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1. Bakgrund 
Vård och omsorg är det största yrkesområdet i Kalmar län. Totalt arbetade 22 614 personer i länet 
inom området vård och omsorg år 2019. Kompetensbehovet inom olika områden har varit stor under 
en längre tid och det har kommit olika rapporter för att belysa problematiken på nationell och regional 
nivå.  

Denna rapport tar utgångspunkt i Kalmar län och hur arbetsgivarna i länet beskriver behovet av 
kompetenser. Den syftar till att fördjupa dialogen om utbildningar i länet och är ett försök att matcha 
det behov som beskrivs, skapa fortsatta dialoger om behov och hur dessa kan mötas.  

I denna rapport har samtal med privata aktörer inte gjorts. Ambitionen är att få med dem i kommande 
rapporter. Vi har ändå tagit höjd för behov hos privata aktörer i visa yrken.  

Sedan 2011 omfattar det regionala utvecklingsansvaret ett uppdrag att samordna och utveckla det 
regionala arbetet med kompetensförsörjning och sedan 2015 ett fokus på analys av kompetensbehov. 
Från 1 augusti 2022 ändras lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 5 §. Ny punkt 2 blir: En 
region ska fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och 
tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och 
lång sikt, 

I den Nationella strategin för hållbar regional utveckling finns ett tydligt formulerat uppdrag om tillgång 
till utbildning i hela landet. Det är en viktig utgångspunkt för samverkan inom kompetensförsörjning, att 
tillgång av utbildade dimensioneras efter behov och plats. 

Rapporten vill genom dels de nationella och regionala bedömningar som andra aktörer gjort och egna 
dialoger med arbetsgivare i länet få svar på frågor som hur stort är behovet av kompetens är, dels 
vilka faktorer som har betydelse för att behovet av personal ökar.  

Ambitionen är att om möjligt årligen uppdatera denna rapport tillsammans med kommuner och hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen. Rapporten är också tänkt som ett underlag i dialoger om behov av 
kompetens i Kalmar län. 

2. Nationella och regionala rapporter 
    2.1 SCB – Trender och prognoser 2020 
Arbetskraftsbarometern visar på ett nuläge över vad arbetsgivarna svarade 2020 medan Trender och 
prognoser gör en framtida bedömning fram till 2035. 

Man konstaterar en kraftig ökning av efterfrågan fram till 2035 – och kraftig brist år 2035 

Närmare 217 000 förvärvsarbetande hade en vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå år 2018. 
Drygt 85 procent är kvinnor, denna andel väntas minska något under prognosperioden. Vanligast är 
att arbeta som undersköterska. Andra vanliga yrken är skötare, vårdare, personlig assistent och vård-
biträde. Omkring 40 procent arbetar inom äldreomsorgen och 30 procent inom hälso- och sjukvård 
samt övrig vård och omsorg. 

Minskad tillgång under prognosperioden 

Vård- och omsorgsutbildning är den enda av de gymnasiala yrkesprogrammen där flertalet utbildar sig 
via komvux. Sedan den senaste läroplanen (Gy2011) trädde i kraft har andelen som läst utbildningen 
via komvux pendlat omkring 60 procent. År 2019 examinerades cirka 5 200 från komvux, i 
huvudscenariot väntas denna nivå kvarstå fram till prognosens slutår. 

Intresset för utbildningen på gymnasiet har legat på en relativt stabil nivå under de senaste tio åren. 
Större gymnasiekullar har dock medfört att antalet avgångna från gymnasieskolan har ökat något 
under perioden 2014–2019. Om intresset för utbildningen och genomströmningen i gymnasieskolan 
ligger kvar på nuvarande nivå beräknas i genomsnitt cirka 3 600 examineras varje år. Därutöver 
kommer årligen ett mindre antal från arbetsmarknadsutbildningen. Mellan åren 2014 och 2017 ökade 
antalet i arbetsmarknadsutbildning betydligt. Men år 2018 mer än halverades antalet utbildade för att 
år 2019 i stort sett försvinna helt. Under prognosperioden antas en begränsad examination från 
arbetsmarknadsutbildningen till utbildningsgruppen. 
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Från gymnasieskolan, komvux och arbetsmarknads-utbildningen beräknas sammantaget cirka 9 000 
årligen genomgå en vård- och omsorgsutbildning under prognosperioden. Just nu sker en stor 
satsning på utbyggnaden av komvux. Om denna utbyggnad skulle innebära en fördubbling av antalet 
examinerade från komvux skulle den totala examinationen öka till närmare 14 500 per år. 

Tillgång, olika faktorers effekt, årligt genomsnitt fram till 2035 

Andelen äldre i arbetskraften är relativt hög, vilket gör att pensionsavgångarna väntas bli större än 
genomsnittet på arbetsmarknaden. Samtidigt sker en viss vidareutbildning. Vanligast är att läsa vidare 
till högre utbildning inom hälso- och sjukvård, såsom sjuksköterska eller vårdutbildningar inom 
yrkeshögskolan. Sammantaget innebär detta att examinationen bedöms bli lägre än antalet som 
lämnar arbetskraften eller vidareutbildar sig. I huvudscenariot väntas därför tillgången på vård- 
och omsorgsutbildade minska med cirka 10 procent fram till år 2035. 

Kraftig ökning av efterfrågan fram till 2035 

Efterfrågan på vård- och omsorgsutbildade beräknas samtidigt öka mycket kraftigt under 
prognosperioden. Antalet i befolkningen som är 80 år eller äldre väntas öka. Det medför ett ökat 
behov av arbetskraft inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, vilket i sin tur ökar efterfrågan på 
vård och omsorgsutbildade med nära 20 procent. Ungefär lika mycket ökar efterfrågan till följd av den 
utbildningsväxling som väntas inom yrkena undersköterska, skötare, vårdbiträde och personlig 
assistent. Det innebär att andelen som har vård- och omsorgsutbildning bedöms öka inom dessa 
yrken. Utbildningsväxlingen väntas bli särskilt påtaglig i yrkena vårdbiträde och personliga assistent 
där en hög andel i dag saknar en formell vårdutbildning. Sammantaget väntas efterfrågan öka med 
cirka 45 procent fram till år 2035. 

Under sommaren 2020 presenterade Socialdepartementet förslag på införande av skyddad yrkestitel 
för undersköterskor (DS2020:15). Från 1 juli 2023 kommer det att införas krav på en formell utbildning 
för att få använda yrkestiteln undersköterska. Effekten av beslutet kan bli att efterfrågan på utbildade 
undersköterskor ökar. Det blir en övergångsperiod på 10 år oavsett formell utbildning. Den 
utbildningsväxling som i prognosberäkningarna väntas ske under prognosperioden innebär ökade krav 
på formell utbildning. I viss mån kan denna utbildningsväxling och lagförslagets ökade krav på formell 
utbildning komma att sammanfalla. 

Kraftig brist år 2035 

Då tillgången beräknas minska samtidigt som efterfrågan väntas växa starkt uppstår en kraftig brist på 
vård- och omsorgsutbildade under prognosperioden. Om den satsning på komvux som nu görs 
innebär en fördubbling av antalet examinerade innebär det att tillgången, i stället för att minska, växer 
med drygt 15 procent. Trots detta kvarstår en tydlig brist på arbetsmarknaden år 2035, se alternativ 
tillgångsutveckling. 

Vid oförändrade krav på formell utbildning inom yrkena undersköterska, skötare, vårdbiträde och 
personlig assistent uteblir den utbildningsväxling som antas i huvudscenariot. Det skulle innebära att 
efterfrågeökningen halveras fram till år 2035. Trots detta väntas det uppstå en tydlig brist på vård- 
och omsorgsutbildade under prognosperioden om det inte samtidigt sker stora satsningar på 
utbyggnaden av vård- och omsorgsutbildningen på komvux. 

Nedan finns en bild ur arbetskraftsbarometern 2020. Denna rapport är nationell och omfattar 70 yrken 
och prognosen är tre år framåt. 
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SCB: Arbetskraftsbarometern, 2020 

2.2 SCB – regional rapport 2022 
SCB tar var fjärde år fram Trender och prognoser för kompetensbehov Nationellt. Den senaste kom 
2021. 2022 kom en nedbruten regional rapport fram till 2035. Prognosresultaten över framtida tillgång 
och efterfrågan på olika utbildningsinriktningar i Kalmar län baseras på en lång rad antaganden om 
framtiden. Dessa antaganden baseras på att det vad gäller utbildningsval, pendling, inflyttning och 
examinationer i stort sett ser ut som idag. Länets tillgång på vård- och omsorgsutbildade väntas 
minska med cirka 20 procent under prognosperioden. Det beror på att antalet examinerade och 
inflyttare tillsammans beräknas bli mindre än antalet som lämnar arbetskraften, flyttar från länet eller 
vidareutbildar sig. Totalt beräknas 1 800 personer som är folkbokförda i Kalmar län att examineras 
från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram under prognosperioden. Ungefär lika många utbildar 
sig via komvux, ett tillskott till utbildningsgruppen på 1 900 personer väntas under prognosperioden. 

Pensionsavgångarna väntas bli större än genomsnittet på hela arbetsmarknaden. Av dagens 
arbetskraft är 50 procent 50 år eller äldre, och fram till 2035 väntas cirka 4 000 personer lämna 
arbetskraften till följd av framför allt pensionering. Samtidigt väntas relativt många vidareutbilda sig 
och därmed lämna utbildningsgruppen. Vanligast är att läsa vidare på högskolan inom hälso- och 
sjukvårdsområdet, men även vårdutbildningar inom yrkeshögskolan är relativt vanliga. 

Flytt mellan länen har inte så stor påverkan på länets tillgång på vård- och omsorgsutbildade fram till 
år 2035. Totalt beräknas cirka 2 200 personer med denna utbildning flytta till Kalmar län under 
prognosperioden. Under samma period väntas 2 000 personer flytta därifrån. Att arbetspendla över 
länsgräns är inte så vanligt bland personer med denna utbildning i Kalmar län. De senaste årens 
pendlingsmönster antas bestå under prognosperioden. 

Efterfrågan ökar 

Totalt beräknas efterfrågan på vård- och omsorgsutbildade i länet öka med cirka 40 procent fram till 
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år 2035. En del av efterfrågeökningen beror på den väntade befolkningstillväxten i länet och att 
andelen äldre ökar. Det medför ett ökat behov av personal inom både äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård. Därtill ökar efterfrågan på grund av den utbildningsväxling som väntas ske inom yrkena 
undersköterska, skötare, vårdbiträde och personlig assistent. Det innebär att andelen som har en vård 
och omsorgsutbildning bedöms öka inom dessa yrken. Att undersköterska kommer att bli en skyddad 
yrkestitel med särskilda utbildningskrav bidrar till denna utveckling. 

Risk för stor brist år 2035 

Eftersom tillgången beräknas minska samtidigt som efterfrågan ökar kraftigt, väntas en stor brist på 
vård- och omsorgsutbildade under kommande år. Detta gäller under förutsättning att nuvarande 
mönster består vad gäller exempelvis intresse för utbildningen och andelen examinerade, flytt och 
pensionsavgångar. Just nu sker en satsning på utbyggnaden av komvux på flera håll i landet. 
Examinationen från komvux utgör redan en mycket stor del av den framtida examinationen. Även om 
antalet examinerade från komvux skulle öka till än högre nivåer och fördubblas jämfört med dagens 
nivå kommer det inte vara tillräckligt för att fullt ut tillgodose efterfrågan. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Källa: SBC Regional rapport 2022 
 
Rapporten, som är nationell, beskriver att det kommer att vara balans på sikt när det gäller 
grundutbildade sjuksköterskor, dvs. tillgången kommer att vara högre än behoven. 
 

 

Källa: SBC Regional rapport 2022 
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För specialistsjuksköterskeutbildningar inom intensivvård, anestesi-, operation-, ambulans-, akut-, 
hjärt- och infektionssjukvård bedöms efterfrågan öka med 25% fram till 2035 enligt SCB och den brist 
som redan finns blir större. 

 

Källa: SBC Regional rapport 2022 

Totalt beräknas efterfrågan på utbildade distriktssköterskor i länet öka med cirka 15 procent fram till år 
2035 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SBC Regional rapport 2022 

Det beskrivs även att inom yrken som Arbetsterapeut och Fysioterapeut kommer behovet vara högre 
än det bedömda tillskottet av utbildade. Totalt beräknas efterfrågan på utbildade fysioterapeuter och 
Arbetsterapeuter i läget öka med cirka 15 procent fram till år 2035. Utvecklingen av efterfrågan beror 
främst på den väntade befolkningstillväxten och en ökad andel äldre i befolkningen, vilket väntas 
påverka efterfrågan på fysioterapeuter inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg i Kalmar län. 

2.3 SKR – rekryteringsrapport 2020 – Möt välfärdens kompetensbehov 
Sveriges kommuner och regioner har tagit fram en rapport beskrivs den stora utmaning som 
kommunerna står inför när det gäller kompetens inom välfärden.  

Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas behöva öka med cirka 

132 000 under perioden 2019 – 2029 och utöver det tillkommer 340 000 pensionsavgångar under 
samma period, om ingenting förändras. Av de 13 000 personer som välfärden behöver öka med varje 
år, återfinns nästan hälften av ökningen inom vård och omsorg i kommunerna. Det största behovet 
finns inom äldreomsorgen. 
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Rapporten beskriver hur demografin påverkar behovet av välfärdstjänster fram till och med år 2029 
och vad det betyder för det framtida behovet av arbetskraft i välfärden. Prognosen bygger på SKR:s 
personalstatistik från november 2019 och SCB:s befolkningsprognos från april 2020. Effekter av 
Coronapandemin ingår inte i rapporten.  

Rapporten beskriver också ett antal olika strategier för att möta det stora kompetensbehovet inom 
välfärden. Det inbegriper hur arbetsgivare kan arbeta med att öka sin attraktivitet, hitta nya 
arbetsmetoder och vad som krävs för att uppnå ett hållbart arbetsliv. 

Inom vård och omsorg beräknas behovsökningen av arbetskraften p.g.a. demografi (fler äldre) ligga 
på 2,4% under perioden 2019–2029. Samtidigt ligger beräknade pensionsavgångar på 3,1%. Inom 
individ och familj samt rehab förväntas behovet öka med 1% och pensionsavgångar med 2%. 

Efter vård och omsorg är det gruppen individ- och familjeomsorg samt rehabilitering som förväntas öka 
mest, med motsvarande 600 personer per år. Behovsökningen av personal innebär exempelvis en 
ökning på 200 socialsekreterare och 70 behandlingsassistenter/socialpedagoger årligen. 
Pensionsavgångarna per år är ungefär dubbelt så många som den beräknade ökningen av anställda. 
Omställningen mot en nära vård med mer förebyggande och rehabiliterande insatser kommer 
sannolikt också att påverka behovet av dessa yrkesgrupper. 

För socionomer ökade konkurrensen om arbetskraften kraftigt under 2015 och 2016 i samband med 
det ovanligt stora flyktingmottagandet. Därefter har tillgången på socionomer förbättrats markant. 2016 
uppgav så gott som alla arbetsgivare i Arbetskraftsbarometern att det var brist på yrkeserfarna 
socionomer, medan det minskat till omkring 60 procent 2019. Tillgången på yrkeserfarna socionomer 
är fortsatt högre än på nyutexaminerade socionomer. 

Personalområdet rehabilitering, som innefattar personalgrupperna fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 
övrigt rehabiliteringsarbete (bland annat audionomer och tolkar), dietister och logopeder, är ett relativt 
litet personalområde med omkring 16 200 anställda 2019. Fram till 2029 behöver antalet öka med 
1,1% årligen – om ingenting förändras. Det motsvarar knappt 200 anställda om året, varav hälften 
utgörs av fysioterapeuter. Samtidigt beräknas drygt 2 000 gå i pension årligen. 

Tillgången på fysioterapeuter har dock försämrats kraftigt under de senaste åren. SCB:s 
Arbetskraftsundersökning från november 2019 visar att tillgången på fysioterapeuter i regioner har 
minskat. 2014 angav i princip inga arbetsgivare inom regioner brist på nyutexaminerade 
fysioterapeuter. Under 2019 angav något fler än hälften av arbetsgivare att det fanns en brist på 
nyutexaminerade fysioterapeuter. Samma mönster återfinns vad gäller arbetsterapeuter, där nästan 
80 procent av arbetsgivare i regioner uppgav brist på nyutexaminerade arbetsterapeuter 2019. 

Den ökande efterfrågan på dessa yrkesgrupper är tätt förknippat med befolkningsutvecklingen där 
äldre personer med ökade vårdbehov växer och är i behov av kompetensen bland dessa 
yrkesgrupper. Omställningen mot en nära vård med mer förebyggande och rehabiliterande insatser 
kommer sannolikt också att öka behovet av dessa yrkesgrupper. Samtidigt är utbildningsutbudet för 
dessa yrkesgrupper förhållandevis litet på lärosätena och potentialen att utöka antalet 
utbildningsplatser är därför stor. 

Behovet av personal inom tandvården är också relativt stort jämfört med andra områden i regioner. 
Ökningen på 1,1 procent årligen motsvarar omkring 200 personer, där ena hälften utgörs av 
tandläkare och den andra av tandsköterskor. Antalet pensionsavgångar beräknas till knappt 500 per 
år. 

Även inom personalområdet stora grupper inom hälso- och sjukvård ökar behoven relativt mycket med 
omkring 1% årligen, vilket motsvarar drygt 1 800 personer per år. Det är personalgrupperna läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor som ökar mest. Läkare med omkring 400 personer årligen, 
sjuksköterskor med drygt 800 personer och undersköterskor med 600 personer (allt annat lika). 
Antalet pensionsavgångar beräknas till drygt 4 000 per år.  

Även vad gäller dessa personalgrupper är och har situationen varit ansträngd under en tid. Under de 
senaste tio åren har tillgången på sjuksköterskor i regioner – grund- såväl som specialistutbildade – i 
princip varit oförändrad. Omkring 80–95% av arbetsgivare har uppgivit brist på sökande 
nyexaminerade sjuksköterskor. Bristen på erfarna sjuksköterskor är ännu större. 
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Däremot har andelen arbetsgivare som uppger brist på läkare minskat över tid. Det är dock stor 
skillnad på efterfrågan på nyexaminerade läkare och erfarna. Så gott som samtliga arbetsgivare har 
brist på erfarna läkare. 

I regionerna är däremot tillgången god på personer med vård- och omsorgsutbildning på gymnasial 
nivå (undersköterska och stödassistent). Endast en av fem arbetsgivare uppgav brist på denna grupp 
2019. I kommunerna är dock efterfrågan på undersköterskor/stödassistenter desto större. 

I SKR:s rapport beskrivs 9 strategier för att klara de kompetensbehov som finns. 

De 9 strategier som beskrivs är  

Attraktiv arbetsgivare 

 Stöd medarbetarnas utveckling 
 Stärk ledarskapet 
 Rekrytera bredare 

Nya lösningar 

 Utnyttja tekniken smart 
 Använd kompetensen rätt 
 Sök nya samarbeten 

Hållbart arbetsliv 

 Prioritera arbetsmiljöarbetet 
 Öka heltidsarbetet 
 Förläng arbetslivet 

2.4 Sjukdomspanoramat bland 65+ i Stockholms län - idag och i framtiden 
BEFOLKNINGSPROGNOS 2019–2028/60, DEMOGRAFIRAPPORT 2019:6 
I Stockholms län har man tittat på hur sjukdomspanoramat bland 65 år och äldre ser ut idag och i 
framtiden. Rapporten presenterar trender över sjukligheten i Stockholms län för några av de vanligaste 
sjukdomarna i åldersgruppen. Dessutom presenteras befolkningsförändringarnas effekt på 
hälsopanoramat i Stockholms län fram till år 2050. Dessa är baserade på den befolkningsprognos 
(prognos 2018–2027/2060) för Stockholms län som Statistiska centralbyrån tagit fram på uppdrag av 
och tillsammans med Region Stockholm. De ålderspecifika riskerna att drabbas av en viss sjukdom, 
incidenstalen, baseras på registerdata om antal fall av olika sjukdomar från Socialstyrelsen. 
Stockholms län, liksom riket och de flesta andra länder i Europa, har en åldrande befolkning. I 
Stockholms län växer befolkningen och när befolkningen växer och åldras ökar ofta antalet fall av olika 
sjukdomar. Ibland talas det om en nästan explosionsartad ökning av antalet sjuka personer i 
framtiden. Denna utveckling beror emellertid inte enbart på hur befolkningen utvecklas, utan även på 
hur riskerna för de olika sjukdomarna utvecklas. Att antalet fall ökar är inte detsamma som att de 
åldersspecifika sjukdomsriskerna ökar. Och omvänt kan sjukdomsriskerna sjunka medan antalet fall 
ändå ökar, beroende på hur stor befolkningstillväxten är. Det är helt enkelt en balans mellan den 
demografiska utvecklingen och sjukdomsriskerna. 

Överlevnaden har ökat för samtliga inkluderade sjukdomar. För övriga diagnoser innebär den ökande 
överlevnaden, i kombination med en ökad medellivslängd, att vi kan förvänta oss en ökning av antalet 
personer med en sjukdomshistoria, och i vissa fall en funktionsnedsättning, i framtiden. Andra 
aspekter att vara uppmärksam på då det gäller hälsan hos de äldre och utvecklingen framöver är 
skillnader mellan olika sociala grupper. Tydliga indikationer finns på att både risken att insjukna och 
chansen att överleva skiljer sig åt mellan högutbildade och lågutbildade, och att denna skillnad ökar. 
Likaså skillnaden i vård och omsorg mellan dem som har nära anhöriga, make/make och/eller vuxna 
barn och dem som inte har det. I takt med skiftet i äldrevården från institutionsboende till att äldre i allt 
högre utsträckning bor hemma med stöd från hemtjänsten, har stöd och hjälp från anhöriga kommit att 
spela en större roll för hälsan. 
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2.5 Nära vård, SKR 
Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. Syftet med omställningen till nära vård 
är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Målet är att skapa lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus 
ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna. 
Detta kräver förändrat och utvecklat arbetssätt samt ökad samverkan. 

Primärvården ska vara navet i vården och omsorgen och samspela både sjukhusvård, tandvård, 
kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. 

SKR:s målbild för nära vård 

En god och nära vård: 

 utgår från individuella förutsättningar och behov. 
 bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. 
 bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande 

och tillit. 

Ett förändrat förhållningssätt 

En omställning till nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att 
arbeta. 

Fokus på person och relation  

Från fokus på organisation till fokus på person och relation. 

 Utgå från patientens/brukarens individuella förutsättningar, förmågor och behov och bidra till 
trygghet. 

 Utgå från att relationer är centrala för kvalitet och effektivitet. 

Aktiv medskapare 

Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare. 

• Skapa tillsammans med invånare, patienter och brukare. 

Samordning utifrån personens fokus 

Från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus. 

• Utgå från det bästa för patienten/brukaren i hela vård- och omsorgsprocessen. 
• Främja gemensamt ansvarstagande och tillit. 
• Skapa förutsättningar för jämlik vård och omsorg. 

Proaktiv och hälsofrämjande 

Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande. 

• Hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser är det mest hållbara arbetssättet. 
• Skapa förutsättningar för självständighet och livskvalitet. 
• Skapa förutsättningar för jämlik hälsa. 

Framgångsfaktorer för den nära vården 

I det utvecklingsarbete som pågår i kommuner och regioner finns ett antal framgångsfaktorer: 

 Samverkan mellan kommuner och regioner. 
 Användning av ny teknik för att utveckla arbetssätten i hälso- och sjukvården och omsorgen. 
 Satsning på utveckling av egenvård, inte minst för kroniskt sjuka patienter och för att förhindra 

att fler drabbas av kronisk sjukdom. 
 Att personalen kan medverka i utvecklingen av e-tjänster, har digital kompetens och börjar 

arbeta på nya sätt. 
 Att personcentrering är vägledande både som förhållningssätt och arbetssätt i organisationen. 
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 Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot nära vård, där förmåga att 
arbeta över traditionella gränser, kommunicera och jobba preventivt och proaktivt är viktiga 
delar. 

2.5 Regional demografi 
Kalmar läns befolkning blir äldre och samma sak gäller även övriga landet. Diagrammet nedan visar 
befolkningen efter åldersklass för Kalmar län mellan åren 1968 och 2019 och en prognos för åren 
2050 och 2070. Andelen äldre kan dock variera mellan kommuner inom ett och samma län1. SKR:s 
skrivning om att fler personal behövs p.g.a. att fler blir äldre behöver ses i detta sammanhang. Dessa 
siffror bör beaktas när det gäller personalplanering både regionalt men särskilt lokalt då det ser olika ut 
i kommunerna.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB, samt egen bearbetning 

2.6 Regional rapport 2020 
Region Kalmar län fick under 2019 ett politiskt uppdrag: att utreda hur undersköterskornas 
yrkesutveckling kan stärkas (2019/1124) samt att ta fram en analys av kompetensbehov av hälso- och 
sjukvårdspersonal och kommunala verksamheter i länet (2019/374). Den senare analysen riktade sig 
till sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och undersköterskor.  

Resultat och slutsatser 2019/1124: 

 Att arbetet med karriärsutvecklingsmodeller ska slutföras och implementeras för att visa på 
karriär- och utvecklingsvägar samt att ge förutsättningar för kompetensutveckling 

 En fördjupad kartläggning av vilka kompetensutvecklingsinsatser och andra 
yrkesutvecklingsinsatser, samt behovet av specialistundersköterska, Region Kalmar läns 
verksamheter ser behov av. Utifrån kartläggningen: 

o insatser för att attrahera flera till specialistutbildning 
o utreda möjligheter till att vissa insatser kan ske på arbetstid 

 Erbjudandet om heltid, en viktig faktor i yrkesutvecklingen 

Resultat av analys 2019/374: 

• Samverkan – behov av utveckling av samverkan med olika aktörer som lärosäten, 
utbildningsanordnare, kommuner samt det regionala vårdkompetensrådet 

• Attraktivitet – betonar vikten av att attrahera till utbildning och arbete i länet 
• Få studenter att stanna i länet – inom ramen för samverkansavtalet med 

Linnéuniversitetet och Region Kronoberg arbeta för att fler stannar i länet 
• Övergång från student till yrkesverksam – vikten av dialog om innehåll i utbildningens 

överensstämmelse med yrkeslivet 
• Regionala vårdkompetensrådet – Fortsatt samverkan regionalt och nationellt 

 
1 Kommunala underlag finns att hämta på Region Kalmar läns hemsida, www.regionkalmar.se/faktakalmarlan 
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• Karriärutveckling och rätt använd kompetens – fortsatt arbete med att utveckla 
karriärsutvecklingsmodeller i hela länet 

• Förändrade arbetssätt – inom ramen för övergången till nära vård finns behov av att 
utveckla arbetssätt. Detta ställer krav på huvudmännen på utvecklad rörlighet men även 
andra krav på lärosätena. 

3. Nuläge Kalmar län  
3.1 Undersköterskor 
I Kalmar län fanns det 5626 utbildade undersköterskor år 2019. Av dessa arbetade 4438 inom 
hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende (varav 357 är män, 8%), 849 inom vård och 
specialavdelning (varav 73 män, 9%), 335 inom sjukvård, mottagning (17 män, 5%) och några få inom 
habilitering. 

Precis som på nationell nivå så är det ett stort antal undersköterskor i Kalmar län som inom en snar 
framtid lämnar arbetet (diagram). Antal anställda som är 55+ var 1794 (2019) vilket är 32%. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Diagram. Ålderssammansättning undersköterskor i Kalmar län 2019. Källa SCB 

Matchningen för undersköterskor i Kalmar län är 62,9%, vilket innebär att 2080 utbildade 
undersköterskor i länet arbetar inom andra yrken. Tendensen är inte bra - 2016 var det 65%, 2017 
64,7%, 2018, 63,9% och 2019, 62,9% vilket visar att fler och fler utbildade arbetar inom andra 
områden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram. Matchning undersköterskor 2016-2019. Källa: SCB 
 
3.1.1 Utbildningsflöden undersköterskor 
Det har under en länge tid utbildats färre undersköterskor än som lämnat yrket vid uppnådd 
pensionsålder (se diagram nedan). Det har också funnits ett negativt flyttnetto för undersköterskor i 
länet, dvs. fler undersköterskor har flyttat från länet än till länet. Ett antal undersköterskor har också 
lämnat yrket för att vidareutbilda sig.  
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Diagram. Flöden undersköterskor 2006–2019 i Kalmar län. Källa SCB 

3.1.2 Gymnasieskolan 
Antal elever som tog examen 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell. Gymnasieskolan, antal avgångselever/program/ort 2021. Källa: Skolverket 
*Enligt Skolverket mindre än 10 elever. **Kan vara mer än 60 totalt, med enstaka elever i  
de kommuner som har utbildning, men under 10 elever 
 
 
3.1.3 Vuxenutbildningen 
Antal examinerade 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell. Vuxenutbildningen inkl. äldreomsorgslyftet, examinerade 2021.  
Källa: kontakter med vuxenutbildningen  

 Vård och 
omsorgsprogrammet 

Varav kvinnor (%) Barn och fritid 

Borgholm **  0 
Emmaboda **  0 
Högsby **  ** 
Hultsfred **  ** 
Kalmar 19 80  54 
Mönsterås **  ** 
Mörbylånga* -  - 
Nybro 13 76,9 0 
Oskarshamn 13 94,9 0 
Vimmerby **  0 
Västervik 15 (ingen uppg.) 0 
Torsås* -   
Summa 60  54 

 Vård och 
omsorgsprogrammet 

Barn och fritid 

Borgholm 6 10 
Emmaboda 15  
Högsby 17  
Hultsfred 13  
Kalmar 201 40 
Mönsterås 32  
Mörbylånga 31 8 
Nybro 26  
Oskarshamn 31  
Vimmerby 30  
Västervik 66  
Torsås 21 3 
Totalt    

 Vård och 
omsorgsprogrammet 

Barn och fritid 

Borgholm 6 10 
Emmaboda 15  
Högsby 17  
Hultsfred 13  
Kalmar 201 40 
Mönsterås 32  
Mörbylånga 31 8 
Nybro 26  
Oskarshamn 31  
Vimmerby 30  
Västervik 66  
Torsås 21 3 
Totalt    
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3.2 Folkhögskola 

Folkhögskolorna i Kalmar län utbildar både till undersköterska, barnskötare och medicinsk sekreterare. 
 
Tabell. Folkhögskolors utbildningsplatser inom vård- och omsorg, barnskötare och medicinsk sekreterare.  
Källa: dialog med folkhögskolorna. 

3.3 Yrkeshögskoleutbildningar  
Tabellen nedan visar pågående, avslutade och beslutade utbildningar i Kalmar län, platser med 
avslut/år. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Korta YH-Kurser 2021  

Välfärdsteknik 20 veckor distans, ca 25% 

3.5 Sjuksköterskor  
I tabellen nedan beskrivs antal sjuksköterskor efter utbildningsbakgrund, antal män och 
matchningsgrad i Kalmar län år 2019. Med matchning menas att en person arbetar inom ett yrke som 
den personen är utbildad inom. En låg matchning kan tendera till att yrket är mindre attraktivt. Andelen 
med en utbildning som helt matchar yrket är mycket hög i Kalmar län. Sammanfattningsvis är det få 
som lämnar yrket som sjuksköterska, men det finns viss rörlighet mellan olika inriktningar inom yrket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB  

 Program/utbildning Antal platser/år 
Gamleby folkhögskola Undersköterskeutbildning 12 
Vimmerby folkhögskola  Medicinsk sekreterare 18 
Vimmerby folkhögskola Barnskötare 16 
Högalid folkhögskola Medicinsk sekreterare 18 

Hälso- och sjukvård samt socialt 
arbete 2021 2022 2023 

 
totalt 

Specialistundersköterska – äldre 25 25  50 

Tandsköterska  26  26 
Specialistundersköterska - äldre och 
välfärdsteknik  30 30 60 
Stödpedagog inom 
funktionshinderområdet  35 30 70 

 Totalt Varav män Andel män% Matchning  
Grundutbildade 1186 94 8% 91.8 
Barnmorskor 151 0 0% 96,8 
Anestesi 79 18 23% 77,6 
Distrikt 222 9 4% 90,8 
Psykiatri  168 43 26% 50.3 
Ambulans 172 80 47% 77,6 
Geriatri 240 23 10% 84.8 
Operation 57 4 7% 77,6 
Barn 160 4 3% 69,1 
Skol 93 1 0% 69.1 
Intensiv 84 8 10% 77,6 
Företag 17 0 0% 95 
Röntgen 83 10 12% 75,3 
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3.5.1 Grundutbildade sjuksköterskor  
Antalet sjuksköterskor med grundutbildning har under ett antal år visat ett positivt överskott för Kalmar 
län (se diagram nedan). Förklaringen är att det utbildas fler grundutbildade sjuksköterskor än som 
lämnar yrket p.g.a. uppnådd pensionsålder. Det har också funnits ett positivt flyttnetto inom yrket, dvs. 
det är fler grundutbildade sjuksköterskor som flyttar till än från länet.  År 2019 fanns det 1186 
grundutbildade sjuksköterskor i Kalmar län och de hade en matchningsgrad på 92 procent.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram. Flöden för grundutbildade sjuksköterskor. Källa: SCB  

3.5.2 Specialistsjuksköterskor 
Under mycket lång tid har det lämnat fler specialistsjuksköterskor än det tillkommit genom utbildning 
och inflyttning (se diagram nedan). 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

Diagram. Flöden för specialistsjuksköterskor. Källa: SCB  

3.5.3 Beskrivning av antal sjuksköterskor i Kalmar län 2019 uppdelat på specialistområde  
151 Barnmorskor 240 Geriatrisjuksköterskor 
79 Anestesisjuksköterskor 57 operationssjuksköterskor 
222 Distriktssjuksköterskor 83 röntgensjuksköterskor 
168 Psykiatrisjuksköterskor 160 barnsjuksköterskor 
172 Ambulanssjuksköterskor  
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3.5.4 Åldersfördelning sjuksköterskor respektive specialistsjuksköterskor Kalmar län 
I diagrammet nedan beskrivs ålderssammansättning för samtliga sjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor i Kalmar län. Ålderssammansättningen hos länets specialistsjuksköterskor 
visar på höga pensionsavgångar kommande år.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram. Ålderssammansättning sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i Kalmar län, 2019. 

3.6 Tandsköterskor 
2019 fanns det 319 tandsköterskor i Kalmar län (varav 3 män). Matchningen för tandsköterskor låg då 
på 65 % 2019. Endast 3 år de senaste 12 åren har det varit ett positivt netto. 

 
Diagram. Flöden tandsköterskor i Kalmar län 2006–2019 SCB 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



17 
 

3.7 Fysioterapeuter 
2019 fanns det 282 fysioterapeuter/sjukgymnaster i Kalmar län (varav 64 män). Matchningen för 
gruppen var 2019 96,8. Även i detta yrke är det fler som lämnar yrket än vad som kommer in (se 
diagram nedan).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram. Flöden fysioterapeuter/sjukgymnaster i Kalmar län, 2006–2019.SCB 
 

3.8 Arbetsterapeuter 
2019 fanns det 217 arbetsterapeuter i Kalmar län (varav 17 män) Matchningen var 96,8%. Även i detta 
yrke är det fler som lämnar yrket än vad som kommer in (se diagram nedan). 

 
Diagram. Flöden arbetsterapeuter i Kalmar län, 2006–2019.SCB 
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3.9 Utbildade vid Linneuniversitetet 
Observera att detta är samtliga utbildningar både i Kalmar, Växjö, Oskarshamn och Västervik.   

Linnéuniversitetet  2018 2019 2020 

Sjuksköterskeexamen* 215 197 216 

Män 36 28 27 

Kvinnor 179 169 189 

Barnmorskeexamen 18 21 20 

Män 0 0 0 

Kvinnor 18 21 20 

Specialistsjuksköterskor 144 144 114 

Män 21 21 22 

Kvinnor 123 123 92 

           Källa: Årsredovisning Linnéuniversitetet 2020. *Inkluderar utbildade i Oskarshamn och Västervik 

 

3.10 Plan för utbildningsplatser på Linneuniversitetet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*I dialog 
med 

Linnéuniversitetet våren 2022, så planeras för 45 platser per termin i Kalmar, 12 i Oskarshamn och 23 
i Västervik. Tillgång till VFU sätter många gånger taket för antal utbildade i länet. 

Program platser/år 2022   

  
Linneuniversitetet 

Kalmar 
Linneuniversitetet 

Växjö Totalt 
Psykolog  x 38 38 
Socionom  90 90 180 
Biomedicinsk analytiker 20 x 20 
Röntgensjuksköterska x x x 
Sjuksköterska  160* 160 320 
Barnmorska 22 x 22 
Specialistsjuksköterska:    
Akutsjukvård x 30 30 
Ambulans x 20 20 
Anestesi x 20 20 
Distrikt 35 x 35 
Intensivvård x 20 20 
Operation x 20 20 
Psykiatri x 30 30 
Äldre 20 x 20 
Ögon 25 x 25 
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4. Behov av kompetens  
4.1 Metod för insamling 
Kontakt har tagits med länets samtliga kommuner och frågor kring krav på kompetens, behov av 
kompetens och kontakter med utbildningsaktörer har lyfts i samtal. Kommunerna har fått uppskatta 
behov av kompetens inom olika yrkesområden. Regionens HR-avdelning har sammanställt underlag 
för behov inom hälso- och sjukvård. När det gäller behov av kompetenser inom Region Kalmar län så 
görs analyser som bygger på beräknade pensionsavgångar och den omsättning som varit senaste 
åren. Senaste rapport 2022, tidigare rapport 2019 inom parentes. Observera att mindre yrkesområden 
som inte beskrivits som bristområden inte finns med i denna rapport. 

 
4.2 Behov av gymnasialt utbildade 

Som undersköterska kan du arbeta på sjukhus eller primärvård, inom hemtjänst, äldreboende, LSS 
eller funktionsstöd mm. 

* Omfattar både yrket undersköterska och skötare som också har en utbildning till undersköterska men 
med inriktning psykiatri. 
** Både SKR i sin rapport och SCB i rapporten 2022 visar på en stor ökad brist inom området vård och 
omsorgsutbildade. Siffran 200 är hämtad från SCB rapport 2022 prognos ökat behov tom 2035 och 
uppräkning för privata arbetstillfällen. 
*** Inom omsorgsarbetet kan både personer med barn och fritids utbildning(barnskötare) anställas 
eller vård och omsorgsprogrammet (undersköterska) här beskrivs det antal som tagits upp i samtalen. 
Behovet av barnskötare finns även inom skola och förskola. 

4.3 Utveckling av arbetssätt som innebär fler utbildade inom vård och 
omsorgsprogrammet 
I några av kommunerna pågår arbete förutom kompetenslyft och äldreomsorgslyft, med att utveckla 
arbetssätt för att snabbare få in personer i arbete. En kommunhar ett arbetssätt där personer får 
timanställning och arbetar sedan med att praktiskt lära arbetet under en längre tid, minst 1000 timmar. 
Efter det tillhandahåller arbetsgivaren kurslitteratur och även bärbar dator vid behov så att de kan läsa 
in all teori för vård och omsorgsprogrammet med stöd av yrkesvux. När alla delar är klara och 
avstämda får personen både ett utbildningsbevis på vård och omsorgsprogrammet och en fast tjänst. 
För framtida behov behöver även detta utvecklas till fler och spridas i länet. 

4.4 Behov av yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg 
Många arbetsgivare beskriver att det kan vara svårt med krav på specialistundersköterskor. Hur dessa 
tjänster ska organiseras är inte klargjorda. Andra ser dem som delar i specialteam. Initiativet till 
utbildning sker ofta av individen själv. Beskrivningen av behov av kompetens inom detta område utgår 
i stället från de aktörer som sökt utbildningar och de behov som de samlat in som underlag för 
ansökan.  

 Beskrivna behov  
Tandsköterska 26 
Omsorgspedagog/stödpedagog 60 
Specialist undersköterska äldre och 
välfärdsteknik 

70 

Specialistundersköterska psykiatri 35 

Yrkesgrupper Kommunala behov 
/år 

Regionens 
behov/år 

Totalt för länet 

Undersköterskor 461 (73)79* 540+230** 
Barnskötare 45*** - 45*** 
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4.5 Behov av grundutbildade sjuksköterskor  
Yrkesgrupper Kommunala 

behov/år 
Regionens  
Behov/år 

Totalt för länet 

Grundutbildade 
Sjuksköterskor 

40* (142)123 (182)163 
+18** 

* Kommunerna rekryterar framför allt grundutbildade sjuksköterskor men även distriktsköterskor, 
specialistsjuksköterskor inom äldre och psykiatri.  

** Beräknat behov privata arbetsgivare. 

4.6 Specialistsjuksköterskor 
 Regionens behov 
Barnmorska (10) 11 
Specialistsjuksköterska 
anestesi 

(9)8 

Distriktssköterska (15)19* 
Specialistsjuksköterska 
psykiatri 

(11)14* 

Specialistsjuksköterska 
Geriatrik/äldreomsorg 

(0)0* 

Specialistsjuksköterska 
ambulanssjukvård 

(6)13 

Specialistsjuksköterska 
intensivvård 

(10)7 

Specialistsjuksköterska 
operation 

(5)4 

Specialistsjuksköterska 
kirurgi 

(3)0 

Specialistsjuksköterska ögon (5)1 
Specialistsjuksköterska 
onkologi 

(2)1 

Specialistsjuksköterska Barn 
och ungdom 

(14)7 

Röntgensjuksköterska (8)8 
Totalt behov/år 99** 

* tillkommer ett antal som kommunerna har behov av 

** inkluderar privat anställda 

4.7 Behov inom andra yrken med högskoleutbildning 
Uppräkning för privat anställda har enbart gjorts på Fysioterapeut och Arbetsterapeut.   

 Kommunernas behov Regionens behov 
Fysioterapeut 8 (17)19*** 
Arbetsterapeut 7 (7)8*** 
Socionomer 6 Se kurator 
Biomedicinsk analytiker - (5)10 
Cytodiagnostiker - (1)1 
Psykolog * 10)10 
Kurator ** (9)9 
Vårdadministratör, ej högskola - (28)30 
Logopeder * (2)5 
Tandläkare - (15)16 
Tandhygienister - (11)4 
Tandsjuksköterskor - (20)18 
Läkare - 55 

* ej framkommit i kontakter med kommuner ** kan finnas under socionomer***inkl. privata aktörer 
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5. Sammanfattning och slutsatser 
5.1 Behov av kompetenser 
Vård och omsorgssektorn påverkas i hög utsträckning av den demografiska sammansättningen i en 
region. Om antal äldre ökar är det sannolikt att vårdbehovet ökar. Men det är inte bara en äldre 
befolkning som bidrar till ett ökat vårdbehov utan också kopplingen mellan en äldre befolkning och 
ökade komplexa sjukdomar. Se bla. Region Stockholm, sjukdomspanoramat 65+ 

5.2 Behov att öka antal utbildade 
Så gott som alla kommuner beskriver brist på kompetens inom området vård och omsorg. På vissa 
håll klarar man inte av att tillsätta vakanta tjänster p.g.a. få eller okvalificerade sökande. Observera att 
alla behov i denna rapport är uppskattningar av chefer på region och i kommuner. Samtidigt visar 
många nationella rapporter att anställningsbehoven inom vård och omsorg kommer att öka kraftigt i 
region och kommuner de kommande åren. Ett stort antal yrkesverksamma inom området går i pension 
de kommande åren samtidigt som antalet äldre blir fler och trycket på de anställda ökar. Nya 
arbetssätt som nära vård kommer också att generera ett ökat behov av vård- och omsorgskompetens.  
SKR beskriver i sin rapport att de äldre blir fler vilket ökar behovet av medarbetare med rätt 
kompetens.  

Dimensionering av utbildningar för undersköterskor sker främst i den egna kommunen och ofta i 
samverkan med vuxenutbildningen. Det fungerar mycket bra, lokalt och ibland tillsammans med 
grannkommuner. När det gäller behov av sjuksköterskor sker kontakterna mellan Linnéuniversitet och 
Region Kalmar län och kommuner. I framtiden kommer dimensioneringen av utbildningar inom vård 
och omsorg bli ännu viktigare och inte minst att samordna detta över länet så att tillräckligt många 
utbildas. 

Slutsatsen blir att öka antal utbildade inom alla områden och att hitta former för att göra detta 
tillsammans med arbetsgivarna. Här behöver det tas höjd för att avdelningar och enheter redan idag 
inte har en grundbemanning utan bygger verksamheten på hyrpersonal eller vikarier som ibland inte 
har den efterfrågade kompetensen.   

För undersköterskor behöver antalet öka med cirka 200 per år från nuvarande nivå för att möta de 
ökade behov som finns och kommer att finnas på grund av pensionsavgångar och ökat tryck på vård 
och omsorg. Se SCB:s bedömning om att en dubblering av platser på Yrkesvux inte kommer att räcka. 

För specialistsjuksköterskeutbildningar inom intensivvård, anestesi-, operation-, ambulans-, akut-, 
hjärt- och infektionssjukvård bedöms efterfrågan öka med 25% fram till 2035 enligt SCB. För 
distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter bedöms behovet öka med 15%. Här är det 
viktigt att antal utbildningsplatser ökas. 

För att klara detta tror vi att gemensamma dimensioneringsdialoger behövs för att tillsammans kunna 
täcka de framtida behov av utbildade som både kommuner och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
Region Kalmar län har. 

5.3 Insatser för attraktion 
Attraktiva yrken 

Att under en längre tid inte kunnat öka antal anställda efter ovan beskrivna behov och samtidigt inte 
ha tillräcklig tillgång till utbildad personal utgör ett stort tryck på den nuvarande personalen. Det finns 
en risk att många yrken inom detta område blir mindre attraktiva som en följd av svårigheter att 
rekrytera, hög arbetsbelastning samt att lönerna för många av dessa grupper samtidigt har urholkats.  

Det finns en stor utmaning i att vända detta – dels genom att få större tillgång till fler utbildade, dels 
arbeta med visst teknikstöd och ekonomi för att kunna bemanna upp till de krav som en bra vård och 
omsorg kräver. Att skapa attraktivitet inom dessa yrken är mycket komplext och ansvaret ligger väldigt 
mycket på arbetsgivarna.   

Vård och omsorgscollege är ett mycket bra sätt att fokusera på kvalitet, attraktivitet och samverkan i 
länet. Länets alla kommuner och regionen samverkar och det finns möjlighet att tillsammans utveckla 
detta. 
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Attrahera kompetens 

Utmaningarna som bland annat beskrivs i Regional rapport 2020 (se 2.6) gäller i högsta grad 
fortfarande som utveckling av   

 karriärsutvecklingsmodeller 
 att attrahera flera till specialistutbildningar 
 utreda möjligheter till att vissa insatser kan ske på arbetstid 
 erbjuda heltid  
 förändrade arbetssätt 

Goda exempel prövas i länet och en viktig del är både ett regionalt med också nationellt lärande vad 
gäller utveckling av arbetsformer och annat som gör arbetet attraktivt. 

Även här tror vi att arbetsformen Vård och omsorgscollege kan vara plattformen för dialoger och 
lärande när det gäller att attrahera kompetens. 

5.4 Samverkan 
Samverkan är centralt 

Samverkan blir allt viktigare behov av utveckling av samverkan med olika aktörer exempelvis 

 attraktivitet som arbetsgivare och av utbildning 
 samverka kring universitet och studenter 
 vikten av dialog om innehåll i utbildningar överensstämmelse med yrkeslivet 
 dialog och samverkan om dimension av grundutbildningar inom vård och omsorg 
 dialoger om vidareutbildningar för anställda 
 samverkan för att utveckla nära vård 
 samverkan för att tydliggöra karriärvägar och tillgång av YH – utbildningar inom Hälso- och 

sjukvård samt socialt arbete 

Här tror vi att samverkan behöver utvecklas på flera plan ibland mellankommunalt och ibland regionalt. 
Men det är viktigt att börja i det som redan finns och tillsammans se vad som behöver ske, hur det kan 
göras är grunden i detta arbete.   

5.5 Nära vård 
Inom nära vård beskrivs ett förändrat arbetssätt med personen i centrum och en struktur som stödjer 
detta arbetssätt. Under utveckling mot ett personcentrerat arbetssätt behövs troligen fler medarbetare, 
nya utvecklade arbetssätt och samtidigt ett utvecklat ledarskap som stödjer utvecklingen. Här är 
samverkan mellan kommun och region mycket viktig. Här sker redan idag ett viktigt utvecklingsarbete. 
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