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Arbetsutskott 
6 ledamöter

Huvudmannagrupper
3 st

Regionala vårdkompetensrådet
20 ledamöter

Kommuner 
80 st

Regioner
7 st

Lärosäten 
6 st

Regionalt

Arbetsgrupper
6 st



Lokalt i Region
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Nätverk SKR
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direktörsgrupper
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direktörer
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vårdkompetensrådet

7 ledamöter

Arbetsutskott
2 ledamöter

Huvudmannagrupp
7 ledamöter

Lärosäte/-nKommuner

Arbetsgrupper
6 stSjukvårdsregional 

kompetensförsörjnings-
grupp

Lokalt region



Lokalt i kommun
Kommundirektör, socialchef, 

vård- och omsorgschef, m fl bär 
in frågorna

Nätverk SKR?

Nationella 
vårdkompetensrådet
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Länsvisa grupperingar

Regionala 
vårdkompetensrådet

7 ledamöter

Arbetsutskott
2 ledamöter

Huvudmannagrupp
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Lärosäte/-nRegioner

Arbetsgrupper
6 st

?

Lokalt kommun



Lokalt Lärosäte

SUHF vårdkompetens

Nationella 
vårdkompetensrådet

5 ledamöter

Regionala 
vårdkompetensrådet

6 ledamöter

Arbetsutskott
2 ledamöter

Huvudmannagrupp
6 ledamöter

RegionerKommuner

Arbetsgrupper
6 st

Lokalt lärosäte



Regionala vårdkompetensrådet Mellansverige
Aktivitetsplan 2022
Tre prioriterade fokusområden
– Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
– Fortbildning  
– Stimulera och integrera klinisk forskning 



Koloskopiutbildning

• Sammanfattning

• I takt med att screening för kolorektal cancer nu införs i landet växer behovet av koloskopiutbildad personal. 
Idag saknas en nationell struktur för utbildning av koloskopister vilket riskerar att motverka den vinst som 
screeningen i sig kan medföra. Parallellt med detta ökar också behovet av koloskopiutredning av andra skäl 
än screening. För att möta framtida behov och leva upp till rimliga kvalitetskrav föreslår nationella 
arbetsgruppen för kolorektalcancerscreening att en nationellt förankrad lösning tas fram. Det är vår 
förhoppning att nationella vårdkompetensrådet kan bidra till en konstruktiv lösning.  



Regionala vårdkompetensrådet Mellansverige
Aktivitetsplan 2022
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
• Inventera och utveckla handledarutbildning för VFU både inom hälso- och 

sjukvården och tandvården
• Utred behovet av introduktionsfas/etableringsfas för att stärka den kliniska 

kompetensen
• Skriva fram ärenden till Nationella vårdkompetensrådet som bör hanteras 

gemensamt nationellt i stället för regionalt
• Synkning med arbetsgrupp knuten till Nationella 

vårdkompetensrådet



Regionala vårdkompetensrådet Mellansverige
Aktivitetsplan 2022
Fortbildning  
• Kartlägga befintliga modeller för att stärka karriär-/kompetensvägar i klinisk vård
• Inventera behov av utbildningar för den primärkommunala hälso- och 

sjukvårdssektorn 
• Stärka kompetensförsörjningen av undersköterskor via vård- och omsorgscolleges 

nationella samverkan  
• Undersöka behovet av utbildning i intermediärvård för sjuksköterskor 
• Skriva fram ärenden till Nationella vårdkompetensrådet som bör hanteras 

gemensamt nationellt i stället för regionalt



Regionala vårdkompetensrådet Mellansverige
Aktivitetsplan 2022
Stimulera och integrera klinisk forskning
• Kartlägga befintliga typer av anställningar och ekonomiska modeller för förenade 

anställningar och andra typer av kombinationstjänster/samarbetsmodeller i 
kommuner och regioner

• Skriva fram ärenden till Nationella vårdkompetensrådet som bör hanteras 
gemensamt nationellt i stället för regionalt



Regionala vårdkompetensrådet Mellansverige
Arbetsgrupper 2022
1. Kartlägga befintliga typer av anställningar och ekonomiska modeller för förenade 

anställningar och andra typer av kombinationstjänster/samarbetsmodeller i kommuner 
och regioner

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

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

4. Undersöka behovet av utbildning i intermediärvård för sjuksköterskor 

5. Inventera och utveckla handledarutbildning för VFU både inom hälso- och sjukvården 
och tandvården

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