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Överenskommelse om samarbete i ett partnerskap för stöd 

till kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården 

 
Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS)1 och Rådet för statlig styrning 

med kunskap (Rådet)2 formaliserar ett partnerskap genom en överenskommelse, som 

skrivs under av respektive part. För Rådets del skriver generaldirektören för de 

myndigheter i Rådet som är direkt berörda av partnerskapet under. För SKS:s del 

skriver ordförande för SKS samt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ledamot 

under. Efter undertecknade av överenskommelsen ska en strategisk styrgrupp bildas 

där SKS och samtliga generaldirektörer ingår. Den strategiska styrgruppen ska ta 

beslut om ett gemensamt styr- och ledningsdokument som beskriver parternas roller 

och ansvar samt ledningsstruktur för partnerskapet. 
 

SKS och berörda myndigheter i Rådet har enats om att skapa och uttala ett 

tillitsbaserat partnerskap. Det handlar om att utveckla och pröva en modell för 

långsiktig samverkan på nationell nivå i frågor som rör kunskapsstyrning på hälso- 

och sjukvårdsområdet. Modellen kallas för Partnerskapet för stöd till 

kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.  

 

Partnerskapet utgör en viktig del av parternas uppdrag. Parternas respektive uppdrag 

är dock större och vidare och detta behöver beaktas i det framtida arbetet. Genom 

partnerskapet kan parternas olika roller och ansvar förtydligas. 

 

Syfte 

Partnerskapet ska bidra till: 

- ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ som kan bidra till 

behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och 

effektivare kunskapsstöd. 

- 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. 

 

Mål 

Partnerskapet har som mål att vården ska vara kunskapsbaserad, säker, 

individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv, dvs. en God vård.  

 

Parterna arbetar var för sig och tillsammans för att uppnå syftena och målet med 

partnerskapet.  

 

                                                 
1 I SKS ingår en representant från varje sjukvårdsregion (4 hälso- och sjukvårdsdirektörer och               

2 landstings-/regiondirektörer) samt en representant från SKL (avdelningschef vård och omsorg). 
2 Berörda myndigheter i Rådet är Socialstyrelsen, TLV, SBU och Läkemedelsverket. Vid behov kan 

fler myndigheter ingå.  
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Samverkan med partnerskapet för socialtjänsten 

Partnerskapet inom hälso- och sjukvårdsområdet behöver samverka med partnerskapet 

inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård för att få till en helhet inom 

det samlade kunskapsstyrningssystemet. Ansvar för att utveckla detta har den 

strategiska styrgruppen.   

 

Formalisering 

Undertecknandet av denna överenskommelse innebär att respektive part går med i 

partnerskapet. Om fler myndigheter i Rådet vill ingå i partnerskapet ska detta anmälas 

till styrgruppen. 

 

 

 

 

För styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) 

 

 

 

__________________  ______________________ 

Mats Bojestig, ordförande SKS,  Ort och datum 

Hälso- och sjukvårdsdirektör  

Region Jönköpings län 

 

 

 

__________________  _______________________ 

Hans Karlsson    Ort och datum 

Avdelningschef     

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

 

 

För Rådet för statlig styrning med kunskap 

 

 

 

__________________  _______________________ 

Oliva Wigzell,    Ort och datum 

Generaldirektör, Socialstyrelsen  

 

 

 

____________________  ________________________ 

Sofia Wallström,    Ort och datum 

Generaldirektör, TLV    
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_____________________  ________________________ 

Susanna Axelsson   Ort och datum 

Generaldirektör, SBU   

 

 

 

_____________________  ________________________ 

Catarina Andersson Forsman,  Ort och datum 

Generaldirektör, Läkemedelsverket  

 

 


