
 

 

Datum 2017-11-17 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 
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Norra sjukvårdsregionen 

Umeå, 17 november 2017 

Segment 1 – Att skapa en gemensam referensram 

Vilka grundläggande förutsättningar är möjliga att identifiera som betydelsefulla för 

att säkerställa en långsiktig utveckling av samverkansarenor mellan aktörer med 

ansvar för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården?  

 

 Regioner/landsting och universitet representerade i varandras 

ledningsstrukturer 

 "ALF"-liknande struktur även för övriga legitimationsyrken  

 Gemensam styrning mellan berörda planer 

 Struktur för samplanering (ovan) 

 En strävan och vilja att samverka i regionen på alla nivåer, en insikt om att "vi 

är varandras förutsättningar" 

 Bygga starka multiprofessionella akademiska miljöer som samverkar med 

varandra för att säkra utbildning och forskning - en grund för 

kompetensförsörjning 

 Samtliga aktörer (lärosäten + vårdgivare) måste vara representerade i 

samverkansarenorna 

 Forum för samverkan måste finnas på flera nivåer (generella och detaljerade) 

och beslutsmandat måste vara tydligt definierat på alla nivåer (Nivåstruktur för 

universiteten) 

 Gemensamt samverkansorgan (lokal och regional) strukturerad, ej 

periodbunden) 

 

 Gemensam diskussion  

 Viktigt med kvalificerad kompetens så att utbildningssidan kan läggas ihop med 

den kompetensförsörjning som behövs 

 Väldigt viktigt här i norr att veta att vi är beroende av varandra 

 Ha en gemensam syn på att det är bättre att sjukvårdpersonal gör karriär i ett 

annat landsting än byter bransch 

 Måste säkerställa att vi ha de akademiska färdigheter som gör att vi kan 

producera utbildningar i regionen, samt få forskning in i verksamheten 

 De nationella medlen för universiteten befäster den rådande strukturen som 

hindrar att universiteten anpassar sig efter frågor so kommer upp i 

samverkansforum 

 

Gruppen kom sedan tillsammans överens om att klustra ihop de diskuterade 

grundförutsättningar ned till fyra kunskapskategorier.  

  

Styrning Planering Kultur/ledarskap Struktur 
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Segment 2 – Hinder och möjligheter 

Att identifiera hinder och möjligheter för regional samverkan  

 

Segment 3 – Insatser och åtgärder 

Att identifiera möjliga insatser och åtgärder för hur regionala samverkansarenor kan 

utvecklas långsiktigt 

 

 Nationell prioritering av utbildningar -vad ska göras var? Vilka utbildningar 

bör prioriteras? Behövs en nationell riktning 

 Vad behöver vi i framtiden? Viktigt att specialistutbildningen hänger med? 

 En ekonomisk ordning liknande ALF 

 Ekonomiska bidrag för att få till akademiska positioner  

  

Styrning 

 Reflektion över likheter och skillnader med andra branscher 

 Mer uppstyrt med legitimation och styrs inte av marknaden på samma sätt. 

 Svårt för landsting och universiteten att anpassa sig "vi producerar fyrkantiga 

personer men vi har bara runda hål" 
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Planering 

 Man måste planera långsiktigt tillsammans, nu görs visionsarbetet enskilt, för att 

kunna ställa om i god tid måste vi göra det tillsammans 

 Hur kan universiteten bli mer flexibla? 

 Om man ska kunna göra någon planering behöver landstingen en gemensam 

behovsinventering så att språket är desamma och att vi menar samma saker när 

vi pratar om "våra" behov 

 Olika datasystem som inte kommunicerar med varandra, varför har vi så olika 

system? Skulle kunna avhjälpas med en långsiktig gemensam planering 

 Korta kontaktvägar till varandra men långa avstånd. Digitalisering är en 

möjlighet 

 Handlar mycket om att vilja! 

 Snegla på RCC för att se på andra områden, kunskapsstyrningssystemet kan 

fungera som en källa till kompetensförsörjning 

 Samarbete med arbetstagarorganisationerna för att titta på kompetensförsörjning, 

de är en viktig part 

 Patientgrupper är också en viktig grupp som inte får glömmas bort 

 

 

Kultur/ledarskap och Struktur 

Hur kan vi få till nivåstrukturering? 

 Våra akademiska noder måste riggas starkt lokalt 

 Nivåstrukturering av HoS överlag sker naturligt 

 Nivåstrukturering är svårt men inte omöjligt, tar tid att omstrukturera men man 

får inte ge upp. Utbildningarna måste följa kunskapscentrumen som är på gång. 

Tydligt med ett kompetensförsörjningsperspektiv under processen av att 

nivåstrukturera 

 Viktigt med kultur och inställning, det blir svårt men det går! 

 God erfarenhet av att ha regionaliserat läkarutbildning 

 Kultur att vi finns med för alla 

 

Hur får vi med universiteten? 

 Universiteten är marknadsstyrda, om det finns ett nationellt behov så måste det 

finnas ekonomiska medel för det.  

 Finns en önskan att förstå hur den nationella styrningen ska se ut? Bygger den 

på politik och förhandlingar? Eller ekonomi och budget? 

 Krävs kulturdiskussioner, räcker inte att staten bestämmer att det ska utbildas 

flera för att studenterna ska komma "hoppande" 
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