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Ämne
Möte nationella vårdkompetensrådet

Datum
2020-09-09

Tid
Kl 09.50 – 15.15 (via Zoom)

Upprättad av
Cajsa Krabbe

Justerad av
Rådets ledamöter

Signatur

Deltagare
Nationella vårdkompetensrådet
Jonas Appelberg, FUI-direktör, Region Västernorrland
Roger Klinth, rektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
David Lidin, medicinskt ansvarig, socialförvaltningen, Stockholms stad
Lena Mårtensson, prorektor, Högskolan i Skövde
Lis Palm, FOU-strateg, Fyrbodals kommunalförbund
Katrine Riklund, prorektor, Umeå universitet
Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region
Sörmland
Ulrika Sundquist, HR-direktör, Region Stockholm
Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet
Johan Dabrosin Söderholm, dekan, Linköpings universitet
Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset, ordförande
Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
Hans Svensson, regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen

Rådskansliet
Viktoria Svensson, kanslichef
Cajsa Krabbe, statistiker, mötessekreterare
Stina Moritz, kommunikatör, mötesfacilitator, mötessekreterare

Nr

Ärende

Föredragande

Beslut/åtgärd etc.

1.

Mötet öppnas

Ann-Marie Wennberg Larkö Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.
Susanne Bergman, ny ansvarig på Socialstyrelsen för analysen om fler
kompetenser till rådet, presenterades
(ersätter Christina Strååt).
Dagordningen fastställdes. Övriga frågor: Rådskansliet anmälde fråga om
rådets webbplats.
Ann-Marie Wennberg Larkö önskade
ta upp frågor om läkares AT och BT,
hur rådet ska arbeta med forskning,
samt hur rådet kan arbeta mellan mötena.

2.

Analys av lärdomar och
konsekvenser för kompetensförsörjningen pga. pandemin
Workshop.

Ann-Marie Wennberg Larkö Ann-Marie och Viktoria presenterade
mål och upplägg för workshopen.
Stina Moritz
Diskussion i grupper i tre steg:
Viktoria Svensson
1) vilka åtgärder, konsekvenser eller
händelser under pandemin har påverkat kompetensförsörjningen?
2) vilka konsekvenser för kompetensförsörjningen kan vi se framåt, på kortare och längre sikt och vilka lärdomar
kan vi dra?
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3.

Ärende

Föredragande

Uppstartsmöten för region- Viktoria Svensson
ala vårdkompetensråd
Redogörelse för svar på inbjudan samt upplägg för mötena i
sjukvårdsregionerna.
Rådets synpunkter på upplägg
för mötena.
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Beslut/åtgärd etc.
3) vilka lärdomar och konsekvenser är
särskilt angelägna att lyfta fram; vilka
utmaningar och möjligheter kan identifieras?
Resultaten av analysen sammanställs
av kansliet. Sista steget av analysen,
identifiering av åtgärder, genomförs
vid rådets extramöte i oktober.
Ann-Marie föreslog en artikel för att
lyfta fram vad rådet kan bidra med
och inkludera några preliminära resultat från analysen. Rådet ställde sig positivt till detta.
Viktoria informerade om att inbjudan
till uppstartsmöten gick ut till alla aktörer i början på juli, med önskan om
återkoppling 31/8. Kansliet arbetar
med sammanställa svar och planering
av upplägg för mötena tillsammans
med Governo (konsulter som genomfört ett flertal uppdrag för Socialstyrelsen inom kompetensförsörjningsområdet).
Mål och upplägg med uppstartsmöten
presenterades. Viktigt att lägga till
mål om att uppnå samsyn på hur samverkan mellan nationella rådet och de
regionala råden ska fungera. Rådet var
överens om att tydlighet med att de
regionala råden ingår i en nationell
lösning behövs. Målet med uppstartsmötena ska vara att komma överens
om att etablera råd.
Diskussionsfrågor på uppstartsmötena
presenterades. Rådet förordar att representationen i de regionala råden utgörs av personer på ledningsnivå/med
beslutsmandat.
Anmälda deltagare och preliminära
mötesdatum presenterades. Rådets
möjlighet till deltagande på uppstartmötena fastställdes.
Beslut: Ändra formulering av mål och
diskussionsfrågor enligt rådets inspel.
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4.

Cajsa Krabbe
Kvantitativa kunskapsunderlag kompetensförsörjningsbehov
Kort föredragning av befintliga underlag och tidigare prognospilotstudie.
Diskussion om uppdrag till
SCB om särskilt anpassad prognos för hälso- och sjukvården
på nationell och sjukvårdsregional nivå.

5.

Konferens som komplement
till andra dialogformer
Diskussion om dialogformer
och för-/nackdelar med en
konferens.

Stina Moritz
Viktoria Svensson
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Beslut/åtgärd etc.
Alla ledamöter kan/vill delta på mötena (även Anders och Olivia kan vara
reserver). Ann-Marie föreslog att Lis
och Kerstin är extra stöd till rådskansliet. Det görs en kort film med
Ann-Marie som ingår i utskick inför
mötena.
Cajsa presenterade en översikt av befintliga kvantitativa kunskapsunderlag
avseende kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt samt den tidigare genomförda prognospiloten,
som föreslås utgöra utgångspunkt för
rådets kvantitativa bedömningar av
behov av olika yrkesgrupper.
Inspel från rådets ledamöter var att de
regionala behoven av prognoser är
viktiga att beakta, och att de regionala
aktörerna kan diskutera dessa tillsammans.
Rådet menade att det är viktigt att beakta användbarheten för våra målgrupper. Kunskapsunderlag ska kunna
användas operativt i planeringsarbete;
enkelheten är viktig. Det kan finnas
ett större värde av flödesmodeller än
prognoser.
Rådskansliet underströk att rådet behöver ta ställning till vilka underlag de
behöver för sina bedömningar.
Beslut: en senare beställning till SCB
kan bli aktuell. Gällande behov av
sjukvårdsregionala prognoser, så är
det viktigt att fånga upp behoven genom dialog med de regionala råden.
Inget ställningstagande till ett eventuellt kartläggningsarbete för anpassning av SCB-prognos för uppgiftsväxling och digitalisering gjordes.
Stina presenterade rådskansliets bedömning om en konferens 2021 baserat på för- och nackdelar som presenterats i underlaget.
Rådet beslutade att en konferens ska
arrangeras 2021. Konsensus rådde
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kring att ta fram en projektplan och
förslag på datum för konferensen.
Konferensen kan användas till att diskutera aktuella sakfrågor, fånga upp
inspel från aktörer och för att främja
interaktivitet, inte minst mellan de
regionala råden som kan utbyta erfarenheter.
Stina presenterade förslag på kommunikationsvägar för olika målgrupper.
Viktoria förtydligade att förslaget
också innebär att begreppet referensgrupper inte längre kommer att användas för olika grupper av aktörer enligt
det förslag som presenterades på förra
rådsmötet. Rådet hade inga invändningar.
Beslut: Planering av konferens tas
med i rådets verksamhetsplan. En projektplan med förslag på datum för
konferensen tas fram före nästa ordinarie rådsmöte. Rådets ledamöter ges
möjlighet att komma med förslag på
innehåll.
Ann-Marie Wennberg Larkö Ordföranden inledde om frågan om
Ärenden till rådet
fortbildningsbehov, som aktualiserats
Hur rådet ska arbeta med fort- Viktoria Svensson
bl.a. med anledning av ärendet om bebildningsbehov har aktualigäran om utökad utbildning för intenserats genom ärenden och försiv- och anestesivård, samt svaret från
slag från SOU.
SKR på detta ärende.
Diskussion och beslut om råRådet bekräftade att fortbildningsfrådets svar på ev. nya ärenden
gan är viktig och att rådet behöver arbeta med frågan. Det behöver beredas
på vilket sätt rådet ska arbeta med
fortbildningsbehov.
Viktoria berättade om ett ärende från
Svenska Läkaresällskapet (SLS) som
yrkar på att delta i rådet med en representant. Ärendet har även skickats till
Socialdepartementet. Rådet samtyckte
till förslag på kort svar att det är regeringen som beslutar om rådets sammansättning. Johan inflikade att han är
ledamot i SLS nämnd.
Beslut om konferens och övriga dialogformer.
Beslut om verksamhetsplanen

6.
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7.

Förslag från utredningar
som berör rådet
Diskussion om hur förslag
från utredningar ska hanteras
och diskuteras i rådet

8.

Extramöte under hösten
Förslagen tidpunkt:
19/10 kl. 14-15.30
Beslut om extra möte, tidpunkt och innehåll

9.

Övriga frågor

Föredragande
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Beslut/åtgärd etc.

Viktoria deltar på möte med Svensk
förening för anestesi- och intensivvård
som Socialstyrelsen bokat in, för en
uppföljande diskussion med anledning
av ärende om utökad utbildning inom
intensiv- och anestesisjukvård.
Ann-Marie Wennberg Larkö En generell diskussion om hur förslag
från utredningar ska hanteras och disViktoria Svensson
kuteras i rådet fördes. Ska sådana frågor tas upp i rådet för gemensam diskussion, bör rådet göra gemensamma
ställningstaganden eller eventuellt formulera egna remissvar?
Rådet menade att de inte ska lämna
formella remissvar. Förslag som ligger nära rådets kärnverksamhet bör
diskuteras i rådet och rådet kan
komma att uttala sig om dem.
Kansliet omvärldsbevakar löpande
och lyfter fram viktiga förslag till rådet. När i tid förslag ska tas upp i rådet diskuterades inte (när betänkande
lämnas, när förslag går ut på remiss
eller efter remissperiodens slut?).
Beslut: Rådet ska inte avge egna remissvar.
Ann-Marie Wennberg Larkö Föreslagen tidpunkt för extramöte i
oktober den 19/10 fungerade inte för
alla rådsledamöter.
Förslag på innehåll för extramötet
fastställdes: att färdigställa analysen
om konsekvenser och lärdomar på
grund av covid-19, samt kort status
gällande regionala möten, arbetsprocess mellan mötena samt frågan om
AT och BT för läkare.
Beslut: Ytterligare ett alternativt datumförslag skickas ut, för att därefter
besluta om den tid som passar flest.
Ann-Marie Wennberg Larkö Viktoria berättade kort om den genomförda behovsanalysen (användarintervjuer och effektmåls-workshop)
för rådets webbplats. Resultaten
skickas ut till rådet. Kansliet frågade
om intresse för att delta i användartes-
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10. Mötet summeras och avslutas.

Föredragande
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ter av visuell design i slutet av september (21-25 sept). David Lidin anmälde sig. De som vill anmäla sig till
tester kan göra det per e-post till kansliet.
Ann-Marie tog upp frågan om dimensionering av läkarnas AT och BT.
Väntetiderna till AT har ökat och det
finns risk för att även BT blir en flaskhals. Rådet delade synen på att frågan
är mycket viktig, det saknas nationella
data och det behövs ett samlat grepp
för att stödja regionerna att fördela ansvaret för att möta behovet av AToch BT-platser. Kansliet tillsammans
med rådets ordförande föreslogs bereda frågan.
Ann-Marie tog upp fråga om hur rådet
ska inkludera forskning i sitt uppdrag.
Forskning ger direkt koppling till vårdens kärnverksamhet och rådet behöver framhålla vikten av forskning.
Frågan bereds framöver.
Ann-Marie tog också upp om hur rådet kan jobba mellan rådsmötena.
Ordföranden uppmanade ledamöter att
återkoppla om speciella frågor som de
arbetar med som berör rådet.
Ann-Marie Wennberg Larkö Ann-Marie Wennberg Larkö summerade mötet och tackade alla deltagare.
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