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Datum

2017-02-21

Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet

Samverkan om kompetensförsörjning i hälso- och
sjukvården – Årsrapport 2016
Bakgrund
Regeringen gav i juli 2016 i uppdrag till Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet
att tillsammans analysera och föreslå hur samverkansarenor på nationell och regional
nivå mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården
kan utvecklas långsiktigt.
Vidare uppdrog regeringen åt myndigheterna att årligen redovisa vidtagna åtgärder och
aktiviteter till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet).
Myndigheterna beslöt att dessa redovisningar ska lämnas till Regeringskansliet i februari
månad 2017, 2018 och 2019.
Uppdraget omfattar fyra olika delar:
• Att så snart som möjligt starta en dialog om samverkan inom
kompetensförsörjningsområdet mellan berörda aktörer med bäring på verksamhet i
hälso- och sjukvården, utbildning och arbetsmarknad.
• Att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över det totala
kompetensbehovet i hälso- och sjukvården, oavsett driftsform eller huvudman.
• Att genomföra uppdraget i samarbete med berörda aktörer, bl.a. företrädare för hälsooch sjukvårdens huvudmän, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen,
arbetsmarknadens aktörer och olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården, samt
överväga hur patientorganisationer kan involveras i arbetet.
• Att genomföra uppdraget i samordning med Socialstyrelsens uppdrag om att ge stöd
till landstingens planering av kompetensförsörjning, S2015/7804/FS (delvis).

Utförd verksamhet fram till och med januari 2017
Myndigheterna enades under hösten 2016 om en gemensam projektplan och en
projektorganisation. I planen avgränsades uppdraget i en första fas att omfatta
legitimationsyrken eller yrken som kräver högskoleutbildning för verksamhet inom
hälso- och sjukvård.
De uppgifter som prioriterats i inledningsfasen har varit att
• starta en dialog om samverkan mellan berörda aktörer inom
kompetensförsörjningsområdet
• kartlägga befintliga nationella och regionala forum för kompetensförsörjning
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• börja ett gemensamt utvecklingsarbete för statistik och prognoser över det totala
kompetensbehovet i hälso- och sjukvården.
• samordna arbetet med Socialstyrelsens uppdrag om att ge stöd till landstingens
planering av kompetensförsörjning, S2015/7804/FS (delvis).

Dialog med berörda aktörer
I arbetet med att utveckla dialog och samverkan mellan berörda aktörer inom
kompetensförsörjningsområdet har myndigheterna inledningsvis samordnat arbetet med
den dialog som förts i Socialstyrelsens uppdrag om att ge stöd till landstingens planering
av kompetensförsörjning, S2015/7804/FS (delvis), med huvudmän inom landsting och
regioner samt med företrädare för professionerna.
Myndigheterna har därefter, under hösten 2016, bjudit in företrädare för huvudmän
inom universitet och högskolor, landsting och regioner, kommuner och näringsliv till en
referensgrupp. Referensgruppen kommer att mötas två gånger per år under hela
uppdragstiden och gruppen hade sitt första möte 20 januari 2017.
En nationell startkonferens är planerad till den 15 juni 2017 med huvudsyfte att för alla
berörda aktörer skapa medvetenhet och kunskap om uppdraget, att öka erfarenhets- och
kunskapsutbytet och visa exempel på vad som redan görs regionalt, nationellt och
internationellt samt att ge oss synpunkter och förslag till det pågående och fortsatta
arbetet med uppdraget. Arbetet med konferensen kommer löpa under våren 2017.
Myndigheterna planerar under våren 2017 att på olika sätt och i olika grupperingar
samverka även med olika professionsföreträdare och andra aktörer, exempelvis
Arbetsförmedlingen.

Kommunikationsplan
I januari påbörjades arbetet med en gemensam kommunikationsplan. Under våren 2017
kommer myndigheterna fortsätta arbetet, som inkluderar bakgrund/nulägesanalys,
syfte/strategi och kommunikationsmål, målgrupper, budskap, kanaler, ansvarsfördelning,
tid- och aktivitetsplan, uppföljning och utvärdering.

Kartläggning av nationella och regionala forum för kompetensförsörjning
Under hösten 2016 påbörjade myndigheterna en kartläggning av vilka befintliga
regionala och nationella plattformar och nätverk som finns för
kompetensförsörjningsfrågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi har även medverkat
vid ett par möten som bland annat anordnats av Tillväxtverket och Sveriges kommuner
och landsting. Arbetet med kartläggningen kommer att fortsätta under våren 2017.

Utveckling av statistik och prognoser
Myndigheterna har under hösten påbörjat en kartläggning av vilken statistik och vilka
prognoser som görs i dagsläget både av UKÄ och Socialstyrelsen eller av andra
myndigheter eller organisationer.
Myndigheterna har börjat arbeta med ett pilotprojekt som innebär att båda
myndigheterna gemensamt utvecklar ett statistiskt flöde för specialistsjuksköterskor, från
legitimerade sjuksköterskor till etablerade specialistsjuksköterskor. Delarna i detta flöde
är exempelvis antal sökande, antal antagna, antal kvarvarande efter termin ett, antal som
tar examen, antal etablerade och var etableringar görs. Detta kommer att göras per
utbildningsinriktning och för två eller flera epoker/grupper, den ena så sent som möjligt
där data finns. Myndigheterna planerar därefter att utveckla samma flöde för andra
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yrkesgrupper för att identifiera problemområden att lyfta med berörda aktörer. På lång
sikt vill myndigheterna utveckla prognosmodellerna för framtida tillgångar och behov för
olika yrkesgrupper.
Den befintliga statistiken över olika yrkesgrupper har byggts ut i samverkan med
Socialstyrelsens Nationella planeringsstöd (NPS). Under hösten kompletterades
statistiken med data över fysioterapeuter, farmaceuter och psykologer.
Utbyggnaden av statistiken över olika yrkesgrupper, i samverkan med Socialstyrelsens
Nationella planeringsstöd (NPS) kommer att fortgå under hela projektperioden.

Projektorganisation
Styrgrupp
En styrgrupp för projektet har tillsatts. Styrgruppen består av avdelnings- och
enhetschefer för båda myndigheterna och adjungerande projektledare.

Referensgrupp
Till uppdraget har knutits en referensgrupp med personer med stort ansvar och kompetens
inom området från de universitet och högskolor som har stor utbildning inom området
(rektorer eller motsvarande), från offentliga och privata huvudmän och när det gäller de
offentliga från både landsting och kommuner. Syftet med gruppen är att medlemmarna
medverkar i planering, genomförande och återkoppling av olika aktiviteter och åtgärder.
Gruppen kommer att mötas två gånger per år under hela uppdragstiden och leds av
myndighetscheferna Annika Pontén och Olivia Wigzell. Medlemmarna är:
Kommundirektör Anders Axelsson, Finspångs kommun
Rektor Karin Dahlman-Wright, Karolinska institutet
Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabeth Fransson, Landstinget i Dalarna
Kommundirektör Mikael Lekfalk, Luleå kommun
Bitr. förvaltningschef Johan Lindström, Eskilstuna kommun
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, Västra Götalandsregionen
Utredare Jonas Lostelius, Landstinget Västmanland
Prorektor Katrine Riklund, Umeå universitet
Professor, tidigare rektor Jens Schollin, Örebro universitet
VD Sophiahemmet Peter Seger, representant från Vårdföretagarna

