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Nr Ärende / Underlag Föredragande Diskussion och beslut 

1. Mötet öppnas  

Dagordningen fastställs 

 

Ann-Marie Wennberg Larkö 

 

Övriga frågor anmäldes: 

1. Ann-Marie: Förslag om ett kort ex-

tra rådsmöte under våren. 

2. Viktoria: Information om att poli-

tiska ledningen vid S- och U-dep öns-

kat ett möte med Ann-Marie. Tid-

punkt inte bestämd. 

2. Analys av lärdomar och 

konsekvenser för kompe-

tensförsörjningen pga. pan-

demin 

Synpunkter på och beslut om 

PM och debattartikel. 

Underlag:  

PM och debattartikel. 

Ann-Marie Wennberg Larkö 

Viktoria Svensson 

Stina Moritz 

 

Viktoria och Stina presenterade ge-

nomförda ändringar på promemoria 

och debattartikel. 

Ställningstagande till inkomna syn-

punkter inklusive förslag på ytterli-

gare åtgärdsförslag. Beslut om dessa.  

Ann-Marie fick rådets mandat att god-

känna reviderade versioner.  

Beslut om planerad publicering 1 de-

cember. Beslut om prioriteringsord-

ning för debattartikeln Beslut att Ann-

Marie är primär talesperson, men att 

övriga rådsledamöter också är beredda 

på att kontaktas (t.ex. av lokal media 

eller branschtidningar).  

Beslut att analysen skickas ut brett till 

berörda i regioner, kommuner, lärosä-

ten (inklusive politiskt ansvariga i reg-

ion- och kommunstyrelser), social- 

och utbildningsdepartementen samt 

till deltagarna vid uppstartsmötena i 

sjukvårdsregionerna.   
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3. Uppstartsmöten regionala 

vårdkompetensråd 

Summering av fem genom-

förda möten.  

Korta inspel från rådsledamö-

ter om konklusioner från mö-

tena och nästa steg.  

Kort diskussion om dubbla 

roller för rådsledamöter. 

Underlag:  

Uppstartsmöten, summering 

efter fyra möten. 

Karina Kight, Beda Anders-

son, Governo 

Rådsledamöter som deltagit 

på uppstartsmötena 

Viktoria Svensson 

En summering av de fem genomförda 

mötena presenterades av Governo. 

Rådsledamöter som deltagit på re-

spektive uppstartsmöte summerade 

rmötet och beslutet om nästa steg.  

Några särskilda inspel:  

Lis, om kommunernas representation: 

fokus bör vara att representera kom-

munal hälso och sjukvård, istället för 

att representera de enskilda kommu-

nerna. Lis och David planerar att 

sprida detta.  

Johan, från sydöstra regionen: finns 

det grundkrav som alla regionala 

vårdkompetensråd behöver möta upp 

till?  

Diskussion fördes i rådet om ledamö-

ter i nationella rådet också kan delta i 

de regionala råden. Detta kan vara en 

fördel, särskilt i uppstartsfasen, men 

man behöver i så fall hålla isär rol-

lerna. Alla rådsledamöter är inte in-

ställda på dubbla roller. Frågan tas 

upp igen på nästa rådsmöte då upp-

följning av etableringen av regionala 

vårdkompetensråd ska diskuteras. 

Viktoria informerade om att det sista 

uppstartsmötet i södra regionen äger 

rum 15/12. 

Summering av uppstartsmötena 

skickas därefter ut till alla aktörer i de 

sex regionerna, för transparens och lä-

rande om uppstartsprocessen mellan 

sjukvårdsregionerna. 

4. Läkarflöde samt dimension-

ering av läkarnas AT och 

BT 

Rådets synpunkter på resultat 

läkarflöde, underlag om 

AT/BT samt kansliets förslag 

på fortsatt arbete. 

Underlag:  

Preliminära resultat läkar-

flöde. 

Påbörjad analys behov av di-

mensionering av AT och BT. 

Cajsa Krabbe 

Olivia Wigzell 

Johan Dabrosin Söderholm 

 

Cajsa presenterade delresultat för lä-

karflödet, från examen till legitimat-

ion, samt plan för fortsatt arbete (spe-

cialisering, forskarexamina). Tidplan 

för färdigställande av flödet och publi-

cering av faktablad blir Q1 2021.  

Rådet framförde några frågor och syn-

punkter. 

Dimensionering av AT och BT: Olivia 

Wigzell introducerade punkten och 

beskrev utmaningar och behov av nat-
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ionell samordning för att hitta lös-

ningar. Vad är en rimlig väntetid? Hur 

många AT och BT-platser behövs? 

Hur ska ansvaret fördelas mellan reg-

ionerna? Samsyn om åtgärder? SKR 

och Sveriges Läkarförbund har inlett 

partsgemensamt arbete. Ett möte med 

SKR skulle kunna vara ett första steg. 

Johan D Söderholm föreslog att en ar-

betsgrupp med rådsledamöter samt ex-

terna aktörer (SLF, SLS, SKR och So-

cialstyrelsen) bildas föra att tillsam-

mans driva arbetet vidare.  

Diskussion i rådet och beslut att 

skicka ut förfrågan till övriga aktörer 

om intresse för deltagande i arbets-

grupp. 

5. Rådets webbplats 

Presentation av struktur, inne-

håll och design av rådets 

webbplats. 

Förankring i rådet. 

Underlag: 

Insikter från behovskartlägg-

ning och användartester.  

Christina Loord-Ullberg  

 

Christina presenterade hur rådets 

webbplats kommer att se ut. Webb-

platsen blir en systerwebb till social-

styrelsen.se och lansering är planerad 

till maj/juni 2021. 

Synpunkt från rådet (Anders, UKÄ): 

viktigt att webbplatsen avspeglar det 

sektorsöverbryggande samarbetet och 

även inkluderar bilder från utbild-

ningsverksamhet.  

6. Konferens, planering 

Beslut om tidpunkt och plane-

ring för konferens. 

Underlag:  

Planering och förslag på tid-

punkt för konferens. 

Stina Moritz 

 

 

Stina presenterade planering och syfte 

med rådets konferens som ska arran-

geras under 2021. 

Flera rådsledamöter tyckte att denna 

första konferens skulle fokusera på 

samarbetet mellan det nationella och 

de regionala råden. Stina och Ann-

Marie föreslog att vi håller fast vid 

den ursprungliga idén med konferen-

sen som en bred arena för dialog med 

rådets målgrupper, men att en del av 

konferensen kan ha fokus på lärande 

mellan de regionala vårdkompetensrå-

den. En lärandedialog mellan de reg-

ionala råden kan också genomföras 

som en separat aktivitet och påbörjas 

under våren.  

Planering för konferensens innehåll 

fortsätter i arbetsgruppen.  
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Beslut om föreslagen planering samt 

datum för konferensen: 24 september. 

7. Utvecklad resultatstyrning 

lärosäten   

Principiell diskussion om rå-

dets uppdrag att lämna bedöm-

ningar av behov av utbil-

dade/dimensionering av ut-

bildning på nationell nivå i re-

lation till den resultatstyrning 

av lärosäten om vissa yrkesex-

amina som U-dep initierat.  

Underlag:  

Förfrågan från Utbildningsde-

partementet till lärosäten att 

inkomma med bedömning om 

mål för antal examina för 

vissa yrkesgrupper för 2021-

2024  

 

Lena Mårtensson 

Viktoria Svensson 

Lena Mårtensson redogjorde för dis-

kussion och synpunkter på den för-

ändrade resultatstyrningen för lärosä-

ten och hur den relaterar till rådets 

(och de kommande regionala rådens) 

uppdrag, från möten som Utbildnings-

departementet kallat lärosäten till, 

samt från diskussioner i rådet mellan 

lärosätesrepresentanterna och UKÄ.  

Svårigheter med att möta behoven av 

VFU fördes fram, särskilt nu under 

pandemin.  

U-dep har gett besked att regeringen 

inte kan vänta på rådets bedömningar. 

För kommande målperioder kan rådets 

bedömningar beaktas. 

Rådets lärosätesrepresentanter fram-

förde att det är olyckligt att det endast 

är en del av förslaget från STRUT-ut-

redningen som realiseras och att styr-

ning mot mål för antal examina är en 

förändring som kräver en utvecklad 

dialog. 

Viktoria framför rådets synpunkter på 

nytt möte med U- och S-dep och åter-

kopplar tillbaka till rådet.  

8. Analys om fler kompetenser 

till rådet 

Rådets inspel till Socialstyrel-

sens preliminära analys och 

förslag om hur rådets verk-

samhet kan inkludera icke-

högskoleutbildade yrkesgrup-

per. 

Underlag:  

Preliminär analys och förslag 

om hur rådets verksamhet kan 

inkludera icke-högskoleutbil-

dade yrkesgrupper. 

 

Susanne Bergman 

 

Susanne presenterade Socialstyrelsens 

preliminära analys och förslag om hur 

rådets verksamhet föreslås omfatta 

vissa kompetensfrågor avseende grup-

pen undersköterskor och specialistun-

dersköterskor (usk/susk) från 2022. 

Det finns befintliga samverkansorgan 

för usk/susk som rådet och de region-

ala råden föreslås samverka med.   

Förslaget lämnas till Socialdeparte-

mentet i februari 2021 som en del av 

den årliga redovisningen av rådets 

verksamhet. 

Rådet var positiva till förslaget och 

den föreslagna avgränsningen i rådets 

verksamhet för undersköterskor och 

specialistundersköterskor. 
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 Paus 14.25 – 14.30  

9. Information från UKÄ: 

1) Examenstillstånd för den 

nya läkarutbildningen och be-

dömarnas nationella bild av lä-

karutbildningen  

 

2) UKÄ:s kommande utvärde-

ringar av utbildningar inom 

hälso- och sjukvården 

 

Underlag: 

Nationell bild läkarutbild-

ningen (Bedömargruppen för 

examenstillstånd ny läkarut-

bildning) 

 

Anders Söderholm 

Charlotte Ejsing, UKÄ 

Lisa Jämtsved Lundmark, 

UKÄ 

 

UKÄ berättade om den nya läkarexa-

men och vad som kommit fram i exa-

mensansökningarna från lärosätena. 

En särskilt utvald bedömargrupp har 

granskat ansökningarna och presente-

rat en nationell bild av den nya läkar-

utbildningen. UKÄ informerade också 

om kommande utvärderingar av speci-

alistsköterskeutbildningen och sjuk-

sköterskeutbildningen.  

Diskussion och frågor från rådet.  

10. Ärenden och inspel till rådet 

Nytt ärende om digital kompe-

tens, från Svenska Läkaresäll-

skapet (SLS). 

Rådets svar på ärendet.  

Ställningstagande till om digi-

tal kompetens i utbildning är 

något som rådet vill driva.  

Information om inspel från 

med bl.a. Nämnden för funkt-

ionshindersfrågor, Äldrerådet, 

ST-rådet. Möte med Life Sci-

ence kontoret. 

Underlag: 

Ärenden och inspel till rådet, 

nov 2020. Ärende om digital 

kompetens från SLS. 

Viktoria Svensson 

Ann-Marie Wennberg Larkö 

 

Ärendet från SLS om behov av stärkt 

digital kompetens i vården och speci-

fikt i läkarutbildningen diskuterades.  

Rådet enades om att i svaret till SLS 

meddela att rådet beslutat att framöver 

verka för att utveckla grundutbild-

ningar i e-hälsa och medicinsk in-

formation (inkluderat åtgärdsförslag i 

rådets pandemianalys). 

Det betonades att det är lärosätena 

som har utbildningsansvaret.  

Socialstyrelsen har kompetens om e-

hälsa och informatik att erbjuda i ett 

fortsatt arbete. 

Ann-Marie informerade om möte med 

Life Science-kontorets samverkans-

grupp den 16/12 då flera rådsledamö-

ter deltar. Syftet är att diskutera berö-

ringspunkter mellan rådets arbete och 

Life Science-strategin om kompetens-

försörjningen och klinisk forskning.  

Viktoria berättade kort om inspel från 

Socialstyrelsens brukarråd; råds-

kansliet har deltagit på möten under 

hösten. Bra att rådskansliet för lö-

pande dialog med dessa forum för att 



 
 

 

 2020-12-11 Dnr 3.5-768/2020 6(6) 

 

Nr Ärende / Underlag Föredragande Diskussion och beslut 

få in patientperspektiv på rådets ar-

bete. 

11. Arbetsgrupper i rådet 

Deltagande i arbetsgrupperna 

för konferens innehåll,  fort-

bildning och samverkan om 

klinisk forskning.  

Arbetsformer för arbetsgrup-

perna. 

Ann-Marie Wennberg Larkö 

Viktoria Svensson 

 

Rådsledamöter som anmält intresse att 

delta i de olika arbetsgrupperna pre-

senterades och en sammankallande 

per grupp utsågs:  

1) Konferens innehåll: Stina och Ann-

Marie 

2) Fortbildning: Lena 

3) Klinisk forskning: Jonas 

4) Dimensionering AT/BT: Johan.   

Ulrika anmälde sig till denna grupp. 

Kansliet tar fram förslag på inbjudan 

till externa aktörer. 

Rådet föreslog en femte arbetsgrupp 

om VFU/klinisk praktik, även till den 

bör externa aktörer bjudas in. Kerstin, 

Lis, Hans och Lena anmälde sig till 

denna grupp. Kansliet kan stödja med 

att hitta tid för möten. 

Viktoria presenterade några utgångs-

punkter för arbetsformer inklusive 

rådskansliets medverkan i grupperna. 

Arbetsformerna får utvecklas i takt 

med att arbetet kommer igång. 

Kerstin informerade om att lärosätes-

representanterna i rådet har en arbets-

grupp under SUHF som är bra att 

känna till. 

12. Övriga frågor Ann-Marie Wennberg Larkö 

Viktoria Svensson 

Beslut om kort extra rådsmöte, 1,5 

timme under mars. Förslag på datum 

skickas ut till rådet inom kort. 

13. Nästa möte 

Nästa möte 14/1 ca 10-15.30 

(digitalt möte). 

Synpunkter på preliminärt in-

nehåll. 

Ann-Marie Wennberg Larkö 

 

Preliminärt innehåll för rådsmötet 

14/1 presenterades. Rådet samtyckte 

till planeringen. 

- Uppföljning verksamhetsplan 

- Årlig rapportering till regeringen 

- Plan för uppföljning av etablering av 

regionala vårdkompetensråd 

- Kortsiktiga prognoser examinerade 

- Verksamhetsplanering 2021 

14.  Mötet avslutas Ann-Marie Wennberg Larkö 

 

Ann-Marie tackade alla och avslutade 

mötet. 

 


