Södra sjukvårdsregionen

Sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd
Protokoll 2021-05-05
Tid:
Onsdagen den 5 maj kl.14.00-16.00

Plats:
Digitalt möte via Teams.

Närvarande:
Branschrådsrepresentant för privata vårdgivare
Capio närsjukvård
Stefan Bremberg
Kommuner
Från kommunerna i Blekinge
Från kommunerna i Halland
Från kommunerna i Kronoberg
Från kommunerna i Skåne

André Jönsson
Kjell Thoresson
Annie-Lie Jarhult
Pia Nilsson

Lärosäten
Blekinge tekniska högskola
Halmstads högskola
Högskolan i Kristianstad
Linnéuniversitetet
Lunds universitet
Malmö universitet

Lisa Skär
Lena-Karin Erlandsson
Pia Andersson
Kristiina Heikkila
Kristina Åkesson
Gunilla Klingberg

Regioner
Region Blekinge
Region Halland
Region Kronoberg
Region Skåne

Kjell Ivarsson
Cristine Karlsson
Ingeborg Franzén
Karin Melander, ordförande

Södra sjukvårdsregionen
Södra sjukvårdsregionens kansli

Anna Benemark, sekreterare

Anmält förhinder:
Skånes kommuner

Carina Lindkvist

Inbjuden gäst:
•

Malin Nylén Bolinder, Kanslichef på Nationella vårdkompetensrådets
kansli

Protokoll
Punkt

Föredragande

Ärende och beslut

1

Ordförande

Inledning med genomgång av dagordningen.
Ordförande Karin Melander hälsar välkomna till
sjukvårdsregionala vårdkompetensrådets
konstituerande rådsmöte.
Ordförande gick igenom dagordning och inga
övriga punkter tillfördes dagordningen.

2

Samtliga

Beslut
Dagordningen godkändes och lades till
handlingarna.
Presentationsrunda samt reflektion om
förväntningar på det sjukvårdsregionala
vårdkompetensrådet
Rådsledamöterna presenterades sig,
samtidigt som det gjordes en reflektion
över vad man som rådsledamot och som
representant för en organisation, region
eller kommuner vill ha ut av rådet.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
3

Kjell Ivarsson
Gunilla Klingberg
Pia Nilsson

Med sikte på 2030!
En rådsledamot från region, kommun, och
lärosäten gav sin syn på vad det
sjukvårdsregionala rådet är och kan vara med sikte
på 2030. Bildspel läggs till handlingarna i bilaga 1.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
4
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Paus

5

Malin Nylén Bolinder

Nationellt vårdkompetensråd
Malin Nylén Bolinder presenterade arbetet i det
nationella vårdkompetensrådet samt rollen för det
tillhörande kansliet. Bildspel läggs till handlingarna
i bilaga 1.
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

6

7

Karin Melander

Anna Benemark

Uppdraget
Det övergripande uppdrag presenterades samt
informerades om att uppdraget kommer att
konkretiseras på en workshop till hösten.

Beslut
• Det sjukvårdsregionala
vårdkompetensrådet i södra
sjukvårdsregionen är konstituerat.
• Rådet godkänner föreliggande förslag som
utgångspunkt att konkretisera uppdraget i
en verksamhetsplan.
Arbetsform och ansvar för dig som ledamot i
rådet
Rådet kommer att arbeta utifrån en
verksamhetsplan.
På rådsmötet diskuterades varje ledamots roll och
ansvar att förankra det som kommer från
sjukvårdsregionala vårdkompetensrådet till det
lärosäte, region och kommuner man
representerar och på motsvarande sätt föra in
information/ärende till rådet från sin
uppdragsgivare.
Det diskuterades även vilken
mötesfrekvens rådet ska ha för år 2021.
Beslut
• Ledamöterna i rådet ansvarar för att det
sker en förankring till berörda, utifrån det
lärosäte, region eller kommuner man
representerar.
• Ledamöterna presenterar hur respektives
förankringsstruktur kommer att se ut på
kommande rådsmöte.
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•

8

Karin Melander

Mötesfrekvensen för rådet under 2021 är
ytterligare två tillfällen under året.

Nästa möte samt avslutning
Karin Melander avslutade mötet genom en kort
genomgång av vad som kommer att hända på
nästkommande rådsmöte, som är en workshop.
Det gavs uppdrag för rådsledamöterna att
förbereda sig inför nästa möte.
Beslut
• Säkerställ att det finns en förankringsstruktur i
din ”hemmaorganisation”, där du kan
presentera och föra fram information från det
sjukvårdsregionala vårdkompetensrådet och
på motsvarande sätt fånga in frågor till rådet
från ditt lärosäte, kommuner eller region.
• Diskutera på ”hemmaplan” vilka prioriterade
frågor ni vill lyfta in till rådet.
• Nästa rådsmöte är i form av en workshop där
rådsledamöterna inventerar vilka prioriterade
frågor respektive part har som man vill föra in
i rådet. Detta kommer att bli utgångspunkten
för kommande verksamhetsplan för 2022.
• Höstens möte är den 17 september kl.13.0016.00 samt den 17 december kl.09.00-11.00

Vid pennan: Anna Benemark
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