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Vårt gemensamma uppdrag



Uppdragets huvuddelar

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

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



Kartläggning av nationella och regionala 

forum för samverkan

Syftet är att se vilka samverkansforum som finns mellan 
lärosäten och huvudmän på nationell och lokal nivå gällande 
kompetensförsörjningsfrågor.

Intervjuer med lärosäten och landsting/regioner

• Deltagande aktörer, mötesfrekvens?

• Syfte med forumet, vilka sakfrågor behandlas?



Resultat från kartläggningen 

• Nästan alla landsting och lärosäten deltog 
(20 landsting, 23 lärosäten).

• Många samverkansforum mellan lärosäten och huvudmän. 

• Samtliga landsting och lärosäten deltar i ett eller flera forum 
för samverkan.

• Samverkan sker oftast lokalt/regionalt och omfattar främst 
VFU-frågor. Utbud, dimensionering och innehåll i 
utbildningarna ingår i viss utsträckning.



Forum 1: Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 

– Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Deltagare: Företrädare för de sex landsting/regioner 

och de sex lärosäten som ingår/finns i 

sjukvårdsregionen. 

Syfte och innehåll: Stärka samarbetet mellan 

lärosäten och arbetsgivare. Sakfrågor som ingår är 

exempelvis utbud/efterfrågan, dimensionering och 

innehåll i utbildningarna inkl. VFU-frågor.

Mötesfrekvens: Cirka en gång per år.



Forum 2: Samverkan på ledningsnivå: 

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Deltagare: Företrädare för Region Östergötland, Region Kronoberg, 

Region Jönköping, Landstinget i Kalmar län och för Linköpings 

universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping.  

Syfte och innehåll: Samverkan på ledningsnivå för 

landsting/regioner och lärosäten kring dimensionering av 

utbildningar och utbildningarnas innehåll inkl. VFU.

Mötesfrekvens: Ett par gånger per år.



Kartläggning av statistik och prognoser

Syftet är att undersöka vilken statistik och vilka prognoser 
myndigheter, intresseorganisationer, landsting och regioner 
gör i dag. 



Resultat från kartläggningen

• Flera myndigheter, intresseorganisationer, landsting och 
regioner publicerar statistik och prognoser.

• Stora skillnader i metod/modell och vilka data som används.

• Inga prognosrapporter inkluderar samtliga yrkeskategorier 
som ingår i uppdraget. 

• Vissa yrkesgrupper förekommer i många prognoser, andra 
aldrig.

• Regionuppdelade prognoser förekommer i vissa fall.



Stöd till vårdens kompetensförsörjning

• Utfärdar legitimationer

• Statistik och prognoser om legitimerade yrken

• Upphandling av kurser och utbildningar – ST-kurser

• Kunskapsguiden

• Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

• Uppföljning av Professionsmiljarden

• Uppdrag om dimensionering av högre utbildning och 
etablering på arbetsmarknaden



Organisering av uppdraget

Styrgrupp 

avdelnings- och 

enhetschefer samt 

projektledare

Referensgrupp

representanter från 

landsting, kommuner, 

lärosäten och 

näringslivet

Dialoggrupp

arbetstagar-, 

arbetsgivar- och 

professions-

organisationer, andra 

intressenter
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Anders Axelsson Finspångs kommun

Karin Dahlman-Wright Karolinska institutet

Elisabet Franson Landstinget i Dalarna

Mikael Lekfalk Luleå kommun

Ann-Sofi Lodin Västra Götalandsregionen

Jonas Lostelius Region Västmanland

Katrine Riklund Umeå universitet

Johan Lindström Eskilstuna kommun

Jens Schollin Örebro universitet

Peter Seger Vårdföretagarnas Bransch Sjukvård


