
Framtidens vårdkompetens –
stärkt samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens 

kompetensförsörjningsbehov

Presentatör
Presentationsanteckningar
Socialstyrelsen och UKÄ lämnade den 29/8 2019 slutrapporten för uppdraget om Samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården till regeringen.Uppdraget har genomförts under tre års tid, 2016-2019.I rapporten lämnar myndigheterna förslag på hur sektorsövergripande samverkan om kompetensförsörjningen kan stärkas och formaliseras samt på hur kunskapsunderlag om kompetensbehoven kan förbättras. 



En utvecklad samverkan och förbättrade 
kunskapsunderlag om kompetens-
försörjningsbehoven behövs

• På nationell nivå saknas organ för övergripande samverkan mellan 
huvudmännen, lärosäten, övriga aktörer och beslutsfattare

• Samverkan på sjukvårdsregional nivå mellan lärosäten och huvudmännen 
behöver stärkas

• Alla aktörer behöver få en gemensam samlad bild över 
kompetensförsörjningsbehoven

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns en stor samsyn bland berörda aktörer om att det behövs en stärkt och mer formaliserad sektorsövergripande samverkan om kompetensförsörjningen – både på nationell och regional nivå. på nationell nivå saknas en bred arena för samverkan mellan huvudmännen och lärosäten, som både kan stödja arbetet på regional nivå, men även stödja beslutsfattare på nationell nivåpå regional nivå pågår mycket samverkan redan idag, men på sjukvårdsregional nivå behöver arbetet stärkas så att alla aktörer inkluderas och att även det kommunala perspektivet beaktas i högre grad. Arbetet på sjukvårdsregional nivå är viktigt för ett effektivt samarbete mellan den nationella, sjukvårdsregionala och den regionala/lokala nivånEn viktig förutsättning för ett effektivt samarbete är också att alla aktörer har tillgång till en samlad nationell bild av personal- och kompetensbehoven. Detta ställer krav på mer samordnade och förbättrade kunskapsunderlag om kompetensförsörjningsbehoven som alla aktörer känner till och har tillgång till.



Samverkan bör avgränsas i ett första steg

• Hälso- och sjukvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård

• Yrken som kräver högskoleutbildning  (i ett första steg)

• Vidareutbildning som lärosäten ansvarar för (i ett första steg)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetet med kompetensförsörjningsfrågor omfattar hälso- och sjukvård, tandvård och kommunal hälso- och sjukvård.Utgångspunkten är att arbetet ska omfatta frågor som behöver hanteras gemensamt av hälso- och sjukvårdens huvudmän och universitet och högskolor.Arbetet avgränsas därför i ett första steg till yrken som kräver högskoleutbildning.Läkarnas vidareutbildning föreslås inte heller ingå i ett första steg, men behoven av att samarbeta om detta kan komma att förändras i och med den nya utbildningskedjan för läkare.Det är angeläget att en stärkt samverkan kan etableras och dessa avgränsningar främjar att arbetet kan komma igång. 



Tre huvudförslag 

1. Ett nytt nationellt samverkansråd

2. En utvecklad samverkan i varje sjukvårdsregion –
6 sjukvårdsregionala råd

3. Förbättrade kunskapsunderlag om kompetensbehoven, samt 
förbättrad tillgång till kunskapsunderlag

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tre sammanhängande huvudförslag för bättre förutsättningar för en effektivare planering av vårdens kompetensförsörjning:1. ett nationellt samverkansråd som staten ansvarar för2. 6 sjukvårdsregionala råd som regioner och lärosäten i varje sjukvårdsregion gemensamt ansvarar för i samarbete med kommuner3. förbättrade kunskapsunderlag om kompetensbehoven, bl.a. statistik och prognoserFörslagen är väl förankradeDialog med berörda aktörer om utformningen av förslagen har förts sedan förra hösten.Viktiga utgångspunkter för förslagen: Utgå från befintliga ansvarsförhållanden Ta tillvara på befintligt arbete och samverkan kring kompetensförsörjningen och närliggande områden – som t.ex. nära vård och kunskapsstyrningen -  och befintliga kunskapsunderlag om kompetensbehovenRegioner, kommuner och lärosäten har särskilt ansvar för kompetensförsörjningen och bör gemensamt ansvara för arbetet



”Nationellt råd för framtidens vårdkompetens”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dessa figurer illustrerar de tre huvudförslagen och hur de hänger ihop”Nationellt råd för framtidens vårdkompetens” är föreslaget namn på rådet. I rådet ska representanter för regioner, kommuner och lärosäten arbeta fram en gemensam bild av utmaningar och framtida kompetensbehov, med stöd av Socialstyrelsen och UKÄ.Rådet knyts till Socialstyrelsen där även ett rådskansli placeras. Rådet och kansliets uppgifter regleras genom tillägg till Socialstyrelsens instruktion.Rådet ska stödja och samarbete med sex sjukvårdsregionala rådSamt föra dialog med övriga aktörer – professionsorganisationer, privata vårdgivare, patientföreningar, studenter, SKL m.fl. Den högra delen av figuren illustrerar både förslaget om förbättrade kunskapsunderlag och rådets huvuduppgifter: att samla in kunskapsunderlag från olika aktörer, och baserat på dessa göra samlade bedömningar  kompetensförsörjningsbehoven, och utifrån dessa bedömningar  vara rådgivande till beslutsfattare på både nationell och regional nivå.



Nationella rådets sammansättning

• En ordförande
• Fem representanter från lärosäten
• Tre representanter från regioner
• Två representanter från kommuner
• En representant från Socialstyrelsen och en representant från UKÄ
• En representant för de sjukvårdsregionala råden
• Ledamöterna nomineras av aktörerna samt SKL, bereds gemensamt av 

UKÄ och Socialstyrelsen och utnämns av Socialstyrelsen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt 14 ledamöter, med en representation som speglar en balans mellan vård- och högskolesektorerna.Föreslagen nominerings- och utnämningsprocess: nätverk för regioner och lärosäten nominerar representanter för dessa aktörerSKL nominerar kommunernas ledamöter, i samråd med nätverk för kommunerSocialstyrelsen och UKÄ föreslår ordförandeSocialstyrelsen och UKÄ bereder gemensamt de nomineradeSocialstyrelsen utnämner ledamöternaVid nominering och val av ledamöter så bör hänsyn tas tillgeografisk spridningspridning i representation av både små och stora lärosäten, regioner och kommunerordförande bör ha en djup kännedom och förståelse för både hälso- och sjukvårdssektorn och högskolesektornMandatperioden föreslås vara 4 år och följa den planeringscykel som föreslås i Styr- och resursutredningen



Nationella rådets uppgifter
• Göra samlade bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven baserade 

på olika fakta- och kunskapsunderlag, samt tillgängliggöra 
sammanställningar av kunskapsunderlag

• Lämna bedömningar till beslutsfattare på nationell och regional nivå av 
förändringar av dimensionering, utbud och innehåll i utbildningar 

• Göra och lämna bedömningar till berörda aktörer i andra frågor som har 
betydelse för kompetensförsörjningen

• Åstadkomma samverkan mellan och föra dialog med berörda aktörer  
• Föra en ömsesidig dialog med och stödja de sjukvårdsregionala råden
• Besluta om rådets verksamhetsplan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Rådets huvuduppgift att göra samlade bedömningar av olika fakta- och kunskapsunderlag om kompetensförsörjningsbehoven och utifrån dessa bedömningar vara rådgivande till beslutsfattare på nationell och regional nivåRådet ska med stöd av rådskansliet samla och sprida relevanta kunskapsunderlag om kompetensförsörjningsbehoven samt de samlade bedömningar som görs.Bedömningarna av kompetensbehoven behöver beakta de pågående strukturella förändringarna av vården – omställningen mot en mer nära vård, digitaliseringen av vården och nivåstrukturering av högspecialiserad vård – och hur de demografiska utmaningarna ska kunna mötas. Bedömningar om hur dessa kompetensbehov påverkar behov av förändring av dimensionering, utbud av och innehåll i utbildningar lämnas till såväl regering, lärosäten och vårdens huvudmän.Rådet kan även göra bedömningar till berörda aktörer om andra frågor av betydelse för kompetensförsörjningen, t.ex.fortbildning och vidareutbildninghur kompetens från andra länder bättre kan tas tillvarabehov av nya kompetenser till vården, t.ex. inom medicinteknik, AI etc.Rådet främjar samverkan och dialog mellan lärosätena och huvudmännen, på både nationell och regional nivå, och ska stödja de sjukvårdsregionala råden.Rådet ska också föra dialog med övriga aktörer, som t.ex. professionsorganisationer, företrädare för privata vårdgivare och SKL m.fl.Rådet föreslås också föra en kontinuerlig dialog med regeringen utifrån de bedömningar som görs. Särskilda tillfällen för dialog kan vara aktuella inför regeringens budgetprocesser.Rådet utarbetar och besluta om en årlig verksamhetsplan. 



Rådskansliets uppgifter
• Kansliet är rådets verkställande organ med ansvar för den dagliga 

verksamheten utifrån den verksamhetsplan som rådet fastställer

• Analytisk, samordnande och kommunikativ roll

• Omvärldsbevaka, samla in och sammanställa kunskapsunderlag,  till 
rådet och tillgängliggöra dessa

• På uppdrag av rådet föra dialog med berörda aktörer och de 
sjukvårdsregionala råden

• Kommunicera och sprida rådets arbete via digitala kanaler

• Samordning med angränsande uppdrag vid Socialstyrelsen och UKÄ

Presentatör
Presentationsanteckningar
En förutsättning för rådets arbete är att det också inrättas ett kraftfullt beredande rådskansli som bör ha en analytisk, en samordnande och en kommunikativ roll. Kansliet föreslås placeras på Socialstyrelsen. Kansliet är rådets verkställande organ och ansvarar för den dagliga verksamheten utifrån den verksamhetsplan som rådet fastställer. Kansliets huvudsakliga uppgifter är att omvärldsbevaka, samla in och bereda underlag till rådet. På uppdrag av rådet ska kansliet stödja de sjukvårdsregionala råden, föra dialog med övriga berörda aktörer och andra samverkansstrukturer på nationell nivå. *) Det är viktigt att kunna fånga upp olika perspektiv på frågor, och att beredningsprocesserna är transparenta.Rådskansliet ska också kommunicera och sprida rådets arbete via digitala kanalerKansliet ska också samordna sin verksamhet med angränsande uppdrag vid Socialstyrelsen och UKÄ, bl.a. Socialstyrelsens uppdrag om nationellt planeringsstöd*) T.ex. med ST-rådet och annan yrkesspecifik samverkan, NSG-ALF och regionernas kunskapsstyrningsorganisation



Sex sjukvårdsregionala råd
• Regioner och lärosäten ansvariga
• Utgå från och bygga på befintliga samverkansorgan mellan regioner och 

lärosäten i sjukvårdsregionerna. 
• Sammansättning: alla regioner, alla lärosäten, inkludera kommunerna 

(privata vårdgivare kan inkluderas)
• Huvudsakliga uppgifter

– Samla och föra dialog om huvudmännens kompetensbehov
– Gemensamt samordna arbetet med VFU
– Samverka med det nationella rådet

• Samverkansavtal bör upprättas
• Samverkan mellan de sjukvårdsregionala råden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det behöver etableras ett effektivt samarbete och en ömsesidig dialog mellan det nationella rådet och de regionala och lokala aktörerna. Regioner och universitet och högskolor i respektive sjukvårdsregion tar ett gemensamt ansvar för respektive råd, i samarbete med kommunerna. Utgå från befintliga samverkansorgan mellan regioner och lärosäten i varje sjukvårdsregion.Sammansättning: alla regioneralla lärosäteninkludera kommunerprivata vårdgivare kan inkluderasHuvuduppgifterna för de sjukvårdsregionala råden: att föra dialog om huvudmännens kompetensbehov och att samordna arbetet med verksamhetsförlagd utbildning. samverka med det nationella rådetFrihet att styra över andra uppgifter.Samverkansavtal mellan deltagande aktörer föreslås.Samverkan mellan de sjukvårdsregionala råden föreslås.



Utveckling av förbättrade kunskapsunderlag om 
kompetensbehoven
• SCB producerar vart tredje år långsiktiga prognoser för tillgång och 

efterfrågan på hälso- och sjukvårdens högskoleutbildade och legitimerade 
yrkesgrupper på nationell och sjukvårdsregional nivå.

• Lärosätena i samarbete med UKÄ tar årligen fram kortsiktiga prognoser 
över utbildningsutbud och utbildningsvolymer för samtliga 
högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet.

• Socialstyrelsen och UKÄ producerar vart tredje år statistikbaserade 
flödesbeskrivningar från utbildning till etablering på arbetsmarknaden för 
prioriterade högskoleutbildade yrkesgrupper. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dessa förslag bygger på genomfört kartläggnings- och utvecklingsarbete, det senare genom bland annat fyra pilotstudier som alla är publicerade. När det gäller den tredje förslaget har vi i pilotstudier bland annat kunnat visa hur många som antas och hur många som fullföljer utbildningen, när och var etableringen på arbetsmarknaden görs samt hur vidareutbildning ser ut. Förslagen innebär att alla aktörer får tillgång till samlad kunskap och systembilder, som kan användas av aktörerna för fördjupande analyser. 



Tillgängliggöra kunskapsunderlagen samt 
rådets arbete genom digitala kanaler
• Det nationella rådet sammanställer och synliggör befintliga 

kunskapsunderlag från olika aktörer – statistik, prognoser, analyser 
och relevant forskning – om kompetensförsörjningsbehoven på en 
webbplats.

• Det nationella rådet vidareutvecklar och förvaltar med stöd av 
rådskansliet digitala kanaler, för att samla och sprida information om 
statistik, prognoser och analyser från olika aktörer, sprida det 
nationella rådets arbete samt föra dialog med berörda aktörer. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det produceras mycket relevant statistik m.m. men mycket av det når aldrig samtliga aktörer. Viktigt att regelbundet samla och tillhandahålla.Nationella rådet behöver utveckla och förvalta en webbplats för att sprida kunskapsunderlagen och sitt arbete.



Förslagen kan bidra till en effektivare kompetensförsörjning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förslagen ger förutsättningar för en effektivare planering av vårdens kompetensförsörjning som behövs för omställningen till framtidens hälso- och sjukvård och till en god och nära vård.Ger regioner, kommuner och lärosäten bättre förutsättningar för sitt arbete.En viktig framgångsfaktor för att möta hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjningsbehov och möjliggöra en god, tillgänglig, säker och effektiv hälso- och sjukvård.-----Regeringen avgör den fortsatta hanteringen av de lämnade förslagen.En punkt i januariavtalet omfattar att ”en nationell samordning vad gäller långsiktig planering av personal- och kompetensförsörjning inom vården införs under 2019”. 
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