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Samordnad kompetensförsörjning  

- Inspel till Nationella vårdkompetensrådet från Norra 
sjukvårdsregionen 
 

FUI-rådet (forskning utbildning och innovation) i Norra sjukvårdsregionen består av 

representanter från Region Jämtland Härjedalen (RJH), Region Västernorrland (RVN), Region 

Norrbotten (RN), Region Västerbotten (RV), Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), Umeå 

universitet (Umu), Mittuniversitetet (Miun) och Luleå Tekniska universitet (LTU). FUI-rådet är en 

samverkansplattform som har i uppdrag att skapa goda förutsättningar för forskning och högre 

utbildning i Norra sjukvårdsregionen.  

 

3 december 2019 anordnade Norra sjukvårdsregionförbundet, NRF en workshop med fokus på 

Regionernas kompetensförsörjning. Närvarande var tjänstemän från FUI-rådet, högsta 

ledning/fakultetsledning från de tre universiteten och ledande politiker från de fyra Regionerna i 

Norra sjukvårdsregionen. Under workshopen framgick att lärosätena och Regionerna till viss del 

delar samma bild av kompetensförsörjningen av vårdpersonal, men att de olika organisationerna 

har olika utmaningar gällande detta. 

  

Regionerna har idag stora problem med att säkerställa kompetensförsörjning av 

specialistsjuksköterskor. Då antalet vårdplatser inom slutenvården minskat de senaste åren har 

Regionerna även problem med att tillhandahålla platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  

Lärosätena har också problem med kompetensförsörjning, men i detta fall i form av behöriga 

lärare till specialistsjuksköterskeutbildningar. Dessutom rapporterade lärosätena om problem med 

ett begränsat studentunderlag för att driva vissa vidareutbildningar (VUB:ar) för sjuksköterskors 

specialistutbildning.  

 

Norra sjukvådsregionförbundet tror att ovan beskrivna utmaningar till stor del reflekterar Regioner 

och lärosäten i hela Sverige, men att problemen får ett större genomslag i glest befolkade 

Regioner.  
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Aktörerna i norra Sverige hoppas att bildandet av Nationella vårdkompetensrådet leder till 

långsiktig samordning, kartläggning och effektivisering gällande kompetensförsörjning av 

personal inom vården. Vidare finns önskemålet att Nationella vårdkompetensrådet tar en roll att 

driva frågor om vikten av och förutsättningar för samverkan mellan universiteten med ansvariga 

organ som ger direktiv. Behovet är stort att samverka i norra regionen även om enskilda parter är 

autonoma.   

 

Utifrån den workshop som Norra sjukvårdsregionens regioner hade tillsammans med lärosätena i 

Norrland framför Norra sjukvårdsregionförbundets direktion följande information som vi ser kan 

vara av värde för Nationella vårdkompetensrådets kommande arbete.  

 

1. Norra sjukvårdsregionförbundet är väl medvetna om universitetens autonomi och det finns 

en stark önskan om utökad samverkan mellan lärosätena. Detta bör ske tillsammans med 

övriga aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Nationella vårdkompetensrådet har i 

detta sammanhang en viktig roll i att påtala behov för aktuella nationella organ som 

ansvarar för direktiv till universiteten. Syftet är att stärka möjligheter till utökat samarbete.  

 

Det finns goda exempel på detta, såsom den regionaliserade läkarutbildningen i Norra 

sjukvårdsregionen. Det är ett exempel som skulle kunna breddas till medellång 

vårdutbildning och samverkan mellan lärosätena i Norra sjukvårdsregionen. Ett annat 

aktuellt exempel är ett samarbete kring barnmorskeutbildningar där Umeå universitet 

planerar en utvidgning av programmet till gagn för hela norra sjukvårdsregionen. Goda 

exempel kan stimuleras ytterligare. 

 

2. Den verksamhetsförlagda utbildningen är en central och viktig del i utbildningen för alla 

vårdyrken. Den borgar för professionalism och kvalitet i yrkesutövningen. Den är dock en 

utmaning för regionerna då verksamheterna förändras i hög takt, vårdplatser minskar och 

personalomsättningen är ganska stor. Det försvårar utvecklingen av akademiska miljöer för 

i synnerhet medellånga vårdutbildningar.  

 

Norra sjukvårdsregionförbundet har tagit del av det förslag som finns i utredningen 

”Framtidens specialistsjuksköterska” om VULF-ersättning. En direkt avsättning av medel 

från staten till regionerna skulle tydliggöra ansvar gällande utbildning (VFU) för denna 

kategori. Norra sjukvårdsregionförbundet ser det som mycket angeläget att det Nationella 

vårdkompetensrådet prioriterar denna fråga.  

 

3. Hälso- och sjukvård och tandvård är under stark utveckling och digital transformation där 

medborgarnas behov avseende hälsofrämjande och preventiva åtgärder, diagnostik, 

behandling och rehabilitering är i stort fokus. Ett annat område som är angeläget att 

utveckla är möjligheterna att handleda på distans. 
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Norra sjukvårdsregionförbundet ser det som angeläget att det Nationella 

vårdkompetensrådet beaktar utvecklingen mot primärvård/nära vård och befrämjar 

samverkan. Det är också viktig att rådet lyfter betydelsen av samverkan mellan Regioner 

och Kommuner gällande vårdflöden och dess konsekvenser för kompetensförsörjning och 

kompetensväxling.  

 

 

För Norra sjukvårdsregionförbundet 

 

 

Umeå 2020-06-02 

 

 

 

 

 

Glenn Nordlund  

Förbundsdirektionens ordförande 

 

    Nina Fållbäck Svensson 

    Förbundsdirektör 
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