
Regionalt vårdkompetensråd Sydöstra



Nationellt vårdkompetensråd





Regionala vårdkompetensråd inom varje 
sjukvårdsregionalt område föreslås:

Befintlig samverkan mellan regional och kommunal hälso- och sjukvården 
samt högskolan behöver utvecklas

• De regionala vårdkompetensråden föreslås ansvara för samverkan mellan 
huvudaktörerna i varje sjukvårdsregion

• Regionerna, lärosätena och kommunerna bör gemensamt ansvara för de 
regionala vårdkompetensråden

• Viktig förutsättning: ömsesidig förståelse för varandras olika uppdrag, 
förutsättningar, prioriteringar och behov

• Aktörerna deltar på lika villkor
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Övergripande uppdrag 
föreslås vara att:
• Främja dialog och samverkan 

mellan berörda aktörer på 
sjukvårdsregional nivå

• Samla och föra dialog om 
huvudmännens 
kompetensbehov och om 
kompetensförsörjning till 
lärosätena

• Samordna arbetet med det 
gemensamma 
utbildningsuppdraget (VFU) för 
alla relevanta utbildningar

• Samverka och föra dialog med 
det nationella rådet

• Samverka med övriga regionala 
vårdkompetensråd
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Uppstartsmöte RVKR 12 oktober 2020







Omstart RVKR 8 oktober 2021



Syfte

• Skapa goda förutsättningar för långsiktig strategisk samverkan när 
det gäller vårdkompetensförsörjning kopplat till utbildning samt till 
hälso- och sjukvårdens utförare/aktörer och lärosätena i 
Östergötlands-, Jönköpings- och Kalmar län.
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Uppdrag

Förslag:

Fortsatt diskussion kring syfte och uppdrag på mötet 211130



Vad ser vi för kompetensförsörjningsutmaningar på 
lång sikt?

• Kompetenta lärare och akademisk kompetens inom kommunerna

• Lärar- och forskarkompetens på universiteten så att utbildning kan 
bedrivas

• Begränsningar i lag och avtal som förhindrar samverkan om tjänster



Vilka områden behövs prioriteras?

Svar från gruppdiskussioner:

• 24/7-verksamheten

• VFU med avtal för alla professioner - region, kommun

• Nära vård samverkan mellan kommunerna och regionerna, stor 
påverkan på kompetensförsörjningen

• Relevanta dialogvägar

• Kombinationstjänster – mellan regioner

• Framtida professionsbehov

• Samma villkor och krav för privata aktörer ex gällande VFU

• Frågor av nationell karaktär: förenade tjänster för andra än läkare, 
VUB nationellt intag samt hyrbolagsproblematiken 

• God representation från kommunerna viktigt



Kommande möten och fokus RVKR

• Nästa möte 30 november 2021

• 2 st föreslagna möten under våren 2022

• Fortsätta bygga relationer och tillit

• Skapa ömsesidig förståelse för varandras olika uppdrag, 
förutsättningar, prioriteringar och behov

• Bredare representation från kommunerna

• Komma igång med några få men viktiga gemensamma frågor


