
Nationella vårdkompetensrådet 
inrättas den 1 januari 2020
• Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen – inrätta ett nationellt råd för 

kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvården för 2020 –
2022 

• 14 ledamöter från regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och UKÄ

• Socialstyrelsen ansvarar för att planera och organisera rådets arbete, i 
samråd med UKÄ, Universitetskanslersämbetet

• Rådet är placerat på Socialstyrelsen med ett tillhörande kansli

• From. 1 maj är rådets verksamhet reglerad i Socialstyrelsens instruktion



Nationella vårdkompetensrådets uppdrag
§ 17 a* Inom myndigheten (Socialstyrelsen) finns ett rådgivande organ som benämns Nationella 
vårdkompetensrådet. Det rådgivande organet ska bidra till en god planering av vårdens 
kompetensförsörjning genom att 

• 1.göra samlade bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven baserade på tillgängliga 
kunskapsunderlag och tillgängliggöra sammanställningar av kunskapsunderlag, 

• 2.stödja beslutsfattare och andra berörda aktörer på nationell och regionalnivå i frågor av 
betydelse för kompetensförsörjningen när det gäller hälso- och sjukvårdspersonal, 

• 3.åstadkomma samverkan mellan och föra dialog med berörda aktörer, och 

• 4.stödja de sjukvårdsregionala råden. 

Myndigheten ansvarar för administration, beredning och föredragning av ärenden och därmed 
sammanhängande uppgifter.

* Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen



Verksamhetsplan för 2020 – 2022, 
treåriga mål och årlig aktivitetsplan

Första verksamhetsåret 2020:

• Initierat sektorsövergripande samarbete på nationell nivå om kompetensförsörjningen av 
högskoleutbildade yrkesgrupper för att möta kompetensbehoven i regional och kommunal 
hälso- och sjukvård

• Uppstart av olika aktiviteter och etablering av arbetsformer, såväl i rådet som i kontakt och 
dialog med externa aktörer

• Majoriteten av planerade aktiviteter har kunnat genomföras, trots att rådets 
verksamhetsområde på olika sätt påverkats av pandemin

• Pandemianalys

• Rådsmedlemmarna har bildat arbetsgrupper för frågor om: fortbildning, VFU/praktik, AT/BT 
för läkare, klinisk forskning, konferens 2021 och regionala råd



Rådets verksamhet 2021 – tre målområden
Målområde 1. Nationellt samordna och främja samverkan om 
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården på nationell och 
regional nivå:

• Regionala vårdkompetensråd etableras i varje sjukvårdsregion

• Förbättrad samverkan mellan huvudmännen och lärosäten om 
utbildningars innehåll

• Samverkan om klinisk forskning

• Löpande dialog med berörda aktörer såsom professioner, 
patientföreträdare, studenter och privata vårdgivare samt med myndigheter 



Rådets verksamhet 2021 – tre målområden
Målområde 2. Främja en kunskapsbaserad kompetensförsörjning i 
hälso- och sjukvården:

• Modell för statistikflöden för vissa högskoleutbildade yrkesgrupper, läkare 
och BMA

• Utveckla nya kunskapsunderlag om befintliga och framtida 
kompetensförsörjningsbehov

• Göra bedömningar av kompetensförsörjningsbehov på lång sikt och föreslå 
åtgärder



Rådets verksamhet 2021 – tre målområden
Målområde 3. Ge berörda aktörer tillgång till en samlad och 
kvalitetssäkrad bild av nuvarande och framtida 
kompetensförsörjningsbehov:

• Rådets verksamhet, bedömningar och förslag ska nå alla berörda aktörer

• Tillgängliggöra och sprida kunskapsunderlag om 
kompetensförsörjningsbehoven

• Utvecklar webbplats för rådet

• Planerar för en nationell konferens under 2021 i rådets regi

• Utvecklar ytterligare kommunikationskanaler för rådet (nyhetsbrev, mm)



Rådskansliets uppgifter
• Stödja rådet och ansvara för den 

dagliga verksamheten 

• Föra dialog med berörda aktörer 

• Omvärldsbevaka, samla in, 
sammanställa och tillgängliggöra 
kunskapsunderlag

• Kommunicera och sprida det 
nationella rådets arbete

• Samordna rådskansliets verksamhet 
med angränsande verksamheter
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