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Uppdragsbeskrivning Regionala vårdkompetensrådet Mellansverige
Bakgrund
På uppdrag av regeringen har ett Nationellt vårdkompetensråd inrättats. Nationella
vårdkompetensrådet är ett rådgivande samverkansforum mellan regioner, kommuner, lärosäten,
Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet. Rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka
för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom vården.
Nationella vårdkompetensrådet inriktar sitt arbete mot de yrken som kräver högskoleutbildning.
Socialstyrelsen har i uppdrag att till år 2021 analysera och föreslå hur rådet ska kunna omfatta fler
yrkesgrupper, exempelvis undersköterskor och specialistundersköterskor.
En viktig del av arbetet i det nationella vårdkompetensrådet är att stödja och föra en dialog med
verksamheterna på den regionala nivån. Sex regionala vårdkompetensråd skapas för att stärka
samverkan mellan arbetet på lokal, regional och nationell nivå. De regionala vårdkompetensråden
utgår från sjukvårdsregionernas geografi.

Syfte och mål
Regioner, lärosäten och kommuner ansvarar gemensamt för ett regionalt vårdkompetensråd.
Regionala vårdkompetensrådet Mellansverige ska initialt rikta sitt arbete mot de yrken som kräver
högskoleutbildning. Rådet omfattar verksamheterna i följande sju län: Dalarna, Gävleborg,
Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.
Vid förändring av uppdraget för det nationella vårdkompetensrådet anpassas uppdraget för det
regionala vårdkompetensrådet.
Regionala vårdkompetensrådet ska bidra till målet att effektivisera kompetensförsörjningen i hälsooch sjukvården och tandvården, genom att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

främja dialog och samverkan mellan berörda aktörer på regional nivå
samla och föra dialog om huvudmännens kompetensbehov och om kompetensförsörjning på
både lång och kort sikt till lärosätena
föra dialog om planerade förändringar av utbildningar
samverka kring strategiska framtidsfrågor inom kompetensförsörjning
samordna arbetet med det gemensamma utbildnings-uppdraget (VFU) för alla relevanta
utbildningar
samverka och föra dialog med det nationella vårdkompetensrådet
länka samman det nationella vårdkompetensrådet med arbetet på regional och lokal nivå
främja att nationella förslag på åtgärder realiseras och att det skapas tryck i arbetet regionalt
och lokalt
samverka med övriga regionala vårdkompetensråd

Organisation
Regionala vårdkompetensrådet Mellansverige representerar sex lärosäten, sju regioner och
åttio kommuner, se lista bilaga 1. Rådet ska ha 20 ledamöter.
Regioner och lärosäten utser en ledamot vardera, och kommunerna utser en ledamot per län.
Det bör eftersträvas representation från Nationella vårdkompetensrådet i det Regionala
vårdkompetensrådet.
Ledamöterna utses av respektive lärosäte, region och kommuner. Ledamöterna ska ha en stark
förankring i region-, kommun- och högskoleledningen.
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Rådet utser bland de ordinarie ledamöterna en ordförande, och en ställföreträdande ordförande, för
en period av två år. Ställföreträdande ordförande går därefter in som ordförande och en ny
ställföreträdande utses för en period om två år.
Till rådets möten adjungeras representanter från Nationella vårdkompetensrådet.
Till Regionala vårdkompetensrådet kopplas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av två
representanter från regionerna, två från lärosätena och två från kommunerna. Regionala
vårdkompetensrådet utser arbetsutskottets ledamöter bland ledamöterna i rådet.
Arbetsutskottet förbereder rådets möten, fungerar som kontakt för utsedda arbetsgrupper, samt
håller kontakten med nationella vårdkompetensrådet och övriga regionala vårdkompetensråd.
Regionala vårdkompetensrådet får administrativt stöd från kanslifunktionen i Sjukvårdsregion
Mellansverige.

Arbetsformer
Ledamöter i Regionala vårdkompetensrådet ansvarar för att förankra lokalt och samverka lokalt
mellan regioner, kommuner och lärosäten. Rådet sammanträder en gång per termin. På vårmötet
följs arbetet föregående år upp och på höstmötet beslutas om aktivitetsplan för kommande år.
Regionala vårdkompetensrådet tillsätter vid behov arbetsgrupper. Arbetsgrupper ska utgå från
befintliga samverkansytor när sådana finns.

Kostnader
Deltagarnas hemmaorganisation står för rese- och lönekostnader för arbete i Regionala
vårdkompetensrådet och tillhörande arbetsgrupper.

Rapportering
Regionala vårdkompetensrådet ska under första kvartalet varje år fastställa en aktivitetsplan.
Rapportering sker fortlöpande och i en skriftlig årlig rapport till nationella vårdkompetensrådet,
lärosäten, regioner och kommuner.
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Bilaga 1

Ingående parter
Lärosäten

Regioner

Högskolan Gävle
Högskolan Dalarna
Karlstad universitet
Mälardalens högskola
Uppsala universitet
Örebro universitet

Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västmanland
Region Örebro län

Kommuner

Kommuner

Dalarnas län
Avesta kommun
Borlänge kommun
Falun kommun
Gagnef kommun
Hedemora kommun
Leksand kommun
Ludvika kommun
Malung-Sälen kommun
Mora kommun
Orsa kommun
Rättvik kommun
Smedjebacken kommun
Säter kommun
Vansbro kommun
Älvdalen kommun

Gävleborgs län
Bollnäs kommun
Gävle kommun
Hofors kommun
Hudiksvalls kommun
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun
Ockelbo kommun
Ovanåker kommun
Sandviken kommun

Södermanlands län
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
Katrineholms kommun
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Strängnäs kommun
Trosa kommun
Vingåker kommun

Uppsala län
Uppsala kommun
Enköping kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Östhammar kommun
Älvkarleby kommun

Örebro län
Askersunds kommun
Degerfors kommun
Hallsberg kommun
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Lekeberg kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
Örebro kommun

Västmanlands län
Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammar kommun
Kungsör kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskatteberg kommun
Surahammar kommun
Västerås kommun
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Värmlands län
Karlstads kommun
Arvika kommun
Kristinehamns kommun
Hammarö kommun
Säffle kommun
Sunne kommun
Kils kommun
Torsby kommun
Hagfors kommun
Forshaga kommun
Filipstads kommun
Årjängs kommun
Grums kommun
Eda kommun
Storfors kommun
Munkfors kommun

