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    Sveriges universitets-      2023-01-25 
    och högskoleförbund   

 
  

    Till anmälda deltagare 

 
 
 
SUHF:s arbetsgrupp för vårdkompetens hälsar dig välkommen till 
 
Ett	samlat	grepp!	– en	konferens	om	aktuella	vårdkompetensfrågor 
 
Dag och tid: den 26 januari 2023, kl. 09:30 – 16:00 
Plats: Marie Cederschiöld högskola, Stigbergsgatan 30 A, Stockholm, www.msch.se.  
 Aulan, plan 2. 
 
Konferensen syftar till att stärka nätverket och främja erfarenhetsutbyten och samverkan mellan 
lärosätena i aktuella vårdkompetensfrågor. 

• Hur kan tillgången på forskarutbildning öka inom vårdområdet? 
• Hur kan det interprofessionella lärandet i våra utbildningar stärkas? 
• Hur kan regional eller nationell samverkan stärka mindre professionsutbildningar? 
• Regeringens nya uppdrag till Nationella vårdkompetensrådet att ta fram en nationell plan för 

hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning – vad innebär det för lärosätena? 

Konferensen vänder sig till de personer som är lärosätenas representanter i de regionala vårdkompe-
tensråden och i ledningsfunktion vid lärosätena. Även representanter för övriga lärosäten med vård-
utbildningar men som för närvarande inte är representerade i något regionalt vårdkompetensråd har 
bjudits in.  

Dokumentation från konferensen publiceras och uppdateras på konferenssidan. Om du har frågor 
eller funderingar är du välkommen att kontakta Christopher Sönnerbrandt, senior rådgivare vid 
SUHF:s kansli: christopher.sonnerbrandt@suhf.se. 

 

Varmt välkommen! 

SUHF:s arbetsgrupp för vårdkompetens 
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Program		

Incheckning, kaffe serveras, utanför aulan på plan 2 
– från kl. 09:30 

1. Välkommen 
– kl. 10:00 
Roger Klinth, rektor Marie Cederschiöld högskola, ledamot i Nationella vårdkompetensrådet och 
ordförande för SUHF:s arbetsgrupp för vårdkompetens. 
Christopher Sönnerbrandt, senior rådgivare SUHF och moderator. 
 

2. Hur kan tillgången på forskarutbildning öka inom vårdområdet?  
– kl. 10:10 
 

a. Inledning 
Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet, ledamot i Nationella vårdkompetensrådet 
och SUHF:s arbetsgrupp för vårdkompetens. 
Antalet disputerade inom vårdområdet är fortfarande lågt och antalet sökanden per an-
nonserad anställning är lågt över hela landet. Bristen på disputerade lärare är ett hot 
mot kvaliteten i utbildningarna. Samtidigt vet vi att vården behöver allt fler högskoleut-
bildade. För att vända utvecklingen krävs flera olika åtgärder. Bör en av dessa vara att 
öka tillgången på forskarutbildning inom vårdområdet? 
 

b. Presentation av exempel från Umeå universitet 
Ann Sörlin docent i fysioterapi på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering 
och studierektor för Medicinska fakultetens forskarutbildning, Umeå universitet. 
 

c. Gruppdiskussion med noteringar i padlet 
 
 

3. Hur kan det interprofessionella lärandet i våra utbildningar stärkas?  
– kl. 11:20 
 

a. Inledning 
Johan Dabrodin Söderholm, professor i kirurgi, Institutionen för biomedicinska och kli-
niska vetenskaper (BKV), Linköpings universitet, ledamot i Nationella vårdkompetensrå-
det och SUHF:s arbetsgrupp för vårdkompetens. 
 

b. Presentation av exempel 
Annika Lindh Falk, universitetslektor i medicinsk pedagogik, programansvarig IPL, Linkö-
pings universitet. 
Rene Ballnus, pedagogisk utvecklare, Enheten för undervisning och lärande, Karolinska 
institutet. 
 

c. Diskussion i plenum, under ledning av Johan D Söderholm 
 

Lunch – kl. 12:10 
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4. Hur kan regional eller nationell samverkan stärka mindre professionsutbildningar?  
– kl. 13:00 
 

a.     Inledning 
Karin Blomberg, prodekan, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet, f.d. le-
damot i Nationella vårdkompetensrådet och SUHF:s arbetsgrupp för vårdkompetens. 
Presentation om samverkan och en kartläggning, gjord av prodekangruppen vid medi-
cinska fakulteter. En nationell översikt kring utmaningar på olika utbildningsprogram och 
lärosäten.  

  
b.     Exempel på utmaningar på olika utbildningsprogram och lärosäten: 

•       Audionomprogrammet - Maria Björkqvist, vicedekan Medicinska fakulteten, 
Lunds universitet  

•       Logopedprogrammet - Matts Olovsson, prodekan Medicinska fakulteten, Uppsala 
universitet  

•       Röntgensjuksköterskeprogrammet - Malin Lindqvist Appell, prodekan Medicinska 
fakulteten, Linköpings universitet 

  
c.      Samarbete mellan lärosäten kring specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård. 

Carina Lund-Hagelin, lektor, Marie Cederschiöld högskola. 
Agneta Wennman-Larsen, lektor, Sophiahemmet högskola. 

 
d.     Gruppdiskussion med noteringar i padlet 

 
Kaffe – kl. 14:30 
 

5. Regeringens nya uppdrag till Nationella vårdkompetensrådet att ta fram en nationell 
plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning – vad innebär det för lärosä-
tena? 
– kl. 15:00 
 

a. Nationella vårdkompetensrådet och regeringsuppdraget 
Malin Nylén Bolinder, kanslichef, Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen. 
 

b. Paneldialog 
Malin Nylén Bolinder, kanslichef, Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen. 
Annika Pontén, tf generaldirektör, Universitetskanslersämbetet. 
Roger Klinth, ordförande för SUHF:s arbetsgrupp för vårdkompetens. 
Christopher Sönnerbrandt, SUHF, moderator 
 
 

6. Avslutning 
– kl. 16:00 
 
 

  


