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Min ”ryggsäck”
• Sjuksköterska - Klinik/adjunkt USÖ/ÖU 

• Cancerfondsfinansierat utvecklingsprojekt Sthlm-
Örebro

• Nationella forskarsskolan KI, Med. Dr. 2009

• Lektor ÖU  

• Post-doc UK + KI-projekt 

• Docent 2014, ÖU

• Professor 2018, ÖU

• Proprefekt Institutionen för Hälsovetenskaper, ÖU, 

2016-2018

• Prodekan Fakulteten för medicin och hälsa, ÖU

2019  2026 

• Ordförande Lärarförslagskommittén ÖU 2021  2



Forskning: 
• Relationsskapande vård – vård i livets slut
• Lärande och professionsutveckling

• Lärande under VFU
• Lärande av praktiska färdigheter

Pågående uppdrag som kan relateras till RVKR
• FORTE bedömargrupp Vård och vårdorganisation
• Ordförande UKÄ Tematisk utvärdering ”Färdighet och förmåga” inom 

sjuksköterskeprogrammen, 9 dec kl. 13.00-15.00
• SUHF arbetsgrupp Vårdkompetens
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SUHF/Sveriges universitet och högskolors 
förbund  - Arbetsgrupp Vårdkompetens
Gruppens uppdrag är att samordna lärosätenas arbete med vårdkompetens 
och vara förbundets nod relativt det nationella vårdkompetensrådet. 

• Följa och analysera arbetet i det nationella vårdkompetensrådet
• Beakta vad olika parter – regioner, kommuner, Socialstyrelsen och UKÄ –

gör inom området
• Bidra till erfarenhetsutbyte inom sektorn
• Föreslå åtgärder för ökad samverkan och samordning mellan lärosätena i 

strategiskt viktiga frågor som förenade anställningar, VFU/klinisk praktik, 
karriärvägar, forskarutbildning etc.
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Ledamöter - januari 2022 – 31 december 2023
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• Roger Klinth, rektor Ersta Sköndal Bräcke högskola (ordförande)
• Karin Blomberg, prodekan Örebro universitet
• Lena Mårtensson, prorektor Högskolan i Skövde
• Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet
• Kerstin Tham, rektor Malmö universitet
• Johan D Söderholm, tidigare dekan Linköpings universitet
• Annika Östman Wernerson, vicerektor Karolinska Institutet
• Christopher Sönnerbrandt, seniorrådgivare SUHF:s kansli



Ett samlat grepp! – en konferens om aktuella 
vårdkompetensfrågor

• Hur kan regional eller nationell samverkan stärka mindre professionsutbildningar, 
för exempelvis specialistsjuksköterskor med palliativ inriktning, sjukhusfysiker eller 
audionomer?

• Bör en gemensam handledarutbildning för VFU skapas? Vilka för- och nackdelar 
finns?

• Hur kan tillgången på forskarutbildning öka inom vårdområdet?

• Hur kan det interprofessionella lärandet i våra utbildningar stärkas?

26 januari kl. 09:30 – 16:00

Plats: Marie Cederschiöld högskola, Stockholm
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Vi spelar nu på samma planhalva
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Ur Detta är Lean Niklas Modig och Pär Ahlström 
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