevården

•Våld i nära relationer





Frågor?

och

Hur kan Socialstyrelsen stödja 

ert arbete för en god och jämlik 

vård och hälsa?



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


