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Regeringsuppdraget

”Att analysera och föreslå hur samverkansarenor på 
nationell och regional nivå mellan aktörer med ansvar 
för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården 
kan utvecklas långsiktigt.”

Två huvuddelar:

Öka samverkan mellan berörda aktörer (regionala och 
nationella samverkansarenor).

Förbättra tillgången till statistik och prognoser över det 
totala kompetensbehovet i hälso- och sjukvården.



Statistik och prognoser, aktiviteter

Statistikbaserad flödesbeskrivningar med syfte att 
skapa en modell för en samlad statistik för respektive 
yrkesgrupp från antal sökande – antal antagna – antal 
examinerade – antal etablerade. 

Piloter gjorda för sjuksköterskor, specialistsjuk-
sköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
tandhygienister. 



Statistik och prognoser, aktiviteter (forts.)

Modellutveckling för prognoser på nationell och regional 
nivå och anpassade för hälso- och sjukvårdssektorn.

Pilotprognos pågår. Tillgång och efterfrågan för 
audionomer, sjuksköterskor, apotekare och psykologer 
på riksnivå och på regional nivå (Norra 
sjukvårdsregionen och Stockholms sjukvårdsregion). 



Samverkansforum, utförda huvudaktiviteter

- Kartläggning över vilka befintliga samverkansforum
som finns mellan lärosäten och huvudmännen på 
nationell och lokal nivå.

- Dialogmöten i respektive sjukvårdsregion med fokus 
på att gemensamt identifiera grundläggande 
förutsättningar för regional och nationell samverkan.

- Fördjupad kartläggning av samverkansforum på 
sjukvårdsregional nivå med syfte att identifiera centrala 
forum där landsting/regioner och lärosäten samverkar.



Samverkansarenor på nationell och 

regional nivå – förslag



Mål för samverkan, nationell nivå  

• Samskapa en effektivare kompetensförsörjning för hälso-
och sjukvården, genom en mer formaliserad samverkan 
mellan berörda aktörer och förbättrade kunskapsunderlag 
om kompetensförsörjningsbehoven framåt 

• Åstadkomma ett effektivt samarbete och ömsesidig dialog 
mellan den nationella och den sjukvårdsregionala nivån 



Uppgifter för samverkan, nationell nivå  

• Främja dialog och samverkan mellan berörda parter om 
framtidsfrågor

• Göra samlade analyser och bedömningar av olika 
kunskapsunderlag 

• Föra dialog med lärosäten och huvudmän om större 
planerade förändringar om det anses påverka 
kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvård

• Lämna bedömningar till berörda aktörer 

• Samverka med sjukvårdsregional nivå



Organisering för samverkan, nationell nivå  

• Nytt nationellt samverkansråd, placerat vid Socialstyrelsen 

• Rådet består av elva ledamöter från lärosäten, huvudmän 
(landsting/regioner och kommuner), privata vårdgivare, 
sjukvårdsregionala råden, Socialstyrelsen och UKÄ. 
Ledamöterna utses av regeringen 

• Ett kansli inrättas på Socialstyrelsen med uppgift att bereda 
underlag till rådet, föra kontinuerlig dialog med de regionala 
råden och samarbeta med olika berörda aktörer för att 
fånga många olika perspektiv samt för att föra ut rådets 
bedömningar



Mål för samverkan, sjukvårdsregional nivå   

• Bidra till en effektivare kompetensförsörjning genom att 
främja dialog och samarbete mellan huvudaktörerna i varje 
sjukvårdsregion och verka för en ökad ömsesidig förståelse 
för huvudaktörernas olika förutsättningar, uppdrag och 
behov 

• Möjliggöra ett effektivt samarbete och ömsesidig dialog 
mellan den nationella och sjukvårdsregionala nivån



Uppgifter för samverkan, sjukvårds-regional 

nivå   

• Främja dialog och samverkan mellan berörda parter på 
sjukvårdsregional nivå

• Ta fram en kompetensförsörjningsplan för regionens hälso-
och sjukvård

• Planera, samordna och inventera det gemensamma 
utbildningsuppdraget (VFU/VIL)

• Samverka med nationell nivå



Organisering för samverkan, sjukvårds-

regional nivå   

• Sex råd, ett i varje sjukvårdsregion

• Bygga vidare på lämpliga befintliga sjukvårdsregionala 
samverkansorgan

• Landsting/regioner ansvarar i nära samarbete med 
lärosäten. Respektive sjukvårdsregion utser tillsammans 
med berörda lärosäten i regionen en styrgrupp som får i 
uppgift att utarbeta den nya strukturen. I strukturen ska 
kommunerna och privata aktörer vara representerade

• Formerna för respektive råds arbete och rådets uppgifter 
fastställs genom avtal med ingående parter



Hur vi går vidare



Följ vårt arbete


