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Ämne 

Möte nationella vårdkompetensrådet 
Datum 

2020-02-13 

Tid 

kl 10.30 – 16.30 

Upprättad av 

Christina Strååt 
Justerad av 

Alla ledamöter 

Signatur 

 

Deltagare 

Nationella vårdkompetensrådet 

Jonas Appelberg, FUI-direktör, Region Västernorrland 

Roger Klinth, rektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola 

David Lidin, medicinskt ansvarig, socialförvaltningen, Stock-

holms stad 

Lena Mårtensson, prorektor, Högskolan i Skövde 

Lis Palm, FOU-strateg, Fyrbodals kommunalförbund 

Katrine Riklund, prorektor, Umeå universitet 

Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Sörm-

land 

Ulrika Sundquist, HR-direktör, Region Stockholm 

Hans Svensson, regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen 

Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbe-

tet 

Johan Dabrosin Söderholm, dekan, Linköpings universitet  

Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör Sahl-

grenska universitetssjukhuset, ordförande 

Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen 

Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet - deltog under del av 

mötet på distans. Deltog inte i diskussioner och verksamhets-

planering. 

 

Från Socialstyrelsen 

Viktoria Svensson, kanslichef 

Leena Höijer, kommunikatör 

Petra Käck, kommunikatör 

Christina Strååt, utredare, mötessekreterare 

 

Från regeringen (punkt 7) 

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Ut-

bildningsdepartementet 

Maja Fjaestad, statssekreterare hos socialminister Lena Hallen-

gren, Socialdepartementet 

 
 

 

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Nr Ärende Föredragande Beslut, åtgärd etc. 

1.  Mötet öppnas.  

Fastställande av 

dagordning och-

presentations-

runda. 

 

Ann-Marie Wenn-

berg Larkö 

Ann-Marie Wennberg Larkö och Olivia Wigzell hälsade väl-

komna. Ann-Marie öppnade mötet. Alla ledamöter presenterade 

sig. 

2.  Rådets respek-

tive rådskansli-

ets uppdrag och 

förutsättningar.  

Viktoria Svensson  

 

Viktoria informerade om rådets respektive rådskansliets upp-

drag, resurser och förutsättningar. 

Rådets uppdrag liksom uppdraget att inrätta ett rådskansli är be-

slutat av regeringen.  

Rådets uppdrag inriktas initialt på professioner med högskoleut-

bildning. 

Rådskansliet, som är placerat på Socialstyrelsen, har en stöd-

jande, samordnande och verkställande roll i förhållande till rå-

det. Rådskansliet ska samarbeta nära med UKÄ. 
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I Socialstyrelsens regeringsuppdrag att inrätta och driva råds-

kansliet ingår att analysera och föreslå hur rådet på sikt ska 

kunna omfatta fler professioner och kompetenser. Detta delupp-

drag ska redovisas senast 28 februari 2021. 

Regeringen avser att utvärdera resultatet av rådets arbete efter 

tre år. 

Under punkten diskuterades bland annat vikten av omvärldsbe-

vakning och vilka frågor som rådet och rådskansliet behöver be-

vaka, inklusive internationell omvärldsbevakning. Balansen i rå-

dets uppdrag mellan att vara genomförare och komma med goda 

idéer och mellan att hantera nuläget respektive framtiden lyftes 

också. 

Se bifogade ppt. 

3.  Arbetsformer 

för rådet. Hand-

läggningsordning 

presenteras av 

Viktoria (utkast 

utskickat) 

Synpunkter på 

och beslut om rå-

dets handlägg-

ningsordning 

 

Extern och in-

tern kommuni-

kation 

Viktoria Svensson  Synpunkter på handläggningsordningen inklusive rådets arbets-

former framfördes. Förslag framfördes även på hur intern och 

extern kommunikation ska kunna ske så effektivt och transparent 

som möjligt. Tillsvidare kommer Socialstyrelsens externa webb-

plats att användas för extern kommunikation om rådets arbete. 

Ledamöterna framförde vikten av att rådet har en egen och obe-

roende kommunikationsplattform för att sprida information om 

rådets verksamhet.  

 

Beslutades att: 

 Handläggningsordningen revideras av Viktoria Svensson 

och skickas ut för godkännande (bifogad) 

 Rådets ordförande Ann-Marie Wennberg Larkö är primär ta-

lesperson, i samråd med Viktoria Svensson/rådskansliet.  

 Alla ledamöter är ambassadörer för arbetet. 

 Rådskansliet tar fram talepunkter, ”frågor-och svar”-doku-

ment och ppt:er om rådets verksamhet, som kan användas av 

rådets ledamöter. 

 Ledamöterna bjuds in till en intern projektarbetsplats där do-

kument och bakgrundsmaterial finns samlade. På projektar-

betsplatsen finns även ett kalendarium och en funktion för 

att utbyta information och föra dialog. 

 Information om aktiviteter (dialog, presentationer etc) som 

rådets ledamöter deltar i och som berör rådets verksamhet, 

tas tacksamt emot av rådskansliet för att kunna spridas inom 

rådet via projektarbetsplatsen. 

 Extrainsatta kortare distansmöten, mellan rådets ordinarie 

möten, kan bli aktuella. 

 Ett förslag till kommunikationsplan kommer att presenteras 

och beslutas vid nästa möte. 
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 Referens- och expertgrupper för att föra dialog med berörda 

aktörer kan behöva knytas till rådet. Socialstyrelsens befint-

liga brukarorgan kan användas, liksom ST-rådet. 

 

Se bifogade ppt, samt reviderad handläggningsordning. 

 

4.  Bakgrund tidi-

gare regerings-

uppdrag Social-

styrelsen och 

UKÄ 

Viktoria Svensson Presentation av det tidigare regeringsuppdraget och de förslag 

som lämnades till regeringen i augusti 2019 och som ligger till 

grund för rådets inrättande. Förutom förslag på nationellt råd och 

sjukvårdsregionala råd lades även förslag på utveckling av sta-

tistikflöden samt kort- och långsiktiga prognoser. Förslagen om 

statistik och prognoser har regeringen inte preciserat i rådets 

uppdrag. Dessa behöver rådet ta ställning till.  

 

5.  Verksamhets-

planering 2020, 

inkl. kommande 

möten 

Ann-Marie Wenn-

berg Larkö 

Ledamöterna formulerade förslag på mål och aktiviteter på kort 

(2020) och lång sikt (2020-2022) samt rangordnade dem. Högt 

prioriterade mål var bland annat etableringen av sjukvårdsreg-

ionalt samarbete och att ta fram flödesanalyser för olika kompe-

tenser samt att tillgängliggöra och föra dialog om resultaten. Le-

damöterna gav även förslag på rådets respektive rådskansliets ar-

betssätt.  

 

Rådskansliet kommer att ta fram ett förslag till verksamhetsplan 

för 2020 med utgångspunkt i rådets uppdrag och resultaten av 

rådets arbete under denna punkt, samt ytterligare inspel som alla 

ledamöter ombads skicka in efter mötet. Förslaget till verksam-

hetsplan kommer att skickas ut till ledamöterna före nästa möte. 

Rådets ordförande bad alla ledamöter att skicka ytterligare inspel 

och tankar kring rådets uppdrag och organisering av arbetet, 

samt hur varje ledamot själv kan bidra i arbetet, t.ex. genom nät-

verk eller andra aktiviteter. 

Rådets kommande möten 2020: 10 juni, 9 september, 25 novem-

ber. Rådskansliet återkommer med mötesdatum för 2021. 

 

6.  Årlig redovis-

ning till rege-

ringen 

Viktoria Svensson Rådets vidtagna åtgärder och aktiviteter ska årligen, senast den 

28 februari, redovisas till Socialdepartementet. Årets redovis-

ning redogör för det förberedande arbetet på Socialstyrelsen med 

att inrätta rådet och rådskansliet. Socialstyrelsens generaldirek-

tör beslutar om redovisningen. 

 

7.  Besök av stats-

råd 

 Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, 

och Maja Fjaestad, statssekreterare hos socialminister Lena Hal-

lengren, besökte mötet och beskrev de utmaningar som vården 
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står inför när det gäller vårdens kompetensförsörjning. De lyfte 

fram rådets möjligheter att tillgängliggöra kunskap och analyser 

samt bidra till samordning och långsiktig planering för kompe-

tensförsörjning. Som företrädare för regeringen såg de fram 

emot konkreta resultat av rådets arbete. 

8.  Mötet avslutas Ann-Marie  

Wennberg Larkö 

Rådets ordförande tackade alla för ett bra möte. 


