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Protokoll, sammanträde 22-05-03 

Närvarande  

Kristina Lejon 
Elin Ring 
Göran Larsson 
Monica Wahlström 
Johanna Törmä 
Nina Fållbäck Svensson 
Linda Wahlqvist 
 
Frånvarande ledamöter 
Eva Dannetun 
Eva Strömsten 
 
Justerat 
Nina Fållbäck Svensson 

Ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot  
Ledamot 
Sekreterare 

 

Ärende  Beslut/Åtgärd 

1.  Fastställande av föredragningslistan Ordförande hälsar välkommen till denna andra 
träff, föredragningslistan godkänns. 

2.  Protokollsjustering Nina Fållbäck Svensson 

3.  Rapport från mötet med det Nationella 
vårdkompetensrådet 
 

Ordförande och Nina Fållbäck Svensson 
informerar från det nationella 
vårdkompetensrådet (NVKR). 
 
Ett första ordförandemöte hölls den 3 maj 
2022. Se Ninas presentation, bilaga 1. 
Lägesrapport från de regionala råden (RVKR), 
visar på att det ser olika ut mellan råden. Detta 
utifrån att arbetet organiseras olika sedan 
innan. Till vissa råd har det tillskapats 
arbetsgrupper medan det redan finns 
fungerande organisering i andra regioner. 
 
Se NVKR verksamhetsplan (VP) för 2022, 
bilaga 2. I VP 2022 framgår tre målområden 
samt aktivitetsplan för respektive målområde. 
Uppdraget för de regionala råden ligger i att 
skapa aktivitetsplan på samma sätt för de tre 
målområdena. 
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Nu finns en webbplats för Regionala 
vårdkompetensrådet Norra 
 
Ordförande berättar om Region Östergötland 
och Linköpings universitet försökte med en 
lösning, att ett par platser på 
specialistsjuksköterskeprogram ställts till 
förfogande för regionens medarbetare att söka.  
UKÄ stoppade ansatsen men har ställt dörren 
på glänt för dialog. Parterna träffas i slutet av 
maj. 
 
Heads up! Hearing/dialogmöte mellan NVKR 
och RVKR planeras till 16/9.  

4.  Inför FUI och NUSS – ärenden? Eftersom det redan finns en struktur för 
samverkan om VFU, VIL och utbildning för 
specialistsjuksköterskeprogram i den norra 
regionen så fortsätter arbetsgrupperna att 
avrapportera till FUI-rådet. Det är i princip 
samma representanter i FUI-rådet som RVKR. 
Fördel är att RVKR är en informations- och 
kommunikationskanal till NVKR. 
 
FUI-rådet har utökats med två platser för 
kommunrepresentanter.  
 
Nina förbereder en presentation till FUI-rådets 
träff 11 maj. 

5.  Övriga frågor  Elin Ring lyfter frågan om hur kan externa 
parter ta del av protokoll från rådets träffar? 
- Det ligger på rådets ledamöter att sprida 

information från rådets träffar i respektive 
område. Nina kommer även skapa en 
Teamsyta för rådet och/eller eventuellt 
publicera protokoll på RVKR:s webbplats. 

 
 
 

  

  

 

https://www.nationellavardkompetensradet.se/samverkan/regional-samverkan/norra/
https://www.nationellavardkompetensradet.se/samverkan/regional-samverkan/norra/

