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Svar på interpellation från Helena 
Elmqvist, Sverigedemokraterna – Plan 
för rätt använd kompetens  
I en interpellation från Helena Elmqvist, Sverigedemokraterna, ställs frågorna: 

 

- Har någon uppföljning av RAK-arbetet gjorts i FS-nämnden?  

- Kommer det att göras någon handlingsplan som tar ett helhetsgrepp om arbetet 

med RAK inom FS verksamhetsområde? 

- Är du beredd att skjuta till medel för att implementera förändringar kopplade till 

RAK?  

 

Arbete med rätt använd kompetens (RAK) pågår på flera olika sätt i Region 

Jönköpings län. Rätt använd kompetens är en fråga inom både regionstyrelsens 

och nämnden för folkhälsa och sjukvårds ansvarsområden. Återredovisning görs i 

delårsrapporter och årsredovisning. Information kan också ges vid 

nämndssammanträden och i regionstyrelsens arbetsutskott eller regionstyrelsen. 

Det projekt som har bedrivits har till exempel redovisats i regionstyrelsens 

arbetsutskott.  

 

Rätt använd kompetens innebär att man använder de resurser man har på ett bättre 

och mer effektivt sätt. Att arbeta med professionsutveckling och nya 

arbetsuppgifter i vården är inget nytt, det finns många exempel på hur det skett 

över tid och pågår. Förutom det projekt som bedrivits för att samlat in kunskaper 

och erfarenheter av framgångsrika arbetssätt lokalt och nationellt och utveckla 

metodstöd så pågår ett arbete för att utveckla koncept för vårdnära service. 

Digitaliseringen ger också nya möjligheter att använda både patienters, anhörigas 

och medarbetares kompetens. Ett exempel på ett stort regionövergripande projekt 

som pågår i riktning mot förändrade vårdnivåer och i samband med det även rätt 

använd kompetens är projektet ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 

vård”. 

 

Förändringar i komplexa verksamheter, som hälso- och sjukvård kräver 

systemförståelse och samarbete mellan olika delar av verksamheten.  
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Arbetet med rätt använd kompetens är en viktig del i utvecklingen av vården 

tillsammans med hälsofrämjande arbete, jämlik hälsa och vård, personcentrerad 

vård och digitalisering. Det innebär att RAK är ett strategiskt arbetssätt som ska 

genomsyra verksamheten och är inte enkel att samla i en handlingsplan. Rätt 

använd kompetens är tillsammans med nämnda områden viktiga områden i vår 

verksamhetsplanering och uppföljning av åtgärder och aktiviteter, som kommer 

att redovisas i regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård.  

 

Rätt använd kompetens innebär att medarbetarnas kompetens används på bästa 

möjliga sätt och innebär snarare en mer kostnadseffektiv verksamhet än ökade 

kostnader.  

 

 

Maria Frisk 

Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård 

 

 

 

 

 


