
E" samlat grepp! – en konferens om 
aktuella vårdkompetensfrågor

Sveriges universitets- och 
högskoleförbund

The Association of 
Swedish Higher Education Institutions



Välkomna till 
Marie Cederschiöld högskola 

• Enskild högskola, fyra idéburna ägare
• 180 anställda
• 1700 studenter
• 11 professorer
• 200 mkr/år i omsäJning



SyKe: Stärka nätverket och främja erfarenhetsutbyten och 
samverkan mellan lärosätena i aktuella vårdkompetensfrågor.

• Hur kan Ollgången på forskarutbildning öka inom 
vårdområdet?

• Hur kan det interprofessionella lärandet i våra 
utbildningar stärkas?

• Hur kan regional eller naOonell samverkan stärka mindre 
professionsutbildningar?

• Regeringens nya uppdrag Oll NaOonella 
vårdkompetensrådet aJ ta fram en naOonell plan för 
hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning – vad 
innebär det för lärosätena? 

Årlig konferens?

Ett samlat grepp!



Na@onell samverkan kring 
vårdkompetensfrågor

Na#onella vårdkompetensrådet (NVKR) ska bidra #ll 
en god planering av vårdens kompetensförsörjning 
genom a=

• göra samlade bedömningar av 
kompetensförsörjningsbehoven baserade på 
#llgängliga kunskapsunderlag och #llgängliggöra 
sammanställningar av kunskapsunderlag

• stödja beslutsfa=are och andra berörda aktörer 
på na#onell och regional nivå i frågor av 
betydelse för kompetensförsörjningen när det 
gäller hälso- och sjukvårdspersonal

• åstadkomma samverkan mellan och föra dialog 
med berörda aktörer

• stödja de sjukvårdsregionala råden



• Ann-Marie Wennberg Larkö (ordf.), sjukhusdirektör, Sahlgrenska
• Annika Pontén, tf generaldirektör, UKÄ
• Anna-Karin Andershed, prorektor, Örebro universitet
• David Lidin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Stockholms stad
• Johan D Söderholm, professor, Linköpings universitet
• Jonas Appelberg, verksamhetschef, Region Örebro
• Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Värmland
• Lena Mårtensson, prorektor, Högskolan i Skövde

• Magnus Hultin, vicedekan, Umeå universitet
• Maria Ljung, planeringsledare, Göteborgsregionens kommunalförbund
• Marina Olsson, HR-direktör, Västra Götalandsregionen
• Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
• Peter Lilja, regiondirektör, Region Blekinge

• Roger Klinth, rektor, Marie Cederschiöld högskola

Ledamöter, NVKR



Arbetsgruppen för vårdkompetens

Gruppen ska 
• följa och analysera arbetet i det 

Na#onella vårdkompetensrådet 
• beakta vad olika parter – regioner, 

kommuner, Socialstyrelsen och UKÄ 
– gör inom området 

• bidra #ll erfarenhetsutbytet inom 
sektorn 

• föreslå åtgärder för ökad samverkan 
och samordning mellan lärosätena i 
strategiskt vik#ga frågor som 
förenade anställningar, VFU/klinisk 
prak#k, karriärvägar, forskar-
utbildning etc. 

Sammansättning
• Roger Klinth (ordf), Marie Cederschiöld 

högskola
• Anna-Karin Andershed, Örebro 

universitet
• Ewa Ehrenborg, Karolinska institutet 
• Magnus Hultin, Umeå universitet
• Lena Mårtensson, Skövde högskola
• Johan D Söderholm, Linköpings 

universitet
• Kristina Åkesson, Lunds universitet
• Christopher Sönnerbrandt, 

seniorrådgivare SUHF


