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Arbetsgrupper kopplade till Regionala vårdkompetensrådet 
Mellansverige (RVKR Mellansverige) 
 
 

Fokusområde: Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 
1. Inventera och utveckla handledarutbildning för VFU både inom hälso- och sjukvården och 

tandvården 

(Arbetsgruppen är aktiverad och uppdragsbeskrivningen ska revideras) 

Lärosätesrepresentant: 

Matts Olovsson (sammankallande), prodekan, professor i obstetrik och gynekologi, överläkare vid 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Reproduktionsbiologi och ledamot i RVKR Mellansverige. 
matts.olovsson@kbh.uu.se  

Regionrepresentanter: 

Eva Lindqvist Österberg, Region Värmland, ordförande i sjukvårdsregionala 
kompetensförsörjningsgruppen. 
eva.lindqvist.osterberg@regionvarmland.se 

Annsofi Blomquist, Region Västmanland. 
annsofi.blomquist@regionvastmanland.se 

Maria Gradin, bitr verksamhetschef på Utbildningscentrum FOU, Region Örebro län. 
maria.gradin@regionorebrolan.se  

Kommunrepresentant: 

Carina Ahlstedt, chef kompetensutveckling, Vård och omsorg, Uppsala kommun och ledamot i RVKR 
Mellansverige. 
carina.ahlstedt@uppsala.se  

 
 

2. Utred behovet av introduktionsfas/etableringsfas för att stärka den kliniska kompetensen 

(Arbetsgruppen är aktiverad och uppdragsbeskrivningen ska revideras) 

Regionrepresentant: 

Jens Kandén (sammankallande), Region Gävleborg, kompetensförsörjningsstrateg, representant i 
sjukvårdsregionala kompetensförsörjningsgruppen. 
jens.kanden@regiongavleborg.se  

Kommunrepresentant: 

Ulrika Gärdsback, socialchef Leksands kommun och ledamot i RVKR Mellansverige. 
ulrika.gardsback@leksand.se  
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Fokusområde: Fortbildning 

3. Kartlägga befintliga modeller för att stärka karriär-/kompetensvägar i klinisk vård 

 (Arbetsgruppen är aktiverad och uppdragsbeskrivningen ska revideras) 

Regionrepresentanter: 

HR-direktörsgruppen (sammankallande). 

Eva Lindqvist Österberg, Region Värmland, ordförande i sjukvårdsregionala 
kompetensförsörjningsgruppen. 
eva.lindqvist.osterberg@regionvarmland.se 

Lärosätesrepresentant: 

Karin Blomberg, prodekan, Stf ordförande, Örebro universitet och ledamot i RVKR Mellansverige. 
karin.blomberg@oru.se 

Kommunrepresentant: 

Mattias Gustafsson, Stf kommunchef/HR-chef Vingåkers kommun och ledamot i RVKR Mellansverige. 
mattias.gustafsson@vingaker.se  

 

4. Inventera behov av utbildningar för den primärkommunala hälso- och sjukvårdssektorn 

(Arbetsgruppen är aktiverad och uppdragsbeskrivningen ska revideras) 

Kommunrepresentant: 

Carina Ahlstedt (sammankallande), chef kompetensutveckling, Vård och omsorg, Uppsala kommun 
och ledamot i RVKR Mellansverige. 
carina.ahlstedt@uppsala.se  

Marita Lindsmyr (reserv), socialchef Ovanåkers kommun och ledamot i RVKR Mellansverige. 
marita. lindsmyr@ovanaker.se  

Lärosätesrepresentant: 

Maria Engström, professor vårdvetenskap, Högskolan i Gävle och ledamot i RVKR Mellansverige. 
maria.engstrom@hig.se 

Regionrepresentant: 

Studierektor (ej klart). 

 

5. Undersöka behovet av utbildning i intermediärvård för sjuksköterskor 

(Arbetsgruppen är aktiverad, första mötet har hållits och uppdragsbeskrivningen ska revideras) 

Regionrepresentanter: 

Maria Thor (sammankallande), utbildningssamordnare HS, Region Örebro län. 
maria.thor@regionorebrolan.se 

Catrine Björn, övergripande studierektor för SSK, Region Gävleborg. 
catrine.bjorn@regiongavleborg 

Mathilda Almbacke, Specialistsjuksköterska MIMA och verksamhetsutvecklare, Medicinkliniken vid 
Västerås sjukhus, Region Västmanland. 
mathilda.almbacke@regionvastmanland.se  

Lärsosätesrepresentant: 

Anna Letterstål, Akademichef, Mälardalens universitet och ledamot i RVKR Mellansverige. 
anna.letterstal@mdh.se  
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Fokusområde: Stimulera och integrera klinisk forskning 

6. Kartlägga befintliga typer av anställningar och ekonomiska modeller för förenade 
anställningar och andra typer av kombinationstjänster/samarbetsmodeller i kommuner 
och regioner  

(Arbetsgruppen är aktiverad, första mötet har hållits och uppdragsbeskrivningen ska revideras) 

Regionrepresentanter: 

Pia Linde (sammankallande), förhandlingschef, Region Örebro län. 
pia.linde@regionorebrolan.se  

Josefin Tengblad, förhandlingschef, Region Uppsala. 
josefin.tengblad@regionuppsala.se  

Anna Granath, förhandlingsstrateg, Region Västmanland . 
anna.granath@regionvastmanland.se  

Tina Lood, HR-partner, FoU, Region Örebro län. 
kristina.lood@regionorebrolan.se  

Kommunrepresentanter: 

Annika Roman, förvaltningschef vård- och omsorg, Örebro kommun och ledamot i RVKR 
Mellansverige. 
annika.roman@orebro.se 

Sahra Strandberg, bitr. förvaltningschef vård- och omsorg, Örebro kommun. 
sahra.strandberg@orebro.se  

Lärsosätesrepresentant: 

Martin Wahlén, biträdande kanslichef för medicin och farmaci, Uppsala. 
martin.wahlen@uu.se  
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