
Hur ska vi samverka?
Dialogmöte om kompetensförsörjningen i 
hälso- och sjukvården - november 2018

#framtidensvardkompetens



Program
• Presentation av diskussionsunderlaget 

• Samverkansstruktur på nationell nivå

• LUNCH

• Uppgifter för samverkansarena på nationell nivå

• Samverkansstruktur på sjukvårdsregional nivå

• Uppgifter för samverkansarenor på sjukvårdsregional nivå 

• FIKA

• Övergripande synpunkter på förslaget 

• Hur går vi vidare?



Utveckling av samverkansarenor på 
nationell och regional nivå 



Upplägg

• Uppdraget

• Samverkan om kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården -
nuläge och behov

• Förslag på utformning av samverkansarenor på nationell och 
regional nivå



Uppdraget
• Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska analysera och 

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

• Myndigheterna ska även främja hur regionala strukturer för 
samverkan kan utvecklas

• Myndigheterna ska säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och 
prognoser över kompetensbehovet i hälso- och sjukvården

• Arbetet ska genomföras i samarbete med berörda aktörer, bland 
annat företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän, universitet 
och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer …



Några genomförda aktiviteter
• Kartläggning över vilka befintliga samverkansforum som finns 

mellan lärosäten och huvudmännen på nationell och regional 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



Exempel på befintliga samverkans-
strukturer på nationell nivå
• Yrkesspecifika samverkansforum
• SKL:s nätverk
• Samverkan inom ramen för ALF
• Samverkan om ST
• Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrningen



Forum för samverkan på sjukvårdsregional nivå

Norra sjukvårdsregionen
FUI-rådet
Norrlands universitets-
sjukvårdsstyrelse (NUSS) Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Regionalt utbildnings- och kompetensråd 
(RUR) och Dialogforum

Sydöstra sjukvårdsregionen
Samverkansmöte – Sydöstra 
sjukvårdsregionen
Universitetssjukvårdsberedningen (USB)
Kompetensrådet

Stockholms sjukvårdsregion
Utvidgat utbildningsråd

Västra 
sjukvårdsregionen
Regional 
samverkansgrupp (RGS)

Södra 
sjukvårdsregionen
Regionvårdsnämnden 
Lärosäten Syd



Behov av utvecklade samverkansstrukturer 
på både nationell och regional nivå

• Det saknas organ för övergripande samverkan på nationell nivå – mellan 
huvudaktörer, övriga aktörer och beslutsfattare

• Regional samverkan mellan lärosäten och huvudmän behöver stärkas

• Det behöver finnas en dialog mellan den regionala och den nationella 
nivån



Behov av utvecklad samverkan  på 
nationell nivå

• Behov av ökad nationell samordning och styrning

• Nationell färdriktning 

• Tydliga roller, uppdrag och ansvar

• Kunskaps- och faktaunderlag behöver samordnas bättre



Behov av utvecklad samverkan på 
sjukvårdsregional nivå
• Gemensam samverkansstruktur i alla sjukvårdsregioner saknas

• Forum för samverkan på sjukvårdsregional nivå finns i alla 
sjukvårdsregioner, men inte med alla aktörer 

• Samverkan sker i operativa frågor men i mindre utsträckning kring 
strategiska frågor

• Samverkan mellan landsting/regioner och lärosäten är sällan 
formaliserad på högsta ledningsnivå

• Nationella mål behöver kunna brytas ner på regional nivå



Samverka om vad?
• Samskapande av en effektivare kompetensförsörjning och 

förändringar som krävs framåt 

• Strategiska framtidsfrågor, behov, målbilder, scenarier

• Förändrade vårdbehov och strukturella förändringar av vården 
som medför förändrade kompetensförsörjningsbehov

• Exempel på frågor som kan behöva hanteras: 

– dimensionering, utbud och innehåll i utbildningar, nya utbildningar

– nya kompetensbehov: förändrad kompetensmix, nya kompetenser t.ex. 
IT, ledarskap, teamarbete/interprofessionella förhållningssätt

– det gemensamma utbildningsuppdraget, VFU/VIL 



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



Följ vårt arbete




