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Fokusområden 2018-2019 

Förslag till beslut 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen antar områdena 
kompetensförsörjning, digitalisering och samverkan i regionala 
utvecklingsfrågor som fokusområden för samverkansnämndens arbete 2018-
2019. 

Bakgrund 
För att genom tydliga politiska prioriteringar ytterligare stärka kraften i 
samverkan inom den Sydöstra sjukvårdsregionen gav samverkansnämnden 
vid sitt sammanträde den 23 mars 2018 presidiet i uppdrag att fördjupa sig 
kring fokusområdena och återkomma med förslag. Presidiet diskuterade 
frågan vid sitt möte den 9 april 2018 och beslutade att föreslå följande 
fokusområden: 

– kompetensförsörjningsfrågor och nya kompetenser, 
– digitalisering, 
– samverkan i regionala utvecklingsfrågor. 

Kompetensförsörjningsfrågor och nya kompetenser 
En långsiktig och hållbar kompetensförsörjning är avgörande för att 
huvudmännen i sjukvårdsregionen ska kunna erbjuda god och jämlik hälso- 
och sjukvård. Samverkan på området sker redan i olika delar av systemet 
från regionsjukvårdsledning till de regionala medicinska programområdena. 
De utmaningar som ses som följd av pågående utveckling och de 
demografiska behoven ger anledning att utveckla detta samarbete ytterligare.  

Att driva gemensamt och strategiskt arbete för samverkan med de lärosäten 
som finns i sjukvårdsregionen bedöms ha potential att ytterligare stärka 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling i sjukvårdsregionen. 

Digitalisering 
Hälso- och sjukvården befinner sig liksom flera andra tjänsteproducerande 
sektorer i en transformationsprocess. Digitala tjänster har potential att bidra 
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till effektiv resursanvändning, ökad nöjdhet hos invånare/patienter och en 
bättre arbetsmiljö. Utvecklingen kräver nära samarbete mellan invånare, 
medarbetare, nationella aktörer och tjänsteleverantörer. I sjukvårdsregionen 
finns gott samarbete genom t.ex. e-SPiR och goda förutsättningar, bl.a. 
genom vårt gemensamma vårdsystem Cambio Cosmic. 

Genom att utveckla denna samverkan har Sydöstra sjukvårdsregionen 
möjlighet att leda utvecklingen nationellt. 

Samverkan i regionala utvecklingsfrågor  
Från den 1 januari 2018 har alla tre huvudmännen även det regionala 
utvecklingsansvaret i sin respektive geografi. De regionala 
utvecklingsfrågorna kräver samverkan på flera nivåer med varierande 
geografiska samband. I flera av frågorna krävs samverkan över större 
geografiska områden än länsnivån. Den väletablerade samverkan som finns 
mellan huvudmännen i Sydöstra sjukvårdsregionen kan här nyttjas som en 
styrka. Beroende på hur Indelningskommitténs slutbetänkande 
Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå hanteras kan 
statliga myndigheter komma att söka samverkan på regional nivå i högre 
grad än tidigare.  

På grund av områdets stora komplexitet och behoven av samverkan i flera 
sammanhang inleds arbetet inom detta fokusområde med en kartläggning av 
existerande samband och samverkansytor. Under kommande tvåårsperiod 
kan sedan ytterligare konkret samverkan utvecklas. 

   

Anders Henriksson (S) Karl Landergren  
Ordförande Samverkansnämnden Ordförande 
för sydöstra sjukvårdsregionen Regionsjukvårdsledningen 
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Komplettering till Regional kompetensförsörjning- underlaget för 
dialog med lärosäten  
 

Det finns en samstämmighet i sydöstra regionen att rapporten som togs fram 2016 fortfarande 
är förhållandevis aktuell. Bristen på både grundutbildade och specialistutbildade 
sjuksköterskor kvarstår.  

I Region Jönköping ser man en minskning av behovet när det gäller anestesi i Jönköping 
medan behovet kvarstår i Eksjö och Värnamo. Behovet inom intensivvård gäller fortfarande 
men studiegruppen i Jönköping är inställd i höst och de som bor i Jönköping söker i stället till 
Linköpingsgruppen eller Linnéuniversitet i Växjö 

Landstinget i Kalmar har idag sjuksköterskeutbildningen fördelad på tre orter med ett ökat 
intag sedan 2015. Antalet VFU-platser begränsar möjlighet till fler utbildningsplatser både 
inom grundutbildning och flertalet specialistutbildningar.  

Antalet utbildningsanställningar inom landstinget har ökat i antal och barnmorskor har varit 
ett högt prioriterat område under senaste åren 

Behovet av röntgensjuksköterskor är stort och behovet av utbildning i närområdet är viktigt. 
Diskussion att ha en studiegrupp på Linnéuniversitetet kopplad till befintlig utbildning i 
Jönköping har startat av lärosätena men inga besked har lämnats.  

Specialistsjuksköterskeutbildning operation bedrivs på Linnéuniversitetet- framgår inte av 
rapporten - med 18 utbildningsplatser sedan tidigare. Som ett resultat av de dialoger som 
genomfördes mellan regioner och lärosäten 2015-2016 kommer Linnéuniversitetet från och 
med hösten 2018 starta studiegrupper inom operation i Jönköping och Linköping. 

Region Östergötland har haft tre rekryteringsomgångar till utbildningsanställningar så det är 
möjligt att vara mer tillförlitlig vad gäller antal per inriktning. Linköpings universitet har ht 18 
beslutat ställa in inriktningarna medicin samt intensivvård studieort Jönköping på grund av 
lågt söktryck.  

Regionsjukvårdsledningens initiativ till samverkan med lärosäten och regioner/landsting som 
påbörjades 2015 är viktig och behöver en fortsättning i regionen för att säkerställa 
kompetensförsörjningen och för att fortsätta utveckla samverkan mellan regionens lärosäten 
avseende utbildningar. 

  

Anna Georgsson, HR-strateg, Region Jönköpings län 

Susanne Kvarnström, HR-strateg, Region Östergötland 

Elisabeth Johansson, utbildningsstrateg, Landstinget i Kalmar län 
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Sammanfattning 
 

Som bakgrund till underlaget ligger tidigare uppdrag från regionsjukvårdsledningen. I 
åtgärdsplanen föreslog arbetsgruppen bland annat tydligare dialoger med regionens 
lärosäten om utbildningsplatser som svarar mot regionernas/landstingens behov. Syftet 
är att öka vårt samarbete med lärosätena, på flera nivåer, för att säkerställa att 
utbildningsinriktningar och utbildningsplatser tillgodoser vårt behov av kompetens. 
 
Sammanfattningsvis vill vi belysa följande 
 

• Antalet utbildningsplatser för grundutbildade sjuksköterskor täcker vårt behov 
om; vi är de enda arbetsgivarna, samtliga studenter fullföljer sin utbildning, om 
vi arbetar med ”rätt använd kompetens”. Detta gäller i ett regionperspektiv men 
inte för Landstinget i Kalmar län. 

 
• Verksamheterna efterlyser fler utbildningsplatser för röntgensjuksköterskor. 

Med endast en utbildning i regionen finns det många konkurrerande 
arbetsgivare.  
 

• Vi känner oro för en låg genomströmning av studenter på vissa utbildningar. 
Exempelvis för biomedicinsk analytiker- och sjuksköterskeprogrammen. Detta 
problem kan inte enbart hanteras med överintag.  

 
• Behovet av kompetensförsörjning när det gäller specialistutbildade 

sjuksköterskor kvarstår i hela sjukvårdsregionen trots att antalet anställda har 
ökat inom de flesta inriktningarna. Vi ser ett stort värde i att antagningen till 
specialistsjuksköterskeutbildningarna sker i samverkan med arbetsgivaren.  
 

• Fler specialistsjuksköterskeprogram på halvfart efterfrågas. Det underlättar för 
både verksamhet och medarbetare att kombinera studier och yrkesarbete samt 
ökar möjligheten för arbetsgivaren att bevilja ledigheter.  
 

• Bristen på cytodiagnostiker är såväl en nationell som regional fråga och 
utbildningen ges idag endast på Karolinska institutet. Det är önskvärt med en 
regional lösning. 
 

• Det råder en sårbar situation när det gäller kompetensförsörjning av både 
audionomer och logopeder. Utbildning för audionomer saknas i 
sjukvårdsregionen och logopedprogrammet finns enbart vid Linköpings 
universitet. 
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1. Bakgrund 
 

Uppdraget grundar sig på tidigare kartläggning och analys över framtida behov av 
kompetensförsörjning för viktiga yrkesgrupper inom sjukvårdsregionens hälso- och 
sjukvård1. Ett förslag till åtgärd i den rapporten var att skapa tydligare dialog mellan 
region/landsting och lärosätena i regionen för att tillgodose vårt samlade behov av 
kompetens. 
 

 
2. Uppdrag 
 
2015 gavs ett nytt uppdrag till HR direktörerna där sydöstra regionsjukvårdsledningen 
föreslår en dialog mellan regionernas regiondirektörer/landstingsdirektörer och 
dekanerna vid de tre lärosätena i sjukvårdsregionen.   
 
Syftet med dialogen ska vara att säkra framtida behov av utbildningsplatser genom att 
öka den strategiska samordningen mellan regionens behov och lärosätenas utbud.  
 
HRs uppdrag är att ta fram ett underlag för dialog. Underlaget grundar sig på tidigare 
rapport, uppdatering av regionens samlade behov samt regionens utbud i form av 
utbildningsplatser.  
 
Uppdraget har fokus på utbildningar som genomförs via våra lärosäten. Underlaget 
redovisar därför ingen statistik och analys över sjukvårdsregionens 
specialistläkarförsörjning (ST), då ansvaret för läkarnas specialistutbildning inte ligger 
på lärosätena utan är regionernas/landstingens. 
 
 
3. Grundutbildningar 
 
I tidigare rapport (2012) beskrevs att sjukvårdsregionen ansågs vara relativt välförsörjd 
med utbildningsplatser för grundutbildade sjuksköterskor. Det är inte vår bild i dag. För 
närvarande ser vi behov av fler utbildningsplatser för framförallt sjuksköterskor. 
 
3.1 Läkarutbildningen 
 
Antal utbildningsplatser på läkarprogrammet har ökat med ca 45 platser från 171 platser 
år 2012 till 216 platser år 2016. Parallellt till denna utveckling har även 
sjukvårdsregionens antal AT-platser ökat kraftigt med 59 platser från 126 AT-platser år 
2012 till 185 AT-platser år 2016. Tillräckligt med AT-platser i landet är en förutsättning 
att säkerställa flödet från läkarexamen till färdig specialist.  
 
Sjukvårdsregionen kan fortsatt konstatera ett generellt högt söktryck till AT- platserna 
vilket är glädjande men det innebär också att inte alla som vill göra AT i 
sjukvårdsregionen får plats utan tvingas söka sig från regionen eller att deras 
legitimationstid förlängs avsevärt. Med beaktande av detta kan det inte uteslutas att en 
fortsatt utökning av AT-platser kan bli aktuell i framtiden.  
                                                           
1 En kartläggning i den sydöstra sjukvårdsregionen (2012) samt Behov av framtida kompetensförsörjning 
i den sydöstra sjukvårdsregionen (2014)  
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Utbildningsplatser totalt; LiU, JU och 
LnU 2012 2016 

Differens 
2012-2016 Behov/år 

Läkarprogrammet 171 216 45 185 AT 
 
 
3.2 Grundutbildade sjuksköterskor 
 
Behovet av sjuksköterskor har ökat under senare år samtidigt som vi har fler 
sjuksköterskor anställda. Verksamheterna signalerar behov av nya sjuksköterskor 
medan regionledningen framhåller vikten av att arbeta med ”rätt använd kompetens”.  
 
Under samma period har antalet undersköterskor minskat för att numera plana ut och 
öka inom vissa verksamheter. I Region Östergötland har trenden vänt, i Region 
Jönköpings län har den stagnerat och i Landstinget i Kalmar län fortsätter antalet 
undersköterskor att minska. 
 
Antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor har ökat med ca 50 platser från och med år 
2012 i regionen till 642 utbildningsplatser år 2016.  
 
Utbildningsplatser totalt; LiU, JU och 
LnU 2012 2016 

Differens 
2012-2016 Behov/år 

Sjuksköterskeprogrammet 589 642 53 546 
 
Sjukvårdsregionens samlade behov av ersättningsrekrytering uppgår till nästan 550 
sjuksköterskor per år. Även intern rörlighet som sker genom sjuksköterskor som 
specialistutbildar sig till specialistsjuksköterskor är medräknat.  Antalet 
utbildningsplatser är totalt 642.  I den beräkningen måste vi även väga in att 
antagningen är nationell och att en viss andel kommer från andra län. För en helhetsbild 
ska vi ha med i beräkningen att flera studenter från andra län inte stannar i vår region 
och att det finns fler arbetsgivare med rekryteringsbehov som ex kommunerna. Vi 
framhåller även oro angående genomströmningen av studenter på utbildningen. Under 
senare år har vi fått signaler om att antal utexaminerade studenter har minskat trots 
överintag. Vi menar att minskad genomströmning inte enbart kan hanteras med 
överintag eftersom VFU-volymerna i tidiga terminer påverkas 
 
En del i att säkra vårt framtida behov av sjuksköterskor är att öka antalet 
utbildningsplatser men under förutsättning att antalet VFU-platser kan garanteras.  
Störst behov av utbildningsplatser har Landstinget i Kalmar och i syfte att få till stånd 
grundutbildningsplatser i norra länsdelen lämnar Landstinget i Kalmar ekonomiskt stöd 
till Linnéuniversitetet. 
 
I enlighet med LUST studien2 visar även den att färre fullföljer grundutbildningen till 
sjuksköterska och att fler slutar efter några års anställning. Det är därför både en 
arbetsgivarfråga och en utbildningsfråga.  Arbetsgivaren får inte kompetensbehovet 
tillgodosett och lärosätet får inte ersättning för studenter som inte fullföljer sin 
                                                           
2 LUST-studien, en landsomfattande longitudinell studie av sjuksköterskestudenters hälsoutveckling och karriärval, som 
genomfördes under 2002 – 2006.  
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utbildning. Hur kan vi tillsammans arbeta vidare med det? Stämmer innehållet i 
utbildningen överens med den verklighet studenterna möter? 
 
 
3.3 Röntgensjuksköterskor 
 
Regionen har fortsatt behov av att anställa röntgensjuksköterskor. Den utbildning som 
finns idag, i regionen, är vid Jönköping University och närmast därefter vid Högskolan i 
Halmstad. Upptagningsområdet är därför stort med näraliggande regioner och andra 
verksamheter som konkurrerande arbetsgivare. 
 
I Region Östergötland har röntgenverksamheten uttryckt behov av dialog med 
Linköpings universitet för att få till stånd ytterligare en utbildning i regionen för att 
säkra kompetensförsörjningen.  Region Jönköpings län har tvingats rekrytera nya 
medarbetare från andra länder för att tillgodose sitt kompetensbehov och Landstinget i 
Kalmar län har distansstudenter vid Luleå tekniska universitet.  
 
Antalet utbildningsplatser har minskat marginellt inom regionen men vårt behov av 
röntgensjuksköterskor kvarstår. Därför ser vi det önskvärt att utbildningen skulle finnas 
på ytterligare ett lärosäte i regionen.   
 
Utbildningsplatser totalt; LiU, JU och 
LnU 2012 2016 

Differens 
2012-2016 Behov/år 

Röntgensjuksköterska 33 30 -3 26 
 
 
 
3.4 Biomedicinska analytiker (BMA) 
 
Sjukvårdsregionens samlade behov av biomedicinska analytiker är att rekrytera ca 50 
nya medarbetare per år. Utbildningen finns på två lärosäten i regionen med totalt 68 
utbildningsplatser (år 2016) i grundutbildningen. Sett till siffror ser det ganska bra ut. 
Däremot vet vi att både arbetsmarknaden och antagningsområdet är större än de 
verksamheter vi har. Dessutom känner vi stor oro för den låga genomströmningen av 
studenter som fullföljer utbildningen trots att vi vet att vissa förbättringar har skett.  
 
Utbildningsplatser totalt; LiU, JU och 
LnU 2012 2016 

Differens 
2012-2016 Behov/år 

Biomedicinska analytiker (BMA) 83 68 -15 52 

Kompletterande BMA 14 34 20 se ovan 

 
 
4. Specialistsjukskötserkor 
 
Behovet av kompetensförsörjning när det gäller specialistutbildade sjuksköterskor 
kvarstår i hela sjukvårdsregionen trots att antalet anställda har ökat inom de flesta 
inriktningarna. Fortsatt behov finns främst inom operation, intensivvård, anestesi, 
psykiatri och barn- och ungdomssjukvård samt barnmorskor. Vidare kan även nämnas 
onkologi och distriktssjuksköterska. 
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Utbildningsplatser totalt; LiU, JU och 
LnU 2012 2016 

Differens 
2012-2016 Behov/år 

Spec ssk anestesi 14 47 33 26 

Spec ssk akut   18 18 i.u. 

Spec ssk barnmorska 29 51 22 40 

Spec ssk distrikt 76 75 -1 55 

Spec ssk IVA 12 41 29 31 

Spec ssk med 7 17 10   

Spec ssk barn och ungdom 39 44 5 27 

Spec ssk kir 18 17 -1 2 

Spec psyk 34 49 15 38 

Spec ssk op   0 0 23 

Spec ssk ambulans 30 18 -12 8* 

Spec ssk ögon   15 15 4 
 
* Behovet för Region Östergötland är ej inräknat eftersom ambulansverksamheten 
bedrivs i privat regi. 
 
 
4.1 Kartläggning av behov 
 
Samtliga landsting i sydöstra sjukvårdsregionen genomför kontinuerligt kartläggningar 
för att identifiera behov och inriktning mot prioriterade områden och professioner. 
Kunskap om kommande behov av specialistsjuksköterskor är en förutsättning för dialog 
med lärosätena.  
 
 
4.2 Stimulansatt söka och fullfölja utbildningar 
 
Kompetensförsörjning av just specialistsjuksköterskor är komplex och beror på en rad 
samverkande faktorer. Inom utbildningarna har sannolikt aspekter såsom regionalt/ 
nationellt samarbete mellan lärosäten och hur studierna är anpassade för vuxna 
yrkesverksamma exempelvis via hel- eller halvfart stor betydelse för söktrycket. Andra 
faktorer är hur arbetsgivaren motiverar till studier genom marknadsföring av 
specialiteten och olika former av studielön/bibehållen grundlön. Tidigare erfarenheter är 
att höjningar av studielön och breddning av målgruppen har gett positiva resultat i form 
av ökat söktryck.  Vi ser också att åtgärderna har betydelse för att stimulera medarbetare 
att söka till och fullfölja specialistutbildning. 
 
Samtliga regioner/landsting i sydöstra sjukvårdsregionen finansierar lön under 
utbildning för medarbetare i olika former. Både via studielöner och numera även som 
utbildningsanställningar. Främst förekommer stimulansåtgärder för att motivera till 
vidareutbildning som specialistsjuksköterska inom respektive region/landstings 
prioriterade områden. 
 
Eftersom regionens lärosäten inte längre kan ha samma breda utbud som tidigare av 
specialistutbildning för sjuksköterskor har det lett till att vissa utbildningar genomförs 
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som distansutbildningar i samverkan med lärosäten utanför regionen. Det sker inom 
inriktningar som, operation, intensivvård, anestesi och psykiatri samt för 
röntgensjuksköterskor. Åtgärder har därför vidtagits av arbetsgivaren för extra 
finansiering för merkostnader som litteratur, resor. Ett sätt att stimulera medarbetare att 
fullfölja sin utbildning.  
 
Det finns också efterfrågan av fler studier på halvfart. Det underlättar för både 
verksamhet och medarbetare att kombinera studier och yrkesarbete samt ökar 
möjligheten för arbetsgivaren att bevilja ledigheter. En inventering hösten 2014 
indikerar att antalet medarbetare som bedöms kunna ges ledighet för studier mer än 
fördubblas vid halvfartsstudier jämfört med helfart, framförallt inom verksamheter som 
har hög andel grundutbildade sjuksköterskor. Halvfartstudier uppfattas även ge bättre 
kontinuitet och inskolning i den nya professionen som specialistsjuksköterska. 
 
 
4.3 Utbildningsanställningar 
 
För att ytterligare säkra vår kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor har 
samtliga regioner/landsting inom sydöstra sjukvårdsregionen inrättat former av 
utbildningsanställningar. Det är en medveten strategi med förhoppning att öka intresset 
för utbildning till specialistsjuksköterska. Vi kan dock se en risk i att medarbetare, som 
inte omfattas av en utbildningsanställning, väljer att avvakta. 
 
Genom att arbetsgivaren styr via vem som får en utbildningsanställning får det 
konsekvenser för lärosätena. Sökande som inte får en utbildningsanställning tros i högre 
grad tacka nej till sökt utbildning. Samtidigt bedöms antalet sökande öka kraftigt. Det är 
därför angeläget att hitta lösningar som gynnar både arbetsgivarens behov och 
lärosätenas utbud. Kanske kan ”Kalmarmodellen” vara förebild för ett bra samarbete. 
Enligt uppgift reserverar Linneuniversitetet vissa utbildningsplatser till Landstinget i 
Kalmar. Vi ser alltså att antagningen till specialistsjukskötserka sker i samverkan med 
lärosätet. 
 
En vinst med utbildningsanställningar är att vi i ett rekryteringsförfarande är tydliga 
med att informera intresserade medarbetare om vad det nya arbetet innebär. Genom 
rekryteringsförfarande med urval och intervjuer till utbildningsanställningar, kan vi i 
ökad grad säkerställa att vi anställer sjuksköterskor som känner till vad som förväntas 
av dem efter genomförd utbildning.  

 
 

 
5. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen är en trång sektor inom flera verksamheter i 
regionen.  
 
I idealsituationen kommunicerar regioner/landstingen väl underbyggda 
kompetensbehov på ett effektivt sätt till berörda lärosäten, som i sin tur anpassar 
utbildningsplatser och utbildningsinnehåll efter framtida verksamhetsbehov. 
Regionen/landstinget tillhandahåller sedan önskat antal VFU-placeringar med 
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kompetenta och engagerade handledare samt har ekonomiska möjligheter att rekrytera 
och anställa de nyutbildade studenterna.  
 
Regionerna har ofta avtal med lärosäten som försäkrar lärosätet att vi som arbetsgivare 
tar emot det antal studenter på VFU som det finns utbildningsplatser. I avtalet regleras 
även den summa som arbetsgivaren får för genomförda VFU veckor. 
 
Den utökade och decentraliserade läkarutbildningen vid Linköpings universitet påverkar 
kraftigt handledarbehov och kompetens i hela regionen. Det får konsekvenser att 
utrymme för handledning måste skapas i verksamheten såväl som utveckling av 
handledningskompetens. Universitetskanslerämbetets regelbundna 
kvalitetsgranskningar av landets utbildningsprogram sätter också press på lärosätena att 
handledningen håller hög kvalitet och att handledare har adekvat formell akademisk 
kompetensnivå. 
 
Vi måste vara medvetna om att en ökning av utbildningsplatser medför ett utökat antal 
VFU placeringar. Det är viktigt att fler aktörer, t.ex. kommuner är med och bidrar. Det 
är också viktigt med fortsatt samverkan kring VFU placeringar för att säkerställa 
framtidens behov av VFU platser. För att klara ökade volymer och behålla god kvalitet 
krävs god planering och helt nya lösningar. Ett alternativ kan vara sprida VFU 
perioderna för att eliminera ”krockar” av VFU-studenter i verksamheterna.  
 
 
 
6. Övriga utbildningar inom vissa nyckelfunktioner 
 
Sjukvårdsregionens samlade behov av kompetens inom vissa mindre professioner 
saknar helt utbildningsplatser i regionen. Bland annat gäller det utbildning till 
cytodiagnostiker, en vidareutbildning för biomedicinska analytiker. Behov uttrycks för 
hela Sydöstra sjukvårdsregionen men är även en nationell fråga. Utbildningen till 
cytodiagnostiker ges idag endast på Karolinska institutet. Idag finns ca 20 
cytodiagnostiker i regionen och vi kan inte hävda att vårt samlade behov styrker ett 
utbildningsprogram i regionen för egen del. Vår mening är att frågan om fler 
utbildningsplatser bör tas upp såväl nationellt som i sjukvårdsregionen. 
 
Vidare har vi en sårbar situation när det gäller kompetensförsörjning av såväl 
audionomer som logopeder. Vår tidigare kartläggning tyder på att det kommer att finnas 
behov av fler audionomer och logopeder på grund av fler sjuka äldre. Audionomer är en 
förhållandevis liten yrkesgrupp men sårbar. Utbildning för audionomer saknas i 
regionen och audionomer är svårt att rekrytera. Logopedprogrammet finns vid 
Linköpings universitet. 
 
 
 
7. Innehåll i utbildningarna 
 
Dialog om utbildningsprogram, antal platser och innehåll förs idag på flera olika nivåer 
mellan regioner/landsting och lärosäten. Såväl ledningsföreträdare som strateger och 
VFU-ansvariga har kontinuerliga träffar om behov och utbildningsutbud.   
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För den mer verksamhetsnära kopplingen sker dialoger med verksamhetsföreträdare 
som VFU-ansvariga/professionsansvariga och programansvariga för utbildningarna på 
respektive lärosäte. Här är utbildningens innehåll ett väsentligt inslag. 
 
För ökad styrning på universitet och högskolor är det önskvärt med dialoger även på 
regionledningsnivå. En samlad begäran från regionsjukvårdsledningen kan på ett 
kraftfullt sätt kommunicera regionens utbildnings- och kompetensbehov för lärosätena. 
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