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Regeringen har inrättat ett nationellt 
vårdkompetensråd från 1 januari 2020

• Det nationella vårdkompetensrådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och 
verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom hälso- och 
sjukvården

• Rådet är placerat på Socialstyrelsen

• Rådet har 14 ledamöter som representerar regioner, kommuner, lärosäten, 
Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

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

• Regeringen avser utvärdera resultatet av rådets arbete efter tre år, inför 2023



• Ordförande: Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör 
Sahlgrenska

• Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet
• Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen

• Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Sörmland
• Ulrika Sundquist, HR-direktör, Region Stockholm
• Jonas Appelberg, FUI-direktör, Region Örebro
• David Lidin, medicinskt ansvarig, socialförvaltningen, Stockholms stad
• Lis Palm, FOU-strateg, Fyrbodals kommunalförbund

• Roger Klinth, rektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
• Lena Mårtensson, prorektor, Högskolan i Skövde
• Katrine Riklund, prorektor, Umeå universitet
• Johan Dabrosin Söderholm, (dekan), Linköpings universitet
• Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet

Nationella vårdkompetensrådets ledamöter
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Arbetsgruppen
• Madeleine Liljegren, SLF
• Jonas Lilleberg Eriksson, SYLF
• Hans Hjelmqvist, SLS
• Anna-Clara Olsson, SKR
• Lars-Anders Kring, SoS

• Ulrika Sundquist, NVKR
• Ann-Marie Wennberg, NVKR
• Cajsa Krabbe, NVKRs kansli
• Johan D Söderholm, NVKR (sammankallande)



Arbete och aktiviteter under 2021
– Arbetsgruppsmöten varje månad 
– Analys av läkarflödet
– Workshop 210608 AT-företrädare i regionerna – lämpliga verksamheter 

för AT utifrån lärandemålen
– Samarbete med SoS: förtydligande av AT-reglerna för att underlätta 

införandet av nya verksamheter
– Panelsamtal NVKRs nationella konferens 210924
– Workshop 211130 AT-företrädare i regionerna - handledarfrågan



Sammanfattning

Öka antalet AT-platser så snart som möjligt för att möta behoven 
genom: 
– Övergång till 18 månaders AT-tjänstgöring som standard 

– Användning av fler verksamheter/specialiteter inom AT-tjänstgöringen

– Utökad handledningskapacitet genom implementering av innovativa 
handlednings- och instruktionsformer 





Arbetsgruppens förslag

• Normtiden för AT ska vara 18 månader
– Vi ser att det i rådande läge är nödvändigt att ändra

”standardblocket” till 18 månader för att öka kapaciteten och 
därmed möjliggöra fler AT-platser. 
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Ej svarat (21 mån) 2
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NVKR 
(baserat på tid för ändring)



Arbetsgruppens förslag

• Öka kapaciteten för och kvalitetssäkring av AT-handledning
– Implementera nya former för AT-handledning genom olika innovativa 

lösningar som ger ökad kapacitet, till exempel: 

– Peer learning

– Gaffelhandledning

– ST-läkare som handledare

• Kvalitetssäkra handledningen, så att inte ökad genomströmning leder till 
kvalitetsförsämringar



Arbetsgruppens förslag

• Bredda basen för AT-tjänstgöringen
– För att öka kapaciteten bör en större del av sjukvården involveras

– Arbetsgruppen tagit fram ett förslag på verksamheter där man kan 
uppnå målen (t ex beroendemedicin, infektions- och kvinnokliniker). 

– Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag:
den nuvarande regleringen ger utrymme för att använda fler 

verksamheter i AT på det sätt som anges i arbetsgruppens underlag 



Bredda basen för AT-tjänstgöringen

Pa#entsäkerhetsförordningen 3 kap 5§



Bredda basen för AT-tjänstgöringen

SOSFS 1999:5 om AT för läkare 1 kap 10§



Bredda basen för AT-tjänstgöringen



Bredda basen för AT-tjänstgöringen – Kirurgi
• Lämpliga verksamheter för att uppnå målen inom kirurgi
– Akutsjukvård med omhändertagande av kirurgiska och ortopediska fall 

– Gynekologisk kirurgi på klinik där akutverksamhet förekommer

– Kärlkirurgi på klinik där akutverksamhet förekommer

– Urologisk kirurgi på klinik där akutverksamhet förekommer

– Gastroenterologi

– Förutsätter primärjourstjänstgöring vid kirurgisk akutmottagning

– Förutsätter ofta kompletteringstjänstgöringar för att uppnå specifika mål



Bredda basen för AT-tjänstgöringen – Medicin
• Lämpliga verksamheter för att uppnå målen inom medicin
– Akutsjukvård med medicinsk inriktning

– Geriatrik

– Infektion 

– Neurologi

– Förutsätter primärjourstjänstgöring vid medicinsk akutmottagning

– Förutsätter ofta kompletteringstjänstgöringar för att uppnå specifika mål



Bredda basen för AT-tjänstgöringen – Psykiatri
• Lämpliga verksamheter för att uppnå målen inom psykiatri
– Beroendemedicin 

– Geriatrik

– Äldrepsykiatri

– Neurorehab

– Barn- och ungdomspsykiatri

– Förutsätter primärjourstjänstgöring för vårdintyg respektive krisbearbetning

– Förutsätter ofta kompletteringstjänstgöringar för att uppnå specifika mål



Bredda basen för AT-tjänstgöringen –
Socialstyrelsens bedömning

• AT kan genomföras i verksamheter där målen kan uppfyllas
• Verksamhetschef (och handledare) bedömer om målen kan uppfyllas
• Vilka verksamheter som är lämpliga för AT beror på regional organisation
• Tjänstgöring kan kompletteras inom annan verksamhet för att uppnå målen

• M a o: I nuläget krävs ingen ändring av regelverket för att genomföra AT i 
enlighet med förslaget



Prioriterat arbete i arbetsgruppen 2022
• Klargöra behovsökningen av handledarfunktionen 
– AT, BT, sexårig läkarutbildning

• Samverka med de regionala vårdkompetensråden 
– vilka resurser behövs för att implementera förslagen ang AT?
– vad behövs för att klara införande av BT på bred front?

• Nationellt samordnad plan för utfasning av AT och övergång till BT
– NVKR och RVKR gemensamt


