
 

 

Datum 2017-12-12 

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. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Stockholms sjukvårdsregion 

Stockholm, 12 december 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?  

 

Grupp 1 

1. Tydligt uppdrag/roller 

a. Om samverkansarenor finns på olika nivåer så måste det vara tydligt 

vilka mandat och resurser de olika nivåerna har. 

b. I sthlm finns det 3 olika nivåer, hyffsat tydligt rollfördelningen, men 

kan bli ännu mer tydligt  

2. Definiera aktörerna 

a. Vilka är aktörerna (arbetsförmedlingen? Privata vårdgivare?) 

3. Mandat och resurser 

a. Mandat -> vad är det man ska leverera?  

4. Tillgång till fakta 

5. Gemensam målbild 

 

Diskussion 

Förde ingen disk om nationell nivå, men vi vet att vi utbildar för hela landet. 

Finns stort behov av fakta för att få en gemensam bas att stå på, något som kan komma 

från en nationell bas. 

Fakta som behövs är t.ex. pensionsavgångar, mycket tyckande men inte så mycket 

kvalitativ dialog, hur kan vi få till en bra dialog baserad på fakta och inte tyckande? 

Universitet måste ta hänsyn både till det regionala behovet men också det nationella 

behovet. Hur kan vi bättre effektivisera utbildningen, ska vissa utbildningar styras till 

specifika städer? (nivåstrukturering av utbildning?) Finns inget bra svar på hur man ska 

göra det, men idag finns inte ens en arena för den här sortens samtal.  

Samverkan mellan läroverken är svårt då det inte finns liknande ekonomiska system. 

Adressera frågan om kvalité, vad är det för utfall vi får?  

Det är jättesvårt att definiera kvalité men otroligt viktigt och den frågan är av nationell 

karaktär, något som en nationell plattform skulle kunna hantera. 

Hur många utbildningar kan vi ha i det här landet utan att dränera vissa platser? 

 
Grupp 2 

1. Att man ska samverka 

2. Vad man ska samverka kring 

3. Hur samverkan ska ske 

4. Finansiering 

  

Diskussion 

Viktigt att ha en gemensam målbild 
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Finansieringsfrågor och resurser, många problem bottnar i pengar, hur ska vi 

finansiera? Vem ska finansiera? 

Vi måste ha respekt för varandra, måste ha förståelse att vi är olika men att vi har ett 

gemensamt uppdrag 

Många olika uppdrag och undersökningar från olika myndigheter men det saknas hur 

allt hänger ihop, en nationell samverkansarena skulle kunna ta ett helhetsgrepp över 

dessa frågor.  

Definitionen av kompetensförsörjning, vad menar Socialstyrelsen egentligen? Vilken 

typ av kompetensförsörjning? 

Det behövs kunskap om hur man hittar in i olika stora organisationer så att det landar 

rätt in i organisationen 

  
Gruppen kom sedan tillsammans överens om att klustra ihop de diskuterade 

grundförutsättningar ned till fyra kunskapskategorier.  

  

Gemensam målbild Tydliga roller Tydliga uppdrag Finansiering 

 

Segment 2 – Hinder och möjligheter 

Att identifiera hinder och möjligheter för regional samverkan  

 

Möjligheter Hinder

Trygga kompetensförsörjning Olika uppdrag

Möjlighet till innovation och utveckling (efter 

samverkan) Olika finansiering

Öka kunskapen om varandras uppdrag och 

förutsättningar Perspektivskillnader

Olika roller

Gemensam målbild

Möjligheter Hinder

Processer olika (alla nivåer)

Oklart vilka krav som kan ställas på 

varandra, nationellt/regionalt?

Tydliga roller

Möjligheter Hinder

1+1-->3 Oklarhet kring finansiering

(samverkan/samsyn) kring hur medel ska nyttjas --> 

gemensamma satsningar Ansvar för respektive huvudman

Kortsiktiga eller tillfälliga finansieringslösningar (från stat -

> politik)

"orättvis finansiering"

Olika ersättningssystem för olika utb,program från staten

Takbeloppet styr lärosätena

Finansiering

Möjligheter Hinder

Processer olika (alla nivåer)

Otydlig koppling mellan grundutbildninguppdrag och 

framtida kompetensförsörjningsmöjligheter

Tydliga uppdrag
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Diskussion 
Uppdrag 

 Olika uppdrag - utbildning är inte landstingens uppdrag, vi sitter på olika 

uppdrag. Landstingen har ett regionalt uppdrag medan lärosäten har ett 

nationellt synsätt.  

 När man beräknar kapacitet och dimensionering så kanske kraven på 

universiteten inte stämmer med regionens behov. Ska, bör, kan universiteten 

anpassa sig till regionerna?  

 Kommer tillbaka till fakta –hur viktigt det är med prognoser och underlag, 

måste kunna ha bra underlag för att föra en konkret diskussion. 

 Universiteten måste ta hänsyn till söktryck, deras marknad stämmer inte 

överens med landstingens. Väldigt svårt att jobba när vi har olika regler. Kan 

ha vilka samverkansform vi vill och samverka hur mycket som helst men när 

det finns grundläggande regler och lagar som jobbar emot det så är det svårt. 

Detta kan man inte jobba med i ett forum men forumet kan belysa det. 

 

Utökat utbildningsuppdrag och VFU  

 Utökat utbildningsuppdrag med sjuksköterskeprogrammet. 

 Stora problem med VFU, finns en överenskommelse mellan landsting och 

huvudmännen och VFU, men det finns stora problem med att få ut 

studenterna.  

 Måste se om det finns lärare och sen gå till landstingen för att se om det finns 

VFU 

 Om man får medel så riskerar det inte att tränga ut andra program, får man 

däremot inga resurser så måste man ta bort program som kanske är det enda i 

Sverige, det får också personalkonsekvenser. 

 Kan också bli problem med tillräckligt kvalificerade sökanden (inte i sthlm 

men på mindre orter) 

   

Nivåstrukturering 

 "Lärosätena behöver större basanslag så att de själva får bestämma själva, 

behöver inget forum" Lärosätena vill ha fria medel och ha möjlighet att äska 

medel 

 Tveksam till nivåstrukturering gällande basutbildningar 

 Studenterna i närområdet skulle inte söka utbildningarna på annan ort 

 Kan finnas behov av att diskutera nivåstrukturering ang. 

specialistutbildningarna  

 Stor skillnad mellan läkarutbildning och sjuksköterskor gällande universitetens 

möjlighet att öka antalet platser, mycket lättare med läkarutbildningen.  

 

 

 

  

*Tillgängliggöra faktaunderlag (kval, kvant)

vård/utbildning

nationellt/regionalt

*Faktaunderlag saknas
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