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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 
Ulrika Sundquist, HR-direktör, Region Stockholm 
Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet 
Johan Dabrosin Söderholm, dekan, Linköpings universitet  
Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör Sahl-
grenska universitetssjukhuset, ordförande 
Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet  
Hans Svensson, regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen 
 
Frånvarande/anmält förhinder 
Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen 
Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, region Sörm-
land 

 
Rådskansliet 
Viktoria Svensson, kanslichef 
Cajsa Krabbe, statistiker, mötessekreterare 
Stina Moritz, kommunikatör, mötesfacilitator 
Lena Hellberg, enhetschef 
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Nr Ärende Föredragande Beslut/åtgärd 

1. Mötet öppnas  

 

 

Ann-Marie Wennberg Larkö 

 

Ordförande öppnade mötet och häl-

sade välkommen.  

Lena Hellberg, ny ansvarig enhetschef 

för rådskansliet på Socialstyrelsen, 

presenterades.  

2. Analys av lärdomar och 

konsekvenser för kompe-

tensförsörjningen pga. pan-

demin 

Del två av rådets analys. 

 

Ann-Marie Wennberg Larkö 

Stina Moritz 

Viktoria Svensson 

 

 

Ställningstagande till och diskussion 

om de åtgärdsförslag som föreslagits 

av rådsledamöter före mötet. 

 

Följande åtgärdsförslag beslutade rå-

det ska tas med i analysen: 

- Verka för VULF-avtal för specialist-

sjuksköterskor 

- Stärka samordning mellan lärosäten 

om specialistutbildningar  

- Stärka utveckling och innovation 

inom e-lärande/digital utbildning 

- Stärka samordning om VFU genom 

större samverkanspaket 

- Utveckla utbildning i teamarbete 

- Satsningar på fler utbildningsplatser 

för grundutbildningar behöver åtföljas 

av forskningssatsning 

- Främja utveckling av kompetens 

inom äldrevården 
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Nr Ärende Föredragande Beslut/åtgärd 

3. Uppstartmöten regionala 

vårdkompetensråd – kort 

status 

 

Viktoria Svensson +  

Rådsledamöter som deltagit 

på de första uppstartmötena: 

Lena och Lis – västra 

Johan och Anders – sydöstra 

 

Kort återrapportering från de två 

första genomförda mötena, 7/10 västra 

sjukvårdsregionen, 12/10 sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

Diskussionerna på båda möten har 

landat i att ett regionalt vårdkompe-

tensråd framför allt behöver ta sig an 

strategiska frågor (forum för operativa 

frågor, t.ex. om VFU, finns redan).  

Övervägande positiva omdömen från 

deltagande på mötena; det finns sam-

syn om behov av regionala vårdkom-

petensråd och om nästa steg i proces-

sen. 

4. Arbetsgrupper i rådet Ann-Marie Wennberg Larkö 

 

Inbjudan har gått ut till arbetsgrupper i 

rådet om följande frågor:  

- Konferensinnehåll 

- Fortbildning 

- Samverkan om klinisk forskning 

Följs upp på nästa möte. 

5. Mötet avslutas 

 

Ann-Marie Wennberg Larkö 

 

Nästa ordinarie möte är den 25/11. 

Förslag på innehåll fanns med i dag-

ordningen för dagens möte. 

Ann-Marie påtalade att ledamöter 

gärna får höra av sig med synpunkter 

och förslag på ytterligare punkter att 

ta upp. Dagordning skickas ut nästa 

vecka 

Mötet avslutades. 
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