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10.00 - 15.30

Ordförande Ann-Marie Wennberg Larkö
Ledamöter Jonas Appelberg, Johan Dabrosin Söderholm, Roger Klinth, David Lidin, Lena Mårtensson, Lis Palm, Monika Samuelsson,
Ulrika Sundquist, Hans Svensson, Anders Söderholm, Kerstin Tham och Olivia Wigzell. Frånvarande: Katrine Riklund.
Rådskansliet Karin Dunér Lindquist, Cajsa Krabbe, Sofia Leijon, Stina Moritz och Malin Nylén Bolinder
Övriga: Karin Holmvall, UKÄ; Siri Lindqvist Ståhle, Marianne Svensson, Linn Wallén, Vård- och omsorgsanalys; Patrik Hidefjäll, Lena
Hellberg, Socialstyrelsen

Nr

Ärende / Underlag

Föredragande

1.

Mötet öppnades

Ann-Marie Wennberg Larkö Ann-Marie hälsade välkommen. Inga
övriga frågor.

2.

Ändring av Socialstyrelsens
instruktion avseende vårdkompetensrådets uppdrag
Information

Malin Nylén Bolinder

Nationella vårdkompetensrådets uppdrag regleras fr.o.m. den 1 juni 2021 i
Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

3.

Karin Holmvall, UKÄ
Besök från UKÄ
Information om rådets medverkan i UKÄ:s regeringsuppdrag om att föreslå fler vägar
till vårdyrken
Stina Moritz
Rådets nya webbplats presenteras

Presentation av uppdraget och diskussion om fortsatt dialog med rådet,
bland annat genom arbetsgrupperna.

4.

Diskussion och beslut

Presentation av rådets nya webbplats
inklusive olika funktioner och presentationer av diverse underlag och fakta.
Stina Moritz och arbetsgrupp Diskussion om förslag på deltagare i
för konferens
rådets konferens.

5.

Program till rådets konferens 2021
Synpunkter på programmet
och lägesrapport

6.

Avrapportering från arbets- Ansvariga för respektive arbetsgrupper
grupperna
Varje arbetsgrupp ger en kort
statusrapport (1-2 min).

7.

Nationella vårdkompetensrådets samverkan med de
regionala råden
Synpunkter och diskussion på
förhållandet mellan NVKR
och de regionala råden

Malin Nylén Bolinder

- VFU (Lis P) Kort info om samverkansavtal VGR (10 min)
- AT/BT (Johan DS)
- Klinisk forskning (Jonas A)
- Fortbildning (Lena M)
- Regionala råden (Malin NB)
Diskussion om hur samverkan och
kommunikation mellan det nationella
och de regionala vårdkompetensråden
ska ske. Rådet återkommer till frågan
efter sommaren.
Beslut att gå vidare med arbetet tillsammans med Governo.
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Diskussion och beslut

8.

Besök från Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys
Presentation av preliminära resultat och slutsatser för gemensam diskussion med rådet
om tänkbara rekommendationer

Siri Lindqvist Ståhle, Marianne Svensson och Linn
Wallén, Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterade slutsatser om kompetensförsörjning i glesbygd och tillgänglighet till primärvård i Sveriges
landsbygder och fick även inspel av
rådsledamöterna.

9.

Cajsa Krabbe och Malin NyNya publiceringar
Information om kommande ar- lén Bolinder
bete med statistiska/kvalitativa
underlag
10. Besök från Socialstyrelsen
Patrik Hidefjäll, SocialstyrelFrågor till rådet om uppdämda sen
vårdbehov från Socialstyrelsen

11.

Uppföljning av läkarflödet
Reaktioner från publicering
samt hur tar vi oss an analysarbetet av statistikflödet

12.

Övriga frågor

Cajsa Krabbe och Johan
Dabrosin Söderholm

Presentation av sysselsättningsstatistik
per yrke för sjukvårdsregionerna som
ska publiceras inom kort. Redogörelse
för vissa kvalitativa underlag.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av
regeringen att analysera uppdämda
vårdbehov inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ställde frågor av
relevans för uppdraget. Efterföljande
diskussion om kompetensförsörjningsinsatser i vården.
Johan berättade om planerat arbete i
AT/BT-arbetsgruppen, om förslag på
åtgärder för att förebygga flaskhalsar
samt pågående arbete i gruppen som
skulle kunna göra AT-blocken mer
flexibla än idag.
Beslut om att gå vidare enligt planen
för fortsatt analys av läkarflödet.

Ann-Marie Wennberg Larkö Ann-Marie och Lis Palm har intervjuats i Nära vård-podden om rådets
verksamhet och kompetensförsörjning
i omställningen mot nära vård. Lis
Palm deltar i ett nationellt nätverk för
kommunernas socialchefer 25 maj och
pratar om rådets verksamhet.
13. Nästa möte
Ann-Marie Wennberg Larkö Förslag på innehåll för nästa rådsmöte
den 9 september:
Nästa möte är den 9 september
Konferensen 24 september
Förslag på innehåll
Rapport från arbetsgrupperna
Regionala råden
Kvantitativa/kvalitativa underlag
14. Mötet avslutas
Ann-Marie Wennberg Larkö

