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Utmaningar för den Nära vården 2027 -
kompetensförsörjning

• Den demografiska utvecklingen gör att personer som 
kan arbeta med vård blir relativt sett färre

• Att utveckla ett hållbart arbetsliv för att behålla och 
utveckla medarbetare 

• Ett delvis nytt ledarskap i en mer komplex miljö

• Behov av helt nya roller och kompetenser

• Omställning innebär ett förändrat fokus, en förflyttning –
vad innebär detta för utbildning, träning, rekrytering etc?

• Omställning av kompetensförsörjning tar tid –

vi behöver börja nu!
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Framtidens kompetensförsörjning i Skåne -
utgångspunkter

• Hälso-och sjukvårdsavtalet – Kompetensgruppen

• Styrgrupp Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

• Region Skånes vision, budget och uppdrag

• Statliga överenskommelsen God och nära vård

• Regeringen/Anna Nergårdh, huvudbetänkande 2020:19

• Socialstyrelsens Nationella Vårdkompetensråd

• Södra sjukvårdsregionens regionala vårdkompetensråd
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Innehåll statlig ÖK God och nära vård

(tidigare ”Professionsmiljarden”) 

• En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning 
till en nära vård

• Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen

• Utbilda vårdens framtida medarbetare



Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård

Samordnad utveckling för god och nära vård 6

Huvudman:

Landsting
Huvudman:

Kommuner

Hälso- och sjukvård (HSL) Socialtjänst (SoL)

Huvudman:

Staten

• 400 000 patienter (2016)

• Cirka 25% av hälso- och 

sjukvårdens kostnader



• Det uppdrag som redan tidigare åvilar regioner och kommuner att tillse att 

behovet av platser för verksamhetsförlagd utbildning tillgodoses, ska 

tydliggöras i lag.  I den nya bestämmelsen i HSL ska anges att regioner och 

kommuner ska säkerställa att utbildning sker i den hälso- och sjukvård de 

ansvarar för.  Bestämmelsen införs i syfte att synliggöra utbildningens 

betydelse för kompetensförsörjning och för att möjliggöra att fler aktörer i 

hälso- och sjukvården medverkar i utbildningen (F)

• Det ska ingå i primärvårdens grunduppdrag att medverka till utbildning av de 

professioner som förekommer i primärvården (F)

Utbildning, förslag
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• Hållbar arbetsmiljö och ett hållbart yrkesliv

• Att leda och verka i nätverksbaserade organisationer

• Att leda i ökad komplexitet

• Professionsöverskridande/-utvecklande

• Nya kompetenser/professioner

• Chefen som medarbetare

• Förväntningarna på forskning och utbildning, att få delta/bidra

Framtidens ledar- och medarbetarskap?

Socialdepartementet 8



SoS Nationella vårdkompetensråd

• Inrättades tidigt 2020, på uppdrag av regeringen

• Ett rådgivande samverkansforum mellan regioner, 

kommuner, lärosäten, SoS och UKÄ.

• Ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att 

effektivisera kompetensförsörjning av personal inom hälso-

och sjukvården.

• ……….

• Ska stödja och föra en dialog med verksamheterna på den 

sjukvårdsregionala nivån



SoS Nationella vårdkompetensråd



Skånes VFU-nätverk

- 3 lärosäten

- Kommunerna

- Region Skåne

- 130 deltagare

- Anna Nergårdh, 

Lars Almroth m fl

- Startskott för en skånsk

strategi 
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Axplock från workshop 8/10
(”vi behöver veta mer om den framtida vården för att kunna 

planera och lägga upp utbildningar, VFU etc….”)

• Teamträning och gemensam kompetensutveckling

• Mer VFU i den kommunala hälso-och sjukvården

• Låt studenterna följa patientens resa för att lära mer 
om vårdens övergångar

• Driv gemensamma studier och utvecklingsprojekt

• Fokusera på förebyggande och på bibehållen 
funktion

• Låt handledare/ kliniska lärare arbeta över gränserna
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Nästa steg…..

- Avstämning i VFU arbetsgrupp 10/12

- Utskick till deltagare i WS 8/10

- Framtagande av förslag till gemensam strategi 

för kompetensförsörjning Nära vård i Skåne 

- Utveckla i takt med de nationella och regionala 

vårdkompetensråden

Hur bör/ ska HS-avtalets 

samverkansorganisation involveras?


