
Bilaga 2. Befintlig samverkan om kompetens-
försörjningen på sjukvårdsregional nivå



Sjukvårdsregioner 
– landsting och lärosäten i respektive region

Stockholms sjukvårdsregion
Stockholms läns landsting, Region Gotland,

Sophiahemmet högskola, Stockholms 
universitet,

Röda Korsets högskola, 
Ersta Sköndal Bräcke högskola, 

Karolinska institutet

Sydöstra sjukvårdsregionen
Region Östergötland, Region Jönköpings län, 

Landstinget i Kalmar län, Linköpings 
universitet,

Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet**

Södra sjukvårdsregionen
Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, 

Region Skåne, Region Halland*,
Linnéuniversitetet**, Högskolan Kristianstad,

Blekinge tekniska högskola, Malmö universitet,
Högskolan i Halmstad, Lunds universitet

Västra sjukvårdsregionen
Västra Götalandsregionen, Region Halland*,
Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin,

Högskolan i Borås, Högskolan Väst, 
Högskolan i Skövde

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Region Uppsala, Landstinget Sörmland,

Landstinget i Värmland, Region Örebro län, 
Region Västmanland, Landstinget Dalarna, 

Region Gävleborg, Karlstad universitet, 
Högskolan i Gävle, Örebro universitet, 

Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna,
Uppsala universitet

Norra sjukvårdsregionen
Region Västernorrland, 

Region Jämtland Härjedalen, 
Västerbottens läns landsting, Region 

Norrbotten, 
Luleå tekniska universitet, Umeå universitet,

Mittuniversitetet

*Region Halland är medlem i två sjukvårdsregioner. De södra kommunerna i länet ingår i Södra sjukvårdsregionen och de norra i Västra sjukvårdsregionen.
**Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och finns därmed geografiskt i Södra sjukvårdsregionen och Sydöstra sjukvårdsregionen.



Del 1. Sammanfattning av samverkan på 
sjukvårdsregional nivå



Samverkan kring långsiktig kompetensförsörjning 
- ett prioriterat utvecklingsområde där landsting och lärosäten kommit olika långt

• Det finns forum för samverkan kring långsiktig kompetensförsörjning på sjukvårdsregional nivå i 
samtliga sjukvårdsregioner. 

• Omfattande samverkan sker mellan landsting och lärosäten i operativa frågor som exempelvis 
dimensionering och planering av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

• Samverkan på högsta ledningsnivå kring strategiska frågor sker också men framhålls som ett 
utvecklingsområde där landsting och lärosäten har kommit olika långt.    



Gemensam struktur för samverkan kring 
långsiktig kompetensförsörjning saknas  
• I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och Norra sjukvårdsregionen finns ett primärt forum där 

samtliga landsting och lärosäten i regionen finns representerade. 

–För dessa sjukvårdsregioner finns ”en väg in” till alla landsting och lärosäten i regionen. 

• Strukturen för samverkan i de sjukvårdsregioner som saknar primärt forum skiljer sig åt.

–För att kommunicera med landsting och lärosäten i dessa sjukvårdsregioner behöver 
troligen flera organisationer kontaktas för att säkerställa att alla nås. 

• Det finns landsting och lärosäten som inte finns representerade i något av de forum som 
finns på sjukvårdsregional nivå och där kontakter behöver tas med respektive organisation.



Samverkan på högsta ledningsnivå är sällan 
formaliserad mellan landsting och lärosäten
• I de sjukvårdsregioner där det finns ett primärt forum för samverkan finns en 

formaliserad och etablerad samverkan mellan landstingen. Samverkan med 
lärosätena är däremot inte formaliserad.

–Samverkan sker normalt på sjukvårdsregionens initiativ och organisering och 
deltagande från lärosätena skiljer sig åt. 

• I de fall det finns etablerad och formaliserad samverkan mellan landsting och 
lärosäten så är grunden till samverkan ofta ett avtal kring VFU eller ett regionalt ALF-
avtal.



Samverkan präglas av att landsting och 
lärosäten har skilda uppdrag
• Samverkan kring långsiktig kompetensförsörjning i hälso- och sjukvård präglas av att 

landsting och lärosäten har skilda uppdrag. 

–Landstingens primära uppdrag är att säkerställa god kompetensförsörjning i 
regionen medan lärosätenas primära uppdrag är att utbilda för god 
kompetensförsörjning på nationell nivå, även om det lokala perspektivet självklart 
är av betydelse även för planering av utbildning. 

• Skilda uppdrag gör att samverkan som inte har formaliserats genom avtal riskerar att 
vara skör och till viss del personberoende. 



Inriktningen skiljer sig åt och är under 
utveckling
• De forum som finns på sjukvårdsregional nivå har olika inriktningar och avgränsningar. 

–Utveckling av strategisk eller långsiktig kompetensförsörjning kan vara det primära 
syftet för samverkan men det kan också utgöra en del i en bredare inriktning.

–Inriktningen kan också ha fokus på ett särskilt område av betydelse för långsiktig 
kompetensförsörjning som exempelvis VFU.

• Syfte och mål med samverkan kan vara under utveckling. Att enas kring gemensamt 
syfte och mål framhålls som en central del i att etablera samverkan kring långsiktig 
kompetensförsörjning.



Kommuner behövs - men deltar i liten 
utsträckning
• Kommuner framhålls som relevanta samverkansaktörer och behovet av att involvera 

kommuner anses öka i takt med att en allt större andel vårdpersonal är anställda av 
kommuner. 

• Det förs diskussioner om att involvera kommuner i vissa sjukvårdsregioner men de 
deltar i mycket begränsad utsträckning i de forum för samverkan som finns på 
sjukvårdsregional nivå.



Del 2. Presentation av forum för samverkan på 
sjukvårdsregional nivå

Innehåll

Bild 11-12  Översikt befintliga forum på sjukvårdsregional nivå

Bild 13-18  Sammanfattning samverkan per sjukvårdsregion

Bild 19-25  Beskrivning befintliga forum på sjukvårdsregional nivå



Forum för samverkan på sjukvårdsregional nivå
- identifierade forum i den fördjupade kartläggningen

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 utbildningsrådVästra sjukvårdsregionen

Regional samverkansgrupp (RGS)

Södra sjukvårdsregionen
Regionvårdsnämnden 
Lärosäten Syd



Forum för samverkan Syfte och mål med samverkan
Stockholms sjukvårdsregion
Utbildningsråd, utvidgat 

Skapa en väl integrerad infrastruktur för sjukvård, utbildning, forskning och utveckling och till att få ett bättre 
strategiskt helhetsperspektiv över behov och resurser. 

Sydöstra sjukvårdsregionen
Samverkansmöte (ej aktivt)

Samverka på ledningsnivå kring kompetensförsörjning. 

Sydöstra sjukvårdsregionen 
Universitetssjukvårdsberedningen

Samordning och övergripande samarbete enligt de riktlinjer och ekonomiska ramar som presidiesamråd, 
fakultetsstyrelse och regionstyrelse beslutat om. 

Sydöstra sjukvårdsregionen
Kompetensrådet

Vara ett beredande och utredande organ till USB med fokus på gemensamma strategiska 
kompetensförsörjningsfrågor i enlighet med delegationen från USB. 

Södra sjukvårdsregionen
Forum saknas

-

Västra sjukvårdsregionen 
Regional samverkansgrupp

Samarbetet kring VFU för studerande inom de akademiska vårdutbildningarna som ingår i avtalet och bedrivs vid 
lärosäten. 

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Regionalt utbildnings- och kompetensråd 
och Dialogforum

Underlätta och stödja landstingens arbete med den framtida kompetensförsörjningen. Genom samagerande mellan 
landstingen i regionen förstärka påverkan på vårdutbildningarnas utformning, planering/dimensionering och 
innehåll. Landstingen i nära samspel med utbildningsanordnarna ska utveckla den verksamhetsförlagda 
utbildningen.

Norra sjukvårdsregionen
FUI-rådet

Vara en arena för att diskutera långsiktiga strategier för utveckling inom forskning, utbildning och innovation där 
kompetensförsörjning främst aktualiseras inom utbildning. 

Norra sjukvårdsregionen
NUSS

Att parterna kan stötta varandra i viktiga framtidsfrågor, såsom att utveckla forskning och utbildning, säkra 
tillgången på kvalificerad vårdpersonal samt utveckla hälso- och sjukvården och tandvården.



Stockholms sjukvårdsregion

I Stockholms sjukvårdsregion finns inte något primärt forum 
för samverkan kring kompetensförsörjning i hälso- och 
sjukvård där alla landsting och lärosäten i sjukvårdsregionen 
ingår. 

Centralt forum för samverkan – Utbildningsrådet
• SLL och KI har ett formaliserat samarbete där cirka hälften 

av mötena utvidgas till att omfatta fler lärosäten; 
Sophiahemmet högskola, Röda Korsets högskola och 
Ersta Sköndal Bräcke högskola. Samverkan mellan SLL 
och KI är formaliserad utifrån det regionala ALF-avtalet. 

Aktörer som inte representeras i Utbildningsrådet
• Region Gotland, Stockholms universitet och Kungliga 

tekniska högskolan deltar ej i detta samarbete.

• Samverkan med kommuner sker inte i detta forum.

Stockholms sjukvårdsregion
Utvidgat utbildningsråd

Stockholms sjukvårdsregion
Stockholms läns landsting

Region Gotland
Karolinska institutet

Sophiahemmet högskola
Stockholms universitet,
Röda Korsets högskola 

Ersta Sköndal Bräcke högskola 
Kungliga tekniska högskolan



Stockholms sjukvårdsregion
Utbildningsråd (utvidgat)
• Samarbetet syftar till att skapa en väl integrerad infrastruktur för 

sjukvård, utbildning, forskning och utveckling och till att få ett 
bättre strategiskt helhetsperspektiv över behov och resurser. 

• Centrala samverkansfrågor är lärosätenas krav på landstinget 
gällande VIL/VFU. Fokus ligger även på att förverkliga ALF-
avtalets olika delar där exempelvis frågeställningar kring 
universitetsjukvårdsenheter är på agendan. 

• Samverkansformen har en tydlig struktur och parterna driver 
gemensamt utvecklingsarbete med fokus på utbildning och 
forskning. Informations- och erfarenhetsutbyte mellan SLL och 
lärosätena sker kontinuerligt i forumet. 

• Utbildningsrådet möts 4-5 ggr per termin, varav 2 ggr per termin i 
utvidgad form. Det utvidgade utbildningsrådet har bildat sex 
arbetsgrupper som har fokus på det gemensamma 
utbildningsuppdraget och den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen. 

Deltagande organisationer

Yrkesgrupper och utbildningar som omfattas av samverkan
KI och SLL har valt att inkludera samtliga utbildningar som fordrar vårdens 
medverkan i det regionala ALF-avtalet. Förutom läkarutbildningen omfattas 

även övriga utbildningsprogram vid KI: arbetsterapeut, audionom, 
barnmorska, BMA, fysioterapeut, logoped, läkare, psykolog, 

psykoterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, 
specialistsjuksköterska och tandhygienist. 



Sydöstra sjukvårdsregionen
I Sydöstra sjukvårdsregionen finns inte ett primärt forum för 
samverkan kring kompetensförsörjning i hälso- och sjukvård där alla 
landsting och lärosäten i regionen ingår. Däremot finns tre forum där 
landsting och lärosäten på olika sätt möts kring frågor om strategisk 
och långsiktig kompetensförsörjning. 

Centralt forum för samverkan

• Samverkansmöte är visserligen ett forum där samtliga landsting 
och lärosäten i sjukvårdsregionen har möjlighet att mötas men 
något möte har inte anordnats under 2018.

• Universitetssjukvårdsberedningen och Kompetensrådet är forum 
där landstingen i sjukvårdsregionen samverkar med Linköpings 
universitet.

Aktörer som inte representeras 

• Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet deltar endast i ett 
av de tre forumen – Samverkansmöte.

• Kommuner deltar inte i någon av de tre forumen.

Sydöstra sjukvårdsregionen
Samverkansmöte – Sydöstra sjukvårdsregionen
Universitetssjukvårdsberedningen (USB)
Kompetensrådet

Sydöstra sjukvårdsregionen
Region Östergötland

Region Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Linköpings universitet,
Högskolan i Jönköping

Linnéuniversitetet*

*Linneuniversitetet finns i två län (Växjö och Kalmar): Kronoberg och Kalmar län.



Sydöstra sjukvårdsregionen
- Samverkansmöte
• Syftet med forumet är att samverka på ledningsnivå kring 

kompetensförsörjning. 

• Bakgrunden är ett tidigare uppdrag från den regionala 
sjukvårdsledningen att inventera nyrekryteringsbehov 
inom viktiga yrkesgrupper, utbud och kapacitet vid 
regionens lärosäten samt kapacitet och behov av VFU-
placeringar, specialistutbildningar och handledare. 

• Forumet ska vara en arena för att hitta lösningar kring 
dimensionering och planering av bl.a. 
specialistsjuksköterskeutbildning och den nya 
läkarutbildningen. 

• Möten sker efter behov 1–2 ggr per termin. Senaste året 
har det dock inte arrangerats något möte.

Deltagande organisationer

Yrkesgrupper och utbildningar som omfattas av samverkan
Alla sjukvårdsyrken och utbildningar är relevanta men betoningen ligger på 

de stora yrkesgrupperna sjuksköterskor och läkare. 



Sydöstra sjukvårdsregionen
- Universitetssjukvårdsberedningen (USB)
• Syftet med forumet är samordning och övergripande 

samarbete enligt de riktlinjer och ekonomiska ramar 
som presidiesamråd, fakultetsstyrelse och 
regionstyrelse beslutat om. 

• Samverkan utgår från det regionala ALF-avtalet, R-ALF 
(USB startade i samband med tecknandet 2015) och 
USB har i uppdrag att verka för universitetssjukvårdens 
kompetensförsörjning, infrastruktur, processer och 
resultat. Kompetensrådet, se nästkommande bild, är 
en av de beredande organen till USB. 

• Universitetssjukvårdsberedningen har 6–8 möten per 
termin. 

Deltagande organisationer

Yrkesgrupper och utbildningar som omfattas av samverkan
Ansatsen är bred men betoningen ligger på de stora yrkesgrupperna 

sjuksköterskor och läkare.



Sydöstra sjukvårdsregionen
- Kompetensrådet
• Syftet med forumet är att vara ett beredande och 

utredande organ till USB med fokus på gemensamma 
strategiska kompetensförsörjningsfrågor i enlighet med 
delegationen från USB. 

• Kompetensrådet har funnits sedan 2007 men under 
2017 ombildades och utökades rådet med Region 
Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län. En 
decentraliserad läkarutbildning bidrog till ombildningen. 

• En aktuell fråga är logistik för hur VFU ska förläggas 
under studieåret för att ge jämn belastning på 
verksamheter.

• Operativa frågor hanteras i tre arbetsgrupper; en för 
grundutbildning, en för läkarutbildning och en för 
specialist-sjuksköterskeutbildning. 

• Kompetensrådet har ca 2-4 möten per år. 

Deltagande organisationer

Yrkesgrupper och utbildningar som omfattas av samverkan
Ansatsen är bred men betoningen ligger på de stora yrkesgrupperna 

sjuksköterskor och läkare.



Södra sjukvårdsregionen
I Södra sjukvårdsregionen finns inte något primärt forum för 
samverkan kring kompetensförsörjning i hälso- och sjukvård 
där alla landsting och lärosäten i regionen ingår. 

Landstingen har ett formaliserat samarbete i form av Södra 
Regionvårdsnämnden och lärosätena i form av Lärosäten 
Syd. Detta möjliggör att det kan formas tillfälliga forum vid 
frågor som behöver hanteras gemensamt.

Södra sjukvårdsregionen
Regionvårdsnämnden 
Lärosäten Syd

Södra sjukvårdsregionen
Region Kronoberg

Landstinget Blekinge
Region Skåne

Region Halland
Linnéuniversitetet

Högskolan Kristianstad,
Blekinge tekniska högskola

Malmö universitet
Högskolan i Halmstad

Lunds universitet

Regionvårdsnämnden – Deltagande organisationer

Lärosäten Syd – Deltagande organisationer



Västra sjukvårdsregionen
I Västra sjukvårdsregionen finns inte något primärt forum för 
samverkan kring kompetensförsörjning i hälso- och sjukvård där 
alla landsting och lärosäten i regionen ingår. 

Centralt forum för samverkan – Regional Samverkansgrupp
• VGR, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan 

Väst och Högskolan i Skövde har ett formaliserat samarbete 
sedan 2002 utifrån ett avtal med fokus på VFU.

Aktörer som inte representeras i Regional 
Samverkansgrupp
• Region Halland deltar ej i detta forum.

• Kommuner deltar inte i RGS men däremot i de fem lokala 
samverkansgrupperna (LOS) som arbetar på direktiv från 
RGS.

Västra sjukvårdsregionen
Regional samverkansgrupp (RGS)

Västra sjukvårdsregionen
Västra Götalandsregionen

Region Halland
Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin

Högskolan i Borås
Högskolan Väst

Högskolan i Skövde



Västra sjukvårdsregionen
- Regional samverkansgrupp (RGS)
• Syftet med avtalet avser samarbetet kring VFU för studerande 

inom de akademiska vårdutbildningarna som ingår i avtalet och 
bedrivs vid lärosäten. 

• RGS hanterar främst samarbete och kvalitet inom VFU men 
även andra övergripande strategiska frågor inom  
kompetensförsörjning berörs. 

• Bakgrunden till RGS är den principöverenskommelse om statligt 
huvudmannaskap för landstingens vårdhögskoleutbildningar som 
staten och landstingförbundet slöt under 2002. Avtal slöts då 
mellan deltagarna och RGS bildades i syfte att stärka 
samarbetet kring VFU. 

• Enligt avtalet ska möten hållas minst två ggr mer år. För 
operativa frågor finns de fem LOS-grupperna som utgår från 
respektive lärosäte. 

Deltagande organisationer

Yrkesgrupper och utbildningar som omfattas av samverkan
De yrkeskategorier och utbildningar som omfattas av avtalet är 

sjuksköterskor, barnmorskor, specialistsjuksköterskor, 
röntgensjuksköterskor, audionomer, biomedicinska analytiker, dietister, 

arbetsterapeuter, fysioterapeuter, programmet i socialpsykiatrisk vård samt 
masterprogram inom respektive område. Avtalet gäller även internationella 

utbytesstudenter registrerade på kurser i ovanstående utbildningar.



Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns ett formaliserat samarbete 
mellan samtliga landsting. Inom ramen för detta samarbete finns en 
principöverenskommelse mellan landstingen och lärosätena om att 
mötas i dialogforum. 

Centralt forum för samverkan – RUR

• Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är ett 
politiskt organ för de sju landstingen i Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion. Regionalt utbildnings- och kompetensråd, RUR, 
är en arbetsgrupp under samverkansnämnden där samtliga 
landsting i sjukvårdsregionen ingår. RUR arrangerar dialogforum
då representanter från samtliga lärosäten i regionen bjuds in. 

Aktörer som inte representeras i Dialogforum

• Kommuner deltar ej i detta forum

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Regionalt utbildnings- och kompetensråd 
(RUR) och Dialogforum

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Region Uppsala, Landstinget Sörmland,

Landstinget i Värmland, Region Örebro län, 
Region Västmanland, Landstinget Dalarna, 

Region Gävleborg, Karlstad universitet, 
Högskolan i Gävle, Örebro universitet, 

Mälardalens högskola***, Högskolan Dalarna,
Uppsala universitet



Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
- Regionalt utbildnings- och kompetensråd och Dialogforum

• Syftet med RUR är att:
– Underlätta och stödja landstingens arbete med den 

framtida kompetensförsörjningen.
– Genom samagerande mellan landstingen i regionen 

förstärka påverkan på vårdutbildningarnas utformning, 
planering/dimensionering och innehåll. 

– Landstingen i nära samspel med utbildningsanordnarna 
ska utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen.

• RUR tar initiativ, bjuder in och sätter agendan till 
Dialogforum. Fokus är produktions- och kapacitetsplanering 
där landstingen beskriver sitt kompetensbehov utifrån hur 
sjukvården ser ut idag och hur den kommer se ut på sikt och 
lärosätena beskriver hur de kan möta dessa behov på kort 
och lång sikt.

• RUR har tre möten per termin. 1-2 gånger per år, arrangeras 
Dialogforum då representanter från lärosäten bjuds in.

Deltagande organisationer

Yrkesgrupper och utbildningar som omfattas av samverkan
Alla sjukvårdsyrken och utbildningar är relevanta men betoningen ligger på 

de stora yrkesgrupperna sjuksköterskor och läkare.



Norra sjukvårdsregionen
I norra sjukvårdsregionen finns ett primärt forum för samverkan där 
samtliga lärosäten, regioner och landsting ingår, FUI-rådet. 

Det finns även ett forum där samtliga landsting och regioner ingår 
tillsammans med Umeå universitet, Norrlands universitets-
sjukvårdsstyrelse (NUSS). 

Centralt forum för samverkan 

• FUI-rådet startade under 2017 genom ombildning av det tidigare 
FoU-rådet. Under det inledande verksamhetsåret, 2017, har 
fokus legat på att hitta rätt strategisk nivå på de frågor som rådet 
ska hantera.

• I NUSS samverkar landstingen i sjukvårdsregionen tillsammans 
med Umeå universitet med fokus på utbildning och forskning.

Aktörer som inte representeras

• Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet deltar inte i NUSS.

• Kommuner deltar inte i något av forumen.

. Norra sjukvårdsregionen
FUI-rådet
Norrlands universitets-
sjukvårdsstyrelse (NUSS)

Norra sjukvårdsregionen
Region Västernorrland 

Region Jämtland Härjedalen 
Västerbottens läns landsting

Region Norrbotten
Luleå tekniska universitet

Umeå universitet
Mittuniversitetet



Norra sjukvårdsregionen
- FUI-rådet
• FUI-rådet har i uppdrag från NRF att vara en arena för att 

diskutera långsiktiga strategier för utveckling inom forskning, 
utbildning och innovation. Teman fördelas på de tre områdena 
där kompetensförsörjning främst aktualiseras inom området 
utbildning. Syftet med forumet är att ständigt utveckla dessa 
områden i Norra sjukvårdsregionen. 

• FUI-rådet har en bred ansats där strategisk och långsiktig 
kompetensförsörjning i hälso- och sjukvård är en av flera 
prioriterade frågor. Ett område som prioriteras är att skapa 
samarbete kring inventering och presentation av 
kompetensbehov och utförande av utbildning. Under 2018 har 
rådet fokus på hur aktörerna tillsammans kan presentera sina 
kompetensbehov nu och i framtiden. 

• FUI-rådet har fyra möten per år.

Deltagande organisationer

Yrkesgrupper och utbildningar som omfattas av samverkan
Alla hälso- och sjukvårdsyrken kan beröras, tandläkare undantaget, och 

alla hälso- och sjukvårdsutbildningar som finns på de tre lärosäten är 
relevanta för samverkan. 



Norra sjukvårdsregionen
- Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse, NUSS
• Bakgrunden för samverkan är ALF-avtalet mellan Umeå 

universitet och Västerbottens läns landsting som trädde i kraft 
2015 och som breddats med hängavtal för övriga regioner och 
landsting. 

• Parterna driver ett gemensamt utvecklingsarbete med fokus på 
utbildning och forskning, att säkra tillgången på kvalificerad 
vårdpersonal samt att utveckla hälso- och sjukvården och 
tandvården. 

• Samverkan inom utbildning och forskning ses som en 
förutsättning för utveckling av verksamheten, det praktiska 
genomförandet och för att kompetensförsörjning ska kunna 
optimeras.

• NUSS har 4 möten per år.

Deltagande organisationer

Yrkesgrupper och utbildningar som omfattas av samverkan
Samverkan omfattar läkar- och tandläkarutbildningarna, och de medellånga 

utbildningarna med inriktning mot vård och hälsa
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