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Ämne 
Möte Nationella vårdkompetensrådet  

 

Datum 
2021-01-14  

Tid 

10.00 – 15.30 
 
 Sekreterare 

Sofia Leijon, rådskansliet 
Justerat av 
Alla rådsledamöter 

Plats 
Distansmöte Teams 

Ordförande Ann-Marie Wennberg Larkö 
 
Ledamöter som deltog på mötet: Anders Söderholm, David Lidin, Johan Dabrosin Söderholm, Jonas Appelberg, Katrine Riklund, Ker-
stin Tham, Lena Mårtensson, Lis Palm, Monika Samuelsson, Olivia Wigzell, Roger Klinth, Ulrika Sundquist 
 
Deltagande från rådskansliet Stina Moritz, Cajsa Krabbe, Sofia Leijon, Malin Nylén Bolinder, Lena Hellberg, Karin Dunér Lindqvist 
 
Övriga deltagare: Karina Kight och Beda Andersson, Governo (punkt 5); Jonas Öhlin och Karin Holmvall, UKÄ (punkt 6) 

 

 

 

Nationella vårdkompetensrådet, Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm   Telefon via Socialstyrelsens växel 075-247 30 00 

E-post nationella.vardkompetensradet@socialstyrelsen.se  www.socialstyrelsen.se/vardkompetensradet 

 

Nr Ärende / Underlag Föredragande Diskussion och beslut 

1. Mötet öppnades  

Dagordningen fastställdes 

 

Ann-Marie Wennberg Larkö 

 

Presentation av kommande kanslichef 

Malin Nylén Bolinder samt den nya 

kanslimedarbetaren Karin Dunér  

Lindqvist  

2. Inspel till rådet från Social-

departementet och Utbild-

ningsdepartementet 

Lena Hellberg 

 

Lena Hellberg berättade att kansliet 

har haft en föredragning av rådets 

pandemianalys, Pandemi och kompe-

tensförsörjningen, för några personer 

på Socialdepartementet och Utbild-

ningsdepartementet inkl. sakkunniga. 

Politiskt sakkunnig till socialministern 

förmedlade bl.a. att man är nöjd med 

att arbetet i rådet har kommit igång 

trots pandemin och förmedlade också 

höga förväntningar på fortsatt arbete. 

Diskussion bland ledamöterna om hur 

rådet kan möta upp förväntningarna 

från departementen. 

 

3. Uppföljning verksamhets-

plan 2020 

Synpunkter och diskussion 

Underlag:  

Uppföljning Nationella vård-

kompetensrådets verksamhets-

plan 2020 

Ann-Marie Wennberg Larkö 

 

Kortare gemensam reflektion om lär-

domar efter rådets första verksam-

hetsår. Ledamöter lyfte bland annat 

behov av att prioritera aktiviteter och 

hålla sig till uppsatta målområden. 

Diskussion om att mäta effekter uti-

från beslutsfattande hos sjukvårdshu-

vudmän och lärosäten. Uppstart av 

regionala råd lyftes som ett viktigt fo-

rum för att ge effekt på lokal nivå. Rå-

dets arbetsgrupper ses som betydande 

för det fortsatta arbetet. Inspel om hur 

UKÄ kan hitta modell för avrop till 

rådskansliet.  
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Nr Ärende / Underlag Föredragande Diskussion och beslut 

 

4. Årlig rapportering till rege-

ringen 

Synpunkter och diskussion 

Underlag:  

Utkast Årsrapport 2020 

Lena Hellberg 

 

Socialstyrelsen lämnar årlig rapport 

om rådets verksamhet till Regerings-

kansliet. Inspel från ledamot om for-

mulering gällande snabbutbildad per-

sonal och patientsäkerhet i rapporten. 

Socialstyrelsen stämmer av med de-

partementen om rådsordförande Ann-

Maries deltagande vid eventuell före-

dragning i samband med avrapporte-

ring. 

 

5. Plan för uppföljning av eta-

blering av regionala vård-

kompetensråd 

 

Underlag:  

Modell för uppföljning och lä-

rande - etablering av regionala 

vårdkompetensråd 

Karina Kight och Beda An-

dersson, Governo 

 

Presentation och diskussion om mo-

dell för uppföljning. 

 

Beslut:  

 godkände föreslagen plan för 

uppföljning, prioritering och 

stöd till regionala råden 

 rådet beslutade att etablera en 

arbetsgrupp för samordningen 

kring de regionala råden (Ro-

ger, Lis, Jonas A, Kerstin). 

Governo sammankallar till 

kommande möte 

 

 

6. Kortsiktiga prognoser exa-

minerade  

 

Underlag:  

Faktablad, kortsiktiga progno-

ser 

Jonas Öhlin och Karin 

Holmvall, UKÄ 

 

Presentation av 1) kortsiktiga progno-

ser nationellt och regionalt som UKÄ 

utarbetat samt 2) kommande underlag 

för planerat utbildningsutbud och ut-

bildningsvolymer, för exempelvis exa-

minerade specialist-sjuksköterskor. 

 

I diskussionen om kortsiktiga progno-

ser lyftes behovet att tydliggöra att det 

är produktionsprognoser gällande ut-

bildade snarare än tillgångsprognoser.  

 

Beslut: med ovannämnda tydliggö-

rande ställde sig rådet bakom publice-

ring av kortsiktiga prognoser. 
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7. Förslag på kriterier för ord-

ningsföljd yrkesgrupper för 

kommande statistikflöden 

Underlag: 

Förslag prioriteringsordning 

statistikflöden 

Cajsa Krabbe 

 

Cajsa berättade om förslag på krite-

rier. Önskemål från ledamöter om 

tidsplan gällande yrkesgrupper och 

statistikflöden. Diskussion om att pri-

oritera yrkesgrupper relaterade till 

pandemin. 

 

Beslut: kriterier för prioriteringsord-

ningen godkändes enligt förslaget. 

 

8. Rapport från arbetsgrup-

perna 

 

Sammankallande rådsleda-

möterna för respektive 

grupp: Lena Mårtensson, Jo-

han Dabrosin Söderholm, 

Stina Moritz, Jonas Appel-

berg och Lis Palm 

 

Kort lägesrapport från sammankal-

lande i respektive arbetsgrupp 

- Fortbildning 

- AT/BT 

- Konferensens innehåll 

- Klinisk forskning 

- VFU/Klinisk praktik 

Två av arbetsgrupperna har haft ett el-

ler flera möten. Övriga har första möte 

planerat eller under planering. 

 

 

9. Verksamhetsplanering 2021 

Genomgång av aktiviteter/in-

satser som rådet formulerat se-

dan tidigare och diskussion 

om nya aktiviteter 

 

Underlag: 

Underlag till verksamhetspla-

nering för 2021  

Ann-Marie Wennberg Larkö 

Lena Hellberg 

Stina Moritz 

 

Stina berättade att det under målom-

råde 1 finns behov av konkreta för-

slag. Målområde 2 och 3 hanteras 

fortlöpande av kansliet och rådet. In-

spel från ledamöter om att rådet bör ta 

sig an områden som övergången från 

student till nyanställd samt behoven 

av forskarutbildade lärare för att möj-

liggöra fler utbildningsplatser. Rådet 

lyfte även arbetsgruppernas roll för att 

driva på arbetet inom olika sakfrågor 

samt vikten av att finna goda modeller 

för samverkan. 

 

Beslut: kansliet i samarbete med Ann-

Marie återkommer med förslag till 

VP-21. Därefter möjligt för ledamöter 

att lämna synpunkter skriftligt. 

 

10. Uppföljning av rådets första 

samlade bedömning 

Kort diskussion och utvärde-

ring av analysen ”Pandemin 

och kompetensförsörjningen”.  

Ann-Marie Wennberg Larkö 

 

 

Exempel på reflektioner från ledamö-

ter:  

 Förslag om att bli ”vassare” i 

kommande bedömningar, men 

samtidigt insikt om aktörernas 
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olika förutsättningar och 

ibland svårighet att hitta sam-

stämmighet i vissa frågor   

 Rådet har med analysen funnit 

en lämplig metod för skriv-

ning av kommande bedöm-

ningar 

 Betona mer hur rådets bedöm-

ningar kan användas i föränd-

ringsarbeten 

 När de sjukvårdsregionala rå-

den är etablerade bör interakt-

ionen med dessa öka i arbetet 

med rådets bedömningar 

 

11. Ärenden till rådet 

Nominering och diskussion 

om kandidater till UKÄ:s råd-

givande grupp för tematisk ut-

värdering av sjuksköterskeut-

bildningar 

 

Underlag: 

Inbjudan att nominera kandi-

dat till UKÄ:s rådgivande 

grupp  

Ann-Marie Wennberg Larkö 

 

Cajsa gav bakgrund samt information 

om att kansliet samordnar nomine-

ringarna med SUHF. Rådsledamöter 

nominerade följande personer: 

- Maria Gradin (avdelningschef Ut-

bildningscentrum, Region Örebro län) 

- Margareta Bachrack Lindström (pro-

rektor Linköping universitet) 

- Susanne Georgsson (rektor Röda 

korsets högskola, Stockholm), dock 

ännu inte tillfrågad vid tiden för mötet 

Information att ledamöter kan in-

komma skriftligt med ytterligare no-

mineringar till kansliet, senast 15/1. 

 

12. Övriga frågor Ann-Marie Wennberg Larkö 

 

Inga övriga frågor. 

13. Nästa möte 

Nästa möte 29 mars 

Nästa heldagsmöte 6 maj 

Ann-Marie Wennberg Larkö 

 

Beslut om innehåll extramöte mars 

- Beslut om VP21 

- Uppföljning regionala vårdkom-

petensråd 

- Lägesrapport från arbetsgrupperna 

- Konferens 24 september 

- Läkarflöde 

14.  Mötet avslutas Ann-Marie Wennberg Larkö 

 

Ann-Marie tackade alla och avslutade 

mötet. 

 

 


