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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TL V) har beretts möjlighet att lämna synpunkter 

på remiss "Med tillit följer bättre resultat - tillits baserad styrning och ledning i staten". 

TLV ser positivt på Tillitsdelegationens arbete och deras förslag som ska leda till bättre 

resultat inom offentlig sektor på både kort och lång sikt, att medborgarnas förtroende för 

offentlig sektor ökar och att offentlig sektor ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

TLV ser ett värde i att det stöd som tas fram bör omfatta ledning och styrning i allmänhet och 

inte vara begränsat till enbart tillitsbaserad styrning. Inom TLV har vi till exempel arbetat 

med utvecklande ledarskap som ledarskapsmodell där tillit ingår som en naturlig del. Det är 

också viktigt att stödet tas fram och utvecklas i samverkan med berörda myndigheter för att 

säkerställa att det blir användbart. TLV vill samtidigt peka på att det är viktigt att beakta det 

arbete som Rådet för styrning med kunskap bedriver, för att vara ett stöd för hälso- och 

sjukvård och socialtjänst samt för att patienters och brukares synpunkter och erfarenheter 

tas om hand. Det är också viktigt att beakta det gemensamma systemet för kunskapsstyrning 

som Sveriges regioner, med stöd av SKR, arbetar med att etablera. 

Vidare anser TLV att den regeringsnära utvecklingsmiljön kan fylla en funktion för att fånga 

upp ideer och trender som ska prägla offentlig sektor på längre sikt. Det är en fördel att 

arbetet organiseras som en kommitte som bör följas upp med avseende på hur väl det 

fungerar. 

Utifrån TLV:s ansvarsområde har myndigheten inga ytterligare synpunkter på det 

remitterade förslaget. 

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Agneta Karlsson. Analytikern Anneli 

Lindström har varit föredragande. Vid den slutliga handläggningen har även chefsjuristen 

Karin Lewin och enhetschefen Sophia Brodin deltagit. 
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