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Ämne 
Möte Nationella vårdkompetensrådet  
 

Datum 
2021-11-17 

Tid 
10.00 - 15.30 
 
 Upprättat av 

Cajsa Krabbe 
Justerat av 
Alla rådsledamöter 

Hybridmöte 
 

Ordförande: Ann-Marie Wennberg Larkö 
 
Ledamöter: Jonas Appelberg, Johan Dabrosin Söderholm, Roger Klinth, David Lidin, Lena Mårtensson, Lis Palm, Katrine Riklund, Mo-
nika Samuelsson, Ulrika Sundquist, Hans Svensson (frånvarande), Anders Söderholm, Kerstin Tham och Olivia Wigzell 
 
Rådskansliet: Karin Dunér Lindqvist, Cajsa Krabbe, Sofia Leijon, Stina Moritz, Malin Nylén Bolinder och Jules Bergman. 
 
Övriga: Lena Hellberg (vissa punkter), Magnus Isakson och Åke Åkesson (punkt 4)  
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Nr Ärende / Underlag Föredragande  Kommentar 

1. Mötet öppnades  
 

Ann-Marie Wennberg Larkö 
 

Ordförande hälsade välkommen och 
dagordningen fastställdes. Inga övriga 
frågor anmäldes. 

2. Genomgång av regerings-
uppdraget och om regering-
ens utgångspunkter i refor-
men God och nära vård 

Malin Nylén Bolinder 
 

Malin Nylén Bolinder presenterade  
regeringsuppdraget och  regeringens 
reformer på området. 

3. Hur ska rådet arbeta med 
regeringsuppdraget? 
 

Ann-Marie Wennberg Larkö, 
mfl. 
 

Genomgång av förslag till arbetssätt 
för regeringsuppdraget som den råds-
interna arbetsgruppen tagit fram. Rå-
det enades om att  befintliga rådsar-
betsgrupper  är navet för arbetet med 
regeringsuppdraget. Den rådsinterna 
arbetsgruppen kvarstår för övergri-
pande planering och styrning.  

4. Svensk förening för allmän-
medicin (SFAM) och Di-
striktläkarföreningen (DLF) 
pratar om utmaningar och 
möjligheter med kompetens-
försörjning i primärvården i 
relation till rådets uppdrag 
 

Magnus Isakson, Åke Åkes-
son 

De inbjudna gästerna delade med sig 
av sina perspektiv på utmaningar och 
möjligheter i primärvården samt pre-
senterade Borgholmsmodellen.  
 

5. Diskussion i befintliga ar-
betsgrupper om vad som be-
höver göras i respektive 
grupp inför delrapport i maj 
2022 
 

Arbetsgruppsdiskussion 
Återrapportering och sum-
mering i plenum 
 

Diskussion i mindre grupper och ef-
terföljande diskussion.  
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Nr Ärende / Underlag Föredragande  Kommentar 

6. Information om pandemi-
analysen del 2  

Sofia Leijon 
 

Sofia Leijon presenterade  utkast till 
kommande pandemianalys.  
Beslut: kansliet återkommer till rådet 
med utkast som utgår från presenterat 
material. 
 

7. Rådets bedömningar och re-
kommendationer 2021 
 
 

Ann-Marie Wennberg Larkö 
 

Diskussion om inkomna inspel från 
arbetsgrupperna gällande publicering 
av rådets bedömningar och rekom-
mendationer.  
Beslut: fortsatt arbete som rådet åter-
kommer till 2022  

8. Beslut av samverkansmodell 
för samverkan mellan reg-
ionala råden och nationella 
rådet  
 

Stina Moritz 
 

Stina Moritz presenterade beslutsun-
derlaget om samverkansmodell.  
Beslut: rådet ställer sig bakom doku-
mentet, med ett tillägg om information 
för kännedom till de regionala råden.  

9. Rådets verksamhet 2022 
Genomgång av utestående 
punkter i VP21 
Inriktning för arbetet 2022 

Ann-Marie Wennberg Larkö, 
Malin Nylén Bolinder  

Diskussion om verksamhetsplanen. 
Beslut: kansliet iordningställer ett ut-
kast till rådets första möte 2022 uti-
från föreliggande diskussion. 

10. Nya publiceringar/uppdrag 
A) AT/BT-arbetsgruppens 
rapport 
B) Frågor maa av publicering 
av BMA-flödet 
C) Regeringsuppdrag till 
Myndigheten för arbetsmiljö-
kunskap 

Rådskansliet, Johan Dabro-
sin Söderholm, mfl. 
 

Presentation av arbetsgruppens kom-
mande rapport, diskussion om BMA-
flödet och information om Myndig-
heten för arbetsmiljökunskaps upp-
drag att samordna insatser för att 
främja företagshälsovårdens kompe-
tensförsörjning avseende läkare, där 
rådet är en samverkanspart    

11. Övriga frågor Ann-Marie Wennberg Larkö 
 

Inga övriga frågor. 

12. Nästa möte 
 

Ann-Marie Wennberg Larkö 
 

Nästa möte är den 15 februari 2022. 
Utgångspunkten är ett fysiskt möte. 
Möjlighet att delta digitalt kommer 
dock att finnas, med vissa begräns-
ningar.  
 

13. Mötet avslutas Ann-Marie Wennberg Larkö 
 

Ordförande tackade alla deltagare och 
avslutade mötet. 

 


