
Minnesanteckningar från branschråd 
(ÄLN) 
Datum: 2022-09-27 

Tid: 10.00 – 12.00 

Lokal: Blenda Ljungberg, Stadshuset 

Närvarande 
Victoria Wiksten Bergqvist, Rebecca Frylmark-Berg, Malin 
Brette, Christina Lavö, Susanne Stensson, Danijela Cvetkovic, 
Ida Holmén, Lisa Grönlund, Ann-Lis Söderberg, Sture Söderberg 
och Nadra Nur. 

Åsa Markström, Johan Eikman, Christina Gustafsson, Carina 
Ahlstedt och Magnus Bergman-Kyllönen. 

Inledning och presentationsrunda 
Johan Eikman, enhetschef, hälsar alla välkomna samt går igenom 
dagordningen. Mötesdeltagarna går laget runt och presenterar sig. 

Kompetensförsörjning inom kommunal vård och 
omsorg 
Carina Ahlstedt, enhetschef för kompetensutveckling, 
informerar om arbetet som pågår på nationell nivå, för att 
stärka kompetensförsörjningen inom kommunal vård och 
omsorg.  Presentationen återfinns i bilaga Branschråd 220927. 

• Nationella vårdkompetensrådet, Regionala 
vårdkompetensrådet Mellansverige – Carina sitter med 
som representant från Uppsala kommun

• Kompetensförsörjning inom primvård (Socialstyrelsen)
• Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom

utbildning till sjuksköterskor och barnmorskor – SOU
2022:35

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Minnesanteckningar 

Handläggare:  
Linda Hofvenstam 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-4-7865.pdf


• Nationell samordnare ska arbeta för fler VFU – platser i
sjuksköterskeutbildningen – Samordnare Hans Wiklund

Gemensam diskussion om kompetensförsörjning inom vård 
och omsorg 

1. Vilka utmaningar ser du?
2. Vilka möjligheter ser du?
3. Vilka åtgärder inom den egna organisationen, 

tillsammans med andra, inom utbildning?
4. Riktlinjer lagar, avtal etc

En sammanfattning av gruppdiskussionerna återfinns i bilaga 
Branschråd 220927. 

Återkoppling från Carina på diskussionen: 

- Nytt projekt med en huvudhandledare APL är
uppstartat, där syftet är att titta på hur vi kan stötta 
handledare. Gäller att hitta en form som är
kostnadseffektiv. Projektet är till för alla utförare.

- En handledare – två studenter:  jobbar med att hitta 
former för att handleda två studenter. Finns ett
huvudhandledarteam som stödjer handledarna i olika 
delar. Se även presentationen, bilaga Branschråd
220927.

Carina informerar om att Uppsala universitet har ansökt om 
tillstånd att utfärda arbetsterapeutexamen, med planerad 
start HT24. Programmet är ett samarbete mellan UU, 
Regionen och Uppsala kommun.  

Gemensam diskussion - hur påverkar skyddad yrkestitel för USK er 
verksamhet? 

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det 
innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen 
för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Den 
som har en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya 
reglerna börjar gälla den 1 juli 2023, får fortsätta att använda titeln 
till och med den 30 juni 2033 utan bevis. Det går däremot inte att 
anställa någon som undersköterska utan ett bevis från Social-
styrelsen, från och med 1 juli 2023. Ett förslag på allmänna råd och 
föreskrifter är just nu ute på remiss, se bilaga Socialstyrelsens 
förslag på föreskrift skyddad titel usk remiss 2022. 

Den skyddade yrkestiteln går ej att förlora (jmf med titeln 
legitimerad sjuksköterska som går att förlora). 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/nationell-samordnare-ska-arbeta-for-fler-vfu-platser-i-sjukskoterskeutbildningen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/nationell-samordnare-ska-arbeta-for-fler-vfu-platser-i-sjukskoterskeutbildningen/


Samtliga mötesdeltagarna ser positivt på införandet av skyddad 
yrkestitel för undersköterskor då det förmodas stärka kvaliteten i 
yrket. Dock är det viktigt att förebygga en eventuell brist på under-
sköterskor så att vi inte hamnar i samma bemanningssituation som 
för sjuksköterskor. 

Vad händer efter valet 
Johan informerar: 

• Vi vet ännu inte vilket styre vi kommer ha i Uppsala, men det
lutar mot ett minoritetsstyre. 

• Den 17 oktober äger det konstituerande fullmäktige rum. Då 
väljs ordförande och två vice ordförande till
kommunfullmäktige, ledamöter till kommun-styrelsen och
valnämnden. Även kommunalråden utses under mötet.

• Den 12–13 december väljs ordförande och ledamöter till de olika 
nämnderna.

Aktuellt i äldrenämnden 

• Beslutsärende om LOV/LOU
• Digitala inköp - förslag om att i första hand stödja inköp som 

görs digitalt.
• Process för nya ersättningsnivåer inom LOV – processen är lite 

förskjuten i och med valet. Går upp i äldrenämnden den 4 
november. Slutgiltigt beslut tas i KF 12 – 13 december.

Status gällande verksamhetssystem och 
ersättning inom hemtjänst och hemsjukvård 
Johan informerar om statusen gällande verksamhetssystem 
och ersättning inom hemtjänst och hemsjukvård, se bilaga 
Branschråd 220927.  

För tillfället används en tillfällig ersättningslösning men 
ambitionen är att återgå till det ordinarie systemet från första 
november.  

Branschrådet trycker på att det är viktigt att de externa 
utförarna får möjlighet att testa systemet efter vidtagna 
åtgärder.  

Avslutning 
Rådet ges tillfälle att komma med input och feedback till 
dagens möte: 



- Bra upplägg och agenda
- Bra med fördjupade diskussioner.

Nästa möte äger rum den 29 november kl. 10 -12. 

Antecknat av 
Linda Hofvenstam 

Bilagor: 

• Presentationsmaterial ” Branschråd 220927 ”
• Remiss ” Socialstyrelsens förslag på föreskrift skyddad titel usk

remiss 2022 ”
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