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Förbereda inrättandet av ett nationellt råd 

för kompetensförsörjning av personal inom 

hälso- och sjukvården – Årlig redovisning 

för oktober 2019–januari 2020 

Uppdraget 

Socialstyrelsen fick i september 2019 i uppdrag av regeringen att förbereda in-

rättandet av ett nationellt råd för kompetensförsörjning av personal inom hälso- 

och sjukvården, S2019/03995/FS. Uppdraget ska genomföras i samråd med Uni-

versitetskanslersämbetet (UKÄ). Uppdraget omfattar att 

• Ge förslag på personer som kan förordnas som ledamöter i det nationella rå-

det.*) 

• Förbereda inrättandet av rådet och ett rådskansli på Socialstyrelsen. 

• Löpande planera och organisera rådets och rådskansliets arbete. 

• Analysera och föreslå hur rådet på sikt ska kunna omfatta fler professioner 

och kompetenser som t.ex. undersköterska och specialistundersköterska. 

Denna del av uppdraget ska redovisas vid den årliga redovisningen 2021. 

• Årligen senast den 28 februari redovisa rådets vidtagna åtgärder och aktivite-

ter till Socialdepartementet.  

*) Denna del av uppdraget har Socialstyrelsen redovisat till Socialdepartementet 

genom en promemoria den 14 november 2019 samt genom en komplettering den 

26 november 2019, och berörs därför inte i denna redovisning.  

Denna redovisning 

Denna redovisning omfattar Socialstyrelsens arbete med att förbereda inrättandet 

av det nationella vårdkompetensrådet och tillhörande rådskansli på Socialstyrel-

sen samt påbörjad planering och organisering av rådets arbete under perioden 

oktober 2019–januari 2020. 

Genomfört arbete 

Genomfört arbetet under perioden omfattar 

• Förberedelser för inrättandet av rådet och rådskansliet på Socialstyrelsen 
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• Planering och organisering av rådets arbete 

• Kommunikationsplanering och kommunikationsaktiviteter 

• Samråd med UKÄ 

Inrättande av rådet och rådskansliet på Socialstyrelsen 

Placering av det nationella vårdkompetensrådet på Socialstyrelsen och rådets or-

ganisatoriska hemvist på Analysavdelningen har beslutats genom tillägg till 

myndighetens arbetsordning (beslutat av styrelsen i december 2019).  

 

Ett rådskansli har inrättats på Socialstyrelsen. Rådskansliet är i februari 2020 be-

mannat med kanslichef, utredare, kommunikatör och administratör. Rekrytering 

av ytterligare resurser, inklusive kompetens inom högskolesektorn, till råds-

kansliet pågår. Dialog har förts med UKÄ om bemanningen till rådskansliet, sär-

skilt gällande kompetens inom högskolesektorn. 

 

Organisering av rådskansliets arbete har fastställts genom beslut av Socialstyrel-

sens generaldirektör i januari 2020.  

 

Administrativa rutiner för att stödja rådets arbete har utarbetats. Information om 

och kontaktväg till rådet har lagts upp på myndighetens webbplats, socialstyrel-

sen.se. 

Planering och organisering av rådets arbete 

Handläggningsordning för rådet har utarbetats. Rådet planeras ha fyra heldags-

möten per år. 

 

Rådets första möte ägde rum den 13 februari. Vid mötet behandlades bland annat 

rådets uppdrag samt verksamhetsplanering för 2020. Ministern för högre utbild-

ning och forskning, Matilda Ernkrans, och statssekreteraren hos socialminister 

Lena Hallengren, Maja Fjaestad, deltog på mötet. 

 

Rådet och rådskansliet har fått ett flertal inbjudningar att träffa olika aktörer och 

delta vid seminarier och konferenser om kompetensförsörjningen inom hälso- 

och sjukvården.  

Kommunikationsplanering och -aktiviteter 

Kommunikationsplanering för rådets arbete har påbörjats. Digitala kanaler behö-

ver etableras för att möjliggöra att rådets arbete kan spridas på ett effektivt och 

transparent sätt samt för att tillgängliggöra sammanställningar av kunskapsun-

derlag till alla berörda aktörer. Kommunikationsarbetet och kommunikationska-

nalerna som användes i det tidigare regeringsuppdraget med UKÄ kommer att 

beaktas.  

 

Socialstyrelsen arrangerade den 27 november 2019 ett externt frukostsemi-

narium om kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården där bland annat för-

väntningar på det nationella rådet berördes i en paneldiskussion. I panelen deltog 
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företrädare för högskolan, Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk sjukskö-

terskeförening samt blivande kanslichefen för rådskansliet. Frukostseminariet 

var välbesökt, utöver ett stort antal deltagande på plats tog nära 700 personer del 

av det direktsända frukostseminariet via Socialstyrelsens webbplats.1  

Samråd med Universitetskanslersämbetet 

Samråd med UKÄ kommer att genomföras löpande genom en samrådsgrupp 

med utredare och chefer från båda myndigheterna. Under perioden har, utöver 

nomineringsprocesser och gemensam beredning av nominerade ledamöter, sär-

skilt samråd med UKÄ skett om bemanningen till rådskansliet, kommunikations-

kanaler för rådet, planering inför rådets första möte samt denna redovisning.  

 

 

                                                      
1Seminariet finns även tillgängligt att se i efterhand på socialstyrelsens webbplats: https://www.socialstyrelsen.se/ka-

lendariet/frukostseminarium-hur-kan-vi-tillsammans-mota-framtidens-kompetensbehov-i-varden/ 


